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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 فاعلية اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق أهداف التدريب امليداني

 لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية   
 

  أ . م . د.عبدالرزاق إبراهيم القاللي .

 أ . ك . د. زياد صالح سويدان. 

 العزيز رجب الفيتوري.  د. عبد م .  

  البحث:املقدمة وأهمية  

 مع متطلبات وحاجات األفراد .  تتالءميمر العالم بمتغيرات سريعة فعلى املؤسسات الرياضية أن تطور نفسها لكي 

وتسااااااهم التربية البدنية في تحساااااين وااااا ة الفرد وتسااااااعد في بماء وتطوير  ااااايةااااافتي بجميع الموا ي البدنية والمفسااااااية  

 والعقلية واالجتماعية والوظيفية التي يحتاجها للتفاعل مع املجتمع.

يعتبر العمةااااااااااااار اللعااااااااااااار  مت أهم العماااهااااااااااااار املؤحرة في رنتاااجيااة العماال فهو دعااامااة اإلنتااا   وتحاادد مهااارتااي مااد   فااايااة 

ق رنتاجيتها ملا لها مت  وقد ترتب على رهمال العمةار اللعار  في ضعا املجتمعات واملؤساساات أن ت لفق ونقةا   التمظيم و فاءتي

    بيرة.أهمية  

يعد التدريب امليداني مرحلة بالغة األهمية في برنامج رعداد معلمي التربية الرياضاااااااية حيا يقوم الطالب املعلم بالتدريب  

بماء معلم   على ت طيط وتمفيذ وإعداد درس التربية البدنية وتطبيق األنعااااااااطة الرياضااااااااية املتموعة  فللتدريب امليداني دور  بير في

املسااااااااتقبل   ما أني يم ل امللعب الذ  تكتج فيي كل اليبرات التربوية  أساااااااااسااااااااية كانق أم مهمية جميعها تمت   مع ضع ااااااااها البعا  

( .
ً
 متكامال

ً
 تربويا

ً
 مهميا

ً
 (11:  1وتةمع وحدة متكاملة عبارة عت وحدة رنتاجية شاملة تتفاعل وتعطي في النهاية سلوكا

يكتقل مت موقف املتعلم رلى موقف املعلم في فترة التدريب امليداني بةورة متدرجة تحق رعاية    ما أن الطالب املعلم

املعرف الذ  يساعده على تممية مهارتي املهمية  ويتم تقويم الطالب املعلم خالل فترة تدريلية امليداني في ضوء معايير وأسس  

في تكويت معلم  فء  ومد  رفادتي مت مكونات رعداده المظر  في   تقفس مد  تمكمي مت املهارات التدريسية التي ال غنى عنها

 املجاالت التربوية والمفسية واألكاديمية بالكلية. 

(5  :43 .) 

حياا يم ال التادرياب املياداني في مجاال الريااضاااااااااااااة املادرساااااااااااااياة قيماة رساااااااااااااتراتيجياة في رعاداد املعلم  ويتحقق  لا  مت خالل  

مارسااااااااة الفعلية والقدرة على ترجمة املعارف المظرية رلى ممارسااااااااة عملية  باإلضااااااااافة رلى  ا تساااااااااب املهارات التدريسااااااااية مت أجل امل

ا تسااااااااااااااب وتادعيم وت لياق القيم األخالقياة والسااااااااااااالو ياة ال ااااااااااااارورياة ال تماال ال ااااااااااااايةاااااااااااااياة املهمياة للمادرس  وقاد بااتاق األهاداف  

ي في مجال الرياضااااة املدرسااااية. ومت الوا اااا  أن  التدريسااااية والساااالو ية رحد  الركايز األساااااسااااية في تدعيم قواعد التدريب امليدان

التدريب امليداني يهدف بةاااااااااورة أسااااااااااساااااااااية رلى رعداد الطالب وتنهيلي للعمل  معلم  ولذل  فرني ال يمةاااااااااب على العمل في الدرس 

 فقط  وإنما يمتد لفعمل املعلم مت كافة نواحيي  وأهداف التدريب تمةب على الجوانب التالية:

 ب املعلم الالزمة ل ست قيامي بالعمل  مدرس للتربية البدنية الرياضية في مرحلة اإلعداد.تممية قدرات الطال -1

 مساعدة الطالب املعلم في التعرف على م مون التدريب امليداني وأهدافي في رعداد الطالب املعلمين. -2

 تممية اليةايص ال يةية واالجتماعية واملهمية للطالب. -3

 م -4
ً
.رعداد الطالب املعلم رعدادا

ً
 و يحا

ً
 هميا

 وضع الطالب املعلم في امليدان العملي ملواجهة املعكالت املهمية املتوقعة. -5
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 مساعدة الطالب املعلم على توظيف املقررات المظرية والعملية وتطبيقها في التدريب امليداني. -6

 الفعلية.مساعدة الطالب في التعرف على عدد مت المما   التطبيقية للدروس مت خالل املمارسة  -7

 مساعدة الطالب املعلم على ا تساب املهارات التدريسية الالزمة لمجاحي في مهمة التدريس. -8

 تدريب الطالب املعلم على عملية التقدير والتقييم لمفسي ولزماليي مما يساعده على معرفة الةواب واليطن. -9

د الدراساية التي يتلقاها في امليدان العملي  وإ ساابي تدريب الطالب املعلم على اإلعداد والتح اير الجيد لدروساي و يفية املوا -10

املااااااااامااااااااا ااااااااا .   أهاااااااااداف  لاااااااااتاااااااااحاااااااااقاااااااااياااااااااق  الاااااااااياااااااااطاااااااااط  تااااااااالااااااااا   وتااااااااامااااااااافاااااااااياااااااااذ  لااااااااالااااااااادروس  باااااااااالاااااااااتااااااااا اااااااااطاااااااااياااااااااط  الااااااااايااااااااااهاااااااااااااااااااااة   املاااااااااهاااااااااارات 

(7  :13-15. ) 

تنتي   بتحقيق أهداف التدريب امليداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضااااااااة بجامعة الزاويةومت ممطلق االهتمام  

فااعلياة اإلدارة املادرساااااااااااااياة ودورهاا في تحقيق أهاداف التادرياب املياداني لطالب كلياة التربياة البادنياة لبحاا كوناي يادرس  أهمياة هاذا ا

ولمجاح العملية التعليمية والتربوية عليما أن نهتم بهذه املتغيرات التي تسااااااااااااهم في التقدم العلمي     وعلوم الرياضاااااااااااة بجامعة الزاوية

ياة التعلم  و اذلا  أهميتاي املسااااااااااااااهماة في ال ةاااااااااااااول على املعلوماات الجاديادة مت خالل نتاايج هاذا  ملوا باة التطور املساااااااااااااتمر في عمل

و ذل      البحا والتي قد تفيد العاملين في املجال الرياضااااااااعي بةاااااااافة عامة وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضااااااااة بةاااااااافة خاهااااااااة

 ي املجال الرياضعي.أهميتي كوني رضافة جديدة ت اف رلى العملية التعليمية والتربوية ف

  البحث:مشكلة  

فال ماساااااااااااة واإلخالم في العمل مت هااااااااااافات الطالب    لقد أهااااااااااابؤ االلت ام مؤشااااااااااارا مهما في الداللة على نجاح املمظمات

ونر  أخريت ال يترددون     لتحقيق األهداف ويعملون بجد ونعااا   فنر  ضعا الطالب يعت ون بانتمائهم لكلياتهم   امللت م واملتفاني

 اإلنجازات.مت   األدنىفي التغيب أو التنخر ويكتفون بال د  

رن الطالب لي الدور األسااااااا ااااااعي في العملية التعليمية والتربوية داخل املؤسااااااسااااااة التعليمية  فهو لديي الفرهااااااة لالحتكا  

 ومهميا. ثر األساتذة في أن يكون متوافقا تمظيميا  وتنحيره على سلو هم  وهو بهذا الدور يعتبر أ   املباشر بنع اء هيئة التدريس

وعلى     وكلياات التربياة البادنياة وعلوم الريااضاااااااااااااة تتيؤ ألبماائهاا تلا  املعاارف والقادرات واملهاارات الالزماة لمجااحهم في عملهم

 وهو املدارس
ً
فيتكامل بذل  برنامج رعدادهم    جانب  ل  تتيؤ لهم فرهة التدريب امليداني في املجال الذ  سيعملون بي مستقبال

 مت قبل املسئولين بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة   معلمين يتحملون مسئولية مت أ يم املسئوليات
ً
ألهمية تل     تقديرا

 مت كل أسااابوا خام بالتدريب امليداني باملدارس االبتدايية واإلعدادية لطالب السااامة ال ال ة الفترة وضااارورتها ف
ً
قد تم تحديد يوما

    والساااااااااااااماة الراضعاة باالكلياة
ً
ومت     ماا جعلوا هماا  فترة التادرياب املتةااااااااااااال في نهااياة العاام لطالب الساااااااااااااماة الراضعاة تمتاد حوالي شاااااااااااااهرا

حياا في هاذه الفترة تجاد     امليتلفاة ضعا املعاااااااااااااكالت التي تتعلق بطالب التادرياب امليادانيالطبيعي أن يكون لهاذا امليادان بجوانباي  

 فيتعرف على امليدان بكل ما فيي مت ريجابيات وسلبيات ومعوقات  
ً
الطالب نفسي في وسط امليدان الذ  سوف يعمل فيي مستقبال

 ا . ألداء عملي مما يستلزم االهتمام بحل تل  املعوقات والعمل على تالفيه

مت خالل عمال البااح ون  معااااااااااااارفين في التادرياب املياداني لطالب كلياة التربياة البادنياة وعلوم الريااضاااااااااااااة بمادارس مرحلتي  

 مت الةااااعوبات التي تواجي الطالب في فترة التدريب امليداني وهذه الةااااعوبات   االبتدايية اإلعدادية
ً
" بمديمة الزاوية " الحظما   يرا

حيا تعتبر هذه الفترة لها أهمية  بيرة في     ومنها ما هو خام بتمفيذ درس التربية البدنية   العملي  ضع اااااااااااااها ما هو خام بالتطبيق

 أعداد مدرس الغد ونجاح درس التربية البدنية.

وبما أن التدريب امليداني هو األسااااااااااس األول في رعداد املعلم ومت هذا املمطلق اتجهق الباح ون لدراساااااااااة هذه املعااااااااااكل   

  ومت هذه املعااااااااااااااكل ما يتعلق بمظام التدريب امليداني حيا أن مقرر التدريب امليداني غير كافية  قترحات ل لهاووضاااااااااااااع حلول وم
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و ذل  مت أهم املعااااااااااكل التي تواجي رالب التدريب امليداني وهى عدم االهتمام بمدرس التربية البدنية بةااااااااافة عامة حيا يواجي 

و رعطاء حةااص رضااافية    ومت حيا تكساايق الجدول وال ةااص   مت ردارة املدرسااةرالب التدريب امليداني أحيانا معاملة ساافئة  

 مت ال ةاااااااااص األسااااااااااساااااااااية حيا يؤحر  ل  على درس التربية البدنية
ً
 ذل  نقص اإلمكانيات والوساااااااااايل التعليمية في ضعا     بدال

 في تحقيق أهاداف التادرياب املياداني  ماا اناي ال يساااااااااااااااعاد الطاالاب  
ً
  بيرا

ً
عادم     في تمفياذ املم   بطريقاة وااااااااااااا يحاةمادارس يؤحر تانحيرا

وجود غرفة الجتماا املعارفين بطالب التدريب امليداني في ضعا املدارس  ذل  عدم ح اور املعارفين بةافي ممتظمة مع الطالب  

ية ومت املعاااااااااكل أي ااااااااا أداء التدريب امليداني بةااااااااورة غير جد  في مدارس التدريب امليداني مما يترتب عليي عدم التوجيي السااااااااليم

وعدم     وعدم رتباا األسااااااااليب التربوية في معاملة التالميذ وإهمال التح اااااااير ومكان تمفيذ الدرس وعدم اسااااااات دام رر  التدريس

وغيرها مت األمور ال اااااارورية    و ثرة املعاااااااكل مع ردارة املدرسااااااة  االهتمام باملظهر العام وآداب املهمة والتدريس بطريقة ععااااااوايية

فاعلية  الباح ون لدراسااااااااة  وعلى هذا األساااااااااس اتجها   التي يجب على املعاااااااارف مراعاتها حتى يسااااااااتفيد الطالب مت التدريب امليداني

م  ل   ويت  اإلدارة املدرساية ودورها في تحقيق أهداف التدريب امليداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضاة بجامعة الزاوية

باالرالا على بفئة التدريس أ  مكان الدرس بدراساااااااتي مت جميع الجوانب بحيا يمكت أن يكون مماساااااااب أو غير مماساااااااب واالرالا  

والعماال على وضاااااااااااااع     واملالعااب واألدوات واإلمكااانااات والوسااااااااااااااااياال التعليميااة متوفرة أو غير متوفرة وإيجاااد باادياال لهااا  املكعااااااااااااااااةعلى  

 وهو ألساس األول في رعداد املعلم .  ى يتحقق االستقرار خالل التدريب امليدانيمقترحات ل ل تل  الةعوبات حت

 هدف البحث : 

   على:يهدف البحث للتعرف   

وعلوم الرياضااااااة بجامعة   لطالب كلية التربية البدنية  امليدانيتحقيق أهداف التدريب   في  ودورها  فاعلية االدارة املدرسااااااية -1

 الزاوية.

 البحث:تساؤل  

وعلوم بجاامعاة   لطالب كلياة التربياة البادنياة  امليادانيتحقيق أهاداف التادرياب    فيودورهاا    ياة االدارة املادرساااااااااااااياةفااعل   ماا ماد -1

 الزاوية؟

   :البحثمصطلحات  

 امليداني:التدريب  

هو جميع األنعاااااااااااااطااة واليبرات التعليميااة التي تهاادف رلى رعااداد وتاانهياال الطااالااب املعلم حسااااااااااااااب الكفاااءات الالزمااة ملهمااة   

 .  (23:  8التدريس". )

  السابقة:الدراسات  .

 ألهمية الدراسات السابقة
ً
  يلي:قام الباح ون بمس  الدراسات السابقة ملوضوا البحا وقام بتةكيفها  ما   نظرا

 ( :6( . )2004. دراسة مصطفى السائح محمد : )1

وتهاادف هااذه الاادراساااااااااااااااة     للطالب املعلمين"  ضعموان " دور التربيااة العمليااة بمظااامهااا ال ااالي في اساااااااااااااتكمااال اإلعااداد الجيااد 

للتعرف على دور التربياة العملياة بمظاامهاا ال االي في اساااااااااااااتكماال اإلعاداد الجياد للطالب املعلمين و اذلا  تقاديم توهاااااااااااااياات يمكت أن  

اسااااااااااات دم الباحا املم   الوهااااااااااافي باألسااااااااااالوب املسااااااااااا ي ملاليمتي ربيعة  حيا     تساااااااااااهم في زيادة الفاعلية اإليجابية للتربية العملية
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 مت معااااااااارفي التربية العملية  72و ل  باسااااااااات دام عيمة بلغق )     الدراساااااااااة
ً
وأظهرت أهم نتايج هذه الدراساااااااااة أن التربية   ( معااااااااارفا

 العملية بمظامها ال الي ال تساعد على استكمال اإلعداد الجيد للطالب املعلم.

 ( :3)  (.2005يف علي حماد: )دراسة شر . 2

وتهاادف    ،ضعموان "واقع التربياة العملياة في مماارق جاامعاة القادس املفتوحاة بمحاافظاات غزة مت وجهاة نظر الادارساااااااااااااين" 

حيا    ،واقع التربية العملية في ممارق جامعة القدس املفتوحة بمحافظة غزة مت وجهة نظر الدارساااين  هذه الدراساااة للتعرف على

( رالب معلم  34)  و ل  باساااااااات دام عيمة بلغق  ملم   الوهاااااااافي باألساااااااالوب املساااااااا ي ملاليمتي ربيعة الدراسااااااااةاساااااااات دم الباحا ا

وأظهرت أهم نتاايج هاذه الادراساااااااااااااة محور اإلشاااااااااااااراف التربو  جااء في الترتفاب األول ومحور مادرساااااااااااااة التادرياب املرتباة     وراالباة معلماة

 الساضعة .

 ( :9)  (.2006) الفتاح:. دراسة يحيى محمد ومحمد عبد 3

وتهدف هذه     ضعموان "تةاااااااااور مقترح لتطوير برنامج التربية العملية لطلبة تعليم املرحلة األسااااااااااساااااااااية بجامعة األق اااااااااعى" 

والتعرف على الفرو  في    الدراسااااااااة للتعرف على مسااااااااتو  أداة التدريس لد  الطلبة املعلمين ت ةااااااااص تعليم املرحلة األساااااااااسااااااااية

و التعرف على آراء الطلبة املعلمين     مستو  االتجاهات نحو مهمة التدريب لد  الطلبة املعلمين ت ةص تعليم املرحلة األساسية

اسااااااااات دم الباح ان املم   الوهااااااااافي  حيا    ألسااااااااااساااااااااية في التربية العملية بكلية التربية جامعة األق اااااااااعىت ةاااااااااص تعليم املرحلة ا

 ورالبة معلمة65و ل  باسات دام عيمة بلغق عدد)  ،باألسالوب املسا ي ملاليمتي ربيعة الدراساة
ً
 معلما

ً
وأظهرت أهم نتايج    ( رالبا

 في مساااااااتو  أداء التدريب لةاااااااال     لتدريبهذه الدراساااااااة ارتفاا مساااااااتو  أداء االتجاهات نحو مهمة ا
ً
ووجود فرو  دالة رحةااااااااييا

 في مساااااااااتو  أداء التدريب يعز  ملتغير ممارساااااااااة التدريب  املساااااااااتو  الراضع
ً
و ارتفاا نسااااااااابة آراء     وعدم وجود فرو  دالة رحةااااااااااييا

 الطلبة نحو اقتراح تةور لتطوير برنامج التربية العملية .

 ( :2( . )2007) حافظ: . دراسة إيمان سالم وإجالل4

وتهدف     ضعموان "تقويم برنامج التدريب امليداني لطالبات كلية التربية الرياضاااااااااااية للبمات باإلساااااااااااكمدرية شاااااااااااعبة الترويج" 

والتعرف على تقويم    دراساااااااااااااة تحليلياة ألهاداف التادرياب املياداني والةاااااااااااااعوباات التي قاد تعو  تمفياذه  هاذه الادراساااااااااااااة للتعرف على

  هاااايات الالزمة لرفع  فاءة وفاعلية التدريب امليداني لعااااعبة الترويج بكلية التربية الرياضااااية للبمات باإلسااااكمدريةاملقترحات والتو 

( ع ااااو  120و ل  باساااات دام عيمة بلغق ) ،اساااات دم الباح ان املم   الوهاااافي باألساااالوب املساااا ي ملاليمتي ربيعة الدراسااااةحيا  

وعدم     ذه الدراسااااة عدم اسااااتكمال دراسااااة املقررات قبل اليرو  لتدريب امليدانيوأظهرت أهم نتايج ه   ( رالبة36هيئة تدريس و)

وأهمية مماقعااة املعااكالت التي تواجي الطلبة أحماء    مراعاة حرية اختيار الطالب لموعية املؤسااسااات التي يوفرها التدريب امليداني

 لتحقيق االساااااتفادة  التدريب امليداني مع املواجهات
ً
وعدم مراعاة ضعا     وعدم  فاية التدريب امليداني  فترة متواهااااالة أسااااابوعيا

على جميع نوا ي    وعادم شااااااااااااامول التقويم في التادرياب املياداني   أساااااااااااااس ومبااد  تقويم المجااح في التادرياب املياداني بااملؤساااااااااااااسااااااااااااااات

 ال يةية للطلبة وأقرانهم.

 ( :5( . )2007. دراسة محمد حميدان العبادي: )5

وتهدف هذه الدراساااااة     ضعموان "تقويم برنامج التربية العملية بكلية التربية الرياضاااااية مت وجهة نظر الطالبات املعلمات" 

اسااااااااااااات ادم البااحاا املم   الوهااااااااااااافي  حياا     للتعرف على تقويم برناامج التربياة العملياة في كلياة التربياة الريااضاااااااااااااياة جاامعاة الكوياق

 37)  و لا  بااسااااااااااااات ادام عيماة بلغاق عادد   ،بااألسااااااااااااالوب املسااااااااااااا ي ملاليمتاي ربيعاة الادراساااااااااااااة
ً
 ومعلماا

ً
وأظهرت أهم نتاايج هاذه     ( راالباا
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وجود فرو  بين آراء    ظهور قةااااااااااااور في رجراءات الكلية اتجاه التربية العملية  يات في برنامج التربية العمليةظهور ساااااااااااالب الدراسااااااااااااة

 الطالبات املعلمات في تقويمهت لدور املعرف ودور املعلمة املتعاونة .

 ( :4( . )2008. دراسة صديقة محمد و دعاء الدرديري و وفاء عبد الحفيظ : )6

تراتيجيااة مقترحااة لتطوير املهااارات التاادريسااااااااااااايااة إلعااداد الطااالبااات للتاادريااب امليااداني بكليااة التربيااة ضعموان "فاااعليااة رسااااااااااااا  

تةاااااااااميم رساااااااااتراتيجية مقترحة لتطوير املهارات التدريساااااااااية إلعداد    وتهدف هذه الدراساااااااااة للتعرف على ،الرياضاااااااااية باإلساااااااااكمدرية"

م الباح ات املم   الوهاااااااااااافي باألساااااااااااالوب املساااااااااااا ي ملاليمتي ربيعة  حيا اساااااااااااات د   الطالبات للتدريب امليداني بكلية التربية البدنية

و ل  باساااااات دام عيمة     حم اساااااات دام املم   التجريعي للتعرف على فاعلية اإلسااااااتراتيجية في تطوير املهارات التدريسااااااية  ،الدراسااااااة

( راالباة ضاااااااااااااابطاة تم اختياارهت  20و)( راالباة تجريلياة  20( راالباة قساااااااااااااماق رلى مجموعتين كال مجموعاة )40ععاااااااااااااوايياة بل  عاددهاا )

التوهاااااااااال رلى قايمة باملهارات التدريسااااااااااية األساااااااااااسااااااااااية والفرعية الواجب  وأظهرت أهم نتايج هذه الدراسااااااااااة  بالطريقة الععااااااااااوايية

ط العام  وفعالية اإلسااااتراتيجية املقترحة لتطوير املهارات التدريسااااية واملتم لة في )الت طي   توافرها لطالبات كلية التربية الرياضااااية

 ال يةية(.  -املوقف التعليمي للطالبة واملعلمة والتلميذ  -للمادة التعليمية

 . مدي االستفادة من الدراسات السابقة :  

التاادريااب امليااداني والتي أمكت    مت خالل ررالا الباااح ون على العااديااد مت الاادراسااااااااااااااات السااااااااااااااابقااة التي اهتمااق باادراسااااااااااااااة 

 االستفادة منها في هذا البحا بما يلي :

 يعتبر البحا ال الي امتداد للدراسات السابقة مت حيا ارتبارها بالتدريب امليداني . -1

 ساعدت الدراسات السابقة الباح ون في بلورة معكلة البحا . -2

 هداف و تساؤل البحا . ساعدت الدراسات السابقة الباح ون في هياغة -3

 م   املست دم في البحا.ساعدت الدراسات السابقة الباح ون على  يفية اختيار وتحديد امل -4

 استمارة االستليان كنداة لجمع البيانات.  رعداد ساعدت الدراسات السابقة الباح ون على  يفية   -5

 ساعدت الدراسات السابقة الباح ون في اختيار أنسب الوسايل اإلحةايية . -6

 أعتمد الباح ون في تحليل المتايج على ضعا الدراسات السابقة . -7

 . إجراءات البحث :

 يت مت اليطوات التي أتبعها الباح ون في رجراء هذا البحا على المحو التالي :   

 . منهج البحث :

 .البحااست دام الباح ون املم   الوهفى باالسلوب املس ى و ل  ملاليمتة لطبيعة هذا   

 . مجتمع البحث :  

 .  2020 -  219لزاوية للعام الجامعي  يتم ل مجتمع البحا في رلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة ا 

 . عينة البحث :

بكلياة التربياة البادنياة وعلوم الريااضاااااااااااااة بجاامعاة الزاوياة والباال  عاددهم    تم أختياارعيماة البحاا مت رلباة الساااااااااااااماة الراضعاة 

( رالب أجريااق عليهم الاادراساااااااااااااااة 10( رااالااب للاادراساااااااااااااااة األسااااااااااااااااسااااااااااااايااة و)34منهم )   (  2020  –  2019)  رااالااب للعااام الجااامعى  (44)

 االستطالعية.  

 . أداة البحث " جمع البيانات ": 
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لجمع البيانات واملعلومات التي يمكت مت خاللها التعرف على فاعلية   أسااااااااااات دم الباح ون " اساااااااااااتمارة اساااااااااااتليان " كنداة 

 لتدريب امليداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية .  اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق أهداف ا

 . خطوات بناء استمارة االستبيان: 

 صدق استمارة االستبيان:  –أوال 

اعتماد البااح ون على هاااااااااااااد  امل تو  و لا  مت خالل ررالعهم على العادياد مت املراجع العلمياة ال ادي اة والادراساااااااااااااات   

لعلمية وبرجراء العديد مت املقابالت ال اااااايةااااااية مع ضعا اليبراء وامل كمين مت أع اااااااء هيئة التدريس قام السااااااابقة والبحو  ا

الباح ون برعداد " اسااااااااااااتمارة االسااااااااااااتليان " حول فاعلية اإلدارة املدرسااااااااااااية ودورها في تحقيق أهداف التدريب امليداني لطالب كلية  

وتم عرضاااها على اليبراء وامل كمين وقام كل خبير بربداء الرأ  في االساااتمارة ساااواء التربية البدنية وعلوم الرياضاااة بجامعة الزاوية   

" حم عرضاااااااااها عليهم  1بال ذف أو اإلضاااااااااافة أو التعديل وقام الباح ون بتعديل االساااااااااتمارة وفقا ألراء اليبراء وامل كمين مرفق رقم "

نهايية لالسااااتمارة حيا اشااااتملق خمسااااة محاور أساااااسااااية وكانق مرة أخر  ضعد التعديل إلتمام املوافقة النهايية  وتمق املوافقة ال

 على المحو التالي :

 محااااااااور استااامارة االستاااابيان ت

 ة للتدريااااس .ا اااتساب الطالب املهاااارات األساسية الالزماااا  1

 ملااوجب نااحو مهمة التدرياااس .تماامية  يةية الطالب لالتجاه ا 2

 ملساهمااة فيهاااا بفاااااعلية  تاااعريف الطالب على األنعطة املدرسيااااة امليتلفااااة وا  3

  تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست التةرف  مادرس ماسؤول عات عملي . 4

 ح االبتكاار باست دام البدايال .تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية رو   5

 ثبات استمارة االستبيان:   –يا ثان

اساااات دم الباح ون معامل آلفا  روبان  مت أجل التن د مت حبات االسااااتمارة  حيا وزعوا اسااااتمارة االسااااتليان على عدد   

( يو اااااااا  قيم املعامالت. وقد تم قياس املعامل في التجربة 1والجدول )   رلبة مت الساااااااامة الراضعة ومت خار  العيمة األساااااااااسااااااااية  10

 10ن =        معامل الفا لكروبان  لعبارات محاور استمارة االستليان    االستطالعية.

 امل اور 
معامل الفا لكروناب  

 للمحاور 

معامل الفا لكروناب  

 لالستمارة  كل 

 0.92 ا اااتساب الطالب املهاااارات األساسية الالزمااااة للتدريااااس . 

0.81 

 0.86 تماامية  يةية الطالب لالتجاه املااوجب نااحو مهمة التدرياااس . 

 0.83 تاااعريف الطالب على األنعطة املدرسيااااة امليتلفااااة واملساهمااة فيهاااا بفاااااعلية .

 0.89 تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست التةرف  مادرس ماسؤول عات عملي.

 0.88 البدايال.تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاار باست دام 
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( واليام بمعامل ألفا لكروناب  لعبارات محاور اسااااااتمارة االسااااااتليان  ارتفاا قيم معامل الفا 1يتضاااااا  مت الجدول رقم )

مماا يؤ اد أن العباارات تتجاانس فيماا بينهاا    0.60( وهاذه القيم أ بر مت  0.92رلى    0.83لكرونااب  لعباارات امل ااور حياا بلغاق ماا بين )

 
ً
وتتسم بال بات وأنها متكاملة تسهم في بماء امل ور  وأن أ  حذف أو رضافة أل  مت هذه العبارات أو األضعاد مت املمكت يؤحر سلبيا

 في بماء املقياس.

 التجربة االستطالعية :  

( رالب مت املجتمع  10على عيمة قوامها )  2020-01-28فق قام الباح ون برجراء دراسااااااااااااة اسااااااااااااتطالعية يوم ال الحاء املوا 

 األهلي ومت خار  أفراد العيمة األساسية و ل  بهدف التعرف على:  

 الةعوبات التي قد تواجي الباح ون في تمفيذ التجربة األساسية.  -

  يفية ملء االستمارات املست دمة في البحا . -

 . يفية توزيع وجمع االستمارات على عيمة البحا -

 الوعاء الزمني لتوزيع وجمع االستمارات . -

 حبات استمارة االستليان.   -

 تحديد األسلوب التمظيمي للعمل .   -

 تدريب املساعديت .  -

 . التجربة األساسية :  

في    ( رالب مت رلبة الساامة الراضعة34على عدد )  2020 -  2019لجامعي قام الباح ون برجراء الدراسااة األساااسااية للعام ا 

 . وتم توزيع استمارة االستليان عليهم ضعد فترة انتهاء التدريب امليداني مباشرة.  2020-02-27رلى غاية   2020-02-02الفترة  

 . الوسائل اإلحصائية :  

 قام الباح ون باست دام الوسايل اإلحةايية التالية :   

 التكرار والكسبة املئوية.   •

 املتوسط ال سابي. •

 معامل آلفا روبان . •

 الالزمااااة للتدريااااس : الطالب للمهاااارات األساسية  اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااتسابحور األول :  . امل

س الالزمــــة للتدريــــ الطالب للمهـــارات األساسية األول : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق اكـــتساب (: يوضح النسبة املئوية باملحور 1الجدول رقم )

 بشكل عام. 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 30.30% %25 44.71% امل ور األول 

 

الطالب   اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااااااااااااااتساب  األول  ( واليام بالكسبة املئوية بامل ور 1يتض  مت الجدول رقم ) 

% وكانق قيمة االستجابة رلى    44.71حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم    ضعكل عامالالزمااااااااااااااااة للتدريااااااااااااااااس  للمهااااااااااااارات األساسية

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االساتجابات ال الحة واليام بالكسابة املئوية    %  30.30% وأما قيمة االساتجابة بال    25حد ما 

 ضعكل عام .الالزمااااة للتدريااااس  رات األساسيةالطالب للمهاااا األول اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااتساب بامل ور 
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الطالب للمهـــارات   املحور األول : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق اكـــتساب(: يوضح التكرار والنسبة املئوية لكل عبارة من 2الجدول رقم )

 . الالزمــــة للتدريــــس األساسية

 األهمية

 الكسلية

 نعام رلى حد ما ال
 املهاااارات األساسية الالزمااااة للتدريااااس  ا اااتساب

 

 ت % ت % ت % ت

66.18 26.47 9 14.71 5 58.82 20 
تساااااااااااهم اإلدارة املدرساااااااااااية بتعريف الطالب ضعملية ت طيط الدروس  

 و يفية تمفيذها.
1 

 2 تساعد اإلدارة املدرسية الطالب في أخرا  الدرس. 17 50.00 9 26.47 8 23.53 63.24

 3 تقوم اإلدارة املدرسية باملساعدة بتهيئة التالميذ للدرس. 22 64.71 3 8.82 9 26.47 69.12

 4 تحا اإلدارة املدرسية الطالب على االلت ام بتمفيذ املم  . 25 73.53 4 11.76 5 14.71 79.41

54.41 32.35 11 26.47 9 41.18 14 
تعقااد اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة اجتماااعااات بةااااااااااااافااة مساااااااااااااتمرة مع الطالب 

 املعلمين لتوجيهيهم .
5 

61.76 17.65 6 41.18 14 41.18 14 
تساااااااااااااااعااد اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة في تاادريااب الطالب على مواقف التعليم 

 امليتلفة.
6 

 7 رالب على حده.تقوم اإلدارة املدرسية بتوجيي كل   6 17.65 11 32.35 17 50.00 33.82

 8 تساعد اإلدارة املدرسية على تدعيم الةفات القيادية لد  الطالب. 14 41.18 10 29.41 10 29.41 55.88

42.65 38.24 13 38.24 13 23.53 8 
تساااهم اإلدارة املدرساااية في تعليم الطالب على  يفية تح اااير الدرس  

 وإعداده.
9 

45.59 44.12 15 20.59 7 35.29 12 
تحرم اإلدارة املدرسااااااية على الكعااااااف على  راسااااااة ت  ااااااير الدرس 

 ضعكل مستمر .
10 

 

وهو اإلدارة املدرساية ودورها في    امل ور األول ( واليام بالتكرار والكسابة املئوية لكل عبارة مت  2يتضا  مت الجدول رقم )

 الالزمااااة للتدريااااس الطالب للمهاااارات األساسية تحقيق ا اااتساب

( أقل قيمة مد   7العبارة رقم )وكانق    %73.53( أعلى قيمة مد  االساااااااااااتجابة بمعم ونسااااااااااابتها  4حيا كانق العبارة رقم )

وكانق    %41.18( أعلى قيمة مد  االساااااااااتجابة رلى حد ما ونسااااااااابتها  6بفمما كانق العبارة رقم )   %17.65االساااااااااتجابة بمعم ونسااااااااابتها  

بة بال  ( أعلى قيمة مد  االسااااتجا7وبفمما كانق العبارة رقم )   %8.82( أقل قيمة مد  االسااااتجابة رلى حد ما ونساااابتها  3العبارة رقم )

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين     %14.71( أقل قيمة مد  االساااااااااتجابة بال ونسااااااااابتها  4وكانق العبارة رقم )   %50.00و نسااااااااابتها  

 وهو اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق ا اااتساب  امل ور األول االستجابات ال الحة والياهة بالتكرار والكسبة املئوية لكل عبارة مت 

 . الالزمااااة للتدريااااس اااارات األساسيةالطالب للمه

 ودورها في تحقيق تماامية  يةية الطالب وتماامية االتجاه املااوجب نااحو مهمة التدرياااس  اإلدارة املدرسية  املحور الثاني :
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 (:  3الجدول رقم )

ودورها في تحقيق تنــمية شخصية الطالب وتنــمية االتجاه املــوجب نــحو مهنة التدريـــس    اإلدارة املدرسية الثاني : يوضح النسبة املئوية باملحور 

 بشكل عام. 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 31.18% 20.59% 48.24% امل ور ال اني  

 

ودورها في تحقيق تماااااااااااااااااامية  يةية    ال اني اإلدارة املدرسية ( واليام بالكسبة املئوية بامل ور 3يتض  مت الجدول رقم ) 

% وكانق قيمة   48.24ضعكل عام حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم  الطالب وتماااااااااامية االتجاه املااااااااااوجب نااااااااااحو مهمة التدرياااااااااااااااس 

وهااذا ممااا ياادل على وجود فرو  بين االساااااااااااااتجااابااات ال الحااة    %31.18% وأمااا قيمااة االساااااااااااااتجااابااة بال  20.59االساااااااااااااتجااابااة رلى حااد مااا  

ودورها في تحقيق تماااااااامية  يةية الطالب وتماااااااامية االتجاه املااااااااوجب نااااااااحو    اإلدارة املدرسية ال اني اليام بالكسبة املئوية بامل ور و 

 ضعكل عام .مهمة التدرياااس 

تحقيق تنــمية شخصية الطالب وتنــمية  ودورها في  اإلدارة املدرسية من املحور الثاني :(: يوضح التكرار والنسبة املئوية لكل عبارة 4الجدول )

 .االتجاه املــوجب نــحو مهنة التدريـــس

األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
 ت تماامية  يةية الطالب وتماامية االتجاه املااوجب نااحو مهمة التدرياااس 

 ت % ت % ت %

 1 تقوم اإلدارة املدرسية بمساعدة الطالب نفسيا للتكيف مع ببفئتي الجديدة . 26 76.47 1 2.94 7 20.59 77.94

 2 توجد باملدرسة حجرة خاهة بمعلم التربية البدنية . 18 52.94 7 20.59 9 26.47 63.24

 3 تعامل اإلدارة املدرسية الطالب  تلميذ باملدرسة. 22 64.71 3 8.82 9 26.47 69.12

 4 تقف اإلدارة املدرسية رلى جانب التلميذ دايما حتى ولو كان م طئ . 4 11.76 9 26.47 21 61.76 25.00

 5 تمظر اإلدارة املدرسية رلى التدريب امليداني على أني شعئ غير مهم . 8 23.53 6 17.65 20 58.82 32.35

 6 ملادة التربية البدنية رلى أنها مادة غير أساسية . تمظر اإلدارة املدرسية 14 41.18 4 11.76 16 47.06 47.06

 7 تساعد اإلدارة املدرسية في تدريب الطالب على اتزان  يةفتي. 18 52.94 12 35.29 4 11.76 70.59

 8 تساعد اإلدارة املدرسية في تدريب الطالب على دقة املالحظة. 15 44.12 11 32.35 8 23.53 60.29

70.59 17.65 6 23.53 8 58.82 20 
تقوم اإلدارة املدرساية بتدريب الطالب على  يفية التةارف في ال ةاص التي  

 يغيب عنها املعلمين .
9 

 10 تحرم اإلدارة املدرسية على متاضعة الطالب داخل الدرس . 19 55.88 9 26.47 6 17.65 69.12

ودورها في    اإلدارة املدرساااااااااااية ال اني  امل ور ( واليام بالتكرار والكسااااااااااابة املئوية لكل عبارة مت  4يتضااااااااااا  مت الجدول رقم )

( أعلى قيمة مد   1حيا كانق العبارة رقم )  تحقيق تماااااااااااااامية  يةية الطالب وتماااااااااااااامية االتجاه املااااااااااااااوجب نااااااااااااااحو مهمة التدرياااااااااااااااااااااس

بفمما كانق العبارة    %  11.76( أقل قيمة مد  االسااااتجابة بمعم ونساااابتها  4وكانق العبارة رقم )   %76.47االسااااتجابة بمعم ونساااابتها  

( أقال قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا  1وكااناق العباارة رقم )   %  35.29( أعلى قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا ونسااااااااااااابتهاا  7رقم )

( أقل قيمة 7وكانق العبارة رقم )  %  61.76د  االساااتجابة بال و نسااابتها  ( أعلى قيمة م4وبفمما كانق العبارة رقم )   %2.94ونسااابتها  

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االسااااااااتجابات ال الحة والياهااااااااة بالتكرار والكساااااااابة     %11.76مد  االسااااااااتجابة رلى بال ونساااااااابتها  
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يةية الطالب وتماااااامية االتجاه املااااااوجب نااااااحو مهمة  ودورها في تحقيق تماااااامية    اإلدارة املدرسية امل ور ال انياملئوية لكل عبارة مت  

 . التدرياااس

ودورها في تحقيق تااااااااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااااااااااة امليتلفااااااااااااااااة واملساهمااااااااة فيهااااااااااااا    اإلدارة املدرسيةاملحور الثالث :  

 بفاااااعلية

 (:  5الجدول رقم )

ودورها في تحقيق تـــعرف الطالب على األنشطة املدرسيــــة املختلفــــة واملساهمــة فيهـــا  ارة املدرسيةباملحور الثالث : اإلديوضح النسبة املئوية 

 بشكل عام.بفــــاعلية 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 16.91% 18.75% 64.34% امل ور ال الا 

 

ودورها في تحقيق تاااااااااااااااااااااااااااعرف الطالب    اإلدارة املدرسيةال الا  ( واليام بالكسبة املئوية بامل ور 5يتض  مت الجدول رقم )

% وكانق   64.34حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم   ضعكل عامعلى األنعطة املدرسيااااااااااااة امليتلفااااااااااااة واملساهمااااااة فيهاااااااااا بفاااااااااااااعلية  

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االساااااااتجابات ال الحة    %16.91% وأما قيمة االساااااااتجابة بال  18.75قيمة االساااااااتجابة رلى حد ما 

ودورها في تحقيق تااااااااااااااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااااااااااااااااااة امليتلفااااااااااااااااااااااااة   ال الا اإلدارة املدرسية واليام بالكسبة املئوية بامل ور 

 ضعكل عام.واملساهمااة فيهاااا بفاااااعلية 

ودورها في تحقيق تـــعرف الطالب على األنشطة   من املحور الثالث : اإلدارة املدرسيةئوية لكل عبارة (: يوضح التكرار والنسبة امل6الجدول رقم )

 املدرسيــــة املختلفــــة واملساهمــة فيهـــا بفــــاعلية  

األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
 ت ااا بفاااااعليةتاااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااة امليتلفااااة واملساهمااة فيها

 ت % ت % ت %

 1 تقوم اإلدارة املدرسية بتعريف الطالب ببفئتي املدرسية وإمكانيتها ومالعبها  23 67.65 6 17.65 5 14.71 76.47

 2 باملاااااادرسة .  داياام  نعا  رياضعي  يوجاد 24 70.59 7 20.59 3 8.82 80.88

91.18 2.94 1 11.76 4 85.29 29 
تعمل اإلدارة املدرسااااية على حا الطالب على املعااااار ة باألنعااااطة امليتلفة 

 باملدرسة الديكية وال قافية واالجتماعية .
3 

75.00 11.76 4 26.47 9 61.76 21 
الطالب في حياة املدرساااااااااة   تعمل اإلدارة املدرساااااااااية على املسااااااااااهمة في ردما 

 االجتماعية.
4 

 5 تحرم اإلدارة املدرسية على رن يتولى الطالب مهمة رابور الةباح . 19 55.88 6 17.65 9 26.47 64.71

 6 الطالب باإلشراف العام على املدرسة   تحرم اإلدارة املدرسية على معار ة 18 52.94 5 14.71 11 32.35 60.29

 7 تسهم اإلدارة املدرسية في تممية روح االبتكار لد  الطالب . 20 58.82 7 20.59 7 20.59 69.12

72.06 17.65 6 20.59 7 61.76 21 
تساعد اإلدارة املدرسية الطالب باإلشراف على الكعا  الرياضعي أحماء فترة 

 االستراحة .
8 
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ودورها في    اإلدارة املدرساااااااااية امل ور ال الا( واليام بالتكرار والكسااااااااابة املئوية لكل عبارة مت  6يتضااااااااا  مت الجدول رقم )

( أعلى قيمة مد   3حيا كانق العبارة رقم )   تحقيق تاااااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااااااة امليتلفااااااااااااة واملساهمااااااة فيهاااااااااا بفاااااااااااااعلية

بفمما كانق العبارة    %  52.94( أقل قيمة مد  االساااتجابة بمعم ونسااابتها  6%  وكانق العبارة رقم )  85.29االساااتجابة بمعم ونسااابتها  

جااباة رلى حاد ماا  ( أقال قيماة ماد  االسااااااااااااات3وكااناق العباارة رقم )   %  26.47( أعلى قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا ونسااااااااااااابتهاا  4رقم )

( أقل قيمة 3وكانق العبارة رقم )  %  32.35( أعلى قيمة مد  االستجابة بال و نسبتها6وبفمما كانق العبارة رقم )  %  11.76ونسبتها

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االسااااتجابات ال الحة والياهااااة بالتكرار والكساااابة املئوية    %  2.94مد  االسااااتجابة بال ونساااابتها  

ودورها في تحقيق تااااااعرف الطالب على األنعطة املدرسيااااااااة امليتلفااااااااة واملساهمااااة فيهااااااا    اإلدارة املدرسية امل ور ال الاعبارة مت  لكل 

 .بفاااااعلية 

مااسؤول  اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تااعويد الطااالب على تحماال املسؤولية وحست التةرف  مااعلم املحور الرابع :  

 عات عملي

 (:  7الجدول رقم )

الرابع : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تـعويد الطـالب على تحمـل املسؤولية وحسن التصرف كمـعلم مـسؤول  يوضح النسبة املئوية باملحور 

 بشكل عام. عـن عمله 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 25.93% 29.68% 44.38% امل ور الراضع

اإلدارة املدرسااية ودورها في تحقيق تاااااااااااااااعويد الطاااااااااااااااالب  الراضع ( واليام بالكساابة املئوية بامل ور 7الجدول رقم )يتضاا  مت  

%    44.38ضعكل عام حيا كانق قيمة مد  االستجابة بمعم  على تحمااااااااال املسؤولية وحست التةرف  ماااااااااعلم ماااااااااسؤول عااااااااات عملي 

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االساااااااااتجابات     %25.93ساااااااااتجابة بال % وأما قيمة اال 29.68وكانق قيمة االساااااااااتجابة رلى حد ما 

اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تاااااااااااااعويد الطاااااااااااااالب على تحمااااااااااااال املسؤولية وحست   الراضع ال الحة واليام بالكسبة املئوية بامل ور 

 ضعكل عام .التةرف  ماعلم ماسؤول عات عملي 

املحور الرابع : اإلدارة املدرسية ودورها في تحقيق تـعويد الطـالب على تحمـل  (: يوضح التكرار والنسبة املئوية لكل عبارة من 8الجدول رقم )

 املسؤولية وحسن التصرف كمـعلم مـسؤول عـن عمله

األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
التةرف  مادرس  تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست 

 ماسؤول عات عملي 

 

 ت
 ت % ت % ت %

61.76 20.59 7 35.29 12 44.12 15 
املدرسااااية تقارير ضعااااكل مسااااتمر عت مسااااتو  الطالب   ترفع اإلدارة

 رلى املعرفين 
1 

80.88 8.82 3 20.59 7 70.59 24 
تعمل اإلدارة املدرسااااااااااية على حا الطالب على االلت ام ببدء وانتهاء  

 ال ةص .
2 

73.53 8.82 3 35.29 12 55.88 19 
تقوم اإلدارة املدرسااااااااية بتوفير عدد كافي مت ال ةااااااااص لكل رالب 

 التدريب امليداني .
3 

54.41 23.53 8 44.12 15 32.35 11 
تراعى اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة عاادم تكاادس الفةاااااااااااااول في السااااااااااااااااحااة في 

 ال ةة الوحدة .
4 



فاعلية اإلدارة المدرسية ودورها في تحقيق أهداف التدريب الميداني لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة 

 الزاوية
 2021العدد السابع 

  
 

  

 الخمس / ليبيا  – جامعة المرقب  – كلية التربية البدنية 
166 

HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                                                          

 

األهمية 

 الكسلية

 نعم رلى حد ما ال
التةرف  مادرس  تاعويد الطاالب على تحمال املسؤولية وحست 

 ماسؤول عات عملي 

 

 ت
 ت % ت % ت %

54.41 32.35 11 26.47 9 41.18 14 
تقوم اإلدارة املادرساااااااااااااياة بتانخير حةاااااااااااااص التربياة البادنياة رلى نهااياة  

 اليوم الدرا عي .
5 

41.18 50.00 17 17.65 6 32.35 11 
تحرم اإلدارة املادرساااااااااااااياة على رلزام كال التالمياذ باالز  الريااضاااااااااااااعي  

 . رحماء ال ةة
6 

45.59 35.29 12 38.24 13 26.47 9 
تقوم اإلدارة املاااادرسااااااااااااايااااة باااارساااااااااااااماااااد الاااادروس االحتياااااريااااة بطريقااااة  

 ععوايية رلى الطالب .
7 

 8 تماقش اإلدارة املدرسية املعاكل مع الطالب وتعمل على حلها . 15 44.12 14 41.18 5 14.71 64.71

 9 تنخذ اإلدارة بال لول التي يقترحها الطالب ل ل املعاكل . 11 32.35 12 35.29 11 32.35 50.00

60.29 35.29 12 8.82 3 55.88 19 
تحرم اإلدارة املدرسااااااااااية على توقيع الطالب في  ااااااااااجل ال  ااااااااااور  

 والغياب .
10 

64.71 23.53 8 23.53 8 52.94 18 
تعماال اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة على حااا الطالب على االهتمااام باااملظهر  

 العام وبالز  الرياضعي .
11 

 

الراضع اإلدارة املدرساااااااااااية ودورها في   امل ور ( واليام بالتكرار والكسااااااااااابة املئوية لكل عبارة مت  8يتضااااااااااا  مت الجدول رقم )

( أعلى قيمة 2حيا كانق العبارة رقم )  تحقيق تااااعويد الطااااالب على تحماااال املسؤولية وحست التةرف  مااااعلم مااااسؤول عاااات عملي

بفمما كانق   %  26.47( أقل قيمة مد  االسااااااااتجابة بمعم ونساااااااابتها7%  وكانق العبارة رقم )  70.59مد  االسااااااااتجابة بمعم ونساااااااابتها  

جابة رلى  ( أقل قيمة مد  االسااااااااات10وكانق العبارة رقم )   %  44.12( أعلى قيمة مد  االساااااااااتجابة رلى حد ما ونسااااااااابتها  4العبارة رقم )

(  2 3وكانق العبارة رقم )   %  50.00( أعلى قيمة مد  االساااااتجابة بال و نسااااابتها  6وبفمما كانق العبارة رقم )   %8.82  حد ما ونسااااابتها

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين االسااااااااااااتجابات ال الحة والياهااااااااااااة بالتكرار   %  8.82أقل قيمة مد  االسااااااااااااتجابة بال ونساااااااااااابتهما  

الراضع اإلدارة املدرساااية ودورها في تحقيق تاااااااااااااااااعويد الطاااااااااااااااااالب على تحمااااااااااااااااال املساااؤولية وحسااات    امل ور   كل عبارة متوالكسااابة املئوية ل

 التةرف  ماعلم ماسؤول عات عملي .

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على اساااااات دام الوسااااااايل التعليمية وتممية    فاعلية اإلدارة املدرساااااايةاملحور الخامس :  

 ت دام البدايال .روح االبتكاار باس

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على استخدام الوسائل   باملحور الخامس : فاعلية اإلدارة املدرسية(: يوضح النسبة املئوية 9الجدول رقم)

 بشكل عام. التعليمية وتنمية روح االبتكـار باستخدام البدائـل 

 ال إلى حد ما نعـم البيانات

 29.83% 30.67% 39.50% امل ور اليامس
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ودورها في تحقيق و تعويد    فاعلية اإلدارة املدرساية  اليامس ( واليام بالكسابة املئوية بامل ور 9يتضا  مت الجدول رقم )

حيا كانق قيمة مد  االستجابة   ضعكل عامالطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاااااااار باست دام البدايااااااال  

وهذا مما يدل على وجود فرو  بين     %29.83% وأما قيمة االسااتجابة بال  30.67% وكانق قيمة االسااتجابة رلى حد ما   39.50بمعم  

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على    اليامس فاعلية اإلدارة املدرسااااااااااااية االسااااااااااااتجابات ال الحة واليام بالكساااااااااااابة املئوية بامل ور 

 ضعكل عام .است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاار باست دام البدايال 

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على  املحور الخامس : فاعلية اإلدارة املدرسيةلنسبة املئوية لكل عبارة من (: يوضح التكرار وا 10الجدول رقم )

 استخدام الوسائل التعليمية وتنمية روح االبتكـار باستخدام البدائـل . 

 األهمية

 الكسلية

االبتكاار  تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح  نعم رلى حد ما ال

 باست دام البدايال 

 

 ت % ت % ت % ت

 1 تقوم اإلدارة املدرسية بتوفير الوسايل التعليمية . 17 50.00 13 38.24 4 11.76 69.12

 2 تساعد اإلدارة املدرسية في توفير أدوات بديلة للدروس . 10 29.41 12 35.29 12 35.29 47.06

 3 تساعد اإلدارة املدرسية في توفير أجهزة ومعدات رياضية للدروس . 13 38.24 11 32.35 10 29.41 54.41

 4 هما  مالعب خاهة ملمارسة الدرس ضعيد عت الفماء . 5 14.71 11 32.35 18 52.94 30.88

 5 املالعب ال تةل  لتمفيذ درس التربية البدنية . 8 23.53 12 35.29 14 41.18 41.18

61.76 26.47 9 23.53 8 50.00 17 
همااا  أمااا ت مغطاااة ملمااارسااااااااااااااة الاادرس رحماااء هطول األمطااار وأحماااء درجااات 

 ال رارة املرتفعة .
6 

 7 هما  باملدرسة مكان خام ) م زن ( ل فظ األدوات واألجهزة الرياضية . 24 70.59 6 17.65 4 11.76 79.41

 

  فاعلية اإلدارة املدرسااااااية   اليامس  امل ور ( واليام بالتكرار والكساااااابة املئوية لكل عبارة مت  10يتضاااااا  مت الجدول رقم )

حيا كانق العبارة     .  ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكااار باست دام البداياال

  14.71( أقل قيمة مد  االستجابة بمعم ونسبتها4%  وكانق العبارة رقم )  70.59بة بمعم ونسبتها  ( أعلى قيمة مد  االستجا7رقم )

( أقال قيماة ماد   7وكااناق العباارة رقم )   %  38.24( أعلى قيماة ماد  االساااااااااااااتجااباة رلى حاد ماا ونسااااااااااااابتهاا  1%  بفمماا كااناق العباارة رقم )

وكانق    %  52.94( أعلى قيمة مد  االسااااااااااتجابة بال و نساااااااااابتها4ارة رقم )وبفمما كانق العب   %17.65  االسااااااااااتجابة رلى حد ما ونساااااااااابتها

وهذا مماا يدل على وجود فرو  بين االساااااااااااااتجاابات ال الحة     %  11.76( أقل قيماة مد  االساااااااااااااتجاابة بال ونسااااااااااااابتهماا  1 7العباارة رقم )

ودورها في تحقيق و تعويد الطالب على    سااااايةفاعلية اإلدارة املدر   امل ور اليامس  والياهاااااة بالتكرار والكسااااابة املئوية لكل عبارة مت

 . است دام الوسايل التعليمية وتممية روح االبتكاار باست دام البدايال
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 االستنتاجات والتوصيات : -

 االستنتاجات : -

 في ضوء املم   املست دم وعرض ومماقعة المتايج التي تحةل عليها الباح ون تم التوهل رلى االستكتاجات التالية :

 عدم رسهام اإلدارة املدرسية بةورة فعلية في ضعا األمور الهامة وبعكل فاعل في تحقيق أهداف التدريب امليدانى .  -1

يعود رلى ريمان اإلدارة بنهميتها ودورها الفعال في بماء الجيل بل يعود رلى شاكل  اهتمام اإلدارة املدرساية باألنعاطة املدرساية ال  -2

 اليوم الدرا عي املعتاد وبالتالي هو لفس باالهتمام املوجي واملدروس وامليطط لي بل ألني شكل عام ت  ع لي جميع املدارس .

ة وعاادم اهتمااام وحرم اإلدارات املاادرسااااااااااااايااة على  عاادم  فااايااة اإلمكااانيااات باااملاادارس مت أدوات رياااضااااااااااااايااة وأجهزة وأدوات بااديلاا   -3

 توافرها باملدارس .

 .  عدم حرم اإلدارة املدرسية على هيانة املالعب بةفة مستمرة  -4

ال يوجد أ  دور لإلدارة املدرساااااية بةاااااورة وااااا يحة في توجيي الطالب مت خالل عدم اإلشاااااارة رلى أخطائهم فاإلدارة ال تتدخل    -5

دخلهاا لفس مت بااب ال رم على رعطااء الطاالاب وضاااااااااااااعاي  مادرس مساااااااااااااؤول بال مت بااب عادم  نهاايياا في عمال الطاالاب وعادم تا 

 االهتمام بالطالب وتوجيي رلى الةواب .

 املسؤولين اإلداريين باملدارس بنهمية الكعا  الرياضعي .  عدم اقتماا ضعا  -6

ت ناحية فاعلية تحةاااااااايل رالب  تر ز اإلدارة املدرسااااااااية على أساااااااااساااااااايات التدريس مت الماحية العااااااااكلية والتمظيمية ولفس م  -7

 التدريب امليداني لتل  األساسيات واملهام .

 عدم است دام الطر  واألساليب ال دي ة التي تساعد في تمفيذ درس التربية البدنية . -8

 عدم  فاية الفترة الزممية التي تحددها الكلية للتدريب امليداني املتةل . -9

 لطالب بتدريسها في اليوم الدرا عي . ثرة عدد حةص التربية البدنية التي يقوم ا -10

 عدم عقد لقاءات دورية بين املعرفين لالتفا  على أسس التدريب امليداني. -11

 هما  ضعا القةور مت املعرف في ال  ور للمدرسة رحماء التدريب امليدانى املمفةل واملتةل . -12

 عدم االتفا  على خطة موحدة لإلشراف والتوجيي . -13

 بمادة التربية البدنية بةورة و يحة . عدم اهتمام ادارة املدرسة -14

 عدم تعاون ادارة املدرسة مع رالب التدريب امليدانى بةورة فعلية . -15

 رلقاء معلمي املدرسة العبء على رالب التدريب امليدانى . -16

 ت ع ادارة املدرسة حةة التربية البدنية فى نهاية اليوم الدرا عى . -17

 اااااااااااااعى بمواعياد التادرياب امليادانى الخاذ  لا  فى االعتباار عماد توزيع حةاااااااااااااص التربياة  عادم تملياي املادارس قبال باداياة العاام الادرا -18

 البدنية فى الجدول الدرا عي .
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 التوصيات : -

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوص ى الباحثون بما يلي :  

بادقاة لإلدارة املادرساااااااااااااياة مت خالل عقاد اجتمااعاات بين املعااااااااااااارفين    يجاب على الكلياات توضااااااااااااايؤ أهاداف التادرياب امليادانى -1

 األكاديميين بالكلية واإلدارة املدرسية . 

يجااب على اإلدارة املاادرسااااااااااااايااة رن تعماال على املساااااااااااااااهمااة في العماال على تحقيق أهااداف التاادريااب املياادانى وتوفير التوجيااي   -2

حيااا رن عاادم    التعليميااة وتحقيق الممو املتكاااماال للطالب  التربو  والعلمي حتى يتوفر املماااا العلمي املماااساااااااااااااااب للعمليااة

 توافرها يؤد  رلى الفعل االكاديمى لبعا الطالب .  

 يجب رن يتم اختيار مدرسين  و  فاءة وخبرة عالية للتعاون مع الطالب .  -3

ال مت الكفاااءة التي على رأس ردارتهااا عقليااات رداريااة حكيمااة وجهاااز أدار  على مساااااااااااااتو  عاا   يجااب رن يتم اختيااار املاادارس -4

 العلمية الجيدة .  واليبرة ومدر  تماما ألهمية دور التربية البدنية وأهمية التدريب امليداني في رعداد الكوادر التدريسية

 يجب رن يتم وضع معايير وا  ة لإلدارة املدرسية لتقييم الطالب املعلم على ضوءها. -5

 تاحة باملدرسة والعمل على توفير ادوات بديلة .ضرورة استغالل رالب التدريب امليدانى لالمكانيات امل -6

 ضرورة العمل على توفير وسايل تعليمية متقدمة بنسلوب تكمولوجى حديا لتطوير العملية التعليمية والرقى بها . -7

 رغبات الطالب احماء توزيعهم على املدارس التدريب امليداني . مراعاة -8

بة خالل السااااااامة الدراساااااااية الرالا املعااااااارفين على كل ماهو حديا  ضااااااارورة عمل دورات هاااااااقل بننتظام وعلى فترات متقار  -9

 وجديد فى مجال االشراف والتوجيي .

 جهات المظر فى التدريب امليدانى .عقد لقاءات دورية للمعرفين لتبادل اليبرات واالفكار وو  -10

واالقتراحاات الجاانلياة فيماا  عمال اتةااااااااااااااالت دورياة مع مادير  املادارس التى يتم فيهاا التادرياب املياداني ملمااقعاااااااااااااة املعااااااااااااااكال   -11

 يتعلق بالتدريب امليداني.

يتم تمليااي املاادارس قباال باادايااة العااام الاادرا اااااااااااااعى بوقااق كااافى بمواعيااد التاادريااب املياادانى الخااذ  لاا  فى االعتبااار عمااد توزيع  -12

 حةص التربية البدنية فى الجدول الدرا عي .
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 قايمة املراجع

 
ا
 املراجع العربية:-أوال

 ريهاب سعد عبدالعزيز : -1

 

وإجااالل    -2 مااحاافااو   ساااااااااااااااااااالاام  ريااماااااااان 

 حافظ :

برامج مقترحة إلعداد معلمي التربية الرياضااااية لذو  االحتياجات الياهااااة في الكفايات 

 .2008   القاهرة   املهمية

تقويم برنامج التدريب امليداني للطالبات كلية التربية الرياضااااااااية للبمات  اإلسااااااااكمدرية   

2007. 

واقع التربية العملية في ممارق جامعة القدس املفتوحة غزة مت وجهة نظر الدارساااااااااااين   شريف علي حماد:-3

 .2005مل افظات غزة  رسالة ماجستير غير مكعورة   

فعاالياات اساااااااااااااتراتيجياة مقترحة لتطوير املهاارات التادريساااااااااااااياة إلعداد الطاالباات للتادريب   هديقي محمد محرم وآخرون: -4

التربية الرياضااااااااية باإلسااااااااكمدرية  املؤتمر اإلقليمي الراضع للمجلس الدولي  امليداني بكلية  

للصااااااا ة والتربية البدنية والترويؤ والتعبير ال ركي بممطقة العااااااار  األوساااااااط  نظريات 

 .2008وتطبيقات  كلية التربية الرياضية للبمين  جامعة اإلسكمدرية  

لعمليااااة في كليااااة التربيااااة الرياااااضااااااااااااايااااة مت وجهااااة نظر الطااااالبااااات  تقويم برنااااامج التربيااااة ا محمد ال ميدان العبيد :-5

 م.2007  2املعلمات  مجلة تربوية  جامعة الكويق   

 مةطفى السايؤ محمد:-6

 

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:  -7

دور التربية العملية بمظامها ال الي في اساااااتكمال اإلعداد الجيد للطالب املعلمين  بحا  

 .2004جامعة اإلسكمدرية      مكعور نظريات وتطبيقات كلية التربية الرياضية بمين

و  التحةايل املعرفي في التدريب امليداني للطالب املعلمين ت ةاص رياضاة قياس مسات

مجلااة    كليااة التربيااة الرياااضااااااااااااايااة للبمين   جااامعااة اإلساااااااااااااكماادريااة   رنتااا  علمي   ماادرسااااااااااااايااة

 .2006(  60نظريات تطبيقات العدد)

 .2006أساسيات وتطبيقات في علم املماه   مكتبة دار القاهرة    نجو  عبد الرحيم : -  8

مااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااد    -  9  يااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااى 

 ومحمد عبد الفتاح :

جامعة    تةاااااور مقترح لتطور برنامج التربية العملية لطلبة التعليم باملرحلة األسااااااساااااية

 .2006األق عى  
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