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جناز الواجبات الرتبوية والتعلميية دلرس الرتبية الرايضية من  رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش دراسة حتليلية لواقع ا 

 وهجة نظر املعلمني

 

انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد رساةل ماجس تري للطالب )محمد زيدان عيل( ابرشاف الاس تاذ 

جناز الواجبات الرتبوية والتعلميية دلرس الرتبية الرايضية من ادلكتور  ضياء انيج عبود،  حتت عنوان )دراسة حتليلية لواقع ا 

جناز الواجبات الرتبوية والتعلميية دلرس  ىل بناء مقياس ا  وهجة نظر املعلمني يف مدارس حمافظة بغداد/ الكرخ(، اليت هدفت ا 

جناز الواجبات الرتبوية والتعلميية دلرس  الرتبية الرايضية من وهجة نظر معلمي مدارس بغداد/ الكرخ،   وتقنني مقياس ا 

جناز الواجبات الرتبوية والتعلميية دلرس  الرتبية الرايضية من وهجة، نظر معلمي مدارس بغداد/ الكرخ،  وتطبيق مقياس ا 

 الرتبية الرايضية من وهجة نظر معلمي مدارس بغداد/ الكرخ.

باحث مكرشف تربوي الحظ بعض الرتاجع يف اخراج درس الرتبية الرايضية وتلكؤ يف حتقيق أ هدافه ومن خالل معل ال 

الرتبوية والتعلميية وضبابية يف التحديد ادلقيق ل دوار هجات وهيئات لها مسؤوليات وعالقة مبارشة يف اخراج هذا ادلرس 

ليه اجملمتع فضاًل عن نس بة لك هجة دلورها الساند احليوي لتمنية جيل يمتتع ابل عداد البدين واملهارى والنفيس بش لك يطمح ا 

 والفاعل واملؤثر دلرس الرتبية الرايضية.

ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي ملالمئته وطبيعة املشلكة، ومت حتديد جممتع 

داد ويتأ لف اجملمتع اخلاص هبذا البحث ممن معلمي الرتبية البحث ومه من معلموا الرتبية الرايضية يف تربيات حمافظة بغ

والبالغ  3، الكرخ / 2، الكرخ / 1الرايضية للمدارس الابتدائية التابعني للمديرايت العامة للرتبية يف حمافظة بغداد الكرخ /

حصائية  912عددمه   .2019) معمل تربية رايضية حسب ا 

ان هناك الزتام من قبل معلمي الرتبية الرايضية لتوجهيات الوزارة   -من امهها: وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات

 وتعلاميهتا مبا حيقق الاهداف املشرتكة.

واوىص الباحث بـ  اعامتد ادلراسة من قبل وا زرة الرتبية رضورة الاهامتم ابلبىن التحتية للمدارس وتوفري الاهجزة وال دوات، 

 لتقليل من اعداد التالميذ داخل الصف.رضورة سعي وا زرة الرتبية ل 

وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عامر عباس عطية رئيسا، الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان اسامعيل،  الاس تاذ 

 املساعد ادلكتور جامس جابر، الاس تاذ ادلكتور ضياء انيج عبود مرشفا.
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تأ ثري أ سلوب اللعب ابس تعامل قناع التدريب يف بعض املؤرشات الوظيفية والتحمل رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش 

 اخلاص لالعبات كرة السةل

  

رساةل ماجس تري للطالبة )حنني  2/10/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

حتت عنوان )تأ ثري أ سلوب اللعب ابس تعامل قناع التدريب يف   رفعت ،صفاء سلامن( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور لؤي سايم 

ىل اعداد مترينات بأ سلوب  3×3بعض املؤرشات الوظيفية والتحمل اخلاص لالعبات كرة السةل لـ  متقدمات(، اليت هدفت ا 

ات بأ سلوب اللعب والتعرف عىل تأ ثري المترين  متقدمات، 3×3اللعب ابس تعامل قناع التدريب لالعبات كرة السةل لـ 

وتصممي اختبارات لقياس   متقدمات، 3×3ابس تعامل قناع التدريب يف بعض املتغريات الوظيفية لالعبات كرة السةل لـ 

 .متقدمات 3×3)حتمل القوة املمزية ابلرسعة، حتمل الرسعة، حتمل ال داء( لالعبات كرة السةل لـ 

التدريب( واذلي يعوض الصعود اىل املرتفعات وايضا السهوهل يف التحمك وهبذا البحث اراد الباحث ومن خالل )قناع 

مبس توايت الارتفاعات املفرتضه،ان ختوض يف حتدي املزج بني التدريب ابلقناع مع اسلوب اللعب حىت ال تبتعد الالعبات 

عهد يف القطر والعامل لتكون العينه. وذكل الهنا جديده ال   3×3عن الاجواء اللعب التنافس يه، وايضًا اختار لعبة كرة السةل لـ 

ان جتريب أ فاكر جديدة من شأ هنا رفع جعةل التطور البدين واملهاري اىل الامام او اخزتال الزمن املطلوب او ضعف 

 اال ماكانت املادية

ا يناسب ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ابتباع تصممي اجملموعتني التجريبية والضابطة وذكل مل

العبات( للك مجموعة ومت اجراء الاختبارات اخملتارة علهيم يف هذه  3طبيعة املشلكة البحث، اذ تكونت عينة البحث من )

( وحدة تدريبية ولفرته 29قناع التدريب فقد متت خالل )  ادلراسة. اما تطبيق المترينات ابس تخدام أ سلوب اللعب ابرتداء

% من مجمل 35دقيقة( من القسم الرئيس أ ي ما يعادل  35ت تدريبة للك أ س بوع و )( أ سابيع وبواقع ثالث وحدا10)

 .(دقيقة 120اوقت الوحدة التدريبية اليت تبلغ )

ان فاعلية اسلوب اللعب ابس تخدام قناع التدريب يف تطوير   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

ومل يكن هناك اتثري السلوب اللعب   ابلرسعة، وحتمل الرسعة، وحتمل الاداء(،القدرات البدنية )حتمل القوة املمزية 

 .ابس تخدام قناع التدريب يف تطوير تركزي حامض اللبنيك يف الراحة(. وان فاعلية اسلوب اللعب يف تطوير حتمل الرسعة

رتبطة ابلتحمل وتطوير كفاية اجلهاز اس تخدام اسلوب اللعب بقناع التدريب يف تطوير القدرات البدنية امل  واوىص الباحث بـ

 .واجراء حبوث عىل فئات معرية خمتلفة ولالك اجلنسني  ادلوري التنفيس،

وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور همند عبد الس تار عبد الهادي رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور شريزاد محمد 

 .، الاس تاذ ادلكتور لؤي سايم رفعت مرشفاالاس تاذ املساعد ادلكتور محمد شهاب امحد  جارو،
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اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش بناء وتقنني بطارية اختبار ابس تعامل تكنولوجيا املعلومات لتسويق العيب املركز الوطين 

 لرعاية املوهبة الرايضية

اطروحة دكتوراه للطالبة  7/10/2019املوافق انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم االثنني 

حتت عنوان )بناء وتقنني بطارية اختبار ابس تعامل   )نورس امحد عبد زيد( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور امحد فرحان،

 تكنولوجيا املعلومات لتسويق العيب املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية للعب يف ال ندية بكرة اليد( ، اليت هدفت اىل

نتقاء الالعبني املؤهلني من املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية  تصممي بطارية اختبار ابس تخدام تكنولوجيا املعلومات ال 

لكرة اليد لغرض اللعب يف أ ندية ادلرجة املمتازة وادلرجة ال وىل، والتعرف عىل أ مه القياسات الانرثوبومرتية و امه القدرات 

نتقاهلم للعب يف البدنية واحلركية واملها رية دلى العيب املركز الوطنية لرعاية املوهبة الرايضية لكرة اليد الرضورية قبل ا 

 . مس توى أ عىل

اذ الحظ الباحث غياب فعيل اتم ملا مت تناوهل خبصوص البطاقة الالكرتونية فضال عن الضعف يف معلية اجراء الاختبارات 

ف كبريا يف معلية توثيق املعلومات، ومن انحية أ خرى الحظ الباحث وتلكؤها يف بعض ال حيان، اضافة اىل وجود ضع

وجود قصور يف الاهامتم يف اجراء الاختبارات ادلورية وعدم وجود قاعدة بياانت توثق فهيا اكفة املعلومات اخلاصة ابلالعب 

بات الفس يولوجية وابملقاييس وكذكل اقتصار الاختبارات احلالية عىل الاختبارات البدنية العامة دون الاهامتم ابملتطل 

 . الانرثوبومرتية والاختبارات واملهارية

 :بناء ثالث بطارايت واكاليت   -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:
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بطارية القياسات اجلسمية، من خالل التحليل العاميل فقد حصلت القياسات االتية عىل اعىل التش بعات مما جعل .1

 :خيتارها لتكون عنارص بطارية الاختبار الاوىل )بطارية القياسات اجلسمية(، ويه اكاليت الباحث

 الطول    حميط العضد انقباض    حميط الساعد  طول الرجل 

بطارية اختبارات القدرات البدنية واحلركية: من خالل التحليل العاميل فقد حصلت الاختبارات االتية عىل اعىل  -2

عل الباحث خيتارها لتكون عنارص بطارية الاختبار الثانية )بطارية اختبارات القدرات البدنية واحلركية(، التش بعات مما ج

اختبار القفزة الثالثية بتبادل القدمني من    ريم كرة يد ل بعد مسافة     اثنية 15ويه اكاليت: اختبار حسب العقةل ابذلراعني 

اجلري املتعرج عىل    ث30اختبار ريم كرات طبية بـ    اجلري املكويك     ملعدلاختبار القفز العمودي لل عىل ا    الثبات

 .(8شلك ) 

بطارية الاختبارات املهارية: من خالل التحليل العاميل فقد حصلت الاختبارات االتية عىل اعىل التش بعات مما جعل  -3

 .:الاختبارات املهارية(، ويه اكاليتالباحث خيتارها لتكون عنارص بطارية الاختبار الثالثة )بطارية 

 .مرت 25اختبار دقة وقوة املناوةل والتوجيه لـ     اث 15اختبار التحراكت ادلفاعية أ مام خلف خالل 

 .اث15م خالل  3اختبار التحراكت ادلفاعية للجانبني لـ     اختبار دقة التصويب من القفز عاليا عىل مربعات

ايت الاختبار املس تخلصة من هذه ادلراسة يف املركز الوطين لرعاية املوهبة الرايضية لكرة واوىص الباحث بـباس تخدام بطار

وبرضورة اعامتد النظام التسويقي املصمم   واعامتد هذه البطارايت يف حتديد مدى تقدم اللعبني املشرتكني يف املركز،   اليد،

 .يف هذه ادلراسة لتسويق الالعبني يف املركز الوطين

الاس تاذ   جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور اثئر داود سلامن رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عبد الرزاق جربعبد ،وتأ لفت 

ادلكتور لؤي سايم رفعت ، الاس تاذ املساعد ادلكتور حيدر شاكر مزهر ، الاس تاذ املساعد ادلكتور فؤاد متعب حسني 

 .الاس تاذ ادلكتور امحد فرحان مرشفا  ،
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 الرتبية البدنية جبامعة بغداد حتصد لقب بطوةل اساتذة جامعة بغداد بكرة القدم امخلايسلكية 

البطوةل الس نوية الساتذة جامعة بغداد بكرة ” حصدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد املركز الاول يف 

ية من جامعة بغداد ويه لكيات ) العلوم، العلوم للبنات، اليت اقميت يف جامعة بغداد مبشاركة ثالثة عرش لك ” القدم امخلايس 

الاداب، العلوم الس ياس ية، القانون، اللغات، الزراعة ، الادارة، المتريض، ابن رشد، الرتبية الرايضية، البيطري، طب 

 . (الكندي، الهندسة

ت توجت ابلوصول اىل املباراة الهنائية مع ومثل قريق لكية الرتبية البدنية خنبة من اساتذة اللكية اذلين خاضوا عدة منافسا

للعام   فريق لكية العلوم للتنافس عىل املركزين الاول والثاين وبعد مباراة اتسمت ابحلدية فاز فريق لكيتنا بلقب البطوةل

 .1-5وبنتيجة  2019-2020

الرايضة فريق الهيئة التدريس ية لللكية عقب بدوره هئن الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم 

 .فوزمه بلقب البطوةل

يه تنظمي س نوي يقوم به قسم النشاطات الطالبية بقيادة ادلكتور  24/9/2019يذكر ان البطوةل اليت انطلقت بتارخي 

ني طبقة رسمد سعيد، وابرشاف مدير النشاطات الرايضية ادلكتور قيس حقطان لغرض حماوةل نرش الوعي الراييض ب

الاساتذة ملا هل من فائدة وانعاكسات اجيابية جتعل التدريس يني يغريون فكرهتم السلبية عن الرايضة وكذكل اجياد نوع من 

 .الانسجام بني الشعب الرايضية يف اللكيات مع بقية الاساتذة من الاختصاصات الاخرى

 

 

 

 

 

 ة جامعة بغداد بكرة القدم امخلايسلكية الرتبية البدنية جبامعة بغداد حتصد لقب بطوةل اساتذ

البطوةل الس نوية الساتذة جامعة بغداد بكرة ” حصدت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد املركز الاول يف 

ات، اليت اقميت يف جامعة بغداد مبشاركة ثالثة عرش لكية من جامعة بغداد ويه لكيات ) العلوم، العلوم للبن” القدم امخلايس 

الاداب، العلوم الس ياس ية، القانون، اللغات، الزراعة ، الادارة، المتريض، ابن رشد، الرتبية الرايضية، البيطري، طب 

 . (الكندي، الهندسة

ومثل قريق لكية الرتبية البدنية خنبة من اساتذة اللكية اذلين خاضوا عدة منافسات توجت ابلوصول اىل املباراة الهنائية مع 

للعام   العلوم للتنافس عىل املركزين الاول والثاين وبعد مباراة اتسمت ابحلدية فاز فريق لكيتنا بلقب البطوةل فريق لكية

 .1-5وبنتيجة  2019-2020

بدوره هئن الاس تاذ ادلكتور قامس محمد اخلاقاين معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة فريق الهيئة التدريس ية لللكية عقب 

 .البطوةل فوزمه بلقب

يه تنظمي س نوي يقوم به قسم النشاطات الطالبية بقيادة ادلكتور  24/9/2019يذكر ان البطوةل اليت انطلقت بتارخي 

رسمد سعيد، وابرشاف مدير النشاطات الرايضية ادلكتور قيس حقطان لغرض حماوةل نرش الوعي الراييض بني طبقة 
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جتعل التدريس يني يغريون فكرهتم السلبية عن الرايضة وكذكل اجياد نوع من الاساتذة ملا هل من فائدة وانعاكسات اجيابية 

 .الانسجام بني الشعب الرايضية يف اللكيات مع بقية الاساتذة من الاختصاصات الاخرى
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يف تأ هيل مضور   (Rio bodybuilder)رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مهنج ابس تخدام هجاز التحفزي

 عضالت الفخذ

انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد رساةل ماجس تري للطالب )مصطفى حمسن فليح( ابرشاف الاس تاذ 

يف تأ هيل مضور  (Rio bodybuilder) حتت عنوان )تأ ثري مهنج ابس تخدام هجاز التحفزي  ادلكتور امحد محمد العاين ،

ىل اعداد مترينات تأ هيلية ابس تخدام هجاز عضالت الفخذ لالعيب كرة القدم امل صابني ابلرابط الصلييب ال مايم(، اليت هدفت ا 

احملمول لالعبني املصابني ابلرابط الصلييب الامايم بعد التداخل اجلرايح،  (Body Builder Rio) التحفزي الكهرابيئ

احملمول يف تأ هيل مضور العضةل الفخذية  (Bodybuilder Rio) التعرف عىل تأ ثري املهنج ابس تخدام هجاز التحفزي الكهرابيئ
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والتعرف عىل تأ ثري املهنج يف تأ هيل مضور العضةل الفخذية دلى افراد عينة   دلى افراد عينة البحث التجريبية الاوىل،

 .البحث التجريبية الثانية

استبدال الرابط الصلييب الامايم  وتمكن أ مهية البحث يف اس تخدام مهنج تأ هييل يف عالج الضمور العضيل الناجت من معلية

 (Rio bodybuilder) ابس تخدام هجاز التحفزي (EMS) وتأ هيهل ابس تخدام تقنية ووس يةل حديثة ويه التدريب الكهرابيئ

 .من خالل ادلمج ما بني الامترين املقاومة والتحفزي الكهرابيئ يف وقت واحد خالل المترين

د الاختبارات وأ جراء التجربة الاس تطالعية و الرئيس ية عىل عينة البحث ومن ولتحقيق اهداف البحث قام الباحث بتحدي

 .SPSS مث معاجلة البياانت اال حصائية ابس تخدام احلقيبة اال حصائية

ان ادلمج ما بني التحفزي الكهرابيئ العضيل والامترين احلركية خالل   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

املهناج ابس تخدام   التدريبية الواحدة لها فائدة كبرية يف زايدة القوة والضخامة العضلية خالل فرتة قليةل من التدريب،الوحدة 

اكن هل دور همم يف تأ هيل الضمور العضيل بعد التداخل اجلرايح ال صابة  (Rio bodybuilder) هجاز التحفزي الكهرابيئ

 .طية لها دور همم يف ومو وتطوير العضالتان متارين المت   الرابط الصلييب الامايم،

 Rio) اس تخدام هجاز التحفزي الكهرابيئ  واوىص الباحث بـ ان التدرج بامترين املقاومة اثناء مرحةل التأ هيل جانب جداً همم،

bodybuilder) زمن، وميكن مع الاداء احلريك هل دور كبري يف حتسني القوة العضلية والضخامة العضلية يف فرتة وجزية من ال

مع الاحصاء وليس فقط مع املصابني (Rio bodybuilder) اس تخدام تقنية التدريب الكهرابيئ ابس تخدام هجاز التحفزي

 .لتطوير القوة العضلية ولتضخمي العضالت

وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور اسامة امحد حسني رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور وميض شامل   

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور واثق مدلل عبيد، الاس تاذ ادلكتور امحد محمد اسامعيل مرشفا  اكمل،
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات خاصة بأ دوات مساعدة مقرتحة يف تعمل واحتفاظ فعالية الوثب 

 الطويل يف املدرسة التخصصية

رساةل ماجس تري للطالب 10/10/2019لوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق انقشت لكية الرتبية البدنية وع

حتت عنوان )تأ ثري مهنج ابس تخدام هجاز   )حسني مصطفى همدي( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور زيدون جواد محمد ،

ابلرابط الصلييب ال مايم(، اليت  يف تأ هيل مضور عضالت الفخذ لالعيب كرة القدم املصابني (Rio bodybuilder) التحفزي

ىل اعداد مترينات خاصة بأ دوات مساعدة مقرتحة يف تعمل واحتفاظ فعالية الوثب الطويل يف املدرسة التخصصية  هدفت ا 

( س نة والتعرف عىل تأ ثري هذه المترينات اخلاصة بأ دوات مساعدة مقرتحة يف تعمل واحتفاظ فعالية الوثب 13-14بأ عامر )

ملدرسة التخصصية واس تخدم الباحث املهنج التجرييب ذو اجملموعتني املتاكفئة )التجريبية والضابطة( ملالمئته الطويل يف ا

 .طبيعة مشلكة البحث

وتمكن أ مهية البحث يف اس تخدام مترينات خاصة بأ دوات مساعدة مقرتحة يف تعمل واحتفاظ فعالية الوثب الطويل لالعبني 

 .( س نة13-14تخصصية وانعاكسها عىل املس توى الرمقي بأ عامر )املبتدئني اجلدد يف املدرسة ال 

ولتحقيق اهداف البحث واس تخدم الباحث ال دوات املساعدة املقرتحة لغرض ربط املراحل الفنية للفعالية بعد تقس ميها اىل 

( 8لميي مقرتح ملدة )( مترين يطبق خالل مهنج تع 20أ ربعة اقسام بواقع مخس متارين للك قسم حبيث أ صبح مجموع الامترين )

تأ ثري ال دوات   أ سابيع بواقع ثالث وحدات يف ال س بوع وبعد انهتاء املهنج التعلميي قام الباحث بأ جراء اختبار ملعرفة مدى

التعلميية املقرتحة عىل عينة البحث ومن خالل النتاجئ اليت ظهرت للمجموعتني يرى الباحث ان املناجه والاساليب املتبعة 

 .تؤدي اىل تطور العينات املتعلمة وتؤدي ايضا اىل مس توى الاحتفاظ يف التعملابختالفها 

ان املهنج التعلميي ابس تخدام بعض الادوات املساعدة )اكحللق   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

يقاع للركضة التقربية، واحلبال املطاطية تكون خري مساعد يف الارت قاء والطريان بصورة أ فضل ومبساعدة يفيد يف رمس اال 

اثرت الكرة   الكرة املعلقة، هناك تأ ثري اجيايب واحض يف انس يابية الاداء لفعالية الوثب الطويل ابس تخدام الادوات املساعدة،

اجزاء املعلقة يف جعل املتعمل يس تطيع الارتقاء والطريان للوصول اىل ابعد نقطة ال مر اذلي ادى اىل توافق جيد يف مجيع 

ساعدت احلبال املطاطية املتعمل بأ عطائه نوع من املساعدة يف القفز العايل اذلي وضع املتعمل   اجلسم يف املشاركة يف الاداء،

 .يف صورة جتعهل يتحسس يف وضع ال داء بأ حسن ما اكن

معاهد ولكيات الرتبية البدنية وعلوم التأ كيد عىل اس تخدام املهنج التعلميي ابل دوات املساعدة يف           واوىص الباحث بـ 

رضورة الاهامتم هبذه املراحل العمرية   ( س نة،13-14الرايضة لكونه ذا تأ ثري فعال لتعلمي فعالية الوثب الطويل ل عامر )

رضورة اهامتم   س نة( يف تعلمي فعالية الوثب الطويل لتمنية خشصيهتم وتقوية بدهنم وتقلل من ضغوطهم النفس ية، 14-13)

حتاد العراا  املركزي ل لعاب الساحة وامليدان بفعالية الوثب الطويل وادخالها مضن مهناجه الس نوي للك الفئات ولالك الا

   .اجلنسني

الاس تاذ املساعد   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور همدي اكظم عيل رئيسا، الاس تاذ ادلكتور لؤي حسن شكر، 

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور زيدون جواد محمد مرشفاادلكتور احالم شغايت حمسن، 
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 اجملاميع العلمية يف لكية الرتبية البدنية تبارش ابجامتعاهتا ادلورية

  

ابرشت اجملاميع العلمية للمواد يف الفروع العلمية اخملتلفة للكية الرتبية البدنية  2020-2019مع بداية العام ادلرايس اجلديد 

 .جامعة بغداد بعقد اجامتعاهتا ادلورية للتناقش والتباحث يف لك ماخيص املادة – وعلوم الرايضة

، اجامتعا 9/10/2019والجل ذكل نظم اساتذة مادة الاحصاء والاختبارات يف فرع العلوم النظرية يوم الاربعاء املوافق 

 .موسعا مض مجموعة من مدريس املادة برئاسة الاس تاذ ادلكتور زهرة شهاب

ذه الاجامتعات اىل مناقشة مفردات املواد وحتديدها للفصلني ادلراس يني، فضال عن حماوةل حتديهثا ملواكبة التطورات هتدف ه

ىل املس توى املنشود من  جياد احللول للمشالك املسجةل خالل معلية التدريس يف ال عوام السابقة، بغية الوصول ا  العاملية، وا 

يصال املفردات العلمية لطلبة  اللكية ولاكفة املواد، فضال عن مناقشة خطة العمل اخلاصة ابلندوات وورش العمل كفاءة ا 

واحملارضات النوعية واليت تس هتدف طلبة اللكية ابدلرجة الاساس والتاكيد عىل انعقادها يف مواعيدها احملددة يف الفروع 

 .وتوجيه الطالب ابحملافظة عىل نظافهتا العلمية الك حسب جلنته العلمية، فضال عن متابعة احتياجات القاعات ادلراس ية

اكد رئيس فرع العلوم النظرية الاس تاذ ادلكتور ليث فارس مجيل، عىل امهية عقد الاجامتعات ادلورية للجان   من جانبه

ة العلمية من العلمية للك مادة ومالها من تأ ثري اجيايب يف سري العملية الرتبوية، و ان اجملاميع جيب ان تسعى اىل الارتقاء ابملاد

 .خالل عقد الفعاليات اخملتلفة من ندوات وحمارضات نوعية وغريها خدمة للطلبة والباحثني، وسعيا للتطوير املس متر
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 ادلراس ية املقررات نظام عن متقدمة معل ورشة تنظم البدنية الرتبية لكية

 

 21/10/2019 املوافق االثنني يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف املقررات نظام تطبيق جلنة نظمت

 الفروع يف الااكدميي واملرشد للمقررات التسجيل جلان معل أ لية) واملوسومة  املقررات لنظام املتقدمة االتعريفية ورش هتا

 العلمي والبحث العايل التعلمي وزارة هل دعت اذلي النظام وهو التسجيل، والية املقررات نظام مناقشة لغرض( العلمية

 .الاوىل وللمراحل ،2020-2019 احلايل ادلرايس العام من بدءاً  العراقية اجلامعات يف بتطبيقه

 فضال النظام يف العامةل اللجان واعضاء قامس صباح ادلكتور الاس تاذ العلمية للشؤون العميد معاون حبضور اجللسة وعقدت

 تسجيل الية عىل الضوء تسليط هبدف التسجيل شعبة مع ابلتعاون العلمية الفروع قبل من اختيارمه مت اذلين املرشفني عن

 من العلمية الاقسام عىل الطلبة تقس مي  مرحةل مث ومن اخملتلفة، القبول قنوات ومضن املركزي القبول اعالن من ابتداءاً  الطلبة

 الشعب اعالن  يمت بعدها العلمي القسم مس توى عىل طالب للك اجلامعية الارقام واعطاؤمه ابللكية التسجيل شعبة قبل

 عدد عىل الطلبة عدد بقسمة العلميني املرشدين وحتديد العلمية الاقسام قبل من درايس مقرر للك والتدريس يني ادلراس ية

 ابخلطة ابالس تعانة املقررات عىل التسجيل اس امترة لتعبئة العلمي مرشده الطالب يراجع مث الواحد القسم يف التدريس يني

 .الطالب ملف املرشد وينظم الارشادية

 الشامةل اللكية خطة خاللها من عرض كامل عيل واملدرس امحد، اسامة ادلكتور لالس تاذ حمارضة القاء الاول احملور تضمن

 الاجبارية واملواد للمقررات التفصيلية اجلداول عرض مت اذ املشلكة اللجنة قبل من اجنازها مت واليت املقررات لنظام

 اساس ية ملقررات ممهدة مقررات هناك ان واوحض والعملية، النظرية الساعات من الاساس ية اللكية ومتطلبات والاختيارية

 .الاسايس املقرر عىل للحصول الطالب قبل من جتاوزها جيب اذ

 اجلليل عبد ادلكتور املساعد الاس تاذ و رفعت سايم لؤي ادلكتور الاس تاذ القاها حمارضة مهنا الثاين احملور تناول حني يف

 والية املعمتدة والساعات ادلراس ية والفصول املقررات لنظام الرئيس ية ابملصطلحات العام التعريف اىل هدفت اليت اجلبار عبد

 او الباكلوريوس برانمج اكن سواء للربانمج وفقا املقررات من مجموعة من يتكون الربانمج ان فهيا واوحض الطلبة، تسجيل

 .ادلكتوراه او املاجس تري
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 واملهارات البدنية القدرات بعض عىل مضافة نسبية بأ وزان مركبة تدريبات تأ ثري تناقش البدنية الرتبية يف ماجس تري رساةل

 القدم كرة انش يئ دلى ال ساس ية

 

 محمد) للطالب ماجس تري رساةل23/10/2019 املوافق الاربعاء يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 عىل مضافة نسبية بأ وزان مركبة تدريبات تأ ثري) عنوان حتت  ، عباس جامس مؤيد ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( حمسن اكطع

ىل هدفت اليت ،(القدم كرة انش يئ دلى ال ساس ية واملهارات البدنية القدرات بعض  نسبية اوزان ابس تخدام تدريبات اعداد ا 

 واس تخدم. ال ساس ية واملهارات البدنية القدرات بعض يف املضافة الاوزان ابس تخدام التدريبات تأ ثري عىل والتعرف. مضافة

 .املشلكة طبيعة مع ملالمئته والضابطة التجريبية اجملموعتني بأ سلوب التجرييب املهنج الباحث

 بعض يف( مضافة نسبية اوزان) مقاومات ابس تخدام املركبة التدريبات تأ ثري عىل التعرف خالل من البحث أ مهية وتمكن

 ومن. واملهارية البدنية املس توايت أ فضل اىل ابلالعبني للوصول الناش ئني، فئة دلى ال ساس ية واملهارات البدنية القدرات

 كرة جمال يف واملدربني اخملتصني بأ راء والاخذ العلمية والبحوث ادلراسات من الكثري عىل الاطالع وبعد املشاهدة خالل

 اعداد يف خاصة بصورة ابلرسعة املمزية القوة وحتمل ابلرسعة املمزية القوة وتطوير تمنية يف واحضاً  ضعفاً  هناك ان اتضح القدم

 عدم او البدنية ابلقدرات املمتثل القدم بكرة احلديث ال داء اىل ابلوصول املدرب يسعف ال اذلي الامر العمرية الفئات العيب



www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 ترشين اول شهر –النرشة الالكرتونية 

 

19 
 

عطاهئا  تأ ثري عىل والتعرف. مضافة نسبية اوزان ابس تخدام تدريبات اعداد اىل البحث وهدف. التدريب يف الاكيف الوقت ا 

 .ال ساس ية واملهارات البدنية القدرات بعض يف املضافة الاوزان ابس تخدام التدريبات

. املشلكة طبيعة مع ملالمئته والضابطة التجريبية اجملموعتني بأ سلوب التجرييب املهنج الباحث أ نهتج البحث اهداف ولتحقيق

 العب( 25) العبني بعدد اندية( 10) عددمه والبالغ القدم بكرة بغداد حمافظة اندية من الناش ئني بأ ندية البحث جممتع ومتثل

 والبالغ القدم بكرة الرشطة اندي انش يئ من معدي بشلك اختيارها فمت البحث عينة اما. العباً ( 250) ومبجموع اندي للك

 .الاصل البحث جممتع من%( 10) وبنس بة العب،( 25) عددمه

جيايب تأ ثري مضافة نسبية بأ وزان املركبة للتدريبات ان  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل البحث وتوصل  بعض يف ا 

 مضافة نسبية أ وزان ابس تخدام املركبة التدريبات ان ايضاً  واس تنتج البحث، موضوعة الاساس ية واملهارات البدنية القدرات

 الاساس ية واملهارات ابلرسعة املمزية القوة حتسني يف كبرياً  دوراً  للناش ئني العمرية للفئة وفقاً  ومقنن علمي بشلك

 البدنية القدرات عىل واحض تأ ثري من لها ملا القدم؛ كرة انشئ اعداد يف مركبة تدريبات اس تخدام رضورة بـ الباحث واوىص

 .العام الاعداد مرحةل يف الناش ئني تدريبات يف املضافة الاوزان اس تخدام عىل والتأ كيد واملهارية،

 حبيب ميمث ادلكتور املساعد الاس تاذ رئيسا، عيل اكظم انيج ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت  

 .مرشفا عباس جامس مؤيد ادلكتور الاس تاذ جرب، شاكر حبيب ادلكتور املساعد الاس تاذ  س هبان،

 

 

  

 نظر وهجة من الرتبويني للمرشفني القيادية ابملهارات وعالقته اال داري ال داء واقع تناقش البدنية الرتبية يف ماجس تري رساةل

 الرتبية معلمي

 

 اندية) للطالبة ماجس تري رساةل22/10/2019 املوافق الثالاثء يوم بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية انقشت

 ابملهارات وعالقته اال داري ال داء واقع) عنوان حتت  ، احليايل الكرمي عبد عامد ادلكتور الاس تاذ ابرشاف( محمد نوري

ىل هدفت اليت ،(الرتبية معلمي نظر وهجة من الرتبويني للمرشفني القيادية  واملهارات الاداري الاداء واقع عىل التعرف ا 

 .الرتبويني للمرشفني القيادية واملهارات الاداري الاداء بني العالقة عىل التعرف. الرتبويني للمرشفني القيادية
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 الرايضية، الرتبية ملعلمي املهين المنو يف الرتبوي للمرشف الاداري الاداء دور انعاكسات ابراز يف ادلارسة هذه امهية وتتجىل

 ابلتلميذ الهنوض اجل من التعلميي املوقف تطوير يف والامهية الاثر هل مس تواه وحتسني املعمل ومو اجل من جمهود اي وان

 الرتبية دلروس والتعلميية الرتبوية الاهداف وحتقيق الرايضية الرتبية معلمي بأ داء ترتقي مشرتكة تعاونية تعلميية معلية كوهنا

 الرايضية

 البحث جممتع اش متل أ ذ الارتباطية والعالقات املسحي ابل سلويب الوصفي املهنج الباحثة اس تخدمت البحث اهداف ولتحقيق

 معمل( 1845) عددمه والبالغ بغداد حمافظة للرتبية العامة للمديرايت التابعة املدارس يف الرايضية الرتبية ومعلامت معلمي

 الكرخ ال وىل، الكرخ الثالثة، الرصافة الثانية، الرصافة ال وىل، الرصافة) بغداد حمافظة يف للرتبية العامة املديرايت من ومعلمة

 بنس بة( 450) بواقع أ عاله املذكورة املديرايت من العشوائية ابلطريقة اختريت البحث عينة اما( الثالثة الكرخ الثانية،

 وفق العينة هذه تقس مي مت ذكل وبعد مديريه، لك من ومعلمة معمل( 75) الباحثة اختارت أ ذ معلمة و معمل% 24.39

دارايً ( التطبيق وعينة التقنني وعينة التعديل وعينة ، الاس تطالعية التجربة عينة)  اىل العلمية الرشوط  الباحثة اطلعت مث ا 

 هبذه املتعلقة املقاييس حددت مث ومن الشخصية املقابالت عن فضال البحث مبوضوع املرتبطة املصادر من كثري عىل

 .ادلراسة

 من تكون واذلي الاداري، ال داء مقياس تعديل اىل التوصل مت  -:امهها من الاس تنتاجات من مجموعة اىل البحث وتوصل

 واملس توايت ادلرجات حتديد مت  فقرة،( 29) من تكون واذلي القيادية املهارات مقياس تعديل اىل التوصل مت  فقرة،( 63)

 القيادية واملهارات اال داري ال داء للمقياسني املعيارية املس توايت متزيت  القيادية، واملهارات اال داري ال داء ملقيايس املعيارية

 .بيهنا فامي ابختالفات

 رايضية للرتبية العامة املديرايت مرشيف تقيمي يف القيادية واملهارات اال داري ال داء مقيايس اعامتد رضورة بـ الباحثة واوصت

 هماراهتم وتطوير اال داري أ داهئم تعزيز اجل من الرتبويني للمرشفني خاصة وندوات دورات اجراء رضورة  بغداد، يف

عادة  القيادية،  ابملرشفني الاهامتم  /ادلراسة هذه يف الباحة الهيا توصلت اليت نتاجئ وفق املديرايت يف املرشفني بدور النظر ا 

عطاء الترصف حرية متنحهم صالحيات واعطاهئم الرتبويني  .الرايضية الرتبية معلمة او معمل خبصوص أ راهئم وا 

 الاس تاذ  فاضل، حمكت اسامء ادلكتور الاس تاذ رئيسا، امحد شهاب زهرة ادلكتور الاس تاذ من املناقشة جلنة وتأ لفت  

 .مرشفا احليايل الكرمي عبد عامد ادلكتور الاس تاذ الكرمي، عبد اليذ سعد ادلكتور املساعد
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 للمالمكة الاس يوي الاحتاد يف منصبا حيصد بغداد جامعة يف تدرييس

 

 ربيع ايالف ادلكتور للمالمكة العراا  الاحتاد وعضو بغداد جبامعة الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية يف التدرييس حصل

 جماالت يف هبا يمتتع اليت اخلربات ضوء عىل وذكل للمالمكة، ال س يوي الاحتاد يف التسويق جلنة عضوية عىل المتميي عباس

 بغداد جلامعة العلمية للمالاكت ممتزيا واجنازا للمالمكة، العراا  الاحتاد يدمع همام مكس با الاختيار هذا ويعد والادارة التسويق

 .عامة بصورة والعراق خاصة بصورة

 لكية عامدة تتقدم وبدورها الراهنة، املرحةل يف ال س يوي لالحتاد املأ موةل الهنضة حتقيق يف سيسهم بأ نه ثقته عن المتميي واعرب

 بغداد جامعة امس ترفع اليت الاجنازات من املزيد منه ممتنني هل والتربياكت الهتاين اخلص بتقدمي الرايضة وعلوم البدنية الرتبية

 .والاقلميية ادلولية احملافل يف والعراق
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 :التدريس ية العملية جناح رضورة عىل ويؤكد املسائية ادلراسة مبالك يلتقي اخلاقاين

 واملوظفني التدريس يني مبالك اخلاقاين حسن محمد قامس ادلكتور الاس تاذ الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية معيد  التقى

 . اداريني وكذكل تدريس يني بصفة املسائية ادلراسة يف للعمل خمتصة جلنة قبل من اختيارمه مت اذلين اجلدد

 وتوزيع الاس تاذة تقس مي حيث من املالك هذا معل يف واملهمة الاساس ية النقاط من الكثري مناقشة حول الاجامتع ومتحور

 املرحةل لطلبة ابلنس بة املقررات بنظام العمل الية مناقشة متت وكذكل يتقهنا اليت وتوهجاته اختصاصة حسب الك املهام

 العديد ونوقشت  اجلديد للنظام وفقا الطلبة ارشاد وكيفية التدريس يني قبل من معها التعامل وكيفية املسائية لدلراسة الاوىل

 .الرايضة وعلوم البدنية الرتبية لكية جملس يف جرى اذلي الاجامتع يف والادارية الفنية القضااي من

 املالك عن الصباحية لدلراسة التدرييس املالك فصل حنو العلمي والبحث العايل التعلمي وزارة توجهيات ان عىل اخلاقاين واكد

 احلصول يف الفرصة هلم تس نح مل اذلين العليا الشهادات محةل احتواء اجل من اجيابية خطوة تعد املسائية لدلراسة التدرييس

 . الاهيل التعلميي القطاع او احلكويم التعلميي القطاع يف سواء معل فرصة عىل

 الادارية للشؤون العميد معاون وكذكل قامس صباح ادلكتور العلمية للشؤون العميد معاون من الك الاجامتع  ومض 

 الهامشي فارس ليث ادلكتور
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 (الراييض واال حصاء والقياس الاختبارات) يف كتااب يصدر البدنية الرتبية لكية يف تدرييس

 

 محلًً  كتااب القييس سلامن داود اثئر ادلكتور ال س تاذ بغداد جامعة يف الرايضة وعلوم البدنية الرتبية بلكية للتدرييس أ صدر

س تخدام واملقاييس الاختبارات وثبات صدق حلساب اال حصائية الطرق)  عنوان  IBM SPSS Statistics Version اب 

24 . 

 

 وخصائص ، الصدق مفهوم ، يه رئيسس ية عناوين حتت أ بواب أ ربعة وبواقع صفحة( 310) يف يقع اذلي الكتاب وتأ لف

ضافة ، الصدق عىل املؤثرة والعوامل ،( الصدق حتديد طرق) الصدق وأ نواع ، الصدق ىل ا   حلساب اال حصائية الطرق ا 

 : بـ واملمتثةل الصدق

 

جاابت املئوية النس بة) اخلرباء أ ستبانة طريقة س تخدام الثنايئ اال رتباط معامالت وطريقة ، املرتقب اجلدول وطريقة ،( لال   اب 

رتباط معامل س تخدام ، Pearson Correlation Coefficient بريسون ا  رتباط معامل واب   Spearman س بريمان ا 

Correlation Coefficient، س تخدام رتباط معامل واب   Kendall s tau –b Correlation  اتو كندال ا 

Coefficient، س تخدام و رتباط معامل اب  تساق معامل وطريقة ،The Phi Coefficient فاي ا   طريقة و ، ادلاخيل اال 

س تخدام( المتيزيية القوة) الطرفية املقارنة  ،Independent-Samples T Test  مس تقلتني لعينتني( ت) أ ختبار اب 

س تخدام  اكي مربع أ ختبار وطريقة ،  Mann – Whitney U  Test مس تقلتني لعينتني( وتين – مان) أ ختبار واب 

( 2كـا) اكي مربع أ ختبار طريقة و ،   Goodness Of Fit For Chi – Square Test املطابقة حلسن( 2كـا)

 بطريقة)و ،( Varimax بطريقة) العاميل الصدق وطريقة ، Chi – Square Test For Independence لل س تقاللية

(Promax. ) 

ضافة ، الثبات ونظرية ، اال ختبار ثبات يف املؤثرة والعوامل ، الثبات مفهوم الكتاب تضمن كام           ىل ا   الطرق ا 

 : بـ واملمتثةل الثبات حلساب اال حصائية

 

عادة اال ختبار طريقة)  ملرتني التطبيق عىل تعمتد طرق/  أ والً   املتاكفئة الصور طريقة و ،( اال س تقرار معامل) اال ختبار وا 

عادة وطريقة ،( التاكفؤ معامل)  (( .والتاكفؤ الاس تقرار معامل) املتاكفئة ابلصور اال ختبار ا 
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س تخدام Split – Half Method  النصفية التجزئة طريقة)  واحدة ملرة التطبيق عىل تعمتد طرق/  اثنياً   معادةل اب 

س تخدام ، Spearman – Brown Formula براون – س بريمان س تخدام ، Rulon Formula رولون معادةل واب   واب 

س تخدام ، Guttman Formula جامتن معادةل  اال تساق طريقة و ، Gullikson Formula  جلكسون معادةل واب 

س تخدام Internal Cnsistency ادلاخيل  Kuder – Richardson (20)( 20) ريتشاردسون – كيودر معادةل اب 

Formula ، س تخدام  ، Kuder – Richardson (21) Formula( 21) ريتشاردسون – كيودر معادةل واب 

س تخدام  ( Variance Method التباين وطريقة ، Cronbachs Alpha Formula أ لفا  كرونباخ معادةل واب 

 

 تس تخدم ومىت ؟ والثبات الصدق من لك يف طريقة لك أ س تخدمت ملاذا)  بتوضيح الكتاب طريق عن املؤلف وهدف   

حصائية طريقة لك تس تخدم وكيف ؟ الثبات الصدق يف طريقة لك ماكن( … والثبات الصدق من لك حساب يف ا   واب 

 يتبع أ ن( وادلكتوراة املاجس تري) العليا ادلراسات أ و ال ولية ادلراسة يفًً  طالبا أ وًً  جامعياًً  أ س تاذا أ اكن سواء القاريء

حصايئ قانون للك اخلطوات مجيع  .الثبات أ و الصدق حاليت يف مس تخدم ا 
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