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 معلمي قبل مه املستخذمة التذريس وأساليب طرائق
  العراق كردستان يف الرياضة

 واالستراتيجياتىدفت الدراسة التعرف إلى الطرائق  _الممخص
واألساليب التي يستخدميا معممي ومعممات الرياضة في مرحمة التعميم 
األساسي لتدريس مادة التربية الرياضية، وكذلك بيان تأثير متغيري 

( معممًا ومعممة تم 165الجنس والخبرة في ذلك. وتكونت العينة من )
 .اختيارىم بصورة قصدية من المدارس األساسية في محافظة دىوك

البحث عمى استبيان أعده الباحث ألغراض البحث  واعتمد     
( فقرة، وأمام كل فقرة خمسة بدائل ىي: 22الحالي، وتألف من )

)دائماً، غالبًا، أحياناً، نادراً، أبداً(، وتم التحقق من دالالت صدق 
األداة. وتمت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام معادلة ألفا  اتوثب

ئي لعينتين مستقمتين وتحميل التباين األحادي، كرونباخ، واالختبار التا
 .واختبار دنكن البعدي

أظيرت النتائج أن معممي الرياضة في المدارس األساسية      
يستخدمون عدة طرائق في التدريس، وتأتي المحاضرة في المرتبة 
األولى في حين احتمت طريقة االكتشاف الموجو المرتبة األخيرة، 

مجموعات التعمم المتعاونة أكثر  استراتيجية ويميمون إلى استخدام
مقارنة ببقية االستراتيجيات، ويفضمون األسموب التدريبي عمى بقية 
اساليب التدريس. وتبين وجود تأثير لعامل الخبرة في درجة استخدام 
الطرائق الحديثة في التدريس، في حين لم يظير تأثير دال إحصائيًا 

 .لمتغير الجنس
 .: المتغيرات، معممي الرياضة، طرائق التدريسحيةمفتاالكممات ال

 مقدمة. ال1
يمر العصر الحالي بثورة عممية ضخمة وتغيرات وتحوالت      

عديدة في كافة مجاالت الحياة األمر الذي يستدعي مواكبة 
ومالحقة ىذا التقدم، ومواجية مختمف التغيرات المصاحبة لو، 
ولقد انتقل مفيوم االستثمار لدى الدول من الجانب الصناعي 

بشرية، مما انعكس المادي واتجو نحو استثمار وتنمية الموارد ال
إيجابيا عمى األنظمة التربوية، فتولي مختمف الدول حاليا اىتماما 
متزايدًا لجودة التعميم وجودة نتائج التعمم. وليذا أصبحت المدرسة 

مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تبذل كل جيد ممكن لتربية 
اإلنسان العصري القادر عمى التفكير السميم البناء، والمزود 

عارف والميارات األساسية التي تمكنو من التوافق، والتكيف بالم
مع طبيعة عصره وخصائصو، ويقع العبء األكبر في ذلك عمى 
عاتق المعمم؛ باعتباره ركيزة نشاط المدرسة، والمحرك األساسي 
لجيودىا، فمم يعد التدريس مجرد نقل المعرفة، وٕانما يتطمب 

وظيف الميداني لتمك معرفة أصولو وقواعده، والعمل عمى الت
 .المعارف فيما يخدم األىداف العامة لممجتمع

إذ يمكن وصف التربية بأنيا عمميات مخططة ومبرمجة      
والتي يتم تطبيقيا من أجل الحصول عمى تغيرات مرغوبة في 
سموك الفرد. وفي إطار التربية العامة فإن التدريس ُيحدد عمى 

المنطقية والتخطيط. والتعمم  أنو تنظيم التعمم من خالل األفكار
[. كما 1ىو عممية اكتساب معمومات خاصة وميارات وعادات ]

أن العممية التدريسية ىي تمك العممية التي يكون فييا المتعمم في 
موقف تعميمي معين، بحيث يكون لديو االستعداد العقمي والنفسي 
 الكتساب الخبرات، والمعارف، والميارات، والقيم التي تناسب

قدراتو واستعداداتو من خالل وجوده في بيئة تعميمية تتضمن 
محتوى تعميمي جيد، ومعممًا متمكنًا، ووسائل وطرائق تعميمية 

 ].2] مناسبة لتحقيق األىداف التربوية المنشودة
ولقد اجتيد المتخصصون في مجال طرائق التدريس      

النوعي  ومناىج التربية البدنية والرياضية بيدف تطوير الجانب
من التدريس، والتي تسعى جميعيا إلى التوصل إلى أساليب 
تساعد المعمم عمى إدارة الموقف التعميمي بنجاح، فبات الزما 
عمى معمم التربية البدنية والرياضية أن يراجع أساليب تدريسو، 
لكي يكون التأثير الفعال في المتعممين، إذ لم يعد نجاح المعمم 

ميذه ألىداف المادة الدراسية، وٕانما امتد مقصورًا عمى تحقيق تال
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نجاحو إلى نوعية ما يغرسو في طالبو، وما ينمي لدييم من 
 ].3] سموكيات وقيم ومبادئ واتجاىات

ولكي يؤدي التدريسي عممو عمى أكمل وجو ال بد لو أن      
يعرف جيدًا طبيعة ومبادئ التعمم وما ىي الطريقة السميمة التي 

تو عمى تحقيق التعمم الصحيح وتحقيق من شانيا مساعد
األىداف، والتدريسي الجيد يقوم باختيار طريقة التدريس 
واألسموب التدريسي الذي يتوافق مع األىداف والميارات التي 
يعمل عمى إكسابيا لطالبو وكذلك مع حاجات الطمبة وميوليم 

 ].4ومستوى نموىم ]
إذ أن مفيوم ومعموم أن لكل معمم أسموب في التدريس،      

أساليب التدريس يقصد بو مجموعة األنماط التدريسية الخاصة 
بالمعمم والمفضمة لديو، ويعني ذلك أنو قد نجد أسموب التدريس 
لدى معمم معين يختمف عنو لدى معمم آخر رغم أن طريقة 
التدريس المتبعة واحدة، وىذا ما يدل عمى أن أسموب التدريس 

ائص الشخصية لممعمم، وبمعنى آخر، يرتبط ارتباطا وثيقا بالخص
فإذا كانت طرق التدريس تعني اإلجراءات العامة التي يقوم بيا 
المعمم فإن األساليب يقصد بيا إجراءات خاصة ضمنية 

 تتضمنيا اإلجراءات العامة التي تجري في الموقف التعميمي
[ الى أن ىناك تباين بين الدول في 6[. وقد أشارت دراسة ]5]

طرائق مختمفة في التدريس، ومع ذلك فإن التوجو استخدام 
الرئيسي لممعممين في كل الدول تمثل في استخداميم لألساليب 

 ].6التدريسية التي تركز عمى دور المعمم ]
والطريقة ىي الجزء الميم والواضح من عناصر المنيج      

التربوي عند التطبيق العممي سواء أكان ىذا في المدرسة أم في 
د أم في الجامعة، لذا فأن عممية اختيارىا البد أن يستند المعي

عمى أصول معينة وأساس عممي متين من حيث ارتباطيا 
بالمادة المراد تدريسيا، واليدف المراد الوصول إليو بحيث تؤدي 
الى استثارة دوافع الطمبة نحو التعمم، وتشجيعيم عمى القيام 

ضاًل عن تعويدىم عمى بأوجو من األنشطة التعميمية المختمفة، ف
 ].7] كيفية الحكم عمى النتائج

 م أوــــــــــــوتعني الطريقة مجموعة الخطوات التي يضعيا المعم     

المدرس، ويتبعيا بيدف إيصال المادة العممية الى التالميذ 
[. أما الطريقة في 8] مستعينًا باألساليب والوسائل المتاحة

أو األسموب الذي يختاره المعمم أو الجانب التربوي فتعني الكيفية 
[. وقد 9] المدرس ليساعد الطمبة عمى تحقيق األىداف السموكية

حظي البحث في فاعمية التدريس باىتمام كبير في كافة 
المجاالت التربوية ومنيا مجال الرياضة، وأثبتت الدراسات أن 
ىناك عدد كبير من العوامل المؤثرة في التعمم، وينبغي أن يمتمك 
المعممون ميارات في استخدام طرائق تدريسية مختمفة ليتمكنوا 

 ].10من تحقيق مطالب الطمبة ]
 مشكمة الدراسة. 2

وٕاذا كانت التربية الحديثة تيدف إلى تنمية النشء بطريقة      
متكاممة، جسمًا وعقاًل وروحًا، داخل إطار من القيم والتقاليد 

الحًا. فإن التربية واألعراف بيدف تييئتو ليكون مواطنًا ص
الرياضية تعد جزءًا مكماًل لمتربية العامة، والتي بدورىا تيدف 
إلى تحقيق تمك الغايات السامية. ولقد أولت حكومة اإلقميم 
اىتمامًا متزايدًا ليذا الجانب، وسخرت إمكانيات كبيرة في سبيل 
الوصول بالتربية الرياضية في مختمف المؤسسات التربوية إلى 

ى الذي يحقق ذلك النمو المتكامل لجميع الطمبة، ويتضح المستو 
ىذا األمر من خالل جيودىا المتمثمة في تطوير المناىج 
الدراسية والعناية الكبيرة بالتدريس والقائمين عميو. وكما أن لكل 
مادة تعميمية من المواد الدراسية طرقًا وأساليب لمتدريس؛ فكذلك 

لتدريسيا، تقوم عمى أسس عممية لمتربية الرياضية أساليب عديدة 
مستقاة من أصول التربية وعمم النفس بفروعو المختمفة. وٕان 
االستخدام األمثل ليذه األساليب في حصة التربية الرياضية يعد 
ضرورة ممحة لنجاحيا. وتعتبر األنشطة الحركية المقدمة في 
درس التربية الرياضية من أىم المواقف التعميمية التي تظير 

ا الفروق الفردية بين الطمبة من مختمف الجوانب النفسية، فيي
 .والحركية، واالجتماعية واالنفعالية

السيما وٕان ىناك الكثير من طرائق التدريس في العممية       
التربوية ولكل طريقة مميزاتيا وعيوبيا، كما إن لكل منيا المادة 

ر المعمم العممية التي تناسبيا أكثر من غيرىا، لذا فأن اختيا
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لطريقة ما لنقل الخبرات والمعارف والحقائق الى الطمبة لتحقيق 
األىداف الموضوعة يتطمب ميارة ومعرفة عالية من المعمم، 
فضاًل عن انسجاميا مع امكانياتو وقدراتو وكفاءتو في استعمال 

 ].11ىذه الطريقة دون غيرىا ]
في وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكمة الدراسة الحالية 

 :اآلتي
 أ. أسئمة الدراسة

ما ىي الطرائق واألساليب واالستراتيجيات التي يستخدميا  •
 .معممي الرياضة في كوردستان

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في استخدام  •
الطرائق واألساليب واالستراتيجيات في تدريس مادة التربية 

 الرياضية؟
إحصائية في استخدام الطرائق ىل توجد فروق ذات داللة  •

  واألساليب واالستراتيجيات تعزى لمتغير الخبرة؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تيدف الدراسة الحالية التعرف إلى
ترتيب الطرائق واالستراتيجيات واألساليب التدريسية التي . 1

 .يستخدميا معممي الرياضة في المدارس األساسية في تدريسيم
تخدام معممي الرياضة في المدارس داللة الفروق في اس. 2

األساسية لطرائق واستراتيجيات وأساليب التدريس تبعًا لمتغير 
 .الجنس

داللة الفروق في استخدام معممي الرياضة في المدارس . 3
األساسية لطرائق واستراتيجيات وأساليب التدريس تبعًا لمتغير 

 .الخبرة في التدريس
 أهمية الدراسةج. 

تتضح أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي يتناولو،      
ذلك ألن نجاح عممية التدريس يعتمد إلى حد كبير عمى استخدام 
طرائق التدريس الحديثة، والتي تؤكد عمى دور الطالب وفاعميتو 
في الموقف التعميمي. فعممية التدريس تحتوي عمى كم ىائل من 

بشرية غير متجانسة التعقيدات حيث أنيا تتعامل مع عناصر 
ميزتيا الفروق الفردية واالتجاىات والميول المتباينة التي تجعل 

من تولييا وضبطيا أمرًا صعبًا ومعقدًا. فالتدريس عممية تفاعمية 
بين المعمم وطالبو في غرفة الصف أو قاعة المحاضرات أو 

 ].12] المختبر تتسم باألخذ والعطاء والحوار البناء بينيم
ي ىذه الدراسة لتكون دعمًا لمعاممين في مجال التربية وتأت     

الرياضية من خالل التأكيد عمى أىمية التطوير واالبتكار 
باستخدام طرائق حديثة أكثر فاعمية في مجال التدريس، وتحقيق 
أىداف درس التربية الرياضية في تحقيق التوافق النفسي 

غباتيم. إذ واالجتماعي لجميع الطمبة عمى اختالف ميوليم ور 
عمى أن البحوث  ,Chatoupis & Vagenas [13] يؤكد

والدراسات قدمت كم ىائل من المعمومات المتعمقة بخصائص 
التدريس الفعال، إال أن القميل من الباحثين ركزوا عمى كيفية 
تحديد المعممين أنفسيم لمتدريس الفعال. فمدركات المعممين 

ن ترسم أساسًا لمعمل، لمدى فاعميتيم في التدريس من شأنيا أ
وكذلك ترشد الباحثين إلى اكتشاف المزيد حول المعتقدات 

 ].13] الموضوعية لممعممين
كما تتجمى أىمية الدراسة من خالل تركيزىا عمى المرحمة      

األساسية التي تعد مرحمة ميمة من حيث نمو الطمبة، والتي 
عتناء بعممية تؤثر حتمًا في مراحل النمو الالحقة، ليذا يجب اال

التدريس وتحقيق النمو المتكامل لمطمبة نفسيًا، وبدنيًا، وعقميًا 
من خالل مراعاة الفروق الفردية. إذ يسعى البحث إلى  واجتماعياً 

الكشف عن مدى استخدام معممي الرياضة لمطرائق الحديثة في 
تحميمية لمعطيات  وٕاحصائيةالتدريس انطالقا من معالجة نظرية 

واقع تدريس التربية الرياضية في المرحمة األساسية، بيدف 
محاولة االستفادة المباشرة من نتائج البحث في تطوير عممية 
التدريس، عن طريق تشخيص الضعف، وتقديم التوصيات 

 .كحمول مستقبمية
 محددات الدراسةد. 
 المحدد البشري: تقتصر الدراسة عمى عينة من معممي. 1

الرياضة في المدارس األساسية الحكومية في مركز محافظة 
 .دىوك

 .المحدد المكاني: المدارس األساسية في مركز مدينة دىوك. 2
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المحدد الزمني: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي . 3
 .م2014/2015

 تحديد المصطمحاته. 
 :طريقة التدريس

الوسيمة أو الكيفية التي بأنيا: األداة أو  [14جامل، ] عرفيا
يستعمميا المعمم في توصيل محتوى المنيج لمدارسين في أثناء 

 ].14] قيامو بالعممية التعميمية
[ بأنيا: عبارة عن جممة اإلجراءات 15وعرفيا شاىين، ]     

واألنشطة التي يقوم بيا المعمم لتوصيل محتوي المادة الدراسية 
من عدة فرضيات متسقة  لممتعمم، أو ىي توجو فمسفي يتكون

مترابطة متعمقة بطبيعة المادة وتعميميا، وتبدو أثارىا عمي ما 
 ].15] يتعممو الطالب

[ بأنيا: مجموعة من 9وعرفيا الخزاعمة وآخرون، ]     
اإلجراءات والممارسات واألنشطة العممية التي يقوم بيا المعمم 
داخل الفصل بتدريس درس معين بيدف توصيل معمومات 

 ].9] حقائق ومفاىيم لمتالميذو 
ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا جميع اإلجراءات والفعاليات      

واألنشطة التي يقوم بيا معمم التربية الرياضة لغرض تحقيق 
أىداف التعميم، وٕاحداث حالة من التفاعل بينو وبين تالميذه من 

تحقيق أجل تسييل عممية تعميم التالميذ بالشكل الذي يعمل عمى 
 .األىداف التعميمية والمرسومة في التدريس

 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3
[ إلى التعرف عمى أساليب تدريس 16ىدفت دراسة حماد ]     

التربية اإلسالمية الشائعة التي يستخدميا معممو التربية 
اإلسالمية في المرحمة األساسية العميا بمحافظات غزة ومبررات 
استخداميا، ولتحقيق اليدف طبق الباحث استبيانين عمى عينة 

ربية والتعميم ووكالة " معمم ومعممة من وزارة الت 66مكونة من " 
الغوث الدولية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر األساليب 
شيوعًا أسموب اإلقناع والحوار والمناقشة وأقميا استخدامًا أسموب 
التعمم الذاتي، والتعمم الفردي، وأنو ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين المعممين والمعممات تعزى إلى الخبرة والتخصص 

ية العمل، وأن مبررات استخدام المعممين ألساليب التدريس وج
ترجع إلى كثرة أعداد الطالب، وكمية المادة، وعدم معرفة المعمم 

 .ألساليب أخرى
[ تحت عنوان" دراسة تأثير 17وجاءت دراسة نور الدين ]     

أساليب التدريس عمى تعميم الميارات الحركية في حصة التربية 
ة" دراسة ميدانية بثانويات والية باتنة في البدنية والرياضي

الجزائر، في محاولة لمتعرف عمى األسموب األكثر استعمااًل في 
تعميم الميارات الحركية من قبل معممي التربية البدنية 
والرياضية. وقد استعمل الباحث المنيج الوصفي من خالل 
تطبيق أداة القياس المتمثمة في االستبيان حيث تم توزيع 

( معممًا في التربية البدنية 20) الستمارة عمى عينة مكونة منا
والرياضية تم اختيارىم بطريقة عشوائية. وأشارت النتائج إلى أن 

)العرض  أعمى نسبة من المعممين يستخدمون األسموب األمري
التوضيحي(، نظرًا لكونو األمثل لتوصيل المعمومات لمتالميذ، 

وعة، كما توصل إلى أن معظم كما أنو يسيل التحكم في المجم
المعممين ال يقومون بالتنويع في استخدام أساليب التدريس في 

 .تعميم الميارات الحركية ميما اختمف نوع النشاط الرياضي
فقد ىدفت إلى استقصاء طرائق  [18أما دراسة الفيومي ]     

التدريس التي يستخدميا معممو الحمقة األساسية األولى في 
نروا في لتالميذ الصف الثالث في مدارس األاءة تدريس القر 

( معممين ومعممات تم 8األردن. وتكونت عينة الدراسة من )
عن أسئمة الدراسة تم استخدام  ولإلجابةاختيارىم بطريقة قصدية، 

المنيجين؛ النوعي والكمي. وتمثمت أدوات جمع البيانات في 
ت أجريت بطاقة مالحظة طرائق تدريس دروس القراءة، ومقابال

مع معممي وأعضاء تصميم المناىج وتالميذ الصف الثالث. 
وأظيرت النتائج فاعمية استخدام طرائق تدريسية متنوعة في 

 .تدريس القراءة لمصف الثالث لجدواىا في تحقيق النتاجات
[ 19وفي نفس اإلطار جاءت دراسة الشيري وبن جامع ]     

ومعممات التربية  التي ىدفت إلى معرفة مدى استخدام معممي
الفنية، في المرحمة االبتدائية، بمدينة الرياض، طرق التدريس 
الحديثة )البيان العممي، والتعمم التعاوني، والعصف الذىني، 
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والقصة، وحل المشكالت(. وتحديد أىم الصعوبات التي تواجو 
معممي ومعممات التربية الفنية، في المرحمة االبتدائية عند 

واستخدم الباحثان المنيج  تدريس الحديثة.استخدام طرق ال
الوصفي التحميمي، وتكون مجتمع البحث من جميع معممي 
ومعممات التربية الفنية، في المرحمة االبتدائية بمدينة الرياض، 

تكونت  استبانةواستخدم الباحثان  ( معممًا ومعممة.82وعددىم )
مى أن ( عبارة. ودلت النتائج ع15من محورين، تدرج تحتيما )

معممي التربية الفنية في المرحمة االبتدائية ينوعون طرق تدريسيم 
ويستخدمون التعمم التعاوني، والبيان العممي بدرجة كبيرة، وأن 
المعممين يمزجون بين الطرق التقميدية وبين إحدى الطرق 
الحديثة في تنفيذ الدروس، وأنيم يستخدمون طريقة اإللقاء 

، والعصف الذىني، وحل المشكالت، والمحاضرة، وطريقة القصة
بدرجة متوسطة. وأن المعممات يقسمن طالباتين إلى مجموعات 
متجانسة، وذلك عند استخداميم طريقة التعمم التعاوني. وتبين 
أن من أبرز الصعوبات التي تواجو المعممين والمعممات عند 
استخداميم طرق التدريس الحديثة نقص التجييزات الالزمة 

ة الستخدام طرق التدريس الحديثة، كذلك الكثافة العددية والمناسب
لمطالب في الصف الواحد، وصعوبة إعداد الوسائل التعميمية 
التي تحتاج إلييا تمك الطرق، واعتياد المعممين عمى استخدام 

 .الطرق التقميدية في التدريس
[ دراسة ىدفت إلى معرفة طرائق 20وأجرى عزيز وميدي ]     

الشائعة التي يستعمميا أعضاء ىيأة التدريس في جامعة التدريس 
ديالى، ومبررات استعمال أعضاء ىيأة التدريس في جامعة 
ديالى لتمك الطرائق في التدريس. ولتحقيق ىدفي البحث أتبع 
الباحثان المنيج الوصفي التحميمي وقاما بتحديد مجتمع البحث 

ى وفي األصمي وىم أعضاء ىيأة التدريس في جامعة ديال
االختصاصين العممي واإلنساني وممن يحممون الدرجة العممية 
)أستاذ، استاذ مساعد، مدرس(. وقد تم اختيار عينة البحث من 

% من أعضاء ٠١ة نسب االكميات واألقسام بشكل قصدي ليمثمو 
ىيأة التدريس في الجامعة وقد أستعمل الباحثان نوعين من 

ستعمال الوسائل اإلحصائية االستبيانات مفتوحة ومغمقة. وبعد ا

 المتاحة تبين أن ىناك خمسة طرائق شائعة ىي )المحاضرة،
حل المشكالت( وقد جاءت  االستقراء، االستكشاف، المناقشة،

طريقة المحاضرة بالترتيب األول، في حين جاءت طريقة حل 
المشكالت بالمرتبة األخيرة وكانت من أىم المبررات الستعمال 

 دم معرفة التدريسي لطرائق أخرى وكثرة أعدادىذه الطرائق ىو ع
الطمبة في القاعة الدراسية مما ال يتيح ليم استعمال طرائق 

 .أخرى
 :تعقيب عمى الدراسات السابقة

بناًء عمى ما تقدم من عرض موجز لبعض الجيود ذات       
الصمة بموضوع بحثنا، يمكننا القول بأن تمك الدراسات ركزت 

اليب الشائعة لدى المعممين والمدرسين في عمى الطرائق واألس
ف عمى نوعية الطرائق واألساليب، وكذلك المبررات و لموقمحاولة 

التي تدفع بالمعممين إلى االعتماد عمى تمك الطرائق في 
تدريسيم. كما حاولت البعض من تمك الدراسات بيان العالقة 

يرات بين اختيار المعممين والمعممات لتمك الطرائق وبعض المتغ
الديمغرافية المتمثمة بجنس المعمم وخبراتو وعمره وما إلى ذلك 
من عوامل. وقد اعتمدت الدراسات السابقة عمى المنيج الكمي 
والنوعي في إجراء تمك الدراسات وخمصت كل دراسة إلى 
مجموعة من المؤشرات يمكن االستفادة منيا في تطوير العمل 

 .التربوي
 جراااتاإلو  . الطريقة4

  منهج الدراسةأ. 
اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي في الدراسة الحالية.      

وذلك من خالل جمع البيانات المتعمقة بطرائق وأساليب التدريس 
المستخدمة من قبل معممي الرياضة من خالل تطبيق االستبيان، 

 .ومعالجة تمك البيانات إحصائياً 
 مجتمع الدراسةب. 

بمعممي ومعممات الرياضة في  يتحدد مجتمع البحث الحالي
 المدارس األساسية الحكومية في محافظة دىوك، ومن

، والبالغ 2015-2014معام الدراسي ل المستمرين في الدوام
 (.1جدول )موضح في  ىو كما ( معممًا ومعممة1647عددىم )
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 1 جدول
 التربية والجنستوزيع أفراد المجتمع تبعًا لمديريات 

 المجموع إناث ذكور مديرية تربية
 136 15 121 العمادية
 220 58 162 زاخو

 135 19 116 دىوك الشرقية
 145 13 132 شيخان
 294 33 261 عقرة
 47 3 44 تمكيف
 40 - 40 سنجار

 133 37 96 دىوك الغربية
 248 40 208 سميل
 249 20 229 بردرش
 1647 238 1409 المجموع

 الدراسة ج. عينة
 اختيارىم تم ومعممة معمماً ( 165) من العينة تكونت     

 تدريس يمارسون الذين المعممين بين من القصدية بالطريقة
 دىوك محافظة في الحكومية األساسية المدارس في الرياضة

. م2015-2014 الدراسي العام خالل العراق ــــ كوردستان بإقميم
 تبعاً  ويتوزعون. المجتمع حجم من%( 10) نسبة ويشكمون

 والجدول معممة،( 24)و معممًا،( 141) بواقع الجنس لمتغير
 .ذلك يوضح( 2)

 2 جدول
 والجنس التربية لمديريات تبعاً  المجتمع أفراد توزيع

 المجموع إناث ذكور مديرية تربية
 14 2 12 العمادية
 22 6 16 زاخو

 14 2 12 دىوك الشرقية
 14 1 13 شيخان
 29 3 26 عقرة
 4 - 4 تمكيف
 4 - 4 سنجار

 14 4 10 دىوك الغربية
 25 4 21 سميل
 25 2 23 بردرش
 165 24 141 المجموع

 الدراسة د. أداة
 التي التدريس بطرائق المتعمقة البيانات عمى الحصول ألجل    

 أعد األساسية، المدارس في الرياضة ومعممات معممو يستخدميا
 خالل من وذلك الغرض ليذا التدريس بطرائق قائمة الباحث

 :اآلتية الخطوات اتباع
 طرائق موضوع تناولت التي السابقة األدبيات عمى االطالع. 1

 .الحديثة التدريس 
 الصورة لتشكل فقرة( 22) صياغة تمت تقدم ما ضوء وفي. 2

 .البحث ألداة األولية
 المتخصصين من مجموعة عمى الفقرات عرضت ذلك بعد. 3

( 7) عددىم بمغ الرياضية والعموم النفس وعمم التربية في
 .محكمين
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 وصالحيتيا الفقرات سالمة عمى الخبراء آراء أجمعت وقد. 4
 معممي لدى التدريسية واألساليب واالستراتيجيات الطرائق لقياس

( 22) من البحث ألداة النيائية الصورة تكونت وبذلك الرياضة،
 كثيرًا، دائمًا،: )وىي لإلجابة بدائل خمسة فقرة كل وأمام. فقرة

 أحد باختيار المعممة أو المعمم يقوم حيث ،(أبداً  نادرًا، أحيانًا،
 .القائمة فقرات عن إجابتو عند البدائل
 :األداة صدق
 لجمع ُأِعدتّ  التي األداة صدق من التحقق ولغرض     

 العينة أفراد يستخدميا التي التدريس طرائق عن المعمومات
 خالل من (Face Validity) الظاىري الصدق الباحث اعتمد

 .الخبراء من مجموعة عمى عرضيا
 :األداة ثبات
 عمى بتطبيقيا الباحث قام األداة ثبات من التحقق وألجل     
 مديرية من اختيارىم تم ومعممة معمماً ( 20) من تكونت عينة

 حساب في كرونباخ ألفا طريقة واستخدم الشرقية، دىوك تربية
( 0.89) يساوي الثبات معامل قيمة أن وتبين الثبات، معامل
 .األداة ثبات عمى مؤشراً  ذلك ويعد

 نتائج. ال5
 واالستراتيجيات الطرائق ىي ما: األول بالسؤال المتعمقة النتائج

 .كوردستان في الرياضة معممي يستخدميا التي واألساليب
 في الواردة البيانات معالجة تمت فقد األول السؤال عن ولإلجابة

 واالنحراف الحسابي الوسط باستخدام وذلك إحصائيًا، البحث
 :اآلتي النحو وعمى المعياري

 :االستخدام حسب التدريس طرائق ترتيب .أ
 معممي قبل من الطرائق تمك استخدام ترتيب معرفة بيدف     

 استخراج تم دىوك، محافظة في الرياضية التربية ومعممات
 ىو كما لمطرائق، المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  (.3) الجدول في موضح
 3 جدول

 وترتيبها التدريس طرائق استخدام درجات متوسط
 الترتيب االنحراف المعياري متوسط الدرجات العدد الطريقة
 1 1.314 3.830 165 المحاضرة
 2 1.237 2.721 165 االستنباط
 3 1.204 2.678 165 االستقراء
 4 1.185 2.369 165 المناقشة

 5 0.988 2.200 165 العروض العممية
 6 1.149 1.084 165 حل المشكالت

 7 1.164 1.066 165 االكتشاف الموجو
 معممي أن إلى( 3) الجدول في المعروضة النتائج أشارت     

 طريقة استخدام إلى يميمون دىوك محافظة في الرياضة ومعممي
 متوسط بمغ إذ التدريسية، الطرائق من غيرىا من أكثر المحاضرة

 بانحراف درجة( 33830) المحاضرة طريقة استخدام درجات
 ببقية مقارنة قيمة أعمى وىي( 13314) قدره معياري

 طريقة درجات لمتوسط قيمة أدنى كان حين في المتوسطات،
 معياري بانحراف درجة( 13066) والبالغة الموجو االكتشاف

(13164.) 

 :االستخدام حسب التدريس استراتيجيات ترتيب. ب
 في المتضمنة االستراتيجيات استخدام ترتيب معرفة وبيدف     
 في الرياضية التربية ومعممات معممي قبل من البحث أداة

 الجانب؛ بيذا المتعمقة البيانات معالجة تمت دىوك، محافظة
 المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط حساب طريق عن وذلك

 لكل والمعممات المعممين اختيارات عن تعبر التي لمدرجات
 كما البحث، أداة في الواردة تاالستراتيجيا ضمن من استراتيجية

  (.4) الجدول في موضحىو 
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 4 جدول
 وترتيبها التدريس استراتيجيات استخدام درجات متوسط

 الترتيب االنحراف المعياري متوسط الدرجات العدد االستراتيجية
 1 1.234 3.860 165 مجموعات التعمم المتعاونة

 2 1.243 3.420 165 المفاىيمخارطة 
 3 1.217 2.910 165 خارطة المقارنة

 4 1.062 2.542 165 خارطة المعمومات
 5 1.084 2.214 165 تدريس األقران
 6 0.884 2.188 165 المتشابيات
 7 0.749 1.426 165 المتناقضات

 8 1.146 1.101 165 التعمم التوليدي
 9 1.027 1.084 165 اتخاذ القرار

وتبين ىذه النتائج أن أفراد العينة اختاروا استراتيجية      
المجموعات المتعاونة كأفضل استراتيجية في التدريس، إذ 
حصمت ىذه االستراتيجية عمى أعمى قيمة فكان متوسطيا 

(. بينما أدنى 13234) ( درجة بانحراف معياري قدرهُ 33860)
لمتوسط درجات استراتيجية اتخاذ القرار وىي قيمة كانت 

 (.13027( درجة بانحراف معياري )13084)

 :جــ. ترتيب اساليب التدريس حسب االستخدام
بيدف معرفة ترتيب استخدام االساليب المتضمنة في أداة البحث 
من قبل معممي ومعممات التربية الرياضية في محافظة دىوك، 

موضح  ىو كمايذا الخصوص، المتعمقة بتمت معالجة البيانات 
 (.5في الجدول )

 5جدول 
 متوسط درجات استخدام اساليب التدريس وترتيبها

 الترتيب االنحراف المعياري متوسط الدرجات العدد االسموب
 1 1.454 3.902 165 التدريبي
 2 1.438 3.627 165 األمري

 3 1.114 2.832 165 التطبيق الذاتي
 4 1.295 2.487 165 التبادلي

 5 1.121 1.864 165 االكتشاف الموجو
 6 1.024 1.249 165 حل المشكالت

( أن معممي 5وأظيرت النتائج المعروضة في الجدول )     
ومعممات الرياضة يعتمدون عمى األسموب التدريبي أكثر من 

األساليب في تدريسيم مادة الرياضة في المدارس األساسية. بقية 
إذ حصل ىذا األسموب عمى أعمى قيمة من بين األوساط 

(، 13454( درجة بانحراف معياري )33902الحسابية والبالغة )
في حين أدنى قيمة كانت لمتوسط درجات أسموب حل 

( 13024( درجة بانحراف معياري )13249المشكالت والبالغة )
 .رجةد

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في استخدام 

 طرائق التدريس الحديثة في تدريس مادة التربية الرياضية؟
وألجل اإلجابة عن السؤال الثاني والتعرف عمى داللة      

الفروق في استخدام معممي الرياضة في المدارس األساسية 
ئق واستراتيجيات وأساليب التدريس تبعًا لمتغير الجنس. لطرا

تمت معالجة البيانات الواردة في البحث إحصائيًا باستخدام 
 .( يوضح ذلك6االختبار التائي لعينتين مستقمتين، والجدول )
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 6 جدول
 واألساليب التدريسية تبعًا لمتغير الجنسداللة الفرق في استخدام الطرائق واالستراتيجيات 

 مستوى الداللة القيمة التائية االنحراف المعياري متوسط الدرجات العدد الجنس المتغير
 غير دال 1.881 2.527 15.801 141 ذكر  الطرائق

 2.200 16.833 24 أنثى
 غير دال 0.336 2.796 25.205 141 ذكر  االستراتيجيات

 3.091 25.416 24 أنثى
 غير دال  0.973 3.015 16.766 141 ذكر  األساليب

 3.105 17.416 24 أنثى
 دالة فروق وجود عدم أعاله الجدول في النتائج من يالحظ     
 واالستراتيجيات بالطرائق المتعمقة المقارنات كل في الجنسين بين

 03336و 13881) المحسوبة التائية القيم كانت إذ واألساليب،
( 0305) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير كميا( 03973و

 (.163) حرية ودرجة

 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج
 طرائق استخدام في إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل

 التدريس؟ في الخبرة لمتغير تعزى الحديثة التدريس
 التباين تحميل باستخدام البيانات بمعالجة الباحث قام عميو

 .ذلك يوضح( 7) والجدول األحادي،
 7 جدول

 الخبرة بحسب واألساليب واالستراتيجيات الطرائق استخدام في الفروق داللة
 مستوى الداللة الفائيةالقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 0.05 3.207 19.066 4 76.264 بين المجموعات الطريقة

 5.946 160 951.348 داخل المجموعات
  164 1026.612 الكمي

 غير دال 2.067 16.164 4 64.658 بين المجموعات االستراتيجية
 7.820 160 1251.124 داخل المجموعات

  164 1315.782 الكمي
 غير دال 1.474 13.363 4 53.453 بين المجموعات األسموب 

 9.065 160 1450.341 داخل المجموعات
  164 1503.794 الكمي

 فروق وجود أعاله الجدول في المعروضة النتائج أظيرت     
 دالة فروق تظير لم حين في. التدريس طرائق استخدام في دالة
 الخبرة متغير إلى يعزى واألساليب االستراتيجيات استخدام في
 .التدريس في

 في إحصائياً  دالة فروق وجود إلى تشير النتائج كانت ولما      
 التدريس، في الخبرة متغير إلى يعزى التدريس طرائق استخدام

 بين لممقارنة بعدي اختبار استخدام األمر تطمب عميو
 وفقاً  عمييا العينة أفراد توزيع تم التي الخمسة المجموعات

 10 – 6) ،(سنوات 5 – 1: )التدريس في خبرتيم لسنوات
 سنة 21) ،(سنة 20 – 16) ،(سنة 15 – 11) ،(سنوات
 البعدي دنكن اختبار استخدام إلى الباحث لجأ لذا ،(فأكثر

 الزوجية المقارنات نتائج فأظيرت الفروق، تمك مواقع الكتشاف
 بين حتتراو  خبرة لدييم الذين األفراد مجموعة بين دال فرق وجود

 فروق تظير لم حين في المجموعات، وبقية سنة( 15 - 11)
 .المقارنات بقية في دالة

 النتائج مناقشة. 6
 في الرياضة ومعممي معممي أن إلى النتائج أشارت     

 من أكثر المحاضرة طريقة استخدام إلى يميمون دىوك محافظة
 سيولة إلى ذلك يعزى أن ويمكن التدريسية، الطرائق من غيرىا
 جانب، من ىذا الطرائق ببقية مقارنة الطريقة ىذه وتنفيذ إعداد
 بالطرائق والمعممات المعممين إلمام قمة فإن آخر جانب ومن

 تدريسيم في استخداميا يتجنبون يجعميم التدريس في الحديثة
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 مع تتفق النتيجة وىذه. الصف في الطمبة أعداد كثرة وكذلك
 التي[ 20] وميدي، عزيز دراسة ومنيا السابقة الدراسات نتائج

 في األولى المرتبة تحتل المحاضرة طريقة أن إلى نتائجيا أشارت
 .التدريس في األخرى الطرائق بين من االستخدام

 المجموعات استراتيجية العينة أفراد اختيار يعود وربما     
 تطبيق امكانية إلى التدريس في استراتيجية كأفضل المتعاونة

 المدارس في المتاحة االمكانات ضمن االستراتيجية ىذه
 االستخدام حيث من األولى المرتبة في جاءت وليذا األساسية،

 مع النتيجة ىذه وتنسجم. الرياضة ومعممات معممي قبل من
 أن عمى دلت التي[ 19] جامع، وبن الشيري دراسة نتائج

 .التعاوني التعمم يستخدمون االبتدائية المرحمة معممي
 عمى يعتمدون الرياضة ومعممات معممي أن النتائج وأسفرت     

 مادة تدريسيم في األساليب بقية من أكثر التدريبي األسموب
 ىو ذلك في السبب يكون وقد األساسية، المدارس في الرياضة
 تتطمب التي الرياضة مادة طبيعة مع األسموب ىذا مالئمة

 أىداف تحقيق أجل من الرياضية التمارين ألنواع الممارسة
 حماد، دراسة نتائج مع النتيجة ىذه واختمفت. الرياضية التربية

 االقناع أسموب شيوعاً  األساليب أكثر أن إلى أشارت التي[ 16]
 المادة اختالف إلى التباين ىذا يعود وربما. والمناقشة والحوار
 .الدراسية
 الدين، نور دراسة مع الحالية الدراسة نتيجة تختمف وكذلك      

 يستخدمون المعممين من نسبة أعمى أن إلى انتيت التي[ 17]
 (.التوضيحي العرض) األمري األسموب

 بين دالة فروق وجود عدم إلى الدراسة نتائج وأشارت     
 أو االستراتيجيات أو لمطرائق سواء استخداميم في الجنسين

 تحديد في يؤثر ال الجنس عامل أن يعني وىذا األساليب،
 أو االستراتيجية أو المعممة أو المعمم يستخدميا التي الطريقة

 .الرياضة مادة تدريس في المتبع األسموب
 استخدام في دالة فروق ىناك أن عمى النتائج دلت وأخيرًا،      
 ذلك منطقية نتيجة وىذه الخبرة، متغير إلى يعزى التدريس طرائق

 وبالتالي والمعمومات العمر تباين يعني الخبرة اختالف أن

 لم بينما. مختمفة طرائق استخدام في والمعممات المعممين امكانية
 االستراتيجيات باستخدام يتعمق فيما الخبرة لعامل أثر تظير

 في الرياضة ومعممات معممو يفضميا التي التدريس وأساليب
 .األساسية المرحمة في الرياضة مادة تدريسيم

 :االستنتاجات
 وأساليب واستراتيجيات لطرائق استخدميم في المعممين تباين. 1

 الختالف تبعاً  الرياضية التربية مادة تدريسيم أثناء التدريس
 .التدريس في وٕامكاناتيم مؤىالتيم

 أسموب أو استراتيجية أو لطريقة المعممة أو المعمم اختيار أن. 2
 أم ذكراً  كونو جنسو مع يرتبط ال الرياضة لمادة تدريسو في ما

 .أنثى
 تحديد في المؤثرة العوامل من تعد المعممة أو المعمم خبرة إن. 3

  .الرياضة تدريس في المعتمدة الطريقة
 تدريس في المستخدم األسموب أو االستراتيجية نمط يعتمد ال. 4

 .الخبرة عامل عمى الرياضة
 التوصيات. 7

 لتفعيل الالزمة والتجييزات المواد توفير التربية مديريات عمى. 1
  .الرياضة مادة تدريس في الحديثة االستراتيجيات استخدام

 معممي لتمكين المدارس في( الداتاشو) العرض أجيزة توفير. 2
  .الرياضة درس في الحاسوب استخدام من الرياضة

 لمعممي الالزمة المساعدة تقديم عمى التربويين المشرفين حث. 3
 واألساليب واالستراتيجيات الطرائق استخدام بخصوص الرياضة
  .التدريس في الحديثة

 الطرائق وتضمينو الرياضية التربية معمم دليل إعداد ضرورة. 4
 .الحديثة واألساليب واالستراتيجيات

 بتدريب دىوك لتربية العامة المديرية في التدريب وحدة قيام. 5
 والتصميم واإلعداد التخطيط عمميات عمى الرياضة معممي
   .الحديثة التدريس وأساليب واستراتيجيات لطرائق والتنفيذ

 التربية معممي استخدام بتفعيل األساسية المدارس إدارات قيام. 6
 في الحديثة التدريس وأساليب واستراتيجيات طرائق الرياضية
 اتـــــــــــــــــــــــالمستمزم وتوفير ذلك عمى تشجيعيم خالل من التدريس،
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  .ليم الضرورية 
 طرائق تتناول التي والدوريات الكتب من مجموعة توفير. 7

 .المدرسة مكتبة في الحديثة التدريس وأساليب واستراتيجيات
 :المقترحات

 معممي استخدام من تحد التي األسباب في البحث ضرورة. 1
 .الحديثة التدريس وأساليب واستراتيجيات لطرائق الرياضة

 في الرياضة لمعممي التدريبية الحاجات حول بحث إجراء. 2
 وأساليب واستراتيجيات طرائق استخدام إلى األساسية المدارس
 .الرياضة مجال في الحديثة التدريس

 الحديثة الطرائق بعض فاعمية لبيان البحوث من المزيد إجراء. 3
 .الرياضة مادة تدريس في

 المراجع
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ABSTRACT_ The research aimed to identify the methods, strategies and techniques used by 

teachers of sport in basic education level to teach physical education, as well as showing the 

impact of the variables of sex and experience on it. The sample consisted of (165) teachers who 

were selected in a deliberate way from primary schools in the governorate of Dohuk. 

The research depended on a questionnaire that is found and prepared by the researcher for the 

purposes of the current search. The questionnaire consisted of (22) paragraphs, and in front of 

each paragraph there are five answers which are: (always, often, sometimes, rarely, never). The 

sincerity and consistency of the tool were verified. The data were processed using Cronbach Alpha 

equation, the t test for two independent samples, the one-way analysis of variance, and Duncan's 

new multiple range test. 

     The results showed that teachers of sport in primary schools use several methods of teaching, 

and lectures came in the first place, while guided discovery method came in last place. The 

teachers tend to use the cooperating learning groups strategy more than the rest of strategies. 

They prefer the training method on the rest of the other methods. The results showed that the 

experience factor had an impact on the degree of using the modern methods of teaching. There 

was no significant statistical effect for the variable of sex.  

KEY WORDS: variables, sport teachers, teaching methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 


