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 جامعة دهوك/ سكول التربية وعلم النفس
 :الملخص

يعد تمّكن معمم التربية الرياضية من الميارات التدريسية والتقنية ضرورة في عصر التدفق المعرفي 
ويمثل تحديد االحتياجات التدريبية لممعمم مرحمة التشخيص بالنسبة لمعممية التدريبية، . والتطور التكنولوجي 

وذلك لتحديد األبعاد والمضمون التي يتناوليا التدريب بغية تمكين المعمم من أداء دوره بفاعمية وتحقيق 
 . األىداف المرجوة من تدريس مادة الرياضة 

في ومعممات التربية الرياضية لمعممي  إلى حصر الحاجات التدريبيةت الدراسة الحالية ىدفلذا 
خالل المحاولة لالجابة عن السؤالين من  و،المدارس األساسية في مدينة دىوك بإقميم كوردستان العراق 

 : اآلتيين
  ؟  المدارس األساسية في مدينة دىوكفي ومعممات التربية الرياضية  لمعممي  الحاجات التدريبيةىي ما 
  بحسب تربية الرياضية بخصوص الحاجات التدريبية الومعممات ىل توجد فروق بين استجابات معممي

؟  ( الدراسي المؤىلالجنس ، والخبرة في التدريس ، و):اتمتغير
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ، وذلك من خالل تطبيق استبانة معدة ليذا الغرض عمى و

معممًا ومعممة تم اختيارىم قصديًا من معممي ومعممات التربية الرياضية في مدارس  (122)عينة تألفت من 
 .  التعميم األساسي في محافظة دىوك باقميم كوردستان العراق 

، فأظيرت  (SPSS)وعولجت البيانات الواردة في البحث باستخدام الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
فقرة تمثل الحاجات التدريبية األكثر أىمية من وجية نظر المعممين  (12)النتائج وجود قائمة مؤلفة من 

والمعممات ، وتبين عدم وجود فروق دالة في تمك االحتياجات تبعًا لمتغيرات الجنس والخبرة التدريسية والمؤىل 
  .وفي ضوء النتائج تم تقديم جممة من التوصيات والمقترحات. الدراسي  

التعريف بالبحث .1
 :مقدمة وأهمية البحثال.1-1

 التطور سمات أىم من ثورة المعمومات يعد إذ،  والتغير التطور بسرعة فيو نعيش الذي العصر يمتاز
غير الكبير في معظم جوانب الحياة اليومية بما في ذلك المؤسسات الت إلى أدى مما؛  الحاضر عصرنا في



 أساليب اتباع إلى ممحة الحاجة فإن لذا وثقافي؛ عممي تقدم من اعميو طرأالتربوية والتعميمية نتيجة لما 
 الطريقة يختار الذي الناجح المعمم دور يأتي وىنا ين،كومشار منتجين طمبة بتنشئة والكفيمة الجيدة التدريس
 مطمباً  الخدمة أثناء التدريب يعد ومن ىنا الطمبة؛ اىتمامات مع والمتوافقة الدرس لطبيعة المناسبة والوسيمة

 أداة ىو المعمم أن حيث،  التربوي  التطور تحقيق نحو الفعالة الوسيمة وىو المعمم لدى الميني لمنمو ميماً 
 .التجديد ومفتاح التطوير وسيمة التغير

 من فما وأساليبيا، وطرقيا وأشكاليا صورىا بكل التعميمية العممية ًا من أركانأساسي اً نكر المعممويعد 
 المعمم فدور الذاتية، األساليب تسمى التي األساليب تمك حتى ودعامتو يزتوكر والمعمم إالّ  أسموب أو طريقة
 الكفايات من مجموعة والمعمم وموجو، ومرشد ناصح أو ألجيزتو مجيز أو لمبرنامج واضعك أساسي دور

 ىو بينما غيره، لمتعميم يصمح ال خاص نموذج إنو والخمقية، والثقافية والمينية والتربوية العمميةو التعميمية
 عنايتيا وأولتو بالمعمم الدول اىتمت لذلك المين؛ من بالكثير القيام يستطيع قد أنو أو ثيرةك أخرى  لمين يصمح

 إنو قواعدىا، لترسيخ وتطورىا وتقدميا حضاراتيا ستبني التي األجيال بناء عن المسؤول ألنو واىتماميا؛
نما العممية المجاالت في ليس والمؤسس والمشيد الباني  والوجدانية والثقافية المعرفية المجاالت لك وا 

 (.667ص : 2006 أبوالييجاء،)يةوالميار
 الخدمة أثناء في  المعممون  يتمقاىا التي والبرامج النشاطات مجموعة يعني المعممين تدريب مفيوم إن

 ٢٠٠٩ المطيري،)بكفاءة عمميم أداء في تساعدىم جديدة واتجاىات وميارات معمومات سابيمكإ بيدف الفعمية
 فيذا والمنظمات؛ المؤسسات أداء في نوعية نقمة إلحداث الميمة القضايا من التدريب أن وبما(. 18ص: 

 تحديد ثم فيو، المرغوب والوضع القائم، الوضع برصد ذلك ويكون  الحاجات من التدريب ينطمق أن يستدعي
 المرغوب الوضع تحقيق إلى تسعى ومحددة واضحة أىداف عمى يرتكز تدريب برنامج وبناء بينيما الفجوة
 (.32ص : ٢٠٠٦ حمدان،)فيو

 يمكن التي الميارات تجميع خالل من المختمفة، حاجاتو بتقدير المعمم يقوم أن عمى التربويون  ويجمع
 باتخاذ يقوم ثم الضعف، ونقاط لديو القوة نقاط مالحظة خالل من سواء إليو، بالنسبة حاجات تشكل أن

 ضوء وفي ذلك، ضوء في التعميمية األنشطة وصياغة ىدف لك وأىمية التربوية باألىداف المتعمقة القرارات
 العممية تفعيل خالليا من يمكن التي الميني التطوير خطة ببناء المعمم يقوم المعمم، لدى الحاجات تقدير

  .التعميمية
 بناءً  التدريب تخطيط أن التدريبية االحتياجات تحديد أىمية من يزيد مما أنو(٢٠٠٠ ، الشيخ) ترى و

 بدون  التدريب وأن األداء، معدالت ويرفع االنتاجية، الكفاءة زيادة عمى يعمل التدريبية االحتياجات تحديد عمى
 عمى يساعد التدريبية االحتياجات تحديد وأن والمال، والجيد الوقت ضياع يعني التدريبية االحتياجات تحديد



 األداء معدالت بين فجوة وجود يعني تدريبي احتياج وجود أنّ  يعني وذلك الفعالة، التقويم بعمميات القيام
 .(84ص : 2000الشيخ ، )والمطموبة الحالية

 الطالب شخصية جوانب مختمف في تؤثر التربوية العممية في ميم جزء الرياضية التربية أن وبما
 لذلك األدائية، بالميارات تتعمق وميارية وعممية نظرية طبيعة ذات وأنيا وعقميًا، واجتماعيًا، ونفسيًا، بدنيًا،
 ميدان عمى طرأت التي العصر مستجدات مع لتتالءم متطورة وميارات فاياتك المعمم يمتمك أن إلى يحتاج
 في حدث الذي والسريع اليائل العممي التقدم بكلتوا وميمات وظائف من بيا يتصل وما الرياضية التربية
  .خاص بشكل التدريس وأساليب وطرق  عام بشكل الرياضية التربية ميدان

 التربوي، المجال في الاّلزمة الكفاءة تنقصيم المعممين من ثيراً ك أن(٢٠٠٦ ،ودبابنة الفرح) دكويؤ
 وحسب وطرائقو أساليبو في واالبتكار التجديد إلى المألوف التقميدي التدريس تتجاوز المعمم ميمة أن وبما

 مؤسسة أو مرفق أي إدارة عن تختمف المدرسي الصف إدارة فإن والبيئية، البشرية بمكوناتو التعميمي الموقف
 وموقعو المدرسي المبنى وطبيعة االنضباطي السموك شح حيث األطفال، إدارة تعني أنيا ذلك أخرى؛

 .(46ص : 2006الفرح ودبابنة ، )المدرسي والمنيج وتجييزاتو
 ويبذل متنوعة، وأساليب طرقاً  العممي - النظري  تدريسو في يستخدم الناجح الرياضية التربية معمم إن

ثرائيا معموماتو لتنمية بحاجة فيو لذا لمتعميم؛ الظروف أفضل لتوفير الجيد  أدائو مستوى  وتقييم وتجديدىا، وا 
 الحين بين بالتدريس لفاعميتو شامل تقييم بإجراء إال يتحقق ال وىذا بنجاح، التعميم ممارسة عمى وقدرتو
 امدرسو يؤدييا التي األدوار من بكثير بركأ التربوية المسيرة في الرياضية التربية مدرس دور ويعد  .واآلخر

 الرياضية التربية معمم يحظى أن يجب لذا األمور، وأولياء بالطمبة عالقاتو خالل من األخرى  االختصاصات
 .إليو لتكو التي لألدوار تأىيالً  ثركوأ فاءةك ثركأ تجعمو عديدة وصفات بمزايا

 :جانبين ىما في الدراسة أىمية تتمثلو
 عمى اّطالعو خالل من لمباحث تبين وقد التربوي؛ لألدب جديدة إضافة الدراسة ىذه تشكل ، إذ نظري : األول
 التدريبية الحاجات بموضوع تعنى محمية دراسة أية ىناك توجد ال أنو السابقة والدراسات النظري  األدب

 . األساسية مدارسال في الرياضية التربية معمماتمعممي ول
القائمين عمى إعداد البرامج التدريبية بمؤشرات  بتزويد الدراسة ىذه نتائج تسيم أن يؤمل ، إذ تطبيقي: الثاني

، من أجل العمل عمى اشباع تمك  الرياضية التربية معمماتعممية حول الحاجات التدريبية لدى معممي و
 .الحاجات بيدف تطوير األداء التدريسي لمعممي ومعممات التربية الرياضية 

 وقد تفيد أصحاب القرار في وزارة التربية بشأن وضع خططيم واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص 
. عقد برامج ودورات تدريبية لمعممي ومعممات الرياضة في المدارس األساسية لتمبية االحتياجات التدريبية  



 التدريب عممية تتناول الحقة دراسات إجراء إلى المفت في الدراسة ىذه نتائج من االستفادةفضاًل عن ، 
 .والتفسير بالتحميل وأدواتيا

  : الدراسة مشكلة.1-2
 أن إالّ  الدراسية، المواد مختمف في لممعممين التدريبية الحاجات تناولت التي الدراسات تعددت لقد
 العراق بصورة عامة وفي إقميم في الرياضية التربية مجال في التدريبية الحاجات تناولت التي الدراسات

معممي ل التدريبية الحاجات تناولت ةدراس أية عمى الباحث يعثر ولم جدًا، قميمةكوردستان بشكل خاص 
 تتمثل التي المشكمة ىذه تناول إلى الباحث دعا الذي األمر. األساسية دارسالم في الرياضية التربية معمماتو
 من األساسية المدارس في الرياضية التربية معمماتمعممي ول التدريبية الحاجات عن الكشف ضرورة في

 .منظره وجية
 األسئمة عن االجابة محاولتيا خالل من الرئيسة أىدافيا تحقيق إلى تسعى الدراسة ىذه فإن وعميو،

 :التالية
 ؟ في محافظة دىوك األساسية المدارس في الرياضية التربية معمماتمعممي ول التدريبية الحاجات  ىيما .١
 في الرياضية التربية معمماتمعممي ول التدريبية الحاجات في إحصائية داللة ذات فروق  ىناك ىل .٢

؟  لمؤىل الدراسيوا في التعميم ،  الخبرةو الجنس: اتمتغير إلى تُتعزى في محافظة دىوك  األساسية المدارس
 
 الدراسة اهدف.1-3

 :تيدف ىذه الدراسة إلى 
في محافظة  األساسية المدارس في الرياضية التربية معمماتمعممي ول التدريبية الحاجاتتحديد  .1

 .منظره وجية مندىوك 
 المدارس في الرياضية التربية معمماتمعممي ول التدريبية الحاجات في الفروق  التعرف عمى داللة .2

 .(مؤىل الدراسيوال  في التعميم ،الخبرةالجنس ، و): ات لمتغير تبعاً  األساسية
  :الدراسة مجاالت.1-4
 . مديريات التربية في مركز محافظة دىوك  عمى الدراسة ىذه تطبيق اقتصر :المكاني مجالال.1-4-1
في العام الدراسي  (25/5-2/5) الفترة من خالل الدراسة ىذه تنفيذ تم :الزماني المجال.1-4-2

 .م2013/2014
الحكومية في محافظة  األساسية دارسالم في الرياضية التربية معمماتمعممي و  :البشرر  المجال.1-4-3

 .دىوك



  : مصطلحاتتحديد ال.1-5
 ومعمومات معارف في إحداثيا المطموب والتطورات التغيرات مجموعة ىي :التدريبية الحاجات.1-5-1

 المرغوب السموك استحداث أو ىمكسمو تطوير أو لتعديل المنظمة في العاممين األفراد واتجاىات وميارات
 القصور نواحي عمى والقضاء أدائيم، في اإلنتاجية الكفاءة إلى وصوليم يحقق أن يمكن الذي عنيم صدوره
 ( .65ص : ١٩٩٥ الخطيب، )العمل في فاعميتيم زيادة وبالتالي األداء، ىذا في والعجز

معمومات ، أو اتجاىات ، أو ميارات، " :  ىي بأنيا االحتياجات التدريبية (ـ1988ياغي ، )وعرف 
أو قدرات معينة فنية ، أو سموكية يراد تنميتيا ، أو تغييرىا ، أو تعديميا أو أنـيا نواحي ضعف أو نقص فنية، 
أو إنسانية حالية أو محتمل ، في قدرات العاممين أو معموماتيم أو اتجاىاتيم ، أو مشكالت محددة يراد حميا 

 (. 76-75 ص:1988ياغي، )
مجموعة التغييرات والتطورات  " :االحتياجات التدريبية بأنـيا (ـ1991)سعيدالخشاب وعرف و

أو أداء  المطموب أحداثيا في الفرد والمتعمقة بمعارفو ، ومياراتو ، واتجاىاتو بجعمو الئقًا لشغل وظيفة ،
 :ـ 1991الخشاب وسعيد ،)"اختصاصات وظيفتو الحالية بما يحقق أىداف المنظمة بالكفاءة المطموبة 

 (.112ص
 والمتعمقة الفرد في إحداثيا المطموب التغيرات" :أنيا عمى التدريبية الحاجات(٢٠٠٠ ، ىجران) عّرفو
 (.35ص : 2000ىجران ، )."عالية بكفاءة الحالية بوظيفتو لمقيام الئقاً  لجعمو وخبراتو هكوسمو بمعموماتو
 يراد التي واالتجاىات والميارات المعمومات" :بأنيا ألغراض البحث الحالي  إجرائياً  الباحث عرفيايو

 ميارات أو معارف أو معمومات في إحداثيا الواجب التغيرات وىي،  ما مجموعة في أو شخص في تنميتيا
 ."فيو تحدث التي المشكالت ومواجية العمل متطمبات تمبية أجل من؛  األفراد اتجاىات أو
 تربية مؤىل ويحمل الرياضية التربية منياج بتدريس يقوم الذي الشخص ىو :الرياضية التربية معلم.1-5-2

قامة الفرق، تدريب في تتمثل التي األساسية المدرسة في الرياضية األنشطة جميع عمى والمشرف رياضية،  وا 
 ( .22ص : ١٩٩٦ المشاقي، )المدرسة وخارج داخل الرياضية والبطوالت الميرجانات

إقميم  في التربية وزارة قبل من المعين المؤىل الشخص :بأنو إجرائياً  ثالباح عّرفوألغراض البحث الحالي يو
 .تاسع األساسيال الصف حتى األول الصف من الرياضية التربية ادةم بتعميم لمقيامكوردستان العراق 

 وزارة حّدده الذي التعميمي السّمم ة فيمرحل تمك المدارس التي تمثل أول  ىي :األساسية دارسالم.1-5-3
 . سنوات لمدارس تسعا ىذه في التعميم فترة تكون  بحيث ، في إقميم كوردستان العراق التربية

 
 



 
: اإلطار النظرر .2
 :الدراسات النظرية.2-1

إن معرفة االحتياجات وتحديدىا وفق أسس عممية يساعد مخططي برامج التدريب في تصميم برامج 
 وأقرب تدريبية ناجحة ، ألن معرفة االحتياجات وتحديدىا وفق ىذه األسس يميد لتحديد أىداف أدق صياغة،

 الركيزة األولى واألساسية في تخطيط البرامج التدريبية ، وقد أكد ذلك تتحديد االحتياجا إذ يعد . واقعإلى ال
أن تحديد االحتياجات المينية " إلى  (1977 ) أشار عبد المقصود فقد. كثير من الميتمين بالتربية والتعميم 

تعتبر ضرورة أساسية ألية عممية تدريب ناجحة ، ودعامة من دعائميا ، كما أن تمك االحتياجات التدريبية 
عبد المقصود ، )"تمثل األساس المعنوي األول في مجال التخطيط لمتدريب فيما إذا تم التعرف عمييا بدقة 

 . (39ص : 1977
أن تحديد حاجات المتدربين يعتبر الخطوة األولى في بناء وتصميم أي برنامج "(1998) موسى رى وي 

"  ذلك بقوليما  عمى(1983)سمطانوأكد شريف و(. 42 ص :1998موسى ،)"تدريبي ناجح محقق ألىدافو
يقاس نجاح أي تصميم تدريبي تأىيمي لممعممين والمديرين بمدى التعرف عمى االحتياجات التدريبية وحصرىا 

ن أي برنامج تدريبي ال يؤسس عمى قياس عممي لالحتياجات ال يؤدي دوره بشكل مناسب  وتجميعيا ، وا 
إن أول خطوة في  " :بقولو (1991) إلى ذلك عميمات كما أشار. (291ص : 1983شريف وسمطان ، )"

التخطيط ىي التحديد الدقيق والموقوت لالحتياجات التدريبية التي توجد لدى أفراد معينين ، يشغمون وظائف 
 (. 8 ص:1991عميمات ، )"محددة ، ويعممون في وحدات أو إدارات معينة

أن عممية تحديد االحتياجات التدريبية ميمة لفعالية البرنامج التدريبي ، " (1991، دره ال )ويذكر
 :  وذلك لألسباب التالية

 . أن تحديد االحتياجات التدريبية ىو األساس لكل عناصر العممية التدريبية .1
 . يساعد تحديد االحتياجات التدريبية في التركيز عمى األداء المحسن ، واليدف األساسي من التدريب.2
يوضح تحديد االحتياجات التدريبية األفراد المطموب تدريبيم ، ونوع التدريب المطموب ، والنتائج المتوقعة .3

 . منيم
 درهال)في غياب تحديد االحتياجات التدريبية ، أو تحديدىا بشكل غير دقيق ، اضاعة لمجيد والوقت والمال .4
(. 32ص : 1991، 

ن لالحتياجات التدريبية أىمية كبرى في نجاح أي منظمة من منظمات التدريب في فإومن ىنا ، 
   : ىذه األىمية في النقاط التالية (1983 ، شريف وزميمو)تحقيق أىدافيا ، وقد لخص 



   . تعد العامل الحقيقي في رفع كفاءة العاممين في تأدية األعمال المسندة إلييم.1
   . تعد األساس الذي يقوم عميو أي برنامج تدريبي.2
   . تعد المؤشر الذي يوجو التدريب إلى االتجاه الصحيح المناسب.3
   . تعد العامل األساسي في توجيو اإلمكانيات المتاحة لمتدريب إلى االتجاه السميم الصحيح.4
عدم التعرف عمى االحتياجات التدريبية مسبقًا ، يؤدي إلى ضياع الجيد والمال والوقت المبذول في .5

  . التدريب
شريف )معرفة االحتياجات التدريبية يسبق أي نشاط تدريبي ، فيي تأتي قبل تصميم البرامج وتنفيذىا.6
 .  (192ص : 1983سمطان ، و

أن معرفة االحتياجات التدريبية وتحديدىا تحديدًا دقيقًا يساعد في تصميم ، ويتضح لنا مما سبق 
القائمة في األساس عمى  كما يساعد في ترغيب المعممين في االلتحاق بـيذه البرامج ، البرامج الناجحة

 .  احتياجاتـيم الفعمية
   :مصادر تحديد االحتياجات

ىناك كثير من المصادر التي يمكن لمخططي التدريب اإلفادة منيا لمتعرف عمى االحتياجات الفعمية 
 : 1977 ، عبد المقصود)و (294ص : ـ1983وسمطان ، شريف )فقد ذكر كل من  ، لمن يراد تدريبو

مجموعة من مصادر التعرف عمى  (12ص : 1991 ، عميمات)و (43ص : ـ1992  ،فالتو)و (40ص
  :  والتي يمكن تمخيصيا في اآلتياالحتياجات ،

   . أو باستخدام بطاقات مالحظة مقننة ، بمشاىدة عادية تحميل األداء.1
   . التغيرات والتعديالت التي تطرأ عمى المناىج.2
   .والمتطمبات األساسية لشغميا ، ومسئولياتيا ، وتحديد واجباتيا ، توصيف الوظائف.3
   .مقارنة األداء الحالي بالحد من األداء المقبول الذي ينبغي أن يكون عميو المعمم.4
   . أو إدخال وسائل وتقنيات جديدة في ميدان العمل التعميمي ، تطوير.5
 ، وأعمال السنة ، وكراس المتابعة ، كدفتر إعداد الدروس ، تحميل األعمال التحريرية المتعمقة بعمل المعمم.6

   .وواجبات التالميذ ، والتقارير الشيرية
 .  وأخذ آراءىم في مستوى أداء مرؤوسييم ، رينيوالمد ، تقارير المشرفين.7
ومعرفة جوانب القصور عن طريق  المعممون المستيدفون بعممية التدريب ىم األقدر عمى تحديد حاجاتيم ،.8

  .في الغالب أكثر معرفة بتفاصيل العمل وجزئياتو حيث أن المعمم ، التقويم الذاتي
   . تحميل أسئمة االختبارات التحصيمية التي يقوم المعممين بإعدادىا.9



واستخالص االحتياجات التي يمكن التغمب عمييا  ، ومعرفة أسبابيا المتعمقة بالعمل ، دراسة الشكاوى .10
   . بالتدريب

   . مما يبرز جوانب ضعف التالميذ ، والنفسية ، تحميل نتائج االختبارات التحصيمية.11
   . والثقافي ، والتخصصي ، قصور مؤىالت بعض المعممين من حيث اإلعداد الميني.12

وىناك من يرى أن مصادر تحديد االحتياجات تبرز عن طريق تحميل أسموب النظم ومن ىؤالء 
الخطيب )و ،( 13 ص : 1991 ،عميمـات )و ( 38 ص : 1991 ،الدرة )و ( 80 ص :ـ 1988 ،ياغي )
  :وممخص ىذه الطرق ىو (52ص:  1997،  الخطيبو
  . ومعرفة أين تقع الحاجة بالتحديد ، أو القسم ، أو الفرع ،  تحميل دائرة العمل يعني:تحميل المؤسسة .1
والمقصود بذلك الوظيفة التي يمزميا نوع التدريب ىل ىو تدريب ،إلكساب  :تحميل العمل أو الوظيفة .2

  .حتى يتم التركيز عمييا عند تصميم البرامج التدريبية ، أو معمومات ، أو اتجاىات ، ميارات
 والمقصود بتحميل الفرد أيضًا، ، المقصود بو الفرد الذي يحتاج إلى التدريب :أو الموظف ، تحميل الفرد.3

  .وقدرتو في المستقبل ألداء ميارات أخرى يتطمبيا العمل ، قياس أدائو في وظيفتو الحالية
يتم التعرف عمييا من  ، ويتضح مما سبق أن ىناك مصادر وطرقًا كثيرة لتحديد االحتياجات التدريبية

أو من خالل تحميل العمل الذي  ، أو بطاقات مالحظة مقننة ، خالل الوقوف عمى األداء بمالحظة عادية
أو معرفة تأىيمو ومقارنتو  ، ، أو رأيو شخصًيا أومن خالل أراء أصحاب العالقة بو ،(المعمم)يقوم بو الفرد

 . وقد يكون التعرف أيًضا بمصادر أخرى يكشف عنيا الموقف المستجد في الوظيفة بالمينة التي يزاوليا،
   : أساليب تحديد االحتياجات

ويمكن تمخيص ، ىناك عدة أساليب لتحديد االحتياجات التدريبية يكاد يجمع عمييا كثير من الباحثين 
  :ىذه األساليب في التالي

وىذه المالحظة الميدانية يكتشف المالحظ من خالليا سموك  ، المالحظة الفعمية لسموك وأداء المعممين.1
والتي عادة ما يكون فييا  ، ومع تالميذه وتصرفاتو حيال بعض المشكالت التي واجيتو ، المعمم مع زمالئو

  .تنظيم إداري ينبغي معرفتو من الجميع
ومقارنو ىذا  ، وعن طريق المالحظة أيضًا يقف المالحظ عمى أداء المعممين أثناء ممارستيم ألعماليم.2

أو ىو األداء المقبول لتحقيق  ، األداء بذلك األداء الذي يرى المخططون أنو يحقق األىداف
  . (14 ص :1991، عميمات)األىداف

جوانب القصور التي يمكن معالجتيا عن  ، ومن خالليا يكشف من يقوم بالمقابمة :المقابمة الشخصية.3
وىذا األسموب يتطمب ممن يقوم بالمقابمة أن يكون عمى دارية بالعمل ومشكالتو ، والكفايات  .طريق التدريب



، (44ص : 1992 ، فالتو)و (14ص: 1991 ، عميمات) ومن أولئك. المراد توفرىا في القائمين عميو
 . (59ص: 1997الخطيب ، الخطيب و)و
  . كما يكون مممًا بأصول المقابمة والقدرة عمى إدارة الحوار إلى جانب دقة المالحظة وحسن االستنتاج.4
األسئمة المفتوحة ، أو ما يعرف باالستقصاء ، وىو طرح مجموعة من األسئمة تتضمن واجبات العمل .6

ومسئولياتو ، والوسائل الالزمة لو ومن خالل اإلجابات يتبين مدى إحاطة المعممين بيذه الواجبات 
 . والمسئوليات ، فإن كان ىناك قصور في ىذه اإلحاطة عُتّد احتياجًا تدريبًا يمكن معالجتو عن طريق التدريب

مراجعة متطمبات الوظيفة من حيث الشروط المتوفرة في شاغمييا ، والمؤىـالت العممية التي ينبغي .5
لمموظف الحصول عمييا ليشغل ىذه الوظيفة بكل اقتدار ، ويطبق ىذا األسموب باتباع مسح إحصائي لمعرفة 

  . ىذه المؤىـالت واألعمال التي تقوم بـيا ومدي اتفاق ىذه المؤىالت مع ما أعدت لو
ويمكن أيضًا عن طريق تقارير المشرفين والمديرين التي تبين عادة اسم الشخص والمؤىل والمواد التي .6

 .  يدرسيا والصفوف التي يعمم ليا ، وتقويم أدائو من خالل بطاقات أعدت لذلك
وما عمى  وىذه القوائم تتضمن مجموعة من االحتياجات المتعمقة بالعمل ، (استبانة)قوائم االحتياجات .7

  . الشخص المستيدف إال وضع إشارة تحت درجة احتياجو
:  الدراسات السابقة.2-2
 في التربية الرياضية تقييم الحاجات اإلدارية والفنية لمعممي)بعنوان : (1994)دراسة مقابمة .2-2-1

 (إربد محافظة في األساسية المرحمة
 في األساسية المرحمة في الرياضية التربية لمعممي والفنية اإلدارية الكفايات حاولت الدراسة تقييم

 ومعممة، معمماً  (٣١٦) من عينةال وتكونت ، أداةك االستبانة استخدام عمى دت الدراسةمتعوا إربد، محافظة
 لمكفايات األساسية المرحمة في الرياضية التربية معممي ممارسة عمى القدرة درجة أندراسة ال نتائجأظيرت و

 الالزمة الفنية الكفايات لجميع إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج وأظيرت ،( % ٩٠ )انتك ليم الفنية
 وجود عدم النتائج وأظيرت .ليا حاجة وجود الدراسة تظير لم فاياتك (٦)باستثناء الرياضية التربية لمعمم
 داللة ذات فروق  وجود وعدم لمحاجات، الكمية الدرجة عمى الجنس لمتغير إحصائية داللة ذات فروق 

 الخبرة مستويات بين إحصائية داللة ذات فروق  ووجود لمحاجات، الكمية الدرجة عمى المؤىل لمتغير إحصائية
 .لمحاجات الكمية الدرجة عمى
 نظر وجية من الرياضية التربية لمشرفي التدريبية االحتياجات) :بعنوان (١٩٩٦ )المشاقيدراسة .2-2-2

. (إربد محافظة في أنفسيم والمشرفين المعممين



 ببناء الباحثة قامت حيث ومشرفة، مشرفاً ( ١٣)و ومعممة معمماً ( ٤١٦)من الدراسة عينة تألفت
 وأساليب المناىج وتطوير التخطيط،  :ىي مجاالت سبعة في موزعة فقرة( ٨٥)عمى اشتممت استبانة

دارة الصفي، والتفاعل التدريس،  مع والعالقة والتقويم، الميني، والنمو المعممين، مع والعالقة الصفوف، وا 
 وجية من الرياضية التربية لمشرفي التدريبية لالحتياجات مجاالت أىم أن الدراسة فأظيرت .المحمي المجتمع
دارة الصفي، التفاعل:تنازلياً  التالية بالمجاالت تمثمت نظرىم  والتقويم، المعممين، مع والعالقة الصفوف، وا 
 وأىم ، المحمي المجتمع مع والعالقة الميني، والنمو والتخطيط، التدريس، وأساليب المناىج وتطوير

: تنازلياً  التالية بالمجاالت تمثمت المعممين نظر وجية من الرياضية التربية لمشرفي التدريبية االحتياجات
دارة الصفي، التفاعل  التدريس، وأساليب المناىج وتطوير والتقويم، المعممين، مع والعالقة الصفوف، وا 

 بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال وأنو المحمي، المجتمع مع والعالقة الميني، والنمو والتخطيط،
 الجنس لمتغيري  يعزى  الرياضية التربية لمشرفي التدريبية لالحتياجات المعممين نظر وجيات متوسطات

 نظر وجيات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد وأنو  .والخبرة
 .العممي المؤىل متغير إلى يعزى  الرياضية التربية لمشرفي التدريبية لالحتياجات المعممين

 إربد في محافظة الرياضية التربية لمعممي التدريبية االحتياجات)" :بعنوان (1998)العثامنة دراسة .2-2-3
. (ومعمماتيا

 معمماً ( ١٣٠) عددىم والبالغ ومعمماتيا إربد في الرياضية التربية معممي من الدراسة عينة تكونت
 :مجاالت ستة عمى موزعة فقرة ( ٦٠)من فتكونت وطّورىا المعمومات لجمع االستبانة استخدم .ومعممة

 توطيد اديمي،كواأل الميني النمو النظام، حفظ الصفي، الموقف إدارة الصفي، التفاعل األنشطة، التخطيط،
 بيرك احتياج وجود إلى الدراسة وتوصمت  .الطمبة أداء وتقويم تحفيز المدرسة، في اإلنسانية العالقات
 :التالي النحو عمى تنازلياً  الدراسة أداة مجاالت في المعممين حاجات رتبت وقد الدراسة، مجاالت لجميع

 ،" ٣.٦٨ " المدرسة في الطمبة أداء وتقويم تحفيز ،" ٣.٦٨ " الصفي والتفاعل األنشطة ،" ٣.٧٠ " التخطيط
 الصفي الموقف إدارة ثم ،" ٣.٦١ المدرسة في اإلنسانية العالقات توطيد ،" ٣.٦٥ " واألآاديمي الميني النمو
 بين إحصائية داللة ذات فروق  إلى المستقمة " المتغيرات تشر لم ،" ٣.٦٠ " عمى حصل فقد النظام وحفظ

 يوجد وال ،(المعيد)الدبموم حممة باتجاه انتكو العممي، المؤىل مستوى  باستثناء لمتدريب المعممين حاجات
 .والخبرة الجنس متغيري في االحتياجات تبعًا ل إحصائية داللة ذات فروق 

 لتدريب وصقل معمم التربية البدنية والرياضية  مقترحبرنامج:) بعنوان (2012)دراسة حمودي .2-2-4
  .(بمرحمة التعميم االبتدائي في ضوء متطمبات القياس والتقويم



لمدراسة  (10)موجو وموجيو منيم  (55)معمم ومعممة و (125)شممت عينة البحث عمى 
 االستبيان كأسموب لجمع البيانات، ت الدراسةواستخدم . االستطالعية بيدف إيجاد الصدق وثبات االستبيان

تصميم ثالثة استمارات بيدف تحديد متطمبات القياس والتقويم الالزمة لمعمم التربية البدنية والرياضية تم وقد 
توصل إلى برنامج تم الوتحديد األىداف العامة لمبرنامج ، ومن خالل استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة 

 .لتدريب وصقل معممي التربية البدنية والرياضية بمرحمة التعميم االبتدائي في مجال القياس والتقويم
 في الرياضية التربية لمعممات التدريبية الحاجات):  بعنوان(2013)دراسة الحديدي ودىمش  .2-2-5

( . نظرىن وجية من األردنية العميا األساسية المدارس
 من(%٣٨)معممة تم اختيارىن بطريقة طبقية عشوائية ، ويشكمن نسبة  (300)وتكونت العينة من   

 تحت صنفت فقرة(٤٧)من تكونت وتطويرىا التدريبية بالحاجات استبانة الباحثان بإعداد وقام .الدراسة  مجتمع
 وأساليب الميني، والنمو الفني، المياري  والجانب المعرفي، والجانب لمتعميم، التخطيط:ىي مجاالت سبعة

دارة التدريس،  التدريبية الحاجات أن الدراسة نتائج وأظيرت. الطمبة وتقويم النظام، وحفظ الصفي الموقف وا 
 جميع وعمى متوسطة جاءت ككل األداة عمى العميا األساسية المدارس في الرياضية التربية لمعممات

 الحاجات في (0.05)الداللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود كما  اشارت إلى. المجاالت 
لى والتعميم، التخطيط مجال في سنوات ٥ من أقل الفئة ولصالح الخبرة لمتغير تعزى  التدريبية  فروق  وجود وا 

 المدارس ولصالح الخاصة والمدارس الحكومية المدارس بين(0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات
 .الخاصة 

جراءات البحث.3  : منهجية وا 
 :منهج الدراسة.3-1

يعرف المنيج اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي ؛ لكونو مالئمًا مع طبيعة الموضوع ، و
أو الموضوع اعتمادًا عمى جمع ، لوصف الظاىرة ؛ بأنو مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل "الوصفي 

والوصول ، وتحميميا تحمياًل كافيًا ودقيقًا؛ الستخالص داللتيا ، ومعالجتيا ، وتصنيفيا ، الحقائق والبيانات 
 وأىم ما يميز (.59م، ص2000الرشيدي، )" أو تعميمات عن الظاىرة أو الموضوع محل البحث، إلى نتائج 

يوّفر بيانات مُتفصّمة عن الواقع الفعمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة ، كما أنو يقدم " المنيج الوصفي ىو أنو 
في الوقت نفسو تفسيرًا واقعيًا لمعوامل المرتبطة بموضوع الدراسة تساعد عمى قدر معقول من التنبؤ المستقبمي 

 (. 47ص : 1999عبيدات وآخرين ، )" لمظاىرة



 :مجتمع وعينة الدراسة.3-2

تألف مجتمع الدراسة من جميع معممي التربية الرياضية في المدارس األساسية التابعة لممديرية العامة 
معممًا (122)أما عينة الدراسة فقد بمغ عددىا . 2013/2014لتربية محافظة دىوك في العام الدراسي 

ومعممة تم اختيارىم بصورة قصدية من مديرية التربية الشرقية ومديرية التربية الغربية في مدينة دىوك ، 
 .يوضح ذلك (1)والجدول 

 (1)الجدول 

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة تبعاً لمتغٌرات الدراسة

 النسبة المئوٌة التكرار المتغٌر

 : الجنس 

 ذكر 

 أنثى

 

69 

53 

 

56.56% 

43.44% 

 :الخبرة فً التدرٌس 

  سنوات فألل5        

 سنوات6-10        

  سنة11-15       

 سنة فأكثر16       

 

22 

39 

38 

23 

 

18.03% 

31.97% 

31.15% 

18.85% 

 : المؤهل الدراسً 

 المعلمات/ دار المعلمٌن 

 المعلمات/ معهد إعداد المعلمٌن

 معهد المعلمٌن المركزي

 كلٌة 

 دورة تربوٌة

 

32 

36 

28 

18 

8 

 

26.23% 

29.51% 

22.95% 

14.75% 

6.56% 

 

 :أداة الدراسة .3-3

التربٌة الرٌاضٌة   لمعلم التدرٌبٌة االحتٌاجات لمٌاس إعدادها تم باستبانة الحالٌة الدراسة أداة تمثلت

 الممٌاس هذا بناء عملٌة مرت ولد فً المدارس األساسٌة بمحافظة دهون فً إللٌم كوردستان العراق ،
 :اآلتٌة اإلجرائٌة بالخطوات



 مادة التربٌة الرٌاضٌة  ٌمومون بتدرٌس الذٌن المعلمٌن من استطالعٌة عٌنة على مفتوح سؤال طرح تم.1

التدرٌبٌة  االحتٌاجات هً أهم برأٌن ما : وهو ومعلمة معلًما (15) ، تكونت من األساسٌة المدارس فً

 التً ترى أنها ضرورٌة لمعلم التربٌة الرٌاضٌة ؟

فمرة  (28)من صٌاغة  المفتوح ، تمكن الباحث السؤال على المعلمٌن والمعلمات استجابات تحلٌل بعد.2

 .التربٌة الرٌاضٌة لمعلم الالزمة التدرٌبٌة االحتٌاجات تمثل

ة والنفسٌة التربويالمتخصصٌن فً العلوم  المحكمٌن من عدد علىبصورتها األولٌة  االستبانة عرضثم  .3

 .وذلن للتحمك من الصدق الظاهري لالستبانة. والرٌاضٌة 

 أصبحت أداة الدراسة بصورتها النهائٌة تشتمل المحكمون بها أوصى التً التعدٌالت إجراء وبعد

للٌلة  متوسطة ، كبٌرة ، جًدا، كبٌرة)فمرة ، ٌجٌب عنها المستجٌب تبعاً لممٌاس لٌكرت الخماسً  (25)على 

 االستجابة حالة فً درجات (5 ) بٌن تتراوح درجة الممٌاس هذا على وبذلن تمنح االستجابة . (جداً  للٌلة ،
 مؤشًرا األداة على المرتفعة الدرجة بذلن وتمثل جًدا، بملٌلة االستجابة حالة فً ودرجة واحدة جًدا، بكبٌرة
مستوى  انخفاض على مؤشًرا المنخفضة الدرجة تمثل بٌنما للمعلمٌن، التدرٌبٌة الحاجة مستوى ارتفاع على

 .درجة  (125-25)بٌن ما األداة هذه على الكلٌة الدرجة تتراوح وعلٌه التدرٌبٌة، الحاجة

 لمالحظات المحكمٌن تبعًا علٌها التعدٌالت إجراء بعد النهائٌة صورتها فً الدراسة أداة أصبحت وبذلن.4
حسب لوتها  التدرٌبٌة ولتحدٌد احتٌاجات المعلمٌن الدراسة، أداة على االستجابة ولتفسٌر لالستخدام، جاهزة

 :اآلتً النسبً التموٌمً المعٌار أو شدتها ٌتم إجراء ممارنة بٌن متوسط درجات العٌنة على كل فمرة مع

 درجة (2.50)من ألل جًدا للٌلة احتٌاجات

 درجة (2.99-2.50)للٌلة  احتٌاجات

 درجة (3.49 – 3)متوسطة  احتٌاجات

 درجة (3.99- 3.50)كبٌرة  احتٌاجات

 ( درجات فأكثر 4 )جًدا  كبٌرة احتٌاجات

 :وثباتها األداة صدق.3-4 

  عرضها خالل  من ( Construct Validity )المحكمٌن  صدق بطرٌمة األداة صدق من التأكد تم
بعض  إلى أشاروا حٌث محكمٌن؛ (5)عددهم بلغ واالختصاص الخبرة ذوي المحكمٌن من مجموعة على

 بصورتها األداة صٌاغة عند االعتبار بعٌن أخذها تم الفمرات المتضمنة فً األداة بعض على المالحظات



فأكثر بٌن الخبراء  (%80)أعتمد الباحث نسبة اتفاق  ولد الفمرات، بعض بتعدٌل بحذف أو سواء النهائٌة

 . التدرٌبٌة االحتٌاجاتمعٌاراً لمبول الفمرة التً تصلح لمٌاس 
 Internal Consistency الداخلً االتساق طرٌمة اعتمدت الحالٌة الدراسة أداة ثبات من وللتحمك

 الكلً الثبات معامل لٌمة بلغت ولد (Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معادلة باستخدام وذلن
  ـ فً ضوء الدراسات السابمة ـ معمولة هذه والثبات الصدق معامالت الباحث اعتبر ، ولد (0.81)لألداة
 .الحالٌة الدراسة بأغراض وتفً

 :المعالجة اإلحصائية.3-5

واعتمدت الوسائل  (SPSS) تمت معالجة البٌانات باستخدام الحمٌبة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة 

 :اإلحصائٌة اآلتٌة 

 .التكرارات والنسب المئوٌة .1

 .المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري .2

 . لعٌنتٌن مستملتٌن  t-testاختبار .3

 .تحلٌل التباٌن األحادي .4

عرض النتائج ومناقشتها .4

: نتائج الدراسة .4-1

 في الرياضية التربية معمماتمعممي ول التدريبية الحاجاتتحديد  ):النتائج المتعلقة بالهدف األول .4-1-1
 .(منظره وجية منفي محافظة دىوك  األساسية المدارس

 ألجل تحمٌك هذا الهدف تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات أفراد العٌنة 

على كل فمرة فً أداة البحث ، وكذلن تم اٌجاد الترتٌب وتمٌٌم االحتٌاج التدرٌبً على وفك المعٌار الذي 

. ٌوضح ذلن  (2)وضع لتحدٌد االحتٌاجات بحسب لوتها ، والجدول 

(2)الجدول   

 ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحلرافات المعٌارٌة وترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة وتمٌٌمها



ل
س
سل

الت
ب 

تٌ
ر
الت

 

 
 (االحتٌاج التدرٌبً)الفمرة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تمٌٌم 
 االحتٌاج

 كبيرة جداً  0.756 4.04. تحميل وتنزيل الممفات المتنوعة عبر شبكة اإلنترنت 1 25
 كبيرة جداً  1.212 4.02 . والبحث عن المواقع الرياضية االنترنت شبكة مع التعاملمعرفة  2 18
 كبيرة  1.199 3.98 .إثارة الدافعية لممنافسة الشريفة بين التالميذ في درس الرياضة  3 3
 كبيرة  1.298 3.94 .توظيف الطرائق الحديثة في تدريس مادة الرياضة  4 8

ل
س
سل

الت
ب 

تٌ
ر
الت

 

 
 (االحتٌاج التدرٌبً)الفمرة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تمٌٌم 
 االحتٌاج

 كبيرة  0.942 3.89. رياضةالمادة    في تعميمرياضيةتوظيف القنوات ال 5 20
 كبيرة  0.920 3.86 .التدريب عمى استخدام برامج الحاسوب كالبوربوينت وغيرىا  6 15
 كبيرة  0.927 3.82 .التدريب عمى اإلدارة الفاعمة لدرس الرياضة في الصف  7 5

 كبيرة 1.319 3.71 .اختيار البرمجيات التعميمية الجاىزة، وفق المعايير التربوية  8 22
 كبيرة  1.476 3.70 .التدريب عمى استخدام الكومبيوتر في تدريس الرياضة  9 13
 كبيرة  1.113 3.69. الرياضةاستخدام المستحدثات التكنولوجية المناسبة لتعميم  10 21
 كبيرة 1.268 3.57 .كيفية مراعاة الفروق الفردية في درس الرياضة  11 4

 كبيرة 1.113 3.56 .التدريب عمى استخدام الحاسوب لرصد درجات التالميذ  12 16
 متوسطة 1.269 3.42 .كيفية تنفيذ األنشطة الالصفية في درس الرياضة  13 9

 متوسطة 1.447 3.40 .(الداتاشو)التدريب عمى استخدام وسائل العرض  14 17
 متوسطة 1.165 3.37 .كيفية المحافظة عمى النظام في المواقف الطارئة  15 10
 متوسطة 1.125 3.36 كيفية التعامل مع سموك الطالب غير المتعاون في درس الرياضة  16 1

 متوسطة 1.471 3.34. إنشاء وحفظ وتشغيل ممفات الصوت والفيديو 17 24
تشغيل األجيزة الممحقة بالحاسوب كالطابعة والماسح الضوئي  18 23

. ضبط أدائيا وجياز العرض ووالكاميرا والميكرفون 
 متوسطة 1.131 3.31

 متوسطة 1.473 3.25 .توظيف التقنيات الحديثة في درس الرياضة  19 14
 متوسطة 1.446 3.12. رياضيةاستخدام الفيديو التعميمي لعرض مواقف تعميمية  20 19
 قميمة 1.444 2.90 .االستخدام األمثل لمثواب والعقاب في درس الرياضة  21 6



 قميمة 1.276 2.81 .التدريب عمى التقييم الذاتي من أجل تطوير الذات مينيًا  22 7
 قميمة 1.319 2.79 .كيفية التعامل مع أولياء األمور التالميذ لضمان دعميم  23 12
 قميمة 1.016 2.77 .التدريب عمى العمل كفريق مع بقية المعممين والمدير  24 11
 قميمة 1.270 2.69 .كيفية تحديد نقاط الضعف عند التالميذ تمييدًا لعالجيا  25 2

 

وٌتبٌن من النتائج المعروضة فً الجدول أعاله أن هنان اثنتا عشرة فمرة تمثل االحتٌاجات التدرٌبٌة 

األكثر أهمٌة من وجهة نظر معلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة فً المدارس األساسٌة ، إذ حصلت تلن 

(.  3)، وٌمكن توضٌحها حسب الترتٌب فً الجدول  (كبٌرة جداً ، وكبٌرة)الفمرات على تمٌٌم احتٌاجات 

 (3)الجدول 

 ٌبٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة األكثر أهمٌة لمعلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة حسب الترتٌب

ل
س
سل

الت
ب 

تٌ
ر
الت

 

المتوسط  (االحتٌاج التدرٌبً)الفمرة 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 تمٌٌم االحتٌاج

 كبيرة جداً  0.756 4.04. تحميل وتنزيل الممفات المتنوعة عبر شبكة اإلنترنت 1 25
 كبيرة جداً  1.212 4.02  والبحث عن المواقع الرياضية االنترنت شبكة مع التعاملمعرفة  2 18
 كبيرة  1.199 3.98 .إثارة الدافعية لممنافسة الشريفة بين التالميذ في درس الرياضة  3 3
 كبيرة  1.298 3.94 .توظيف الطرائق الحديثة في تدريس مادة الرياضة  4 8

 كبيرة  0.942 3.89. رياضةالمادة    في تعميمرياضيةتوظيف القنوات ال 5 20
 كبيرة  0.920 3.86 .التدريب عمى استخدام برامج الحاسوب كالبوربوينت وغيرىا  6 15
 كبيرة  0.927 3.82 .التدريب عمى اإلدارة الفاعمة لدرس الرياضة في الصف  7 5

 كبيرة 1.319 3.71 .اختيار البرمجيات التعميمية الجاىزة، وفق المعايير التربوية  8 22
 كبيرة  1.476 3.70 .التدريب عمى استخدام الكومبيوتر في تدريس الرياضة  9 13
 كبيرة  1.113 3.69. الرياضةاستخدام المستحدثات التكنولوجية المناسبة لتعميم  10 21
 كبيرة 1.268 3.57 .كيفية مراعاة الفروق الفردية في درس الرياضة  11 4

 كبيرة 1.113 3.56 .التدريب عمى استخدام الحاسوب لرصد درجات التالميذ  12 16
بٌنما االحتٌاجات التدرٌبٌة التً كانت متوسطة األهمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة من معلمً 

 .ٌبٌن ذلن  (4)ومعلمات الرٌاضة ، فبلغ عددها ثمان احتٌاجات ، والجدول 

 (4)الجدول 



 ٌبٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة متوسطة األهمٌة لمعلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة حسب الترتٌب

ل
س
سل

الت
ب 

تٌ
ر
الت

 

 

 (االحتٌاج التدرٌبً)الفمرة 

المتوس

ط 

 الحسابً

االنحرا

ف 

المعٌار

 ي

تمٌٌم 

 االحتٌاج

 متوسطة 1.269 3.42 .كيفية تنفيذ األنشطة الالصفية في درس الرياضة  1 9
 متوسطة 1.447 3.40 .(الداتاشو)التدريب عمى استخدام وسائل العرض  2 17
 متوسطة 1.165 3.37 .كيفية المحافظة عمى النظام في المواقف الطارئة  3 10
 متوسطة 1.125 3.36 كيفية التعامل مع سموك الطالب غير المتعاون في درس الرياضة  4 1

 متوسطة 1.471 3.34. إنشاء وحفظ وتشغيل ممفات الصوت والفيديو 5 24
تشغيل األجيزة الممحقة بالحاسوب كالطابعة والماسح الضوئي  6 23

. ضبط أدائيا وجياز العرض ووالكاميرا والميكرفون 
 متوسطة 1.131 3.31

 متوسطة 1.473 3.25 .توظيف التقنيات الحديثة في درس الرياضة  7 14
. رياضيةاستخدام الفيديو التعميمي لعرض مواقف تعميمية  8 19

 
 متوسطة 1.446 3.12

 أما االحتٌاجات التدرٌبٌة التً كانت للٌلة األهمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة من معلمً ومعلمات 

.  ٌبٌن ذلن  (5)التربٌة الرٌاضٌة فبلغ عددها خمسة احتٌاجات ، والجدول 

 (5)الجدول 

 ٌبٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة األلل أهمٌة لمعلمً ومعلمات اللغة العربٌة حسب الترتٌب

ل
س
سل

الت
ب 

تٌ
ر
الت

 
 

 (االحتٌاج التدرٌبً)الفمرة 

المتوس

ط 

 الحسابً

االنحرا

ف 

المعٌار

 ي

تمٌٌم 

 االحتٌاج

 قميمة 1.444 2.90 .االستخدام األمثل لمثواب والعقاب في درس الرياضة  1 6
 قميمة 1.276 2.81 .التدريب عمى التقييم الذاتي من أجل تطوير الذات مينيًا  2 7

 قميمة 1.319 2.79 .كيفية التعامل مع أولياء األمور التالميذ لضمان دعميم  3 12
 قميمة 1.016 2.77 .التدريب عمى العمل كفريق مع بقية المعممين والمدير  4 11
 قميمة 1.270 2.69 .كيفية تحديد نقاط الضعف عند التالميذ تمييدًا لعالجيا  5 2
 



 معمماتمعممي ول التدريبية الحاجات في الفروق  الكشف عن داللة ):النتائج المتعلقة بالهدف الثاني .4-1-2
 (.مؤىل الدراسيوال  في التعميم ،الخبرةالجنس ، و): ات لمتغير تبعاً  األساسية المدارس في الرياضية التربية

 : وألجل تحمٌك هذا الهدف تمت معالجة البٌانات وعلى النحو اآلتً

 معلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة فً لتمدٌرات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات ُحسبت.أ
 المستملة  للعٌناتt-testاختبار  استخدم كما الجنس، لمتغٌر تبعا التدرٌبٌة المدارس األساسٌة لالحتٌاجات

المتوسطات، فأظهرت النتائج عدم وجود فرق دال فً االحتٌاجات  بٌن اإلحصائٌة الفروق داللة من للتحمك

 (. 6)وكما هو مبٌن فً الجدول  التدرٌبٌة ٌعزى لمتغٌر الجنس ،

 

 (6)الجدول 

 ٌبٌن نتائج االختبار التائً لداللة الفرق فً االحتٌاجات التدرٌبٌة على وفك متغٌر الجنس

متوسط  العدد الجنس
 الدرجات

االنحراف 
 المعٌاري

 مستوى الداللة لٌمة ت

0.05 

 غٌر دال 0.953 14.17 83.13 69 ذكر

 11.88 85.43 53 أنثى

ولغرض الكشف عن داللة الفروق فً االحتٌاجات التدرٌبٌة لمعلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة على وفك .ب

فأظهرت . متغٌر الخبرة فً التدرٌس ، استخدم الباحث تحلٌل التباٌن األحادي وسٌلة إحصائٌة فً المعالجة 

 .ٌبٌن ذلن  (7)النتٌجة عدم وجود فرق دال ٌعزى إلى متغٌر الخبرة فً التدرٌس ، والجدول 

 (7)الجدول 

 ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفرق فً االحتٌاجات التدرٌبٌة تبعاً للخبرة فً التدرٌس

مجموع  مصدر التباٌن
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

مستوى الداللة  لٌمة ف

0.05 

 غٌر دال 0.136 24.353 3 73.058 بٌن المجموعات

 178.719 118 21088.844 داخل المجموعات

  121 21161.902 الكلً



وألجل التحمك من داللة الفروق فً االحتٌاجات التدرٌبٌة لمعلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة على وفك .جـ

فأشارت . متغٌر  المؤهل الدراسً ، عالج الباحث البٌانات باستخدام تحلٌل التباٌن األحادي وسٌلة إحصائٌة 

 .ٌبٌن ذلن  (8)النتٌجة إلى عدم وجود فرق دال ٌعزى إلى متغٌر المؤهل الدراسً ، والجدول 

 (8)الجدول 

 ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفرق فً االحتٌاجات التدرٌبٌة تبعاً لسنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباٌن
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

مستوى الداللة  لٌمة ف

0.05 

 غٌر دال 0.320 57.272 4 229.086 بٌن المجموعات

 178.913 117 20932.816 داخل المجموعات

  121 21161.902 الكلً

 

 

 

 :مناقشة النتائج .4-2

لمعلمً ومعلمات   الالزمة التدرٌبٌة االحتٌاجات والع اهتم الهدف األول فً الدراسة الحالٌة بمعرفة

 هنان أن إجمالً بشكل النتائج أظهرت ولد التعلٌم األساسً فً مدٌنة دهون ؛ مرحلة التربٌة الرٌاضٌة فً
، السٌما تلن  األساسٌة ومعلمات الرٌاضة فً المرحلة معلمً تلزم وضرورٌة كبٌرة تدرٌبٌة حاجات

وربما كان السبب وراء تلن  .التكنولوجٌة وتوظٌفها فً تعلٌم الرٌاضة  التمنٌات باستخدام المتعلمة

 والمعلمات ممن درسوا فً دور ومعاهد المعلمٌن ولم ٌكن فً  المعلمٌن االحتٌاجات ٌعود إلى أن أغلب

برامج اإلعداد فً تلن المؤسسات أي تمنٌات حدٌثة كالحاسوب والمنوات الفضائٌة واالنترنٌت وما إلى ذلن ، 

 كالحاسوب الحدٌثة التمنٌات استخدام على ٌعتادوا ، ولم طوٌلة وبعضهم مضى على تخرجهم فترة
 .مستحدثة تربوٌة كوسائط األخرى واألجهزة االلكترونٌة واالنترنت

 درجة فً حصائٌة بٌن المعلمٌن  اإل الفروق وركز الهدف الثانً فً الدراسة على داللة
األساسً تبعاً  التعلٌم مرحلة التدرٌبٌة ألفراد العٌنة من معلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة فً االحتٌاجات

 توجد ال انه إلى الدراسة نتائج توصلت ولد . الجنس والخبرة فً التدرٌس والمؤهل الدراسً لمتغٌرات
 التدرٌبٌة االحتٌاجات فً إحصائٌة بٌن متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث دالله ذات فروق

 المعلمٌن بٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات درجة فً اختالف ال ٌوجد أنه أي لمعلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة ؛



 متشابهة سواءً  وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجٌة فً أن كال الجنسٌن ٌمارسان مهنة التعلٌم فً ظروف.  والمعلمات
ً  تكون متشابهة تكاد والمعلمات المعلمٌن خبرات أن كما . لإلناث أو للذكور مدارس كانت وتربوٌاً  أكادٌمٌا

، وٌدرن كل  الجمٌع والتمنٌة ٌواجهها العلمٌة لتخرجهم من نفس المؤسسات ، فضالً عن أن  المستجدات

 تتطلب فالمهنة هذه المستجدات مع للتكٌف معلوماته وتحدٌث نفسه تطوٌر إلى الحاجة مدى معلم ومعلمة
 . المعرفة ، والتمكن من استخدام األجهزة والوسائط فً العملٌة التعلٌمٌة مصادر على المستمر االطالع

درجة  فً المعلمٌن بٌن اإلحصائٌة الفروق بداللة كما أشارت نتائج الهدف الثانً المتعلمة 

الخبرة فً  لمتغٌر مرحلة التعلٌم األساسً تبعًا لمعلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة فً التدرٌبٌة االحتٌاجات

 عدد لمتغٌر تعزى التدرٌبٌة االحتٌاجات درجة فً إحصائٌة داللة ذات ال توجد فروق انه إلى التدرٌس، 
وٌمكن تفسٌر  .   فمد بٌنت النتائج أن عامل الخبرة ال تؤثر على درجة االحتٌاجات التدرٌبٌة .الخبرة سنوات

المعلمون لم ٌسبك لهم الحصول على تدرٌب مناسب فً المجال التمنً أو فً  هؤالء هذه النتٌجة فً أن

المجال الخاص بأسالٌب التعامل سواء فً فترة اإلعداد أو فً أثناء الخدمة ، كما أن خدمات الحاسوب 

 النمص هذا تعوٌض بضرورة ٌشعرون فهم واالنترنٌت لم تكن موجودة فً المدارس فً السابك ؛ ولذلن
   .الجدٌدة التربوٌة والمستحدثات األسالٌب على بالتدرب

التركٌز فً الهدف الثانً أٌضاً على الفروق فً االحتٌاجات التدرٌبٌة على وفك متغٌر  كان وأخًٌرا

 درجة فً إحصائٌة ذات داللة فروق عدم وجود المؤهل الدراسً للمعلم ، ولد أشارت النتائج إلى
 لمعلمً ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة فً المدارس األساسٌة فً دهون تبعا لمتغٌر التدرٌبٌة االحتٌاجات

المعلمة من خرٌجً دور المعلمٌن والمعلمات أو من خرٌجً معاهد / أن كون المعلم أي . الدراسً المؤهل

إعداد المعلمٌن والمعلمات أو معاهد المعلمٌن المركزٌة أو من خرٌجً الكلٌات أو من خرٌجً الدورات 

فبالرغم من تنوع مصادر إعدادهم إال أن . التربوٌة المصٌرة ، فإن ذلن ال ٌؤثر على احتٌاجاته التدرٌبٌة 

حداثة التمنٌات والوسائط التكنولوجٌة : الجمٌع لدٌهم احتٌاجات تدرٌبٌة ، وربما ٌعود ذلن إلى عاملٌن هما 

فً المجال التربوي ، وعدم الحصول على المعارف والمهارات المتعلمة بطرائك التدرٌس الحدٌثة وأسالٌب 

 .التعامل وتمنٌة الحاسوب واالنترنٌت وما ٌتصل بها خالل فترة اإلعداد فً مؤسسات إعداد المعلمٌن 

 :  والمقترحاتالتوصيات.5

 :التالية التوصيات يمكننا تقديم الحالية الدراسة نتائج ضوء في

االىتمام باالحتياجات التدريبية لمعممي ومعممات التربية الرياضية في المدارس األساسية ؛ وذلك  ضرورة.1
من خالل تدريب المعممين والمعممات عمى توظيف إمكانات الكمبيوتر واألجيزة الممحقة في تعميم وتعمم مادة 

 .الرياضة 



ضرورة تطوير برامج إعداد معمم الرياضة في مؤسسات إعداد المعممين والمعممات ، وزيادة الجانب العممي .2
 .الفعالية  من عالية درجة تحقيق المعمم ومياراتو التقنية وتمكينو من معارف التكنولوجي؛ من أجل تطوير

 أثناء تدريب برامج قيام مديرية اإلعداد والتدريب في المديرية العامة لمتربية في محافظة دىوك باستحداث.3
 . الخدمة تعنى بالحاجات التدريبية لمعممي ومعممات التربية الرياضية في المدارس األساسية

 أو أخرى في إقميم كوردستان محافظات في نفسيا الفئة عمى المجال ىذا في المزيد من الدراسات إجراء.4
 .إلغناء األدب التربوي  وذلك مختمفة تخصصات أخرى ومن فئات

 :المصادر
  .التربية الميدانية دليل عمل المشرفين التربويين والطمبة ، دار المناىج ، عمان: (2006) فؤادأبوالييجاء،.1
الحاجات التدريبية لمعممات التربية الرياضية في المدارس : (2013) ليندا ودىمش ،، محمود الحديدي .2

 27، المجمد  ( العموم االنسانية)األساسية العميا األردنية من وجية نظرىن ، مجمة جامعة النجاح لألبحاث ، 
 .702-667 ، صص3، العدد

بناء برنامج تدريبي قائم عمى الكفايات في ضوء الحاجات : (٢٠٠٦) إبراىيم رجا مصطفى  حمدان،.3
التدريبية لمشرفي التعميم الميني في وزارة التربية والتعميم األردنية وقياس مدى مالئمتو ، أطروحة دكتوراه 

 . ، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ، عمان ، األردن  (غير منشورة)
 برنامج مقترح لتدريب وصقل معممي التربية البدنية والرياضية (:2012)حمودي ، عاصم صابر راشد.4

التدريب الرياضي،معمومات رياضية  ، بمرحمة التعميم االبتدائي عمى ضوء متطمبات القياس والتقويم
  (http://www.bdnia.com/?cat=416http://www.bdnia.com/?cat=416)منوعة

نحو بناء أداة لتقدير االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة  : (1991)أديب يوسف ، وىشام سعيدالخشاب ، .5
 . 26التدريس لمتعميم الفني في الجميورية العراقية ، مجمة اتحاد الجامعات العربية ، العدد 

الحقيبة التدريبية ، دار المستقبل لمنشر والتوزيع ،عمان ـ :(1997 )رداحالخطيب ، الخطيب ، أحمد و.6
 .األردن

 .2تحديد االحتياجات التدريبية ، مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط ، العدد: (١٩٩٥)رداحالخطيب،.7
، مجمد  ( 2، 1العدد  )التدريب مفيومو ومدخل نظامي لو ، رسالة المعمم : (1991) عبد الباري ،الدرة .8

  .7 ، ص 32
 .، الكويت  دار الكتاب الحديث ،رؤية تطبيقية مبسطة:  مناىج البحث التربوي :(م2000)الرشيدي، بشير .9
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Abstract: 

 An phisycal education teacher’s ability to master teaching and technical 

skills has become a necessity in an age of huge knowledge flow and technological 

development. The identification of a teacher’s training needs represents the 

diagnostic phase of the training process in order to determine the contex and 

dimensions covered by the training. This enables the teacher to perform his/her 

role to achieve the desired goals of teaching phisycal education.  

 The study aims to limit the training needs of phisycal education teachers 

who teach at the stage of basic education in Iraqi Kurdistan, by attempting to 

answer the following two questions: 

1. What are the training needs of phisycal education teachers who teach students at 

the stage of basic education in Iraqi Kurdistan? 

2. Are there any differences in the responses of phisycal education teachers with 

regard to training needs, according to the variables of (gender,  years of work 

experience,and  academic qualifications)? 

 The study relied on the descriptive approach, through the applying a 

questionnaire prepared for this purpose. The sample consisted of 122 male and 



female who were deliberately selected from phisycal education teachers of the 

basic education schools in the province of Duhok, Kurdistan Region of Iraq. 

 The data contained in the search were processed using the Statistical 

Package of Social Sciences (SPSS). The results revealed the presence of a list of 

(12) training needs from the perspective of the teachers and showed that there are 

no significant differences in those requirements depending on the variables of 

gender, years of work experience, and academic qualifications . In light of the 

results, a set of recommendations and proposals were presented.  

 


