ممخص البحث
تعد موضوعة منيج الرياضة الجامعية في كميات ومعاىد ىيئة ىيئة التعميـ التقني مف
المواضيع التي تالقي صعوبات جمة تحوؿ دوف تحقيقيا نمو شامؿ ومتزف لممتعمميف ,حيث تنذر
العديد مف المعطيات بوجود مشكالت وعدـ تفيـ ممحوظ لألىداؼ المرسومة ليا والمرجوة منيا,

وتتمحور ىذه الدراسة حوؿ التعرؼ عمى اراء القائميف بالعممية التربوية في مجاؿ الرياضة
الجامعية بالمنياج وفقا لمجاالت معدة مسبقا تحتوي عمى تصنيؼ لمشكالت الرياضة الجامعية

وفقا لحدتيا ومف ثـ ايجاد الحموؿ والمعالجات المناسبة ليا  ,وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي
باألسموب المسحي معتمدا في ذلؾ عمى استمارة االستبانة الخاصة بذلؾ لػػ(قاسـ شحات
جعفر)بعد تقنينيا بعرضيا عمى مجموعة الخبراء الذيف كاف ليـ الراي برفع عدد مف فقراتيا لعدـ

مالئمتيا لمبيئة الرياضية الجامعية في العراؽ كذلؾ التأكد مف معامالتيا العممية ,بينما اشتممت

عينة البحث عمى مجتمع البحث بالكامؿ والمتمثؿ بتدريسيوا ومدربو االلعاب الرياضية في كميات
ومعاىد الييئة في مدينة بغداد ,وقد اسفرت الدراسة عف نتائج تمثمت بارتباط مشكالت الرياضة

الجامعية تباعا بػ(التقويـ االمكانات االىداؼ الوقت االدارة المحتوى) بالضافة لمعديد مف النتائج

والتي في ضوئيا تـ وضع مشروعا لمعالجة تمؾ المشكالت كاف مف بيف اىميا مراعاة وضع
معايير عممية لتحديد االىداؼ واالخذ بنظر االعتبار االحتياجات النفس حركية والمعرفية
والوجدانية واالجتماعية بالضافة لزيادة التوقيتات الالزمة لمرياضة الجامعية والسعي إلعادة درس

الرياضة لبرنامج الدروس االسبوعي بالضافة الى اعتماد التقويـ والقياس لمخرجات التعمـ ناىيؾ
عف ايجاد الييكمية المناسبة لقسـ الرياضة الجامعية في الييئة والشعب والوحدات المنبثقة عنو.
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abstract
Is placed approach university sports in colleges and institutes of the

Board of Technical Education of the topics that the convergence
difficulties preclude achieving inclusive growth and balanced for learners,
which threatens many of the data the existence of problems and a lack

of understanding marked with the objectives set them and desired them,

and focused this study on identifying the views of those who the
educational process in the field of sports university curriculum, according

to the areas of previously prepared contain the classification of the

problems of university sports according to the severity and then find
solutions and treatments appropriate The researcher used the

descriptive style survey relying on form questionnaire so special for
(denominator Cyrene Jafar) after codified offer the group of experts who

have had a opinion by raising the number of paragraphs to nonsuitability of the environment, sports university in Iraq Kzalek make sure
their transactions scientific, while the included sample search on the

research community fully represented Ptdricioa and coaches sports at

colleges and institutes of the body in the city of Baghdad, has resulted
in the study results was attachment to the problems of university sports,

respectively (b Calendar potential targets time management content)
Baldhafah many of the results which in the light of which was developed

a project to address these problems was one of the most important
taking into account the development of scientific criteria for setting goals

and taking into account the needs of psychomotor, cognitive, emotional

and social Baldhafah to increase the times required for university sport
and seek to re-studied sports program for weekly lessons Baldhafah to

the adoption of evaluation and measurement of learning outcomes, let

alone find appropriate structural section for university sports in the body
and the people and units emanating from it.

-1التعريف بالبحث
1-1مقدمة البحث واهميته
يضطمع قسـ الرياضة الجامعية في ىيئة التعميـ التقني بدور كبيرمف خالؿ اعداده لممناىج
الرياضية السنوية بمختمؼ الفعاليات الرياضية وادارتيا واالشراؼ عمى تنفيذىا ,حيث يقع عمى

تمؾ المناىج الترويح عف الطمبة واستغالؿ اوقات فراغيـ مف جية ومف جية اخرى تنمية
مياراتيـ وصقؿ مواىبيـ واستغالليا بما ينعكس ايجابا عمى تطوير المستوى الرياضي مف خالؿ

زج تمؾ المواىب والطاقات بالمنافسات الرسمية عمى مستوى الجامعات وعمى المستويات العميا

ايضا  ,ومف خالؿ اطالع الباحث عف كثب عمى تمؾ المناىج اىدافيا ومحتواىا وادارتيا

وتقويميا في ضوء االمكانات المتوفرة ألقامتيا وفقا لمزمف المخصص ليا .وعمىما يعتري وضع
وتطبيؽ تمؾ المناىج ..ومدى تحقيقيا لألىداؼ التي وضعت ألجميا وكفايتيا وتوافر االدارة

الرياضية والعميا المناسبة لتحقيقيا واليياكؿ التنظيمية التي تتماشى مع التسارع الحاصؿ في
مجاالت االنشطة الرياضية الجامعية في كميات ومعاىد ىيئة التعميـ التقني

 2-1مشكمة البحث
لكي يتـ ضماف تنفيذ البرامج الرياضية والمناىج المعدة البد اف تصاغ اىدافيا بشكؿ

قابؿ لمتطبيؽ وبمحتوى متطابؽ مع ما ىو متوفر مف امكانات وفؽ التوقيتات المحددة لتنفيذ تمؾ

البرامج التي تتطمب توافر االدارة الرياضية التي تتولى االشراؼ عمى تنفيذىا مع مراعاة عممية
التقويـ التي البد منيا ..والتي يعد عدـ توافرىا لكؿ مفاصؿ برامج الرياضية الجامعية في ىيئة

التعميـ التقني خمال كبي ار يتطمب ايجاد الحموؿ بعد التشخيص المناسب ,حيث كاف ذلؾ محور

مشكمة البحث.

 3-1اهداف البحث

 التعرؼ عمى وجية نظر تدريسيي ومدربي العاب الرياضة الجامعية في مشكالت مناىجالرياضة الجامعية المرتبطة باألىداؼ والمحتوى واالمكانات والوقت المتاح والتقويـ واالدارة

الرياضية

 تصنيؼ مشكالت الرياضة الجامعية في ىيئة التعميـ التقني وفقا لدرجة حدتيا وضع المعالجات المطموبة لممشكالت قيد البحث في ضوء نتائج الدراسة4-1مجاالت البحث

1-4-1المجاؿ البشري  :تدريسيو ومدربو االلعاب الرياضية في كميات ومعاىد ىيئة التعميـ
التقني في بغداد
 2-4-1المجاؿ الزماني  :المدة مف 2111/3/23الى2111/5/12
 3-4-1المجاؿ المكاني  :شعب الرياضة الجامعية في كميات ومعاىد بغداد
 5-1تحديد المصطمحات:
المشكالت :المشكمة ىي كؿ قضية غامضة تتطمب الحؿ صغيرة كانت اـ كبيرة(عفاؼعثماف)حيث اف التعميـ قائـ عمى حؿ المشكالت.
البرامج :أنشطة حركية بدنية منتقاة بعناية وبتتابع منطقي عبر وسط تربوي منظـ ينمي مختمؼالجوانب الشخصية واالنسانية عبر ممارسة االنشطة الرياضية.
1- 2الدراسات النظرية
 1-1-2األسس العممية لتصميم البرامج الرياضية
البرنامج ىو أحد عناصر التخطيط الميمة والتي بدونيا تكوف عممية التخطيط غير قابمة

لمتنفيذ وعاجزة عف تحقيؽ أىدافيا المرجوة ,فيو عنصر أساسي لتحديد مسار العمؿ  ,ويعد

عممية مستمرة وحجر الزاوية الذى يوضح خطوات سير العمؿ لتحقيؽ ىدؼ محدد  ,وبذلؾ يمكف

الوصوؿ إلى المستوى الالئؽ وضماف نجاح العمؿ بدقة.
**ويعرؼ البرنامج بأنو:-

مجموعة المواقؼ والخبرات التي يمكف مف خالليا لػ ( األخصائي – المشرؼ – المدرب)مف

تغيير سموؾ الفرد عف طريؽ تييئة الفرص لو لممارسة أنشطة ىادفة.

**أىداؼ البرامج:-
إشباع احتياجات األفراد.تنمية ميارات األفراد واكسابيـ خبرات جديدة.إيجاد عالقة تعاونية واكسابيـ روح الفريؽ.وقاية الشباب.التربية المتكاممة لمطمبة ( بدنياً -عقمياً -نفسياً-اجتماعياً)ومف البدييي أف األساس الذي يبنى عميو أي برنامج يختمؼ باختالؼ اليدؼ الذي يرجى
تحقيقو(ميند )2111:مف ىذا البرنامج  ,واليدؼ االجتماعي العاـ مف تنظيـ البرنامج ىو إبراز

شخصية الفرد ليصبح مواطناً اجتماعياً صالحاً عف طريؽ نشاط حر منظـ يقوـ بو الفرد تحت

إشراؼ قيادة مينية صالحة رشػيدة.

وتشمؿ األىداؼ التي ينبغي أف تحققيا البرامج العامة(ميند )2111:ما يأتي:-
-1ضماف اشتراؾ أكبر عدد مف األفراد في أوجو النشاط حتى ال تقتصر الفائدة عمى عدد قميؿ ,

وعمى ذلؾ يمكف قياس مدى نجاح البرامج عمى درجة اإلقباؿ عمى االشتراؾ فيو  ,وحتى نضمف

تحقيؽ أكبر فائدة ممكنة بأقؿ مجيود وأقؿ تكاليؼ وأقصر وقت ممكف.
-2إتاحة الفرصة لكؿ فرد لكي يروح عف نفسو بالتنفيس عف الرغبة المكبوتة وىذا يعتبر ىدفاً
وقائياً ضد االنحراؼ وسوء التكيؼ الناتج عف أنواع الصراع النفسي.

 -3إتاحة الفرصة الكتشاؼ القدرات الكامنة واالستعدادات والميارات الخاصة عند األفراد لمعمؿ
عمى تنميتيا وتشجيعيا وليس معنى ىذا االىتماـ بفئة محدودة مف األفراد ىـ أصحاب الخبرات

والكفاءات واىماؿ اآلخريف فكؿ إنساف فيو ناحية أو أكثر مف نواحي االمتياز وميمتنا إتاحة
الفرصة لو ليكتشؼ نفسو ويعرؼ قدراتو ونعمؿ نحف عمى صقؿ ىذه القدرات والميارات.

-4تنمية اليوايات الموجودة لدى األفراد وخمؽ ىوايات جديدة وتوسيع اآلفاؽ الفكرية والعممية.

 -5إتاحة الفرصة لتدريب األفراد عمى ممارسة فف الحياة فتعينو عمى اكتساب المرونة الالزمة
التي تساعده عمى التكيؼ في الحياة االجتماعية وعمى تكويف العالقات الطيبة والصفات الحميدة
الالزمة في حياة اإلنساف والتركيز عمى بياف الفوارؽ الشاسعة بيف الصالح والطالح منيا كالتفرقة

بيف التعاوف واالنطواء وبيف االعتماد عمى النفس واالتكالية  .....وىكذا.

-6تدعيـ أسس الحياة الديمقراطية السممية التي ال تكتسب بالتمقيف وانما بالممارسة العممية في
جميع مراحؿ العمر .ىذه ىي األىداؼ التي ينبغي أف تحققيا البرامج كما إف ىناؾ أىداؼ أخرى

كثيرة يحتاجيا الفرد مثؿ الوالء وعواطؼ الزمالة والمنافسة الشريفة وتكويف المثؿ العميا إلى غير

ذلؾ.

**أهم المبادئ الواجب مراعاتها عند وضع البرامج:-
عممية وضع البرامج ليست بالسيولة التي يتصورىا الكثير مف الناس فإف ىناؾ كثي اًر مف المبادئ
يجب مراعاتيا قبؿ التفكير في ىذه العممية وأف تجاىؿ ىذه المبادئ أو بعضيا يؤدى دائما إلى

فشؿ البرنامج وعدـ تحقيقو ألغراضو (ميند .)2111:وىذه المبادئ ىي:-

-1تحديد األىداؼ واألغراض :-عند وضع برنامج لمتربية الرياضية يجب تحديد األىداؼ

واألغراض ليذا البرنامج  ,والشؾ أف ىذه األىداؼ واألغراض توضع في ضوء الفمسفة العامة
لمدولة  ,وعمى ضوء ىذه الفمسفة نستطيع أف نحدد الخبرات التربوية ,وطرؽ التدريس المالئمة

,لألنشطة المختمفة لبرنامج التربية الرياضية.

-2دراسة خصائص األفراد:تمتاز كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو بمميزات خاصة وتختمؼ باختالؼ
أعمارىـ ,ونتيجة لخصائص النمو والتفاعؿ مع البيئة التي نعيش بيا ,البد عند وضع برنامج
التربية الرياضية أف نراعى حاجات األفراد ضمف أسس اختيار األنشطة وبذلؾ يقبموف عمى

نشاطيـ في حماسة وقوة.
-3فيـ األفراد:مف المعروؼ أف الفرد كثير االحتياجات متقمب النزاعات لذلؾ يجب اف تصنؼ

البرامج حتى يكوف في االستطاعة دائماً إشباع حاجات األفراد وتشجعيـ عمى اإلقباؿ عمييا
(عفاؼ عثماف ,)2118:واقباؿ الفرد عمى البرامج يدفعو إلى حياة أسمى  ,فالبرامج الرياضية
تساىـ في تقويـ جسمو ومرونتو واكسابو روحاً رياضية سامية .

-4البيئة ومستوى البرامج:يجب عند وضع البرامج أيا كاف نوعيا أف تكوف في مستوى يتناسب
مع بيئة األفراد فال يصح وضع برامج في مستويات أعمى بكثير مف مستويات األفراد حتى ال

ينتقؿ الفرد طفرة واحدة مف مستوى بيئتو إلى مستويات غريبة عنو  ,لذلؾ فإنو مف األىمية بمكاف

أف تراعى الظروؼ االقتصادية واالجتماعية القائمة في البيئة حتى توضع البرامج المناسبة عمى
ضوئيا.
-5الديمقراطية في وضع البرامج وتنفيذىا:مساىمة األفراد في وضع وتنفيذ البرامج يجعميا ممثمة

تماماً لميوؿ األفراد ورغباتيـ ويأتي ذلؾ عف طريؽ المشاركة وتبادؿ الرأي والتعبير عف الرغبات

في صراحة تامة وحرية كاممة.

-6مراعاة الزماف والمكاف :مف البرامج ما يحتاج إلى مكاف وزماف معينيف فبعضيا ال يصمح

تنفيذه إال في أماكف خموية وبعضيا يحتاج إلى شواطئ وىذا غالباُ فيما يتعمؽ بالرحالت

والمعسكرات مثالً  ,فإذا كاف البرنامج يتطمب مكاناً غير متوفر في المدرسة أو المؤسسة فينبغي

دراسة موارد البيئة المحيطة واختيار أصمحو لتنفيذ البرامج.

-7السف والجنس:تمتاز كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو بمميزات خاصة وتختمؼ ميوؿ األفراد

باختالؼ أعمارىـ– ىذا يتبعو بال شؾ اختالؼ البرامج في كؿ مرحمة عف األخرى

(المشيداني ,)2118:والجنس كذلؾ عامؿ ميـ يجب اف يراعى عند وضع البرامج فالمجتمع بما
يفرضو مف قيود عمى أحد الجنسيف وخاصة اإلناث تحرمو تقاليدنا مف أنواع كثيرة مف النشاط ,

ومف المعروؼ عادة أف األوالد والبنات يمعبوف معاً ويشتركوف في برامج واحدة حتى سف معيف
والولد يميؿ إلى األلعاب الرياضية العنيفة التي تتطمب مجيوداً جسمانياً والبنت تميؿ إلى أوجو

نشاط تتطمب رشاقة وخفة.

-8عدد المشتركيف في البرامج :يجب عند وضع البرنامج معرفة األفراد الذيف سيوضع ليـ ىذا
البرنامج في الجماعة وكذلؾ الضيوؼ أو المقترحيف إذا كاف البرنامج يوضع لحفؿ عاـ أو

ميرجاف ما تفشؿ بعض الحفالت والميرجانات لضيؽ المكاف وقمة المقاعد وغير ذلؾ.

-9الوقت والتنظيـ العاـ :يجب أف يبدأ وينتيي البرنامج في الوقت المحدد فمذلؾ يريح المشتركيف
في البرنامج ويزيد تقدير واحتراـ الجميور لممؤسسات التي أقامت البرنامج  ,ويجب أيضاً تفادى
االستراحات الطويمة أو الفترات الميتة بيف عناصر البرنامج فتنظيـ البرنامج مف حيث الترتيب
والتنويع والتنفيذ أمر ىاـ لمغاية يتطمب خبرة واسعة ودراسات شاممة  ,وفى ىذه الحالة البرامج

العامة الخاصة بالدورات والميرجانات الرياضية فإف األمر يتطمب تشكيؿ لجاف لإلشراؼ عمى

تنفيذ الخطة الموضوعة.

**صفات البرنامج الناجح(عفاؼ عثماف:)2111:
-1أف يكوف محققا لألىداؼ التي وضع مف اجميا.
-2أف يراعى البرنامج ميوؿ األعضاء واىتماماتيـ.
-3أف يكوف البرنامج متنوعا و يستخدـ طرقا مختمفة.
-4أف يتوفر ما يحتاجو مف إمكانيات مثؿ القائد المختص الكؼء.
- 5أف يتيح الفرصة لتكويف صداقات.
-6أف يشجع األفراد عمى العمؿ.
- 7أف يضيؼ شيئاً إلى حياة كؿ شخص يشارؾ في البرنامج.
- 8أف يتصؼ بالمرونة.
 2-1-2مبادئ عامة يجب مراعاتها عند تنفيذ البرنامج
**مبدأ االستخداـ :-أف أجيزة الجسـ تنمو وتتحسف وظيفتيا بتدريبيا عمى القياـ بالعمؿ المعد

ليا وأف قدرتيا تتوقؼ عمى درجة استخداميا فإذا أعددت نفسؾ عمى تحمؿ مجيود بسيط وقفت

قدرة جسمؾ عمى القياـ بيذا المجيود البسيط بالرغـ مف أف سعتو الفسيولوجية قد تفوؽ ذلؾ
بكثير ومف ىنا يجب أف يتدرج الفرد في التدريب وأف يصؿ بتدريبو لجسمو إلى أقصى حد ممكف

حتى تنمو أجيزتو الحيوية وتنميتيا بالقدر الذي تسمح بو إمكانياتو الدراسية
**الفروؽ الفردية:-

يختمؼ كؿ فرد عف اآلخر في جميع النواحي الجسمية والعقمية

واالجتماعية والنفسية ومف ىنا كانت صعوبة عممية التربية ألف ما ينطبؽ عمى فرد ال يمكف

تطبيقو روتينياً عمى فرد آخر فمو أننا أخذنا مجموعة مف اإلفراد لوجدنا أنيـ يختمفوف في الطوؿ
وفى الوزف وفى الذكاء وفى القدرات الحركية وفى السموؾ االجتماعي وفى نموىـ النفسي ويرجع

االختالفات الفردية إلى ما يأتي:-

الو ارثػ ػ ػ ػػة :-كؿ طفؿ يولد باستعداد جسمي يختمؼ عف اآلخر نتيجة لعامؿ الوراثة.-البيئ ػ ػ ػػة :-تؤثر البيئة في نمو الطفؿ فالرعاية الصحية مف إشراؼ طبي سميـ وتغذية مناسبة

ورعاية نفسية مف إحاطة الطفؿ نجده يشعر فيو بالمحبة واألماف كؿ ذلؾ مف شأنو يساعد الطفؿ
عمى النمو السميـ ويختمؼ كؿ طفؿ عف اآلخر مف ناحية ظروفو البيئية ولذلؾ يختمؼ في نموه

عف الطفؿ اآلخ.

أ ) األفراد فمف سف واحدة ال يشترط أف يتساوى في قدراتيـ البدنية أو العممية والعمر الزمني
يختمؼ عف العمر الفسيولوجي ويختمؼ عف العمر العقمي.
ب) أف تحديد برنامج محدود لجميع طمبة سنة دراسية معينة غير مرغوب فيو نظ اًر لالختالفات
الفردية ولذلؾ يجب تناسب البرنامج مع ميارات واستعدادات الطمبة ورغباتيـ وحاجاتيـ.

ج) أف يقسـ الطمبة إلى أقساـ حسب قدراتيـ أمر ضروري حتى ال يقؼ نم ػػو الطالب المتقػػدـ
**استمرار النمو :-فانو عممية تميد كؿ مرحمة لممرحمة التي تمييا وترتبط بيا ارتباطاً وثيقاً

بحيث تنير القائد في إعداد برامجو – فمثالً مرحمة تكويف المجموعات يمكف لمقائد بأف ييتـ فييا

باأللعاب الجماعية ولمعمؿ الجماعي المشترؾ

**مبدأ االستعداد :إف الفرد في مراحؿ نموه المختمفة يستطيع أف يتعمـ الميارات والمعمومات
التي تناسب استعداده في كؿ مرحمة نمو معينة فيو يستطيع تعمـ القراءة والكتابة في حوالي ست

سنوات ويجب أال ندفع الفرد إلى تعمـ ميارة لـ يستعد جسمياً أو عقمياً لتعمميا ألف في ذلؾ

باإلضافة إلى إضافة الوقت يعرقؿ نمو الفرد الطبيعي وبحرية مف المتعة في لعبتو ولذلؾ في

اختيار مواد البرنامج يجب اختيار لوف النشاط الذي يناسب استعداد الفرد وقدراتو في مراحؿ نموه

المختمفة.

**تكامؿ عممية النمو :-يجب أف يعرؼ القائد أف النمو عممية متكاممة فالنمو البدني جزء مف
النمو المتكامؿ الذي يشمؿ النمو االجتماعي والنمو النفسي والنمو العقمي ويجب أف يراعى في

إعداد البرنامج أخذ عممية النمو كأساس وعدـ التركيز عمى النمو البدني واىماؿ بقية النواحي

اليامة األخرى.

تحديد أهداف البرنامج

**الصدؽ-يتحدد بقدرة األىداؼ التعبير عف حاجات األفراد.
**الواقعية:-يتحدد في ضوء اإلمكانيات ,اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
**الشموؿ-تنوع األىداؼ لتناسب مختمؼ جوانب نمو األفراد.
**إمكانية قياس النتائج :-اف تكوف النتائج قابمة لمقياس.
 3-1-2صفات البرنامج الرياضي الناجح
يمبي حاجات الطمبة في الممارسة البدنية والترويحيةتنوع الممارسات البدنية واالنشطة وادارتيا بدرجة تتراوح بيف القوية الىالمتوسطة الى اليادئةالمناىج المقررة ىي األساس في اختيار االنشطةتخصيص الميزانيات وتكميؼ قيادات ادارية لمتابعة تمؾ البرامج واالنشطة إشراؾ جميع الطمبة اصحاب القدرات البدنية والرياضيةإعداد طواقـ تحكيمية مف نفس الطمبة وبمختمؼ الفعاليات إلدارة االنشطة4-1-2مراحل حل مشكالت تنفيذ المنهج
تحديد المشكمةجمع البيانات والمعمومات المتصمة بيااقتراح الحموؿ(البدائؿ)الموقتة لممشكالتالمفاضمة بيف الحموؿ واختيار انسبياالتخطيط لتنفيذ الحؿ وتجريبوتقييـ الحؿ5-1-2أهمية التخطيط ووضع المناهج
-يساعد في تحديد االىداؼ الواجب تحقيقيا

يوجو وينظـ النشاطاتيساىـ في توزيع واستغالؿ الوقت بشكؿ متوازفيساعد في اختيار االساليب واالنشطة والوسائؿيساىـ بالتقويـ السميـتفادي التخبط واالضطرابات في التنفيذ2-2الدراسات المشابهة
دراسة قاسـ شحات جعفر(دراسة تحميمية لمشكالت التربية البدنية وطرق حمها في مدينة
الرياض)
وىي رسالة ماجستير في جامعة الممؾ سعود بمدينة الرياض سنة 1421-1421ىػ

,

حيث اجريت الدراسة باستخداـ المنيج الوصفي لمتعرؼ عمى اراء معممي ومشرفي التربية البدنية

بمدينة الرياض عمى عينة بمغت  89معمما ومشرفا تربويا يعمموف في التعميـ المتوسط وكانت

االستبانة الخاصة ب91مشكمة واحتوت 33دراسة مشابية وتضمنت 41جدوال احصائيا وقائمة
مراجع بمغت 125وقد خمصت الدراسة الى ضرورة تطبيؽ المعايير العممية وزيادة توقيتات
المخصصة لمنشاط ,ضرورة تنظيـ برامج تطويرية اثناء الخدمة واصدار تعميـ بعدـ الغاء او

تحويؿ حصص الرياضة الى مقررات اخرى.
 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية
1-3منهج البحث :استخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو وتحقيؽ
اىداؼ البحث
2-3مجتمع وعينة البحث :تمثؿ مجتمع البحث بتدريسيي ومدربي االلعاب الرياضية في كميات
ومعاىد ىيئة التعميـ التقني في مدينة بغداد والبالغ عددىـ  23وبواقع 14تدريسي و 9مدرب
العاب رياضية وبنسبة  %111حيث تـ تغطية المجتمع بالكامؿ

العمدية

3-3الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث

واخذت العينة بالطريقة

المراجع والمصادر العربية واألجنبية,الزيارات الميدانية,استمارة استبيانممحؽ( )1مشكالت

الرياضة الجامعيةباالعتماد عمى دراسة مشابيو لػ(قاسـ شحات) ممحؽ(,)1حيث تـ عرض
االستمارة عمى مجموعة مف الخبراء*وأكدوا مالئمتيا لموضوع البحث
 4-3اجراءات البحث الميدانية
قاـ الباحث باعتماد استمارة استبياف لػ(قاسـ شحات)وبعد اف بيف عددمف الخبراء ايفاءىا

بمتطمبات البحث بمحاورىا الست وفقراتيا التي استبقي منيا41فقرة ومفاتيح االجابة مفتاح ثالثي
االبعاد(نعـ ,نوعا ما ,كال),وبعدىا تـ توزيع االستمارات عمى شعب ووحدات الرياضة الجامعية
في كميات ومعاىد الييئة في مدينة بغداد وتـ مالىا وانزاؿ البيانات لممعالجة االحصائية

والتحميؿ االحصائي عمى جياز الحاسوب

 5-3الوسائل االحصائية المستخدمة بالبحث
تمت المعالجة االحصائية بواسطة الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةspss
-4عرض نتائج البحث وتحميمها ومناقشتها
تـ خالؿ ىذا الباب عرض نتائج البحث وتحميميا الى اسبابيا ومناقشتيا وفقا لمجاالت البحث
الست ووفقا لدرجة حدتيا اعتمادا عمى نتائج البحث وكما ىو موضح بالجدوؿ التالي الذي يبيف

مجاالت استبانة مشكالت الرياضة الجامعية حيث اختمفت تمؾ المجاالت وفقا الستجابات
المبحوثيف لما تمثمو مف مشكالت في تنفيذ منيج الرياضة الجامعية ,,حيث تمثؿ ذلؾ بنسبة
عالية وكبيرة لمجاؿ التقويـ مما يوضح اىميتو باعتباره يجب اف يالزـ كافة مراحؿ تطبيؽ

مفردات المنيج لذا نجد اف نسبتو كانت االعمى لدى مالحظة استجابات المبحوثيف حيث

بمغت58,89وبذلؾ يمثؿ ىذا المحور الجانب االكثر حدة مف المشكالت التي يعاني منيا الوسط
الرياضي الجامعي في ىيئة التعميـ التقني اما المجاؿ الذي تاله فكاف االمكانات المتاحة والمتوفرة
حيث اكدت استجابات العينة ضعفيا وقمتيا وعدـ مالئمتيا وكفايتيا لمتطمبات تنفيذ مفردات

المنيج وبنسبة مئوية مقدارىا55,28اما المجاؿ الثالث مف حيث تمثيمو لمشكالت الرياضة في
مؤسسات الييئة فيتمحور حوؿ عدـ صياغة االىداؼ بطريقة تتالءـ مع ما ىو متوفر مف

امكانات بشرية ومادية وغيرىا حيث كانت النسبة46,37اذاف ىنالؾ شروطا محددة يجب اخذىا
بعيف االعتبار لذى صياغة اىداؼ المناىج الرياضية فيما مثؿ مجاؿ الوقت المتاح لمنشاطات

الرياض ية احباطا وفشال لكؿ القائميف عمى تنفيذ المنيج حيث كاف غير كافيا تماما لتنفيذ ادنى
متطمبات القياـ بتحقيؽ مفردات منيج رياضي متواضع ومرضي لمطموح حيث كانت نسبة كونو

مشكمة بعيف المبحوثيف مف ذوي الشأف 45.65لياتي بعد ذلؾ مجاؿ عدـ تفيـ االدارات العميا

بمؤسسات اليي ئة لمدور الذي مف الممكف اف تؤديو الرياضة الجامعية وانعكاساتيا االيجابية عمى
مجمؿ العممية التعميمية ,فيما عد موضوع محتوى المناىج المشكمة االقؿ حدة وذلؾ يمكف
ارجاعو الى اف المبحوثيف قد اخذو بنظر االعتبار الوقت المتوفر وقمتو ألداء ابسط المفردات في

ضوء قمة االمكانات المتاحة وعدـ توفر مقومات مزاولة االنشطة الرياضية وكما ىو مبيف

بالجدوؿ التالي.

جدول ()1
يوضح مجاالت االستبانة والنسب المئوية لكل منها
ت

المحاور

االستجابة
نعم
ت

ت

%

نوعاً ما

المجموع
كال
ت

%

%

%

ت

1

األهداف

23

111111

88

421512

96

461377

207

100

2

المحتوى

33

151942

95

451894

79

381164

207

100

3

اإلمكانيات

20

121422

52

321298

89

551280

161

100

4

الوقت

2

41348

23

50

21

451652

46

100

5

التقويم

13

51138

91

351968

149

581893

253

100

6

اإلدارة

18

261087

20

281986

31

441928

69

100

المجموع

109

111559

369

391130

465

491311

943

100

 1-4عرض نتائج محور التقويم وتحميمها ومناقشتها
جدول()2
يوضح نتائج محور التقويم
ت

الفقرة

االستجابة
نعم
ت

%

ت

نوعاً ما

%

المجموع
كال
ت

%

ت

%

1

هل إن مفردات المناهج توفر 0
الوقت

إلجراء

الكافي

0

12

11 521174

23 471826

100

االختبارات؟
2

هل إن مفردات المناهج توفر 0
اختبارات مقننة لقياس النمو

0

9

14 391130

23 601870

100

االجتماعي لممتعممين؟
3

هل إن مفردات المناهج توفر 1
اختبارات مقننة لقياس النمو

41348

11

12 471826

23 521174

100

الوجداني لممتعممين؟
4

هل إن مفردات المناهج توفر 0
اختبارات مقننة لقياس المستوى

0

12

10 521174

23 431478

100

المهارى لممتعممين؟
5

هل إن مفردات المناهج توفر 1
اختبارات مقننة لقياس مستوى

41348

10

12 431478

23 521174

100

المياقة البدنية لممتعممين؟

6

هل إن مفردات المناهج توفر 2
استخدام نتائج التقويم في

81696

9

12 391130

23 521174

100

تطوير المناهج؟
7

هل إن مفردات المناهج توفر 2
الموارد البشرية الالزمة لعممية

81696

5

16 211739

23 691656

100

التقويم؟
8

هل إن مفردات المناهج توفر 3

خطة عممية لتقويم المنهاج

9 131043

11 391130

23 471826

100

الرياضي؟
9

هل إن مفردات المناهج توفر 2
معرفة

والمدرب

مناسبة
لمعديد

لمتدريسي

من

81696

6

15 261087

23 651217

100

طرق

وخطوات تنفيذ المقاييس؟
 10هل إن المفردات توفر وسائل 1
القياس والتقويم المستخدمة في

41348

4

18 171391

23 781261

100

تقويم نتائج مخرجات التعمم؟

 11هل إن مفردات المناهج توفر 1
بطاقات أو ممفات لتدوين نتائج
المتعممين في االختبارات التي

41348

4

18 171391

23 781261

100

يمرون بها؟
51138 13

المجموع

91

100 253 581893 149 351968

مف خالؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ اعاله والخاصة بمجاؿ التقويـ ضمف استبانة

مشكالت الرياضة الجامعية كمجاؿ اثبتت النتائج انو االكثر حدة بيف المجاالت وبنسبة مئوية
اجمالية بمغت58,893وذلؾ يتأتى مف خالؿ اىمية المشكالت التي تضمنيا والتي كانت تباعا

عدـ توفير وسائؿ القياس والتقويـ لتقويـ نتائج مخرجات التعمـ باإلضافة الى عدـ توفر بطاقات

وممفات لتدويف نتائج المتعمميف في االختبارات التي يخضعوف ليا نتيجة المنيج وىذا يعطي

انطباعا ألىميتياوبنسبة مئوية بمغت78,261لمفقرتيف11,11

ثـ تأتي مشكمة عدـ توفر الموارد

البشرية الالزمة لعممية التقويـ وبنسبة 69,656واف المبرر ذاتو يمكف اعتماده في قمة الكوادر

الرياضية في كميات ومعاىد الييئة وعدـ توفر الحد االدنى المفترض ليا ومف ثـ تأتي مشكمة
عدـ توفر معرفة مناسبة لتمؾ المالكات بطرؽ وخطوات تنفيذ تمؾ المقاييس وبنسبة65,21وتمتيا
مف حيث الحدة موضوعة عدـ توفر اختبارات مقننة لمنمو االجتماعي لممتعمميف مما يوضح

االىمية الكبيرة لمرياضة عمى جوانب النمو االجتماعي السميـ عموما لتاتي ثالث مشاكؿ بنسبة

مقدارىا 52,17وىي عدـ توفر مقاييس مقننة لمنمو الوجداني ولمستوى المياقة البدنية وعدـ
استخداـ نتائج التقويـ في تطوير المناىج الالحقة

لتاتي مشكمتي الوقت المخصص لالختبارات

وتوفر خطة عممية لتقويـ المنيج الرياضي بنسبة  47,82اما اقؿ المشاكؿ حدة في ىذا المجاؿ
فكانت موضوعة توفر اختبارات ميارية وبنسبة43,47ويمكف عزو ذلؾ الى اف اغمب وقت

الرياضة الجامعية يكوف مخصصا ألعداد فرؽ ومنتخبات لمبطوالت التنافسية مما يحتـ عمى

القائميف التأكيد عمى الجوانب الميارية وذلؾ يمكف عزوه ايضا لقمة الوقت الالزـ الستيعاب
القياسات في الجوانب األخرى.

2-4عرض نتائج محور اإلمكانيات المتاحة وتحميمها ومناقشتها1
جدول()3
عرض نتائج محور اإلمكانيات
ت

الفقرة

االستجابة

المجموع

نعم
ت
1

هل إن اإلمكانيات المتاحة تتيح 4
الوسائل

استخدام

التعميمية

%

ت

9 171391

نوعاً ما

%

كال
ت

10 391130

%

ت

23 431478

%
100

والتدريبية التي تضمن الحصول

عمى التعمم الجيد؟
2

هل إن اإلمكانيات تضمن توفر 3
أدوات

بديمة

عن

األدوات

7 131043

13 301435

23 561522

100

القانونية بنفس مواصفاتها؟
3

هل إن اإلمكانيات المتاحة 3

تضمن توفير أدوات صالحة

12 131043

8 521174

23 341783

100

لالستعمال؟
4

5

هل إن اإلمكانيات المتاحة توفر 2
مكتبة رياضية لفائدة الطالب

والمدرس معاً؟

هل إن اإلمكانيات المتاحة توفر 4
المنازع وأماكن حفظ التجهيزات

81696

5

6 171391

16 211739

13 261087

23 691565

23 561522

100

100

الرياضية؟
6

هل إن اإلمكانيات المتاحة توفر 2

كتاباً منهجياً يحوي المقررات

81696

5

16 211739

23 691565

100

النظرية والعممية لممنهاج؟

7

هل توجد قاعة رياضية يمكن 2
استغاللها في الظروف المناخية

81696

8

13 341783

23 561522

100

السيئة؟

المجموع

52 121422 20

89 321298

161 551280

100

ويوضح الجدوؿ اعاله اىمية موضوعة توفير االمكانات المادية والبشرية الالزمة لتأدية

متطمبات المناىج الرياضية المخصصة ,اذ جاءت المشكالت السبعة مف االىمية والحدة ثانيا
بيف المجاالت الخاصة باالستبانة اذ كانت ىنالؾ مشكمتاف جاءتا اوال وبنسبة مئوية بمغت

 69,56وىما بأعمى نسبة مئوية بيف كؿ المشاكؿ وكانتا عدـ توفر كتاب منيجي يحتوي
المقررات النظرية والعممية اضافة الى عدـ توفر مكتبة رياضية متخصصة لفائدة الطالب

والمدرس في اف معا مما يدؿ عمى اىمية الجوانب المعرفية والتثقيفية الرياضية لتطوير مستويات

ويقع ضمف االمكانيات ايضا عدـ توفر المنازع واماكف مناسبة لحفظ التجييزات

كؿ منيـ

الرياضية حيث كانت حدتيا مرتفعة ايضا 56,52حيث تتجمى اىميتيا في الحاجة الممحة التي
تحتميا مختمؼ الظروؼ المناخية واالجتماعية(فيما يخص الطالبات) وافتقار اغمب كميات
ومعاىد الييئة الى ابسط تمؾ المتطمبات لتاتي مشكمة عدـ توفر الوسائؿ والمستمزمات التعميمية

والتدريبية التي تضمف الحصوؿ عمى التعمـ الجيد(المشيداني )2118:وبنسبة بمغت 32,47مما

يبيف بوضوح اىمية استخداـ الوسائؿ التعميمية االيضاحية المتمفزة المعروضة والمسموعة
لمحصوؿ عمى التعمـ الجيد...اما اقؿ المشاكؿ حدة في ىذا المجاؿ فكانت توفر ادوات صالحة

لالستخداـ وبنسبة 34,78اذ تتوفر االدوات الالزمة في ظروؼ قمة اوقات المزاولة والقتصارىا
ايضا عمى بعض الفعاليات الفرقية حيث تتوفر الكرات وبعض التجييزات االخرى البسيطة
مقارنة بفعاليات اخرى تتطمب العديد مف التجييزات والمستمزمات
3-4عرض نتائج محور االهداف وتحميمها ومناقشتها1
جدول()4
عرض نتائج محور األهداف
الفقرة

ت

االستجابة
نعم
ت

1

هل

إن

الرياضة

أهداف

الجامعية

مناهج 2

صيغت

%

ت

81696

9

نوعاً ما

%

المجموع
كال
ت

12 391130

%

ت

23 521174

%
100

بطريقة يمكن تحقيقها وقياس

نتائجها؟
2

هل إن األهداف أخذت بنظر 2
االعتبار

الموارد

الالزمة لتحقيقها؟
3

هل

إن

األهداف

البشرية

صيغت 2

بطريقة تدل عمى االنجازات

81696

81696

7 171391 14

9

12 391130

23 301435

23 521174

100

100

المراد تحقيقها؟

4

هل إن المناهج الرياضية 2

المتبعة

تضمن

تحقيق

األهداف بما هو متاح من

إمكانيات مادية؟

81696

11 341478 10

23 471826

100

5

هل

إن

االتجاهات

األهداف

االيجابية

تفي 2

نحو

81696

9 521175 12

23 391130

100

ممارسة الرياضة أثناء وقت

الفراغ؟
6

هل إن األهداف صيغت بما 2

81696

5

16 211739

23 691565

100

يضمن الحصول عمى فوائد
البرامج الغذائية الصحية؟

7

هل إن األهداف صيغت بما 2

81696

6

15 261087

23 651217

100

يضمن حق الجميع بمزاولة
الرياضة

المعاقين؟
8

بما

في

ذلك

هل إن األهداف كفيمة لموقاية 4
من اإلصابات أثناء مزاولة

8 471826 11 171391

23 341783

100

الرياضة1
9

هل إن األهداف تضمنت 5
أهمية

المياقة

والوزن المثالي؟
 10المجموع

6 521174 12 211739

23 261087

100

الجسمية
96 421512 88 111111 23

100 207 461377

ومف خالؿ الجدوؿ اعاله والذي يبيف نتائج محور االىداؼ في االستبانة نرى اف اىميا ىو

عدـ صياغة االىداؼ بما يضمف الحصوؿ عمى ثقافة فوائد التغذية الصحيحة وكانت بنسبة

مئوية مقدارىا69,56مف اجابات المفحوصيف حيث تعد مف المواضيع الميمة والمالزمة لمبرامج
الرياضية حيث يمكف ارجاع ذلؾ الى عمميات استنزاؼ الطاقة المالزمة لمنشاط والتي تحتاج الى

التعويض المستمر والمالزـ لمعمؿ البدني

اما ضماف حؽ الجميع بمزاولة الرياضة وانتياءا

بشموؿ ذوي االحتياجات الخاصة مف بيف الطمبة فجاء مف حيث حدتو ثانيا وبنسبة مئوية

بمغت  65,21فيذا الشعار الكبير(الرياضة لمجميع)بقي صفة لممجتمعات المتحضرة التي ادركت
اىمية الرياضة في تجديد حيوية االنساف النفسية والعقمية ومناىج الييئة لـ تأخذ بنظر االعتبار

اىمية ذلؾ ,اما موضوعي صياغة اىداؼ المنياج بطريقة ممكنة التحقيؽ والقياس وبطريقة تدؿ

عمى االنجازات المراد تحقيقيا فقد جاءتا مف حيث الحدة ثالثا وبنسبة 52,17لذا يجب االلتفات
لذلؾ عند وضع االىداؼ وايالء ذلؾ اىمية بالقدر المطموب...ثـ يجيئ ضماف تحقيؽ االىداؼ
ومالئمتيا لما ىو متاح مف امكانيات مادية مخصصة فقد يعطي ذلؾ بعدـ كفايتيا  ,اما االيفاء

باالتجاىات اإليجابية نحو الرياضة اثناء وقت الفراغ فقد كانت بالمرتبة الخامسة مف حيث حدتيا

 39,13وذلؾ يبيف عدـ االيفاء باالتجاىات المرجوة حيث يمكف ارجاع ذلؾ الى عـ تخصيص
التوقيتات المحددة لمزاولة االنشطة الرياضية الجامعية وفقا لبرنامج الدروس االسبوعي ..لتاتي
مسالة الوقاية مف االصابات المصاحبة لمزاولة النشاط سادسا وذلؾ يمكف ارجاعو لعدـ توفر

ظروؼ المنافسة ولعدـ كفاية االنشطة الخارجية ذات الطابع التنافسي  ,فيما عدت مسالة الموارد

البشرية واخذىا بعيف االعتبار وضماف اىمية المياقة الجسمية والوزف المثالي مف اقؿ المشكالت
في ىذا المحور وذلؾ يمكف ارجاعو لتواضع المنياج والذي ال يتطمب امكانيات بشرية ألداء

فقراتو وتنفيذىا ناىيؾ عف موضوع المياقة الجسمية والوزف المثالي والذي يعتمد بالدرجة االساس
عمى الثقافة الرياضية العامة.
4-4عرض نتائج محور الوقت وتحميمها ومناقشتها
جدول()5
يوضح نتائج محور الوقت
الفقرة

ت

االستجابة
نعم
ت

1

هل إن التوقيتات المخصصة لتنفيذ 1

النشاطات الداخمية كافية لرعاية

%

ت

12 41348

نوعاً ما

%

المجموع
كال
ت

10 521174

%

ت

%

100 23 431478

الطمبة الموهوبين وغير الموهوبين؟

2

هل إن توقيتات تنفيذ النشاطات 1
الخارجية تكفل لممتعمم اإلفصاح عن

11 41348

11 471826

100 23 471826

مواهبه؟
3

المجموع

2

23 41348

50

21

100 46 451652

اما في محور الوقت ولدى االطالع عمى النتائج في الجدوؿ اعاله نجد انو احتوى عمى

مشكمتيف فكانت االولى مف حيث حدتيا تتعمؽ باألنشطة الخارجية حيث اف توقيتاتيا غير كافية
لإلفصاح عف مواىب الطمبة بسبب توقيتات حدوثيا المتباعدة وقصر الفترات المخصصة ليا
حيث تكوف عمى االغمب االعـ بالوب التسقيط الفردي او الزوجي في افضؿ االحواؿ فيما لـ يتح

لمفرؽ الرياضية االشتراؾ في الفعاليات بأسموب الدوري عمى سبيؿ االمثاؿ حيث كانت النسبة

المئوية ...47,82اما المشكمة الثانية التي كانت بنسبة  43,47فكانت عدـ كفاية التوقيتات

المخصصة لألنشطة الداخمية والخاصة برعاية الطمبة عموما مما يعيد لألذىاف اىمية توفير وقت

مخصص ومجدوؿ بشكؿ كاؼ لألنشطة الرياضية

5-4عرض نتائج محور االدارة وتحميمها ومناقشتها
جدول()6
يبين نتائج مشكالت محور االدارة
الفقرة

ت

االستجابة
نعم
ت

1

هل إن إدارة الكمية أو المعهد تمزم 7
أو

مدرس

مدرب

%

ت

5 301435

نوعاً ما

المجموع
كال

%

ت

211739

11

%

ت

23 471826

%
100

األلعاب

الرياضية بواجبات غير الرياضة

الجامعية؟
2

هل إن اإلدارة تهتم بتخصيص 4
ميزانيات مناسبة لمصرف عمى

9 171391

391130

10

23 431478

100

خطط الرياضة الجامعية؟
3

هل إن إدارة الكمية أو المعهد 7

تمول

اإلضافية

المستمزمات
لمواجهة

تنفيذ المنهج؟
4

المجموع

واألدوات

6 301435

261087

10

23 431478

100

احتياجات
20 261087 18

281986

31

69 441928

100

اما محور اومجاؿ االدارة فاف الواجب ايضاحو يتجمى في اف المقصود بو ليس فقط االدارة

الرياضية وانما يأخذما يتعمؽ ايضا باإلدارات العميا مف عمادات واقساـ مختصة  ,حيث كانت
مشكمة الزاـ او تكميؼ مدرس ومدرب االلعاب الرياضية بمياـ وواجبات اخرى بعيده عف مجاؿ
عممو وىي صفة تأخذ طابع العموـ في جميع كميات ومعاىد الييئة حيث اف ذلؾ يؤدي الى

تقص ير المعنييف في متابعة تخصصيـ الدقيؽ والتأثير عمى توقيتاتيـ التي تغض الطرؼ عنيا
ادارات المؤسسة العميا بشكؿ متعمد وكانت النسبة المئوية ليذه المشكمة قد بمغت 47,82اما

المشكمتيف التاليتيف والمتيف كانتا بنسبة 43,47وقد تمثمتا بعدـ اىتماـ االدارة بتخصيص ميزانيات
م ناسبة لتنفيذ خطط الرياضة الجامعية وتمويؿ مستمزمات اضافية وادوات كافية لمواجية

احتياجات تنفيذ المنيج االنية  ,ويمكف ارجاع ذلؾ لجيؿ االدارات بأىمية الرياضة ودورىا الكبير
عمى الجوانب النفسية واالجتماعية والعقمية ناىيؾ عف مياميا الصحية والى ضعؼ الثقافة

الرياضية والعامة في اىمية الرياضة ومردوداتيا االيجابية والنفعية عمى مستوى الطالب داخؿ

المؤسسة التعميمية يتمثؿ بقضاء اوقات فراغ الطمبة واستغالليا بما ينعكس ايجابا عمى فعالياتو

الذىنية والعقمية والجو االيجابي الذي يمكف اف تضفيو عمى الوسط الجامعي عموما.
6-4عرض نتائج محور محتوى المنهاج وتحميمها ومناقشتها
جدوؿ ()7يوضح نتائج مشكالت محور المحتوى
ت

الفقرة

االستجابة

1

هل إن محتوى المناهج يراعي 2

نعم
ت
استعدادات وقدرات وامكانيات جميع

المجموع
نوعاً ما

كال

%

ت

%

ت

%

ت

%

81696

12

521174

9

391130

23

100

الطمبة؟
2

هل إن محتويات المناهج تتوافق 4

171391

11

471826

8

341783

23

100

3

هل إن محتويات المناهج تراعي 3

131043

11

471826

9

391130

23

100

مع الزمن المخصص لها؟

استعدادات وميول الطمبة؟
4

هل إن محتويات المناهج تراعي 3

131043

10

431478

10

431478

23

100

5

هل إن محتويات المناهج تراعي 2

81696

9

391130

12

521174

23

100

اإلمكانيات المتاحة؟

االهتمام بالجوانب المهارية والبدنية

والمعرفية لممتعممين1
6

هل إن محتويات المناهج تراعي 4

171391

12

521174

7

301435

23

100

7

هل إن محتويات المناهج تراعي 5

211739

9

391130

9

391130

23

100

ميول واتجاهات المتعممين؟

وجود فروق فردية بين المتعممين؟
8

هل إن محتويات المناهج تضمن 4

171391

9

391130

10

431478

23

100

9

هل إن محتويات المناهج تتضمن 6

261087

12

521174

5

211739

23

100

تحقيق أهدافه؟
اوجهاً

لمنشاط

يمكن

ممارستها وقت فراغه؟

لممتعمم

المجموع

33

151942

95

451894

79

381164

207

اما مجاؿ محتوى المناىج فكانت عدـ مراعاة المنيج في محتواه لمجوانب المعرفية والميارية

والبدنية لممتعمميف النسبة االعمى في الحدة وىي بذلؾ تعطي انطباعا كبي ار عف عـ كفاية واىمية

تمؾ المناىج في محتوياتيا حيث كانت النسبة 52,17فيماكانت ىنالؾ مشكمتاف في المرتبة الثانية
وتمثمتا بعدـ مراعاة االمكانات المتاحة وعدـ االىتماـ بضماف تحقيؽ االىداؼ

وبنسبة43,47لتاتي ثالث مشاكؿ ايضا بالمرتبة الثالثة وبنسبة 39,13تمثمتا بعدـ مراعاة الفروؽ
الفردية بيف المتعمميف واالستعدادات والميوؿ باإلضافة الى عدـ مراعاة استعدادات وقدرات جميع

الطمبة مما ال يوفر اجوائا ايجابية لدى الطمبة ويؤثر بقمة اندفاعيـ نحو مزاولة الرياضة كجانب

ميـ جدي لو اثار نفسية في االنجاز والحصوؿ عمى المستوى االفضؿ,لتاتي رابعا مشكمة عدـ
توافؽ محتويات المنيج مع الزمف المخصص ليا مما يعيد لألذىاف ضرورة توفر حصص

مخصصة لمنشاط الرياضي في الجدوؿ االسبوعي واخي ار فاف مراعاة االتجاىات الخاصة
بالمتعمميف تتمخص بمزاولة اغمبيـ لفعاليات معينة اكتسبت صفة الفطرة والطابع الشعبي

والجماىيري ممثمة بفعالية كرة القدـ عموما باإلضافة الى بعض الفعاليات الجماعية االخرى
وكانت بنسبة مئوية .31,43

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
-يواجو تدريسيو ومدربو االلعاب الرياضية في كميات ومعاىد ىيئة التعميـ التقني مشكالت

مرتبطة بػ(التقويـ االمكانات االىداؼ الوقت االدارة المحتوى)وبدرجات مختمفة

*اما اىـ مشكالت المرتبكة بمجاؿ التقويـ فيي تباعا ..عدـ توفر مفردات ووسائؿ التقويـ
والقياس المستخدمة في تقويـ مخرجات التعمـ عدـ توفير المفردات لمعرفة مناسبة لمتدريسييف

والمدربيف لطرؽ وخطوات بناء وتنفيذ المقاييس ,عدـ توفر الموارد البشرية الالزمة لعممية القياس
والتقويـ ,عدـ توفر اختبارات مقننة لقياس النمو االجتماعي والوجداني لممتعمميف ,ولمستوى المياقة

البدنية كذلؾ ,ثـ اف المفردات ال توفر استخداـ نتائج التقويـ في تطوير المنيج وايضا ال توفر

اختبارات مقننة لممستوى الميارى

*اما اىـ ما يواجو المنيج مف مشكالت مرتبطة بمجاؿ المكانات المتاحة ..فيو عدـ توفر

كتاب منيجي يحتوي المقررات النظرية والعممية وال يتوفر ايضا االدوات البديمة بمواصفات

100

قانونية اضؼ الى ذلؾ عدـ توفر المنازع ولوكرات حفظ التجييزات الرياضية وقاعات مغمقة
ناىيؾ عف عدـ توفر االدوات الصالحة لالستعماؿ والوسائؿ التعميمية والتدريبية التي تضمف

الحصوؿ عمى التعمـ الجيد
*فيما كانت اىـ مشكالت تحديد االىداؼ تتمخص بػ اف صياغتيا ال تضمف الحصوؿ عمى

فوائد برامج التغذية الصحيحة ,ولـ تراع حؽ الجميع بمزاولة الرياضة وىي صيغت بطريقة ال
تضمف تحقيقيا وقياس نتائجيا وال عمى االنجازات المراد تحقيقيا فيي ايضا لـ تأخذ بعيف
االعتبار ما ىو متوفر مف امكانات مادية وموارد بشرية ولـ تستوؼ تحقيؽ االتجاىات االيجابية

نحو الرياضة لقضاء وقت فراغ الطمبة

*اما في مجاؿ الوقت فقد بينت الدراسة اف التوقيتات المعموؿ بيا ال تكفؿ لممتعمـ االفصاح

عف مواىبو وىي غير كافية لرعاية الموىوبيف وحتى غير الموىوبيف

*اما في االدارات العميا فقد تبيف اف جميع مدرسي ومدربي العاب قد تـ تكميفيـ بمياـ

وواجبات غير مرتبطة بالرياضة الجامعية كذلؾ كاف مف بيف النتائج الميمة ىو عدـ تمويؿ
االدارات العميا لممستمزمات االضافية والطارئة التي تواجو عممية تنفيذ المنيج وعدـ ايالء تمؾ

االدارات اىمية مناسبة لتخصيص الميزانيات المطموبة لمواجية خطط الرياضة الجامعية وتنفيذىا

*اما عمى صعيد المحتوى الخاص بالمنياج فتبيف عدـ مراعاتو لمجوانب الميارية والبدنية

والمعرفية لفئة المتعمميف وعدـ ضمانو لتحقيؽ االىداؼ وضعؼ مراعاة االمكانيات المتاحة
واستعدادات وميوؿ الطمبة وقدراتيـ عمى حد سواء اضؼ الى ذلؾ عدـ توافقيا مع الزمف

المخصص وعدـ تضمنيا اوجيا يمكف لممتعمـ ممارستيا خالؿ اوقات الفراغ...وىو ما يتفؽ تماما
مع ما آلت اليو الدراسات المشابية (شحات.)1998 ,
 2-5التوصيات
انسجاما مع نتائج البحث فالباحث يوصي بػػ:
*مراعاة تطوير برامج التقويـ وقياس مخرجات التعمـ مع ضرورة تضميف اىداؼ التقويـ
والمواقؼ التعميمية والتربوية والبيئة التعميمية ممكنة التفاعؿ
*زيادة التوقيتات المخصصة لمنشاط الرياضي
*التأكيد عمى تطبيؽ المعايير العممية في صياغة االىداؼ والتأكيد عمى التنمية المعرفية وتكويف
االتجاىات االيجابية لدييـ نحو الرياضة

*العمؿ عمى اعادة العمؿ بدرس الرياضة ضمف جدوؿ الدروس االسبوعي في كميات ومعاىد

الييئة

*الزاـ االدارات العميا بعدـ تحويؿ بنود الصرؼ الخاصة بالرياضة الجامعية الى ابواب صرؼ
اخرى
*التأكيد عمى اف يحتوي المنياج عمى الخبرات والميارات والمعارؼ والمعمومات التي تنمي القيـ
التربوية الالزمة لتحقيؽ االىداؼ النفس حركية والمعرفية والوجدانية واالجتماعية
*رص التخصيصات المالية الالزمة لتمشيو امور المنياج عمى المستوى الالئؽ
*اقامة الدورات التطويرية المستمرة باخر المستجدات واشراؾ منتسبي الرياضة الجامعية ببرامج
التبادؿ الثقافي
*توحيد اليياكؿ االدارية والتنظيمية لمرياضة الجامعية في عموـ الييئة
*العمؿ عمى ايجاد مقرر يحتوي عمى الميارات النظرية والعممية المنيجية وفؽ اسموب عممي

متطور

* االىتماـ بالبنى التحتية لمرياضة الجامعية بما يتعمؽ ببناء القاعات المغمقة وايجاد المنازع
واماكف حفظ التجييزات الرياضية اضافة لممرافؽ االخرى
*عدـ تكميؼ تدريسيو ومدربو االلعاب الرياضية بمياـ اخرى بما ينعكس سمبا عمى اداء مياميـ
في الرياضة الجامعية
*االىتماـ بتوفير الموارد البشرية وفقا لمحد االدنى في كؿ كمية ومعيد(تدريسي ,مدرب
العاب,مدربة العاب)
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المالحق
(ممحق)1
استبانة مشكالت الرياضة الجامعية
ت
1
2

البعد
(المجال)

األهداف

بدائؿ االجابة

الفقرات

نعم
هل ان اهداف

مناهج الرياضة الجامعية صيغت بطريقة يمكن

تحقيقها وقياس نتائجها

هل ان االهداف اخذت بنضر االعتبار الموارد البشرية الالزمة
لتحقيقها

3

هل ان االهداف صيغت بطريقة تدل الى االنجازات المراد تحقيقها

4

هل ان المناهج الرياضية المتبعة تضمن تحقيق األهدافبماهو متاح
من إمكانات مادية

5

هل ان االهداف تنمي االتجاهات االيجابية نحو ممارسة الرياضة

6

هل ان االهداف صيغت بما يضمن الحصول عمى فوائد البرامج

7

هل ان االهداف صيغت بما يضمن حق الجميع بمزاولة الرياضة بما

8

هل ان االهداف كيفية الوقاية من اإلصابات اثناء مزاولة الرياضة

9

هل ان االهداف تضمنت اهمية المياقة الجسمية والوزن المثالي

اثناء وقت الفراغ
الغذائية الصحية

في ذلك المعاقين

11

المحتوى هل ان محتوى المنهاج يراعي استعدادات و قدرات وامكانات جميع
الطمبة

11

هل ان محتويات المناهج تتوافق مع الزمن المخصص لتحقيقها

12

هل ان محتويات المناهج تراعي استعدادات وميول الطمبة

ربما

كال

13

هل ان محتويات المناهج تراعي االمكانات المتاحة

14

هل ان محتويات تراعي االهتمام بالجوانب المهارية والبدنية والمعرفية

15

هل ان محتويات المناهج تراعي ميول واتجاهات المتعممين

16

هل ان محتويات المناهج تراعي وجود فروق فردية بين المتعممين

17

هل ان محتويات المناهج تضمن تحقيق اهدافه

18

هل ان محتويات المناهج تتضمن اوجها لمنشاط يمكن لممتعمم

لممتعممين

ممارستها وقت فراغه
19

االمكانا

هل ان االمكانات المتاحة تتيح استخدام الوسائل التعميمية والتدريبية

ت

التي تضمن الحصول عمى التعمم الجيد

21

هل ان االمكانات تضمن توفر ادوات بديمة عن االدوات القانونية

21

هل ان االمكانات المتاحة تضمن توفير ادوات صالحة لالستخدام

22

هل ان االمكانات المتاحة توفر مكتبة رياضية لفائدة الطالب والمدرس

23

هل ان االمكانات المتاحة توفر المنازع واماكن حفظ التجهيزات

24

هل ان االمكانات المتاحة توفر كتابا منهجيا يحوي المقررات النظرية

بنفس مواصفاتها

معا

الرياضية

والعممية لممنهاج
25
26

هل توجد قاعة رياضية يمكن استغاللها في الظروف المناخية السيئة
الوقت

27

هل ان التوقيتات المخصصة لتنفيذ النشاطات الداخمية كافية لرعاية

الطمبة الموهوبين وغير الموهوبين

هل ان توقيتات تنفيذ النشاطات الخارجية تكفل لممتعمم االفصاح عن

مواهبه
28
29

التقويم

هل ان مفردات المنهاج توفر الوقت الكافي إلجراء االختبارات
هل ان مفردات المنهاج توفر اختبارات مقننة لقياس النمو االجتماعي
لممتعممين

31

هل ان مفردات المنهاج توفر اختبارات مقننة لقياس النمو الوجداني

31

هل ان مفردات المنهاج توفر اختبارات مقننة لقياس المستوى

32

هل ان مفردات المنهاج توفر اختبارات مقننة لقياس مستوى المياقة

لممتعممين

المهاري لممتعممين
البدنية لممتعممين
33

هل ان مفردات المنهاج توفر استخدام نتائج التقويم في تطوير

المنهاج
34

هل ان مفردات المنهاج توفر الموارد البشرية الالزمة لعممية التقويم

35

هل ان مفردات المنهاج توفر خطة عممية لتقويم المنهاج الرياضي

36

هل ان مفردات المنهاج توفر معرفة مناسبة لمتدريسي والمدرب لمعديد
من طرق وخطوات تنفيذ المقاييس

37

هل ان المفردات توفر وسائل القياس والتقويم المستخدمة في تقويم

38

هل ان مفردات المنهاج توفر بطاقات او ممفات لتدوين نتائج

نتائج مخرجات التعمم

المتعممين في االختبارات التي يمرون بها
39

االدارة

هل ان ادارة الكمية او المعهد تمزم مدرس اومدرب االلعاب الرياضية

بواجبات غير الرياضة الجامعية

41

هل ان االدارة تهتم بتخصيص ميزانيات مناسبة لمصرف عمى خطط

41

هل ان ادارة الكمية او المعهد تمول المستمزمات واالدوات االضافية

الرياضة الجامعية

لمواجهة احتياجات تنفيذ المنهج

مالحظات
 ال داعي لكتابة اسم المجيب -توخي الدقة في االجابة عن كل االسئمة

