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 الفعالة التدريس طرق  مجال في التدريبية الاحتياجات دور    

 زليتن بمدينة والثانوي  الاساس ي التعليم ملرحلة البدنية التربية ملعلمي

 لةشمي موس ى نجاة د.***      الحكيم عياد الخويلدي عبد أ..م.د.** الوكيل خليفة محمد د.*

 

 

إن النمو املنهي ضرورة ملحة لكل معلم، ألنه يهدف إلى تمكينه من فهم طبيعة مهنته وما ينبغي له  املقدمة:

أن يعرفه، ليتقن عمله على أتم وجه، وليقوم برسالته كما ينبغي، ألنه أمين ومسئول عن هذه ألامانة أمام 

 جهة أخرى.هللا من جهة وأمام الشعب من 

 

القىىدر الىىذ   –لألسىى   –وعلىىى الىىرنم مىىن كحىىثة ا حىىديج عىىن درتياجىىاا التدرلميىىة، فىىان  لىى  لىىم يقابلىىه        

عىىن أهىىم  Blake & Moutonتسىتققه مىىن دهتمىىام وا فديىة نىىي التنديىىذ، فعنىىدما سىئل وىىل مىىن  بىى   ومىوتن  

القضىىىايا ا ي فيىىىة نىىىي م ىىىال تنميىىىة املىىىوارى المشىىىرلة أجابىىىا إلىىىى أن دسىىىت ابة إلىىىى درتياجىىىاا علىىىى أسىىىا  م ىىىرى 

إلارسىىىىا  والشىىىىعور ولىىىىالاح علىىىىى أسىىىىا  درتياجىىىىاا الدعليىىىىة تىىىىي املشىىىىكلة ألاولىىىىى ال ىىىىي تواجىىىىه املت   ىىىىين نىىىىي 

طع عنىىىدما  كىىىر أنىىىه  ىىىد تىىىم ت ىىىميم  لىىى  لشىىىكل  ىىىا Hoffmanم ىىىال التىىىدرلب والتوىىىولر. ولقىىىد  ىىىا  هوفمىىىان 

 (. 18:  25معظم البثامج التدرلمية بدون تقديد ل رتياجاا الدعلية )

 

ومىىن هنىىا نىىرى أن تقديىىد درتياجىىاا التدرلميىىة يعتبىىث مىىن العنا ىىر ألاساسىىية نىىي ت ىىميم التىىدرلب الىىد ي         

 
 
  ا معلىىىىب للمتىىىىدر ين،ملقابلىىىىة هىىىىذه درتياجىىىىاا، ولسىىىىاعد علىىىىى جعىىىىل النشىىىىا  التىىىىدرل ي  شىىىىاطا

 
ول علىىىىه   هاىفىىىىا

 مىىن ا فهىىوى والندقىىاا،
 
 يىىوفر كميىىثا

 
 وا عيىىا

 
ولكىىي يققىى  التىىدرلب أهدافىىه، ي ىىب أن يعتمىىد علىىى  شىىا  أو   شىىاطا

جهىىىىد م وىىىىي هىىىىاىف، يقىىىىوم علىىىىى الدراسىىىىة العمليىىىىة والعلميىىىىة للكشىىىى  عىىىىن درتياجىىىىاا التدرلميىىىىة، ريىىىىج أن 

ريان ني عدم تقديد درتياجاا التدرلمية الد يقة ال ىي تلب هىا البىثامج مشكلة التدرلب إنما تتثكز ني كميث من ألا 

 التدرلمية، ومن ثم فان ا فهد التدرل ي يدقد هدفه الد ي ، و التالي يقدث التشتت والضياع.

 

نىىي  و مىا أن املهمىىة ألاساسىية للتىىدرلب تىي تىىوفيث بىرامج لتنميىىة املىوارى المشىىرلة. ولضىمان تقىىديم هىذه البىىثامج      

الو ىىىىىت املناسىىىىىب لىىىىىذا ي ىىىىىب أن يىىىىىتم ت وىىىىىيي وتنديىىىىىذ العديىىىىىد مىىىىىن ألا شىىىىىوة املهمىىىىىة ضىىىىىمن عمليىىىىىاا التىىىىىدرلب 

( إن عمليىىة تقديىىد  8991والتوىولر. ومىىن أهىىم هىىذه ألا شىوة تقديىىد درتياجىىاا. وتعتبىىث هيىام ن يىىب  ىىرلدة ) 

 ن تقديد درتياجاا التدرلمية درتياجاا التدرلمية عملية مهمة وراسمة لن اح البثامج التدرلمية، و ل  أل 

 يتولب ما يلي :

 .تقديد ألافراى املولوب تدرلبهم ونوع التدرلب املولوب ومدة البثامج والنتائج املتو عة منهم 

  يقدى للتدرلب أهدافه بد ة، كما يتقرر ني ضوئها ت ميم مقتوى البثامج التدرلمية، والوسائل

 ، وكذل  تقييم برامج التدرلب.املست دمة ني التدرلب واختيار املتدر ين



 

961 
 

 2021ليبيا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية       ةالعرشون     اجملدل :السادس  بلكيو السادس العدد: جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   

9197-2521    (issn)الرمق ادلويل    

   
  يساهم ني تقديد املسافة بين املستوى الذ  يكون عليه املتدرب  بل بدء التدرلب، واملستوى الذ  نأمل

و وله إليه عند نهايته، إ  إن تقدير درتياجاا التدرلمية و ياسها  ياسا علميا هو الوسيلة اململى 

 من املعلوماا ودت اهاا وا يبثاا الهاىفة إلى لتقديد القدر املولوب تزولده للمتدر ين 
 
كما   وكيدا

 إرداث التوولر ورفع الكداءة املهنية.

  يساعد ني تشييص مشكلة ما، ولساعد على عملية الت ويي  حلها، ولبين مدى استققا ية برامج

 التدرلب من عدمها.

 التوولر ب ورة  املة، ورفع  يسهم ني ت ديض الندقاا والتقليل من إلاهدار من خ ل تققي  أهداف

 معدل كداءة ألاىاء وا ح ول على مستوى أعلى من إنتاجية العمل ال ي يتم تققيقها عن طرل  التدرلب.

 يمكن أن    إضافة إلى  ل  فإن املعلوماا ال ي يتم ا ح ول عل ها ني عملية تقديد درتياجاا التدرلمية

 (.28::21مية املستقبلية )تست دم ني عملية التنبؤ باالرتياجاا التدرل

ال ي تساعدهم للقيام  أن املعلمين بقاجة إلي دهتمام ني وافة ا فوانب املاىية واملعنولة ن و ولرى البارم

وإلاىارة املدرسية ني  بدورهم الكبيث ات اه الت ميذ واملدرسة وامل تمع ، ومن هنا يبثز ىور إلاىارة التعليمية

ال ي يشعر املعلمون  واملعنولة ال ي يقتاجها املعلمون وال ي تعتبث من أهم العواملتوفيث وافة ا يدماا املاىية 

 ىافعيتهم نقو تقسين ألاىاء .زايد من خ لها بتوفر عن ر ألامن وألامان والروح املعنولة والومأنالانة ، وت

املتدر ين ني  إلى أن مشاركة   Marshall & Caldwellهذا و د أ ار ول من جون مار ال وساره والدولل 

تقديد ارتياجاتهم التدرلمية إنما يؤى  إلى إ بالهم بقما  على رضور الدوراا التدرلمية و ل  التداق 

 (. :8:  21ارتياجاتهم التدرلمية ا حقيقية مع أهدافها ومضمونها )

 

ي ىىىراكهم فىىقضرونها وا تىىسي ي ىىتدرلمية الىىىدوراا الىىداف الىىأن تبلب املتدر ين أله Daleرى إىجار ىال ىىىي      

 ي  د تعتثض عقدها. هذا فض  عن ىدرلمية يسهم بالدعل ني القضاء على السلبياا الىىىاتهم التىىىتقديد ارتياج

ون أكحث مقدرة على النقد الذاتي، ىىىما ي بقىىىىياجاتهم التدرلمية إنىىىىىديد ارتىىىىىىأن املتدر ين الذين يشاروون ني تق

 ( .28:  22)سرون عن ول عمل يقومون بهىىىىىلوا تهم املهنية، ولستدومعرفة 

 

  2002ولشيث ول من ع ام الدين متولى و دو  عبدالعال )       
 
( الى أن معلم التثبية البدنية يلعب ىورا

 ني املدرسة ولذا ال يستويع أرد أن ينكر هذا الدور ملا يمتلكه من  داا القياىة ا حكيمة كما أ
 
نه هاما

يعتبث ني ندح الو ت من الشي ياا املقبو ة لدى الت ميذ وال ي تؤثر عل هم و ل  ألنه يتعامل معهم 

بأسلوب العو  واللين ، ولقد أكدا الكميث من البقوث والدراساا أن شي ية معلم التثبية البدنية تلعب 

 بوبيعة
 
 بالنسبة للت ميذ ملا يمتل  من مؤه ا ت عله ملما

 
 هاما

 
الت ميذ الندسية ودجتماعية و ل   ىورا

يساعد ني تر ية الت ميذ من النواحي ا فسمية والندسية ودجتماعية و التالي ينعكح على أن ينشأ الت ميذ 

 ( .  285:  85أصحاء ا فسم والندح )
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وال ي ( أن مهنة التدرلح تعد من املهن الرئالاسية الهامة      وتذكر مرفت خداجة وم ودى السايح )     

فرضت ندسها على امل تمعاا المشرلة باخت ف أنواعها .... وتنبع هذه ألاهمية من الدور الذ  تؤىيه ني 

توجيه ضبي سلو  املتعلم والتدرلح هو   تل  إلاجراءاا ال ب يقوم بها املدر  مع ت ميذه الن از مهام 

والتدرلح ني  .لم ولنشاطاا املتعلم ...معينة لتققي  أهداف سب  تقديدها   وهو إىارة مدروسة لبالائة التع

التثبية البدنية والرلاضية عملية تتولب من املدر  الكميث من الكداءاا واملهاراا والوظائ  ر ب يمكن أن 

تممر بم هوىاته ني التدرلح إلى تققي  النتائج التعليمية والتثبولة املرنو ة وال ي تن ب ني م ملها على تنمية 

 (822: 20ة . )جميع جوانب الشي ي

 

( أن مررلىىة التعلىيم ألاسا ىاي واملتوسىي مىىن أهىم املرارىل التعليميىة ألنهمىىا 2005)  ى ح الىدين عرفىةولعتبىث     

القاعىىىىدة ألاساسىىىىىية للسىىىىلم التعليمىىىىىي بإلزاميىىىىة وم انيىىىىىة هىىىىذه املرارىىىىىل التعليميىىىىة  فميىىىىىع أفىىىىراى الشىىىىىعب ، كمىىىىىا 

اتهم وإكسىىىابهم املهىىىاراا ا حركيىىىة و ألاساسىىىية املرتبوىىىىة تعىىىدان مىىىن ا سىىىب املرارىىىل السىىىنية لتنميىىىة وتوىىىىولر  ىىىدر 

 (:::8باأل شوة الرلاضية والبدنية امل تلدة . )

 

و ىىدأ بىىذل  دهتمىىام بإعىىداى املىىدر  وتدرلبىىه علىىى فهىىم تكيىىثاا الع ىىر والتكيىى  مىىع الىىدور ا فديىىد املووىىل       

 مىن ىعىاة إلا ى ح 
 
 للمقافىة وىاعيىا

 
والت ديىد ودبتكىار ، والتوىولر فعلىى عاتقىه تقىع إليه ، فقد عد املعلىم رسىوال

مسىىؤولية إعىىداى ألاجيىىال القاىمىىة ورعايتهىىا وتىىدرلبها وتوج ههىىا ، فالعمليىىة التعليميىىة لالاسىىت بىىذاا  يمىىة إ ا خىى  

ميىىىدانها مىىىن املىىىدر  الكىىى ء القىىىاىر علىىىى تقمىىىل مسىىىؤولياته ، فشي ىىىية املىىىدر  وكداياتىىىه التعليميىىىة وىافعيتىىىه 

   ىىه ، واسىىلو ه نىىي تنظىىيم البالائىىة التعليميىىة امل ئمىىة تتو ىى  علىىى البىىثامج التدرلميىىة ال ىىي وتمكنىىه مىىن مىىاىة ت

 يتلقاها الكتساب املهاراا ا يا ة بورق التدرلح .

 

يتو   ىور املعلم ني أ  نظام تر و  على م موعة من العوامل املتداخلة ال ي تشكل إلاطار املرجعي      

 ني إن اح العملية  ملدهوم العملية التثبولة ومهما
 
 راسما

 
اختلدت املداهيم لدور املعلم ، فأنه يبقى عام 

التثبولة أو إفشالها ،  ل  الن وظيدة املعلم لم تعد عملية ميكانيكية تقت ر على نقل املعرفة إلى املتعلمين ، 

سمية ، وتوولر بل انه يممل ألاىاة الداعلة ني إنماء  دراا املتعلمين العقلية ، ودجتماعية ، وا ف

 عامة . ب ورة شي ياتهم

 

بأنىىه ال يمكىىن لتلىى  ملمىىال املرجىىوة نىىي م ىىال تىىدرلح التثبيىىة البدنيىىة مىىن التققىى  إال نىىي  مون ولعتقىىد البىىار       

 للتوىىوراا الع ىىرلة ال ىىي سىىمت بمدىىاهيم التثبيىىة البدنيىىة لتشىىكل 
 
 ومواكبىىا

 
 جيىىدا

 
ظىىل معلىىم واع ع ومعىىد إعىىداىا

 نىىىي م ىىى
 
 كبيىىىثا

 
 الن ىىىاز الكميىىىث مىىىن ألاهىىىداف ريىىى ا

 
ال التثبيىىىة ، وأ ىىىبقت مىىىن خ لهىىىا التثبيىىىة البدنيىىىة ألاكحىىىث ترشىىىحا

 التثبولة والتعليمية.

ن عمىى  بم ىىال التىىدرلح وإلا ىىراف نىىي التثبيىىة البدنيىىة  فميىىع املرارىىل التعليميىىة وعمىى  و وريىىج أن البىىارم      

تثبيىىىىة البدنيىىىىة الرظىىىىا لعىىىىض النق ىىىىان نىىىىي اىاروىىىىاا نىىىىي م ىىىىال إعىىىىداى املعلمىىىىين مىىىىن خىىىى ل التىىىىدرلح نىىىىي وليىىىىاا ال
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ني م ىال التثبيىة البدنيىة ومىاتي ا حاجىاا التدرلميىة ال زمىة لىذل  ممىا ي عىل  املعلمين ملداهيم التدرلح الدعال   

 هذه الظاهرة جديرة بالبقج ، ليبثز لدينا جوهر املشكلة .

 

لقد تعدىا الدراساا ال ي تناولت ا حاجاا التدرلمية ني م تل  املواى الدراسية إال إن  مشكلة الدراسة:

الدراساا ال ي تناولت ا حاجاا التدرلمية ني م ال التثبية البدنية ني ليميا لشكل عام وني مدينة زليتن لشكل 

لمية ملعلمي ومعلماا خاص ال تذكر ريج ان البارمان لم يعحثا على أ  ىراسة تناولت درتياجاا التدر 

ن الى تناول هذه املشكلة وال ي و التثبية البدنية ني مدار  التعليم ألاسا اي واملتوسي ألامر الذ  ىعا البارم

ثتمتل ني ضرورة الكش  عن ا حاجاا التدرلمية ملعلمي ومعلماا التثبية البدنية ني مدار  التعليم ألاسا اي 

الدراسة تسعى الى تققي  أهدافها الرئالاسية من خ ل مقاولتها  واملتوسي من وجهة نظرهم وعليه فان هذه

 إلاجابة عن ألاسئلة التالية :

ملعلمي ومعلماا التثبية البدنية ني مدار   ني م ال طرق التدرلح الدعالة ماتي ا حاجاا التدرلمية -8

 بمدينة زليتن ؟مانو  التعليم ألاسا اي وال

ملعلمي ني م ال طرق التدر  الدعالة فروق  اا ىاللة إر ائية ني درتياجاا التدرلمية  توجدهل  -2

ومعلماا التثبية البدنية ني مدار  التعليم ألاسا اي واملتوسي تعزى ملتكيثاا ) ا فنح ، سنواا ا يبثة 

 .، املؤهل الدرا اي ، عدى الدوراا ، املررلة التعليمية ال ي يقوم بتدرلسها (

 

 يهم القائمين على برامج التدرلب وتوولر التعليم من  :الدراسة أهمية
 
 جديدا

 
تعتبث هذه الدارسة موضوعا

 أجل النهوض ودرتقاء بمعلم التثبية البدنية.

أن موضوع درتياجاا التدرلمية أ بح مقل اهتمام ، ريج يمكن أن تهتم هذه الدراسة ني لدت انتباه 

 املسئولين ني وزارة التثبية وا
 
لتعليم على تأكيد الدور الدعال للمعلمين ني م ال التثبية البدنية وجعله  اىرا

 على درتقاء بالعملية التعليمية.

لدت انتباه القائمين على برامج  تدرلب وتوولر التعليم وتقديد درتياجاا التدرلمية ني م ال طرق التدرلح 

 ملعلمي التثبية البدنية.

 الدراسة الي: تهدف هذه أهداف الدراسة:

 مانو  جاا التدرلمية ملعلمي ومعلماا التثبية البدنية ني مدار  التعليم ألاسا اي والتيارد   التعرف على -8

 بمدينة زليتن من وجهة نظرهم .

اجاا التدرلمية ملعلمي ومعلماا التثبية البدنية ني مدار  التعليم تيرالتعرف على ىاللة الدروق ني د  -2

 ملتكيثاا )ا فنح ، سنواا ا يبثة ، املؤهل الدرا اي ، عدى الدوراا ، املررلة ألاسا اي واملتوسي تب
 
عا

 التعليمية ال ي يقوم بتدرلسها( .

 :فروض الدراسة

 . معلم التثبية البدنية وطرق التدرلح الدعالة هل توجد ع  ة بين درتياجاا التدرلمية ال ي تواجه -1
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 مدار  دسا اي والمانو   التدرلمية  لدى معلم التثبية البدنية نيهل توجد فروق فرىية ني درتياجاا  -2   

 زليتن.بمدينة 

ملررل ي التعليم دسا اي  هل توجد فروق فرىية ني درتياجاا التدرلمية لدى معلمي التثبية البدنية -3

 املررلة ال ي يقوم بتدرلسها(.–عدى الدوراا–املؤهل–سنواا ا يبثة –يعز  الى)ا فنح  والمانو  

 

 :إجراءات الدراسة

 . ن املنهج الو دي لتناسبه مع طبيعة الدارسة وم ئمته لتققي  أهدافهاو است دم البارم منهج الدراسة: 

 :الدراسة مجاالت

 بمدينة زليتن مانو  ا ت ر توبي  هذه الدراسة على مدار  التعليم ألاسا اي وال  :املجال املكاني

 .م 2089/2020الدرا اي ني العام ( 82  -21 /82- 2 (تم تنديذ هذه الدراسة خ ل الدتثة من  :املجال الزماني

 .بمدينة زليتن مانو  معلمي ومعلماا التثبية البدنية ني مدار  التعليم ألاسا اي وال  :املجال البشري 

يتكون م تمع الدارسة من جميع معلمين ومعلماا التثبية البدنية من مدار  التعليم مجتمع الدارسة:   

( معلم ومعلمة وا فدول التالي يوضح توزلع م تمع 219ألاسا اي والمانو  بمدينة زليتن والبالغ عدىهم)

 .الدراسة

 يوضح توزلع م تمع الدراسة (8ا فدول )   
 م الدئة املررلة العدى

 8  وور  دسا اي 812

 2 إناا دسا اي 829

 2  وور  المانو   :8

 1 إناا المانو   :8

 

تم اختيار عينىة الدراسىة مىن معلمىي ومعلمىاا التثبيىة البدنيىة بمدينىة زليىتن وتكونىت عينىة الدارسىة  عينة الدراسة:

لتىىىىالي ( مىىىىن معلمىىىىي ومعلمىىىىاا التعلىىىىيم المىىىىانو  وا فىىىىدول ا21( مىىىىن معلمىىىىي ومعلمىىىىاا التعلىىىىيم ألاسا ىىىىاي و)285مىىىىن )

 يوضح توزلع أفراى عينة الدراسة.

 (2ا فدول )

 العدد البدائل املتغيرات م

    ذكر الجنس  

    انثى

    دبلوم املؤهل العلمي 2

    بكالوريس

3 

 

    لم يشارك عدد الدورات التي شاركت بها.

 22 شارك

    أساس ي املرحلة التي تقوم بتدريسها  

    ثانوي 

 11 سنة 11أقل من  الخبرة سنوات 5
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 11 سنة  11اكثر من    

 

 جمع البيانات:أداة 

( معلىم ومعلمىه وهىم مىن خىاري العينىة   ن بإجراء الدراسة دسىتو عية علىي )و  ام البارمالدراسة الاستطالعية: 

 . 2089/  88/  28ىىىى  :8ألاساسية ني الدتثة من 

ن العينة العشوائية المسيوة و د تم توزلع دسىتميان علىى عينىة الدراسىة و است دم البارم   :اختبار أداة الدراسة

 .للتوبي  ( يبين إعداى استماراا دستميان املوزعة واملدقوىة وال ا حة 2وا فدول ر م )

 (2جدول )

الاستمارات 

 املوزعة

الاستمارات 

 املستردة

 الاستمارات

 املفقودة

 للتطبيقالاستمارات الصالحة 

 النسبة العدد

02 35 5 35 11.5% 

 أداة جمع البيانات:

ن بمناء مقيا  درتياجاا التدرلمية ال زمة و ني ضوء أهداف وطبيعة البقج  ام البارم: أداة الدراسة

 ملعلمي ومعلماا التثبية البدنية ني مدينة زليتن بليميا و ل  بات ا  ا يوواا التالية لبناء املقيا  : 

على الدراساا السابقة املتعلقة بمشكلة البقج واستو ع رأ  عينة من املت   ين عن طرل   لعد إلاط ع

ن بمناء مقيا  درتياجاا التدرلمية ال زمة ملعلمي و املقاب ا الشي ية  اا الوالع نيث الرسمي   ام البارم

 تم تقديد مقاور ألاستمارة والتالي : ومعلماا التثبية البدنية 

 الت ويي( ولتضمن سبعة عباراا. )مستوى  البعد ألاول  -

 عشرة عبارة. ثما ي يتضمن التنديذ( و الما ي )مستوى  البعد -

 التقولم( ولتضمن سبعة عباراا. المالج )مستوى  البعد -

 :الطرق وألاساليب إلاحصائية املتبعة

مىىىىن أجىىىىل تقليىىىىل البيانىىىىاا املتق ىىىىل عل هىىىىا مىىىىن دسىىىىتمياناا  spssن برنىىىىامج ا حزمىىىىة إلار ىىىىائية و اسىىىىت دام البىىىىارم

 املوزعة على عينة الدراسة، ريج است دام ألاساليب إلار ائية التالية:

 دنقراف املعيار . ىىىىىىى املتوسي ا حسابي املرجح والعام.       ىىىىىىى      النسبة املئولة.ىىىىىىى  

 التقليل إلار ائي.  ىىىىىىى وتلي.        –اختبارمان ىىىىىىى  
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 خصائص إفراد العينة:

 ( يبين ألاعداى والنسبة املئولة وفقا ملتكيثاا البياناا الشي ية.1ا فدول ر م )
 النسبة املئوية % العدد الفئات املتغيرات

 الجنس
 01.4    انثي

 51.0    ذكر

 املؤهل العلمي
         دبلوم متوسط

         بكالوريوس

 املرحلة
         أساس ي

         ثانوي 

 الدورات التدريبية
         لم يشارك

      22 شارك

 عدد سنوات الخبرة  
 01.4 11 سبعة عشر فاقل

 51.0 11 ثمانية عشر فأكثر

 

إنىاث %( هىن 11.2 وىور و سىبة ) هىم الدراسىة عينىة %( مىن إفىراى58.1أن  سىبة ) مىن ا فىدول أعى ه يت ىح        

وأن  العلميىة ىبلىوم متوسىي، مىؤه تهم %(12.9و سىبة ) %( مىؤه تهم العلميىة البكىالورلو 8.:5،وأن  سىبة )

 سىىبة  وأن املررلىىة المانولىىة، مدر ىىاي %( مىىن12.9%( مىىن مدر ىىاي املررلىىة ألاساسىىية وأن  سىىبة )8.:5 سىىبة )

%( 11.2 سىبة )   ىوراا تدرلميىه،وأن%( لىم يشىارووا نىي أ12.9تدرلميىة وأن  سىبة ) نىي ىوراا %(  ىارووا8.:5)

ثمىا ي عشىرة  مىن خبىثتهم سىنواا %( عىدى58.1 سىبة ) فا ىل وأن سىبعة عشىرة سىنة عىدى سىنواا خبىثتهم مىن

 سنة فأكحث، من أجمالي إفراى العينة.

 نتائج  ومناقشتها:العرض 

 أوأل : عرض ومناقشة النتائج الخاصة بفرض ألاول هو 

 . معلم التثبية البدنية وطرق التدرلح الدعالة درتياجاا التدرلمية ال ي تواجههل توجد ع  ة بين     

 الهدف ألاول ني الدراسة ا حالية بمعرفة وا ع درتياجاا التدرلمية ال زمة ملعلمي ومعلماا التثبيةوجاءا نتائج 

إجمالي أن هنا  راجاا ني مررلة التعليم ألاسا اي ني مدينة زليتن ، و د أظهرا النتائج لشكل  البدنية

تدرلمية كبيثة وضرورلة تلزم معلمي ومعلماا التثبية البدنية ني املررلة ألاساسية ، السيما تل  املتعلقة 

ور ما وان السمب وراء تل  درتياجاا يعوى  . باست دام التقنياا التكنولوجية وتوظيدها ني تعليم الرلاضة

سوا ني ىوراا ومعاهد املعلمين ولم يكن ني برامج إلاعداى ني تل  إلى أن أنلب املعلمين واملعلماا ممن ىر 

املؤسساا التقنياا ا حديمة وا حاسوب والقنواا الدضائية ودنتثنالات وما إلى  ل  ، وبعضهم مضاب على 

ت رجهم فتثة طوللة ، ولم يعتاىوا على است دام التقنياا ا حديمة وا حاسوب ودنتثنت وألاجهزة 

 .خرى ووسائي تر ولة مستقدثة دلكتثونية ألا 
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 البعد ألاول مستوى التخطيط:

 . يبين املتوسي املرجح ودنقراف املعيار  وترتالاب عباراا (5ا فدول )

 العبارة م
املتوسط 

 املرجح

الانحراف 

 املعياري 

ترتيب 

 العبارات

             والخاصة بدقة يحدد أهداف التدريس العامة 1

             الدرس أهداف لتحقيق التدريس املناسبةيختار طريقة  2

 4           يستخدم مصادر التعلم املتعددة 3

             يربط الدرس الحالي بخبرات املتعلمين 0

             يستخدم التكنولوجيا لشد انتباه املتعلمين 5

             يصمم أنشطة تعليمية للتلميذ 4

 1           أنواع التواصل بين املتعلمين أنفسهم مواقف لتنمية يعمل على تصميم 1

( وا يىىىىىىىىاص باملتوسىىىىىىىىي املىىىىىىىىرجح و دنقىىىىىىىىراف املعيىىىىىىىىارى وترتالاىىىىىىىىب العبىىىىىىىىاراا نىىىىىىىىي البعىىىىىىىىد 5يت ىىىىىىىىح مىىىىىىىىن جىىىىىىىىدول )    

( وجىىىىىىىىىىىاء أعلىىىىىىىىىىىى  يمىىىىىىىىىىىة :2.9 إلىىىىىىىىىىىى 1.28بلكىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىين )ملسىىىىىىىىىىىتوى الت وىىىىىىىىىىىيي : أن املتوسىىىىىىىىىىىي املىىىىىىىىىىىرجح   -ألاول 

ي ىىىىىىىىىىىىىىمم أ شىىىىىىىىىىىىىىوة ، والعبىىىىىىىىىىىىىىارة )1.28( بقيمىىىىىىىىىىىىىىة  يسىىىىىىىىىىىىىىت دم التكنولوجيىىىىىىىىىىىىىىا لشىىىىىىىىىىىىىىد انتبىىىىىىىىىىىىىىاه املتعلمىىىىىىىىىىىىىىين للعبىىىىىىىىىىىىىىارة )

( 1.88) بقيمىىىىىىىىىة( يىىىىىىىىىر ي الىىىىىىىىىدر  ا حىىىىىىىىىالي ب بىىىىىىىىىثاا املتعلمىىىىىىىىىينالعبىىىىىىىىىارة ) ( ثىىىىىىىىىم1.81)بقيمىىىىىىىىىة   (تعليميىىىىىىىىىة للتلميىىىىىىىىىذ

بالانمىىىىىىىىىا جىىىىىىىىىاءا  (1.09)( بقيمىىىىىىىىىة ي تىىىىىىىىىار طرلقىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىدرلح املناسىىىىىىىىىبة لتققيىىىىىىىىى  أهىىىىىىىىىداف الىىىىىىىىىدر يل هىىىىىىىىىا العبىىىىىىىىىارة )

 . (1.00)بقيمة  يقدى أهداف التدرلح العامة وا يا ة بد ة (أ ل  سبة للعبارة )

 البعد الثاني مستوى التنفيذ:

 .( يبين املتوسط املرجح والانحراف املعياري وترتيب عبارات4الجدول )

 العبارة م
املتوسط 

 املرجح

الانحراف 

 املعياري 

ترتيب 

 العبارات

              الشريفة بين التالميذ فيدرس التربية البدنيةيستثير الدافعية للمنافسة  1

 3           توظيف الطرائق الحديثة في تدريس مادة التربية البدنية 2

             يفعل املناقشة بين املتعلمين من وقت الى أخر 3

             يستخدم طريقة إلالقاء بطريقة صحيحة 0

 2           املتعلمينينمي مهارات التذكر لدى  5

             يراعي الفروق الفردية لدى املتعلمين في مادة التربية البدنية 4

              يجيد التعامل مع شبكة الانترنت والبحث عن املواقع الرياضية 1
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              التدريب على إلادارة الفاعلة لدرس  التربية البدنية في الصف 1

              شخصية متكاملة للمتعلم يسعى لبناء 9

             يعطي فرصة تنفيذ مبدأ التعلم الذاتي 12

             يساعد املتعلمين في البحث عن املعلومة 11

              يعمل على تنمية املهارات الرياضية 12

              يحرص على استخدام الحاسوب لرصد درجات التالميذ 13

             يراعي الجوانب الوجدانية كالحب الاستطالع والقيم ألاخالقية لدى التالميذ 10

              يستخدام برامج الحاسوب الداتا شو وغيرها 15

              يوفر بيئة تعليمية ألثير انتباه املتعلمين 14

             يحمل وينزيل امللفات املتنوعة عبر شبكة إلانترنت 11

              يوظف القنوات الرياضية في تعليم مادة الرياضة 11

 -( وا يىىىىىاص باملتوسىىىىىي املىىىىىرجح و دنقىىىىىراف املعيىىىىىارى وترتالاىىىىىب العبىىىىىاراا نىىىىىي البعىىىىىد المىىىىىا ي2يت ىىىىىح مىىىىىن جىىىىىدول )

يسىىىىت دم (، وجىىىىاء أعلىىىىى  سىىىىبة للعبىىىىارة )     إلىىىىى :1.2بلكىىىىت مىىىىا بىىىىين )ملسىىىىتوى التنديىىىىذ : أن املتوسىىىىي املىىىىرجح  

( 1.20( بقميىة )ينمىي مهىاراا التىذكر لىدى املتعلمىينثم العبارة )( :1.2( بقمية ) طرلقة إلالقاء بورلقة صحيقة

( بالانمىىا جىىاءا أ ىىل  سىىبة 1.20( بقميىىة )توظيىى  الورائىى  ا حديمىىة نىىي تىىدرلح مىىاىة التثبيىىة البدنيىىةيل هىا العبىىارة )

يدعىىىىىل يل هىىىىا العبىىىىارة )( :1.8( بقميىىىىة )تثبيىىىىة البدنيىىىىةيراعىىىىي الدىىىىروق الدرىيىىىىة لىىىىدى املتعلمىىىىين نىىىىي مىىىىاىة الللعبىىىىارة )

يراعىىىىىىي ا فوانىىىىىىب الوجدانيىىىىىىة وا حىىىىىىب ( ثىىىىىىم العبىىىىىىارة 1.81( بقميىىىىىىة )املنا شىىىىىىة بىىىىىىين املتعلمىىىىىىين مىىىىىىن و ىىىىىىت الىىىىىىى أخىىىىىىر

بقميىة يعوي فر ة تنديىذ مبىدأ الىتعلم الىذاتي العبارة و (     بقمية) دستو ع والقيم ألاخ  ية لدى الت ميذ

يقمىل ولز يىل امللدىاا املتنوعىة عبىث  ىبكة إلانتثنىت( )يسىاعد املتعلمىين نىي البقىج جاءا العباراا )بالانما ( 1.02)

يىىىىىوفر بالائىىىىىة يل هىىىىىا العبىىىىىارة )(     بقميىىىىىة )عىىىىىن املعلومىىىىىة() يوظىىىىى  القنىىىىىواا الرلاضىىىىىية نىىىىىي تعلىىىىىيم مىىىىىاىة الرلاضىىىىىة( 

ميىىىىة املهىىىىاراا الرلاضىىىىية( و العبىىىىارة ( ثىىىىم العبىىىىاراا )يعمىىىىل علىىىىى تن    بقميىىىىة )تعليميىىىىة ألثيىىىىث انتبىىىىاه املتعلمىىىىين ( 

بالانمىا جىاءا أ ىل  سىبة للعبىارة  (    بقمية ) )ي يد التعامل مع  بكة دنتثنت والبقج عن املوا ع الرلاضية(

التىىىىدرلب علىىىىى إلاىارة الداعلىىىىة لىىىىدر   التثبيىىىىة البدنيىىىىة نىىىىي ال ىىىى ( )يسىىىىعى لبنىىىىاء شي ىىىىية متكاملىىىىة للمىىىىتعلم( )

 ( .    بقمية )
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 ثالث مستوى التقويم:البعد ال

 ( يبين املتوسي املرجح ودنقراف املعيار  وترتالاب عباراا:)ا فدول 

 املتوسط املرجح العبارة م 
الانحراف 

 املعياري 
 ترتيب العبارات

 2           يوفر طريقة الستخدام أدوات التقويم املتنوعة      1

             يستخدم أنواع التقويم املتنوعة      2

             يستخدم اختبارات تراعي الفروق الفردية بين املتعلمين      3

             يوظف كراسة املتابعة بشكل صحيح      0

             يستخدم ملف إلانجاز      5

             يستغل نتائج التقويم لتطوير ذاته      4

             التعليمية التعلمية يوظف نتائج التقويم لتطوير العملية      1

 -وا يىىاص باملتوسىىىي املىىرجح و دنقىىىراف املعيىىارى وترتالاىىىب العبىىاراا نىىىي البعىىد المالىىىج  (1)يت ىىح مىىن جىىىدول    

يسىىىىتكل ، وجىىىىاء أعلىىىىى  سىىىىبة للعبىىىىارة ) (2.98 إلىىىىى 1.22بلكىىىىت مىىىىا بىىىىين )ملسىىىىتوى التقىىىىولم  : أن املتوسىىىىي املىىىىرجح  

يىىىىىوفر طرلقىىىىىة السىىىىىت دام أىواا التقىىىىىولم )بالانمىىىىىا جىىىىىاءا العبىىىىىاراا ( :1.2بقميىىىىىة )( نتىىىىىائج التقىىىىىولم لتوىىىىىولر  اتىىىىىه

يسىىىت دم أنىىىواع ( ثىىىم العبىىىارة )يسىىىت دم اختبىىىاراا تراعىىىي الدىىىروق الدرىيىىة بىىىين املتعلمىىىين( يل هىىىا العبىىىارة )املتنوعىىة

(  يميىىة التعلميىىةيوظىى  نتىىائج التقىىولم لتوىىولر العمليىىة التعلالعبىىارة ) جىىاءا( و 1.88بقميىىة ) التقىىولم املتنوعىىة(

( بالانمىىىىا جىىىىاءا أ ىىىىل  سىىىىبة 1.02بقيمىىىىة ) يوظىىىى  كراسىىىىة املتالعىىىىة لشىىىىكل صىىىىحيح( ( يل هىىىىا العبىىىىارة )1.09بقيمىىىىة )

 . (1.09( بقمية )يست دم مل  إلان ازللعبارة )

 إهمال الاحتياجات التدريبية ملعلمي التربية البدنية في مجال طرق التدريس الفعالة: 
 .العام  والانحراف املعياري وترتيب الابعاد التدريبية حسب الاهمية(يبين املتوسط 1الجدول )

 ترتيب الابعاد الانحراف املعياري  املتوسط العام الابعاد

             التخطيط

             التنفيذ

             التقويم

 

( ثىىىىم مسىىىىتوى 1.09بمتوسىىىىي )أن مسىىىىتوى التقىىىىولم جىىىىاء باملرتبىىىىة ألاولىىىىي  (1)ا فىىىىدول ر ىىىىم يت ىىىىح مىىىىن نتىىىىائج      

 (.1.029( ثم مستوى التنديذ باملرتبة المالمة بمتوسي )1.09الت ويي باملرتبة المانية بمتوسي )
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:ال توجىىد فىىىروق  اا ىاللىىة إر ىىائية نىىىي درتياجىىاا التدرلميىىة نىىىي  الدرضىىية ال ىىدرلة   اختبااار الفرضاايات.   

التقىىىىولم( ملعلمىىىىي التثبيىىىىة البدنيىىىىة نىىىىي م ىىىىال طىىىىرق التىىىىدرلح  )مسىىىىتوى الت وىىىىيي ىىىىىىىىىىى مسىىىىتوى التنديىىىىذ ىىىىىىىىىىى مسىىىىتوى 

الدعالىىىة نىىىي مىىىدار  التعلىىىيم ألاسا ىىىاي والمىىىانو  ملدينىىىة زليىىىتن تعىىىزى الىىىي)ا فنح ىىىىىىىىى املؤهىىىل العلمىىىي ىىىىىىىىى املررلىىىة ال ىىىي 

 يقوم بتدرلسها ىىىىىى سنواا ا يبثة ىىىىىى املشاركة نى الدوراا  التدرلمية(.

وهىو مىن دختبىاراا الى  معلميىة الختبىار الدرضىياا "Mann Whitney Test"وتلىي  –تبىار مىان ن اخو اسىت دم البىارم

 رول الدرق بين متوسوي م تمعين ني رالة العيناا املستقلة ووانت نتائج دختبار واألتي.

 ( يبين نتائج الاختبار بالنسبة الى مستوي التخطيط.9الجدول رقم )

 العدد الفئة املتغير
 اختبارقيمة 

 مان وتني

مستوى املعنوية 

 املشاهد

 الجنس
    أنثي

            
    ذكر

 املؤهل العلمي
    دبلوم متوسط

            
    بكالوريوس

 مرحلة التدريس
    أساس ي

            
    ثانوي 

 سنوات الخبرة
    سنة فأقل 11من 

            
     سنة 11أكثر من 

 املشاركة في الدورات
    لم يشارك

            
    3—1من 

               

 0.05أن  يمة مستوى املعنولة املشاهدة  فميىع متكيىثاا الدراسىة اكبىث مىن  (9)ا فدول ر م يت ح من نتائج          

ممىىا يىىدل علىىى عىىدم وجىىوى فىىروق  اا ىاللىىة إر ىىائية نىىي درتياجىىاا التدرلميىىة نىىي )مسىىتوى الت وىىيي( ملعلمىىي 

ى الىىىي التثبيىىة البدنيىىة نىىىي م ىىال طىىرق التىىىدرلح الدعالىىة نىىىي مىىدار  التعلىىيم ألاسا ىىىاي والمىىانو  ملدينىىة زليىىىتن تعىىز 

 ملررلة ال ي يقوم بتدرلسها ىىىىىى  سنواا ا يبثة ىىىىىى املشاركة نى الدوراا التدرلمية(. العلمي ا )ا فنح ىىىىىى املؤهل

 عرض ومناقشة نتائج الخاصة بالفرض الثاني :

لميىة وركز الهىدف المىا ي نىي الدراسىة علىى ىاللىة الدىروق إلار ىائية بىين املعلمىين نىي ىرجىة درتياجىاا التدر 

 ملتكيىثاا ا فىنح وا يبىثة نىي 
 
ألفراى العينة من معلمي ومعلمىاا التثبيىة البدنيىة نىي مررلىة التعلىيم ألاسا ىاي تبعىا

توجىىىد فىىىروق  اا ىاللىىىه إر ىىىائية بىىىين  و ىىىد تو ىىىلت نتىىىائج الدراسىىىة إلىىىى انىىىه ال . التىىىدرلح واملؤهىىىل الدرا ىىىاي

التدرلميىىة ملعلمىىي ومعلمىىاا التثبيىىة البدنيىىة ، متوسىىي ىرجىىاا  الىىذوور ومتوسىىي ىرجىىاا إلانىىاث نىىي درتياجىىاا 

ولمكىن تدسىيث هىذه النتي ىة نىي  . يوجد اخت ف ني ىرجة درتياجاا التدرلمية بين املعلمىين واملعلمىاا أ  أنه ال

كمىىىا أن خبىىىثاا  . أن كىىى  ا فنسىىىين يمارسىىىان مهنىىىة التعلىىىيم نىىىي ظىىىروف متشىىىابهة نىىىي مىىىدار  للىىىذوور أو ل نىىىاث

 لت ىىىىىرجهم مىىىىىن ندىىىىىىح املؤسسىىىىىاا تكىىىىىاى تكىىىىىون متشىىىىىابهة ،املعلمىىىىىين واملعلمىىىىىا
 
 وتر ولىىىىىا

 
 عىىىىىىن أن  ا أواىيميىىىىىا

 
فضىىىىى 



 

911 
 

 2021ليبيا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية       ةالعرشون     اجملدل :السادس  بلكيو السادس العدد: جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   

9197-2521    (issn)الرمق ادلويل    

ولىىىىدر  وىىىىل معلىىىىم ومعلمىىىىة مىىىىدى ا حاجىىىىة إلىىىىى توىىىىولر ندسىىىىه  املسىىىىت داا العلميىىىىة والتقنيىىىىة يواجههىىىىا ا فميىىىىع ،   

،   وتقىىىىىديج معلوماتىىىىىىه للتكيىىىىى  مىىىىىىع هىىىىىذه املسىىىىىىت داا فاملهنىىىىىة تتولىىىىىىب دطىىىىى ع املسىىىىىىتمر علىىىىىى م ىىىىىىاىر املعرفىىىىىىة

 .زة والوسائي ني العملية التعليميوالتمكن من است دام ألاجه
 يبين نتائج دختبار بالنسبة الى مستو  التنديذ.( 80ا فدول )

 العدد الفئة املتغير
 قيمة اختبار

 مان وتني
 مستوى  املعنوية املشاهد

 الجنس
    أنثي

            
    ذكر

 املؤهل العلمي
    دبلوم متوسط

           
    بكالوريوس

 مرحلة التدريس
    أساس ي

           
    ثانوي 

 سنوات الخبرة
    سنة فأقل 11من 

           
    سنة 11أكثر من 

                لم يشارك املشاركة في الدورات

 

ملتكيىث ا فىنح واملشىاركة نىي الىدوراا ( دتىي :أن  يمىة مسىتوى املعنولىة املشىاهدة 80ا فىدول ر ىم )يت ح من نتائج 

عىىىىدم وجىىىوى فىىىىروق  اا ىاللىىىة إر ىىىىائية نىىىي درتياجىىىىاا التدرلميىىىة نىىىىي  علىىىى ممىىىا يىىىىدل 0.05التدرلميىىىة اكبىىىث مىىىىن 

البدنية ني م ال طرق التىدرلح الدعالىة نىي مىدار  التعلىيم ألاسا ىاي والمىانو   )مستوى التنديذ( ملعلمي التثبية

 املشاركة ني الدوراا التدرلمية(. ملدينة زليتن تعزى الي)ا فنح

 مما 0.05أن  يمة مستوى املعنولة املشاهدة ملتكيث املؤهل العلمي ومررلة التدرلح وسنواا ا يبثة أ كر من 

 يدل على وجوى فروق  اا ىاللة إر ائية ني درتياجاا التدرلمية ني )مستوى التنديذ( ملعلمي التثبية البدنية

دعالة ني مدار  التعليم ألاسا اي والمانو  ملدينىة زليىتن تعىزى الي)املؤهىل العلمىي ومررلىة ني م ال طرق التدرلح ال

 التدرلح وسنواا ا يبثة(.
 يبين نتائج الاختبار بالنسبة الى مستوي التقويم.(11)الجدول 

 العدد الفئة املتغير
 قيمة اختبار

 مان وتني

 مستوى 

 املعنوية املشاهد

 الجنس
    أنثي

            
    ذكر

 املؤهل العلمي
    دبلوم متوسط

95.2 2.249 
    بكالوريوس

 مرحلة التدريس
    أساس ي

11.2 2.210 
    ثانوي 

 22020 121.2    سنة فأقل 11من  سنوات الخبرة
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    سنة 11أكثر من    

 املشاركة في الدورات
    لم يشارك

11.2 22214 
 22 3اااااا  1من 

    

واملؤهىىىل العلمىىىىي  أن  يمىىىة مسىىىتوى املعنولىىىىة املشىىىاهدة ملتكيىىىث ا فىىىىنح ( دتىىىىي : 88ا فىىىدول ر ىىىم ) يت ىىىح مىىىن نتىىىىائج 

ممىىا يىىدل علىىى عىىدم وجىىوى فىىروق  اا ىاللىىة إر ىىائية نىىي درتياجىىاا التدرلميىىة  0.05وسىىنواا ا يبىىثة اكبىىث مىىن 

الدعالىىىىة نىىىىي مىىىىدار  التعلىىىىيم ألاسا ىىىىاي  نىىىىي )مسىىىىتوى التقىىىىولم( ملعلمىىىىي التثبيىىىىة البدنيىىىىة نىىىىي م ىىىىال طىىىىرق التىىىىدرلح

 والمانو  ملدينة زليتن تعزى الي )ا فنح واملؤهل العلمي وسنواا ا يبثة(.

أن  يمىىىىىىىىة مسىىىىىىىىتوى املعنولىىىىىىىىة املشىىىىىىىىاهدة ملتكيىىىىىىىىىث مررلىىىىىىىىة التىىىىىىىىدرلح واملشىىىىىىىىاركة نىىىىىىىىىي الىىىىىىىىدوراا التدرلميىىىىىىىىة أ ىىىىىىىىكر مىىىىىىىىىن 

يىىىىىىىدل علىىىىىىىى وجىىىىىىىوى فىىىىىىىروق  اا ىاللىىىىىىىة إر ىىىىىىىائية نىىىىىىىي درتياجىىىىىىىاا التدرلميىىىىىىىة نىىىىىىىي )مسىىىىىىىتوى التقىىىىىىىولم(  ممىىىىىىىا 0.05

ملعلمىىىىىىىي التثبيىىىىىىىة البدنيىىىىىىىة نىىىىىىىي م ىىىىىىىال طىىىىىىىرق التىىىىىىىدرلح الدعالىىىىىىىة نىىىىىىىي مىىىىىىىدار  التعلىىىىىىىيم ألاسا ىىىىىىىاي والمىىىىىىىانو  ملدينىىىىىىىة 

 زليتن تعزى الي)مررلة التدرلح واملشاركة ني الدوراا التدرلمية(.

لما ي املتعلقة بداللة الدروق إلار ائية بين املعلمين ني ىرجة درتياجاا التدرلمية ا الدرضكما أ ارا نتائج 

ا ملتكيث ا يبثة ني التدرلح، إلى انه ال توجد فروق  ملعلمي ومعلماا التثبية البدنية ني مررلة التعليم ألاسا اي تبع 

فقد بينت النتائج أن عامل . اا ا يبثة اا ىاللة إر ائية ني ىرجة درتياجاا التدرلمية تعزى ملتكيث عدى سنو 

       . ا يبثة ال تؤثر على ىرجة درتياجاا التدرلمية

ال لم ولمكىىن تدسىىيث هىىذه النتي ىىة نىىي أن هىىؤالء املعلمىىون لىىم يسىىب  لهىىم ا ح ىىول علىىى تىىدرلب مناسىىب نىىي ا

ا يىىىىاص بأسىىىىاليب التعامىىىىل سىىىىواء نىىىىي فتىىىىثة إلاعىىىىداى أو نىىىىي أثنىىىىاء ا يدمىىىىة ،كمىىىىا أن خىىىىدماا  اللم التقلىىىىي أو نىىىىي ا

ا حاسىىىوب ودنتثنالاىىىت لىىىم تكىىىن موجىىىوىة نىىىي املىىىدار  نىىىي السىىىاب  ع ولىىىذل  فهىىىم يشىىىعرون بضىىىرورة تعىىىولض هىىىذا 

ا وىان التثكيى  نىي الهىدف المى. الىنقص بالتىدرب علىى ألاسىاليب واملسىتقدثاا التثبولىة ا فديىدة  علىى وأخيىث 
 
ا ي أيضىا

الدىىروق نىىي درتياجىىاا التدرلميىىة علىىى وفىى  متكيىىث املؤهىىل الدرا ىىاي للمعلىىم، و ىىد أ ىىارا النتىىائج إلىىى عىىدم وجىىوى 

التدرلميىىىىة ملعلمىىىىي ومعلمىىىىاا التثبيىىىىة البدنيىىىىة نىىىىي املىىىىىدار   فىىىىروق  اا ىاللىىىىة إر ىىىىائية نىىىىي ىرجىىىىة درتياجىىىىاا

،ا فنح،عىىىدى الىىىدوراا ، املررلىىىة ال ىىىي يقىىىوم بتدرلسىىىها  يألاساسىىىية نىىىي مدينىىىة زليىىىتن تبعىىىا ملتكيىىىث املؤهىىىل الدرا ىىىا

سىىنواا ا يبىىثة أ  أن وىىون املعلىىم واملعلمىىة مىىن خرليىىي ىور املعلمىىين واملعلمىىاا أومىىن خرليىىي وليىىة  سىىم التثبيىىة 

البدنيىىة أومىىن خرليىىي وليىىاا التثبيىىة البدنيىىة والرلاضىىية أو مىىن خرليىىي الىىدوراا التثبولىىة الق ىىيثة ، فىىإن  لىى  ال 

فبىالرنم مىن تنىوع م ىاىر إعىداىهم إال أن ا فميىع لىديهم ارتياجىاا تدرلميىة ،  . لىى ارتياجاتىه التدرلميىةيىؤثر ع

ال التثبىىىىو  ، وعىىىىدم لم رداثىىىىة التقنيىىىىاا والوسىىىىائي التكنولوجيىىىىة نىىىىي ا  :ور مىىىىا يعىىىىوى  لىىىى  إلىىىىى عىىىىاملين همىىىىا

خىىىىى ل فتىىىىىثة التعامىىىىىل وتقنيىىىىىة ا ح ىىىىول علىىىىىى املعىىىىىارف واملهىىىىىاراا املتعلقىىىىة بورائىىىىى  التىىىىىدرلح ا حديمىىىىىة وأسىىىىاليب 

( نىي 8991ولتدى  هىذا مىع عىايت زلتىون ) . ا حاسوب ودنتثنالات وما يت ل إلاعداى ني مؤسساا إعداى املعلمىين

أن الرؤى املعا ىرة للمو ى  التدرليىاي تؤكىد علىى ألاىوار ا فديىدة للمعلىم واملىتعلم نىي ع ىر التقنيىاا التثبولىة، 

 يو ىىل  -يىىه تعلم -أ ىىبح التىىدرلح عمليىىة تعليميىىة 
 
 ومنظمىىا

 
 م ووىىا

 
 سىىليما

 
 علميىىا

 
 وفكىىرا

 
 إبىىداعيا

 
تتولىىب جهىىدا
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( ولتدىى  هىىذا مىىع مىىا  كىىره وىىل مىىن عبىىد 29:   81بداعليىىة إلىىى ألاهىىداف املرجىىوة ال ىىي تتميىى  بالشىىمول والتنىىوع .)     

 ( الىىىى أن وليىىىاا التثبيىىىة الرلاضىىىية8991( وم ىىىودى سىىىيد )8995( وعبىىىد الوهىىىاب مقمىىىد )2000ا حميىىىد  ىىىرف )

يقىىع علىىى عاتقهىىا مسىىئولية ت ىىرلج معلمىىين  ىىاىرلن علىىى العمىىل نىىي إطىىار نظىىام ع ىىر  للتىىدرلح يعتمىىد نىىي املقىىام 

ألاول على أسح علمية واضحة ومهاراا مهنية مقدىة، والبد أن تيهئ له ىراسىته الدىرص للتىدرلب علىى مهىاراا 

)  (81: 9) سىىاا التعليميىىة امل تلدىىةالتىىدرلح وإتقانهىىا إلىىى رىىد جيىىد ر ىىب نضىىمن ن ىىاح وتقىىدم التعلىىيم نىىي املؤس

82   :8:)  (8:   :222) 

 الاستنتاجات و التوصيات: 

: الاستنتاجات
ً
 ني ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها وما أ ارا إليه النتائج يستنتج البارمون مايلي ::  أوال

 والمانو   دسا اي التعليم ملررلة البدنية التثبيةوجوى راجة ضرورلة إلى عقد ىوراا تدرلمية ملعلمي  -1

 . الدعالة التدرلح طرق  م ال ني التدرلمية االرتياجااني امل االا املتعلقة ب زليتن بمدينة

سنواا بقاجة إلى عقد ىوراا تدرلمية ب ورة أكبث من أصحاب  5معلمي  أصحاب ا يبثة أ ل من  -2

 ا يبثاا ألاعلى .

التقنياا بقاجة أكبث إلى ىوراا متعلقة ب اسيةمعلمي ومعلماا التثبية البدنية ني املررلة ألاس -3

 . ا حديمة وا حاسوب ودنتثنت وألاجهزة دلكتثونية ألاخرى ووسائي تر ولة مستقدثة

 

 التوصيات:

ضرورة اختيار البثامج التدرلمية ملعلمي التثبية البدنية بناء على ارتياجاتهم الدعلية وعدم الت ويي  -8

 تأخذ لعين دعتبار ارتياجاا املعلمين الدعلية.لبثامج تدرلمية عشوائية ال 

أعاىة النظر ني املعاييث ال ي يقوم بها  بول الولبة بكلياا التثبية البدنية وأ سام التثبية البدنية بكلياا  -2

 التثبية.

 أعاىة النظر ني املاىة العلمية لتشمل دت اهاا ودستثات ياا ني التعليم والتعلم -2

 تساعد ني  شر الوعي عن البثامج التدرلمية ملعلمي التثبية البدنية، أعداى برامج إع مية -1

تدرلب املعلمين على است دام التكنولوجيا وتوبيقاتها التثبولة وونها من أهم التقنياا املست دمة ني  -5

 التثبية والتعليم .

 مراعاة أن تكون البثامج م ئمة للتووراا العلمية ا حديمة ملعلمي التثبية البدنية. -2

استقداث مراكز لتدرلب املعلمين ني جميع أراء ليميا على أن تكون م هزة بكل الوسائل التدرلب من  -:

  انها أن تسهم ني النمو املنهي للمعلم.

ني العملية التعليمية لعد  ع املعلمين على توظي  المكنولوجيا فتوفيث ا حوافز املاىية واملعنولة ال ي تش -1

 ياجاتهم.التدرب على است دامها وف  ارت
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 املراجع

 (ا حاجاا التدرلمية ملعلمي معلماا التثبية الرلاضية ،م لة جامعة 2085) : أرمد  اسم مقمد  .8

 .8:1-822ص  8( العدى B)2زاخو ، م لد 

 (درتياجاا التدرلمية ملشرني التثبية الرلاضية من وجهة نظر8992) : أالء توفي  مشاقي  .2

 املعلمين واملشرفين أندسهم ني مقافظة إر د ، رسالة ماجستيث نيث  

 منشورة ،جامعة اليثمو .

 ( ىور املعلم كأرد عنا ر املنظومة التعليمية ني ضوء تقرلر 2008) : جميل مقمد عبدالسميع  .2

 اللفنة الدولية للتثبية للقرن ا حاى  والعشرون)رؤلة مستقبلية ( ،الهيئة

 (.59امل رلة العامة للكتاب ، م لة علم الندح ، العدى ) 

 ( تقديد درتياجاا التدرلمية ني أثناء ا يدمة والتعرف على 2008) : رنان عبدا حليم رزق  .1

 أهم ت نيداتها والكش  عن أهم الكداياا املهنية ال ي يقتاجها املعلمون 

 م لة ولية التثبية املن ورة . 

 ( تقديد درتياجاا التدرلمية ، م لة ولية التثبية جامعة أسيو   8995) : رىاح خويب  .5

 ( يولنه.22العدى )

 ( ات اهاا معا رة ني تقولم أىاء املعلم  املؤتمر العلمي الرالع2002) : السيد إسماعيل وه ي  .2

 يوليو.21عشر للفمعية امل رلة للمناهج وطرق التدرلح ، امل لد الما ي  

 (  أفاق التعليم ا فيد ني م تمع املعرفة  ، علم الكتب للنشر 2005) : لدين عرفة مقموى   ح ا .:

 والتوزلع ، القاهرة .

( تقييم إلاىارلة والدنية ملعلمي التثبية الرلاضية ني املررلة 8991) : عاط  يوس  مقابلة .1

 ألاساسية ني مقافظة أر د رسالة ماجستيث نيث منشورة ، جامعة اليثمو 

 ، درىن .

 (  أساليب تدرلح العلوم   عمان ، ىار الشروق للنشر والتوزلع .8991)  : عايت مقموى زلتون  .9

(  أساسياا التدرلب والتوولر املنهي للمعلم   ىار الدكر العربي ، 2000) : عبد الس م م ودي .80

 الوبعة ألاولي ، القاهرة.

 ( أ ول إلاىارة العامة ، مكتبة دن لو امل رلة القاهرة . 8910) : عبدالكرلم ىرولت، ليلى تك  .88

(   معلم التثبية البدنية ني ىول ا يليج العربي ، اختياه ،إعداىه ، 8995)  : عبد الوهاب مقمد ن ار .82

 مؤه ته   مكتب التثبية الع ي لدول ا يليج الرلاض.

التعليم ني خدمة التثبية الرلاضية ، مركز الكتاب  (  ثكنولوجيا2000)  : عبدا حميد  رف .82
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 للنشر ، القاهرة .   

( التدرلب مدهومه ومدخل نظمي له ، رسالة املعلم ، امل لد الما ي 8998)  : عبدالهاى  ىرة .81

 والم ثون ، العدىان ألاول والما ي .

ع ىىىىىىىىام الىىىىىىىىدين عبىىىىىىىىدهللا متىىىىىىىىولي  .85

 ،بدو  عبدالعال

، ىار  8(  طرق تدرلح التثبية الرلاضية بين النظرلة والتوبي  ، 2002)  :

 الوفاء الدنيا للوباعة والنشر ، دسكندرلة .

(  رح القامو  املسمب تاي العرو    من جواهر القامو    8925)  : مقب الدين الواسوي ز يد  .82

 ا فزء ألاول ، ىار الدكر العربي ، القاهرة.

عبىد الىررمن رديىىد  ، مقمىوى  .:8

 ليندا ىهمت

( ا حاجاا التدرلمية ملعلماا التثبية الرلاضية ني املدار  ألاساسية 2082) :

العليا ألارىنية من وجهة نظرهن ، م لة جامعة الن اح لألبقاث ، العلوم 

 .2العدى  :2ألا سانية ، امل لد 

بالمكنولوجيا ال كيثة موالع روز  (  وؤلة تقديج رسائل تعليمية8991)  : م ودى سيد عممان .81

 اليوس  القاهرة ا فديدة ، القاهرة.

( درتياجاا التدرلمية ،ملعلمي ومعلماا التثبية الرلاضية ني 8991)   : من ور مدضاي عممانة   .89

 مقافظة أر د ،رسالة ماجستيث نيث منشورة ، جامعة اليثمو  ، ألارىن .

 ميثفت علي خداجة  .20

 السائح مقمد م ودى

، ىار الوفاء 8(   املدخل الى طرائ  تدرلح التثبية الرلاضية ،  2001)   :

 الدنيا للوباعة والنشر دسكندرلة.

(درتياجاا التدرلمية للعاملين دىارلين ني جامعة اليثمو  ، 8991)  : هيام ن يب  رلدة .28

( رابوة التثبية ا حديمة ، 28ىراساا تر ولة ، امل لد التاسع ، ا فزء )

 القاهرة.

،  ( ت ميم نظم التدرلب والتوولر ، ترجمة سعيد علي الشواف8990)   : وليم تر اي .22

 معهد دىارة العامة ، اململكة العر ية السعوىية.
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