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  ملخص 

دفت الدراسة التعرف  ات الت ىإلھ اء  يالمعوق ة الرياضية أثن دريب معلمي التربي تواجه ت
رات الخدمة، والتحقق عما إذا كان يوجد فروق في بعض  رة، المؤھل"المتغي في " الجنس، الخب

ة ي الخدم دريبھم ف اء ت ين أثن ه المعلم ي تواج ات الت ي . المعوق ن معلم ة م ة الدراس ت عين وتكون
ة  م العين غ حج زة وبل ات غ ية بمحافظ ة الرياض اً و) ١٠١(التربي ي ) ٦٦(معلم ن معلم ة م معلم

تبانة ىوتوصلت ، التربية الرياضية، واستخدم الباحث أداة االس تبانة أ الدراسة إل ن مجاالت االس
ةحيث كان متوسط  ،تتفاوت من حيث قوتھا رات المقترحة في المجاالت  درجة الموافق ى الفق عل

ت  د بلغ ة ق ر العين ة نظ ن وجھ ل م غو ،)١٧٣.١٢٥(كك ل بل االت كك بي للمج وزن النس  ال
أثراً  ،%)٧٠.٩( ر ت ةبا وبدراسة أي المجاالت أكث ة نظر العين ات من وجھ الي لمعوق   :كانت كالت
دربين ) ٢ %).٧٢.٩(المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف ) ١ ة بالم ) ٣ %).٧١(المعوقات المتعلق

المعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان ) ٤ %).٦٨.٥(المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج 
روق ذات جود عدم و  %).٥٦.٧(المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج ) ٥ %).٦٧.٧٦(التدريب  ف

د  ة عن اء الخدم دريب أثن داللة إحصائية في المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في الت
  .تعزى لمتغير الجنس والخبرة والمؤھل العلمي) ٠.٠٥  (مستوى داللة 

 
Abstract 

The aim of this study is to recognize the obstacles that PE teachers 
face while training on their jobs, another aim of this study is to clarify 
any of the differences in some of the variables such as (gender, 
experience, qualifications) in the obstacles that PE teachers face while on 
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their jobs. The sample in this study was taken from teachers in Gaza 
Strip. The sample size is 101 male PE teachers and 66 female PE 
teachers. The researcher used the survey tool.  The study concluded that 
the fields of the survey vary in their strength whereas the average level of 
agreement on the proposed paragraph from the samples point of view is 
173,125. By studying which fields had the most effect, obstacles from the 
samples point of view are as follow:  1) Obstacles related to supervision 
(72.9%). 2) Obstacles related to trainers (71%). 3) Obstacles related to 
the timing of the program –in percentage- (68.5 %). 4) Obstacles related 
to abilities, equipment and training place (67.76%). 5) Obstacles related 
to the timing of the program –in percentage- (56.7 %).  There is no 
statistically significant differences in the obstacles that PE teachers face 
while training on their job as the significance level is (α ≤ 0.05) regarded 
to the gender, experience and qualifications variable. 

  
  مقدمة

ة يعتبر المعلم حجر األ ةيمالتعلساس في العملي اً بي و يلعب دوراً قيادي ة ، فھ ارزاً في العملي
ة ً  ،التربوي ا ل عبئ ارة ويتحم ة والمھ م والمعرف ه العل اب طلبت بيل إكس ي س راً ف دھم  كبي وتزوي

ا ل الفصول وخارجھ الخبرات داخ يس  ،ب ل ول و المث ال فھ ة دوره الفع ول أھمي الف ح اك خ ھن
ي السلوكي األنماطكثير من حيث تؤثر جوانب شخصيته في  ،األعلى والقدوة الصالحة لطلبته ة الت

ة إعدادوقد أصبح  ،يمارسھا طالبه ة من جھ ات المھن ه لمتطلب م وتھيئت ومقتضيات العصر  المعل
نظم  ر من ال د في كثي ام متزاي ي تحظى باھتم ة الت ة أخرى، من القضايا التربوي الحديث من جھ

ى  التعليمية ع إعدادھاالمعاصرة، وأصبح تطوير المؤسسات والنظم القائمة عل ا بھدف رف  كفاءتھ
ة الحاجات التعليمية دة  لمواجھ ا من أن تخرّ الجدي ين للمجتمع ولتمكنھ ة ج معلم اءة علمي ذوي كف

ً ومھنية، ھو اآلخر مطلباً ملحاً وھدف مختلفة في عالمنا  أنحاءكثير من الدول في  إليهرئيساً تسعى  ا
  .المعاصر

ى ص ه عل ة ل ي محفوظ ان وھ ر العصور واألزم ى م ة عل ه المعروف م مكانت فحات وللمعل
د  ،وروايةقصصاً وشعراً  اإلنسانقابلھا  أينماالتاريخ  ويكفي ھذه المكانة فخراً أن سيد الخلق محم
  ال يجلس مع من أنمن حديث نبوي، واختار  أكثرقد حث عليھا في  : يتعلمون، وشّرفھم وق
ً  تثبع إنما(   .)معلما

و  اإلطالقلم يكن أھمھا على  إن التعليميةالمدخالت البشرية للعملية  أھمويعد المعلم أحد  فھ
ى نحو العنصر الفعال والمؤثر في جميع مدخالت  ه عل ق أھداف  أفضلالنظام التعليمي وفي تحقي

  .)١٧ص ،٢٠٠١ عز الدين،(عالية  وبكفاءة
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ع  اإلعدادھيأ له أن يُ معلم التربية الرياضية برسالته خير قيام، البد ولكي يقوم  المناسب ليطل
دادهيتطلب ، وھذا بمسؤولياته ي ال إم ديم الفرص الت رات، وتق البرامج والخب د  ب ه من  أنب أ ل تھي

ة، ذات أھداف تعل ى أسس علمي رامج موضوعة عل ه يخالل ب اح ل ة واضحة ومحددة، وأن تت مي
رة إلى، لكي تحقق أھدافه حتى نصل وإمكاناتهالستغالل كل قدراته  الفرصة  ،نتائج مرضية ومثم

اره أحد العوامقد أسھم بشكل  وبذلك يكون ه، باعتب وط ب ا ھو من ؤثرة في جدي فيم ة الم ل الھام
    ).٨٣ص ،١٩٩١ درويش،و الصاوي( النشءتربية 

ة  ي العملي ياً ف ية دوراً أساس ة الرياض م التربي ث أن لمعل ةوحي دد  التعليمي ة ولتع والتربوي
د أكثإاشر على سلوكھم، فباتصاالته القريبة بغالبية طالبه وتأثيره الم ين نه يع ىحاجة ر المعلم  إل

ة مع اتصافه بمجموعة االتجاھات اإل ومھنياً،يكون متوافقاً اجتماعياً وشخصياً  أن ة التربوي يجابي
  .والسلوكية التي تعينه على القيام بدوره بنجاح

فعملية التعليم نفسھا عملية معقدة صعبة ويزيد صعوبتھا وجود فروق فردية بين كل شخص 
ذا ف ر، فل و إوآخ ير ن النم م يش ي للمعل ىالمھن ور  إل ى التط رأ عل ذي يط اليبال لوكية  األس الس

الطرق الترب ذا النمو التطورالمرتبطة ب ا يشتمل ھ ة، كم اديمي وي م  األك ه للمعل اليبوإلمام  باألس
  ).٨١ص ،١٩٩٩ ،الحماحمي(والسلوكية  التعليميةتنمية كفاياته الحديثة بغرض التربوية 

ة أنيجب قسام التربية البدنية والرياضية والبرامج المعاصرة لكليات وأ ررات منقول  تتيح مق
ارات  ى خي ز عل ع التركي ق م ث تواف ممت بحي ة، ص الخبرات التربوي لة ب ة متص رد المھني الف

ة الرياضية،واحتياجات  اً من  سوق العمل المھني لمختلف التخصصات المھني د أن ظلت ردھ بع
يرة  زمن أس ارال ه إط دريس المدرسي ال يبرح ي اصة ، وبخالت وعف ع تن ي م الم العرب رامج  الع ب

ي ا اإلعداد ة الرياضيةللمھن ةو متخصصي التربي ة البدني ا إال التربي ى  أنھ د عل ا تؤك ي مجملھ وف
ية  االت أساس الث مج ي ث دادوھ ام  اإلع وي الع دادالترب ام  واإلع ي الع دادالمھن ي  واإلع المھن

    ).١١٣ص ،٢٠٠١، الخولي(التخصصي 

ودة ت ج ا كان ل ب ومھم دادرامج التأھي ي، فإ واإلع ان أن المھن عوبة بمك ن الص ا م دنھ  يع
ع  المعوقاتالمتخصص المھني بحلول لكافة  ة، حيث العمل االتي ستقابله في مواق ي المختلف لمھن

اج احتياجات  درب تحت م والم ذاتي للمعل و ال ىالنم داني، تزوي إل ل المي ع العم ن واق رات م ده بخب
ل الرياضي وحيث التطورات العلمية وا  من النمو المتسارع والترويحيلفنية المتالحقة في الحق

  ).٦١ص ،٢٠٠١ الخولي،وحسنين ( بحيث ال يستطيع المتخصص المھني مالحقتھا بمفرده

ومن ثم توفر برامج الصقل والتدريب أثناء الخدمة للمتخصص المھني فرص النمو والخبرة 
يوالجودة، وتقابل احتياجاته في ھذا  واإلتقان ة  الصدد، كما تزود المتخصص المھن ول نظري بحل

داني لتخصصه سواء كانت المعوقاتتطبيقية لكافة  ع المي ا في الواق ي من المحتمل مواجھتھ  الت
  ).٦١ص ،٢٠٠١ الخولي،وحسنين ( مشكالت فنية أو تربوية أو غيرھا
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  مشكلة الدراسة

ة تعد مسألة إعداد المعلمين وتدريبھم أثناء الخدمة في التر ة ضرورة ملحة وحتمي بية الحديث
داداً   ال يمكن االستغناء عنھا مھما تعددت الظروف واألسباب؛ ألن التدريب أثناء الخدمة يعتبر امت

ة ل الخدم داد قب ان متصلتان لإلع ة عمليت د الخدم ه بع ة وتدريب ل الخدم م قب داد المعل ر إع ، ويعتب
ه وجھدان متكامالن ال غنى ألحدھما عن اآلخر لضمان معل م كفؤ قادر على القيام بالدور المناط ب

ر،  وي يتضح وفي ظل مجتمعات سريعة التغي ى األدب الترب د من خالل االطالع عل مدى تزاي
ين  دريب المعلم رامج ت ة ب ةأأھمي اءة القائل تمرار الكف د باس ة للتوطي اء الخدم ة " :ثن ة عملي التربي

يشھد في التعليم الفلسطيني ، و"ن انقطاعفي حياة الفرد والمجتمع دو مستمرة مدى الحياة وتستمر
رة األ ة،الفت ة المرحل وير تفرضھا طبيع ة تط رة عملي تلزم  خي ذا يس ى المشكالت وھ رف عل التع

ا سبق  والمعوقات التي تواجه تدريب معلمي تتحدد التربية الرياضية أثناء الخدمة، ومن خالل م
  :التالية األسئلةمشكلة الدراسة في 

   .تواجه معلمي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمة ؟التي  المعوقاتما  .١

معلمي التربية الرياضية في التي تواجه  المعوقاتھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .٢
  .؟)ذكر، أنثى(تعزى لمتغير الجنس ) ٠.٠٥  (عند مستوى داللة  التدريب أثناء الخدمة

ة الرياضية في  قاتالمعوھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .٣ التي تواجه معلمي التربي
    .تعزى لمتغير الخبرة ؟) ٠.٠٥  (التدريب أثناء الخدمة عند مستوى داللة 

معلمي التربية الرياضية في التي تواجه  المعوقاتھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .٤
  .ؤھل العلمي؟تعزى لمتغير الم) ٠.٠٥  (عند مستوى داللة  التدريب أثناء الخدمة

  
  فرضيات الدراسة

  :تمثل فروض الدراسة فيما يليوت

ي  .١ ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف اتتوج ي  المعوق ة الرياضية ف ه معلمي التربي ي تواج الت
 ).ذكر، أنثى(تعزى لمتغير الجنس ) ٠.٠٥  (التدريب أثناء الخدمة عند مستوى داللة 

ي  .٢ ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف اتتوج ي ا المعوق ة الرياضية ف ه معلمي التربي ي تواج لت
 .  تعزى لمتغير الخبرة) ٠.٠٥  (التدريب أثناء الخدمة عند مستوى داللة 

ي  .٣ ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف اتتوج ي  المعوق ة الرياضية ف ه معلمي التربي ي تواج الت
  . تعزى لمتغير المؤھل العلمي) ٠.٠٥  (التدريب أثناء الخدمة عند مستوى داللة 

  
  ھداف الدراسةأ

  :وتتمثل أھداف الدراسة فيما يلي
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  .تدريب معلمي التربية الرياضية أثناء الخدمة المعوقات التي تواجه التعرف على .١

رات  .٢ ي بعض المتغي روق ف د ف ان يوج ا إذا ك ق عم ل"التحق رة، المؤھ نس، الخب ي " الج ف
  .التي تواجه المعلمين أثناء تدريبھم في الخدمة معوقاتال

  
  الدراسة أھمية

و يلعب دوراً ي  عتبر إعداد وتدريب معلم التربية الرياضية أثناء الخدمة من القضايا الھامة فھ
 ً ا ارزاً  قيادي ً  ب ا ل عبئ ة ويتحم ة التربوي ي العملي بيل  ف ي س راً ف ابإكبي ة  كس م والمعرف ه العل طلبت

  :والتي تتمثل فيأھمية الدراسة  ومن ھنا تأتي ،راتوالمھارة وتزويدھم بالخب

ً تتناول موضوعاً  .١ اتفي البيئة الفلسطينية ھو  مھما دريب المعوق ي تواجه ت ة  الت م التربي معل
  .الرياضية في فلسطين حيث ھناك نقصاً واضحاً في الكادر التعليمي في ھذا المجال

ة الرياضية الم .٢ م التربي ه معل ع كفاءت درب لرف نعكس باإلت ا ي ه مم ين أدائ ى وتحس اب عل يج
 .بية الرياضيةالطلبة وتدريس التر

دريب معلمي بأن تفيد ھذه الدراسة المشرفين التربويين والقائمين على  المأمولمن  .٣ امج ت رن
 .شرافية في التربية الرياضيةمن أجل تطوير العملية اإلالتربية الرياضية 

  
  حدود الدراسة

  :وتتمثل حدود الدراسة فيما يلي

 ع معلمي التربي :الحد النوعي ى جمي ة الرياضية في محافظات غزة في اقتصر البحث عل
  .الفلسطيني العام التعليم

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧أجريت الدراسة في العام  :الحد الزماني.  

 اقتصرت الدراسة على محافظات قطاع غزة :الحد المكاني.  
  

  مصطلحات الدراسة

ية ة الرياض م التربي د األ" معل و أح ة ھ ات التعليمي دف المؤسس ذين تھ راد ال ى إف داده إل ع
اً أدوار معينة في المجتمع وكليات التربية الرياضية كمؤسسات  لممارسة ى إتعليمية تھدف أساس ل

دين،(" ضالعالتربية الرياضية ھو أحد ھذه األ عداد الطالب للعمل في مھنة التعليم ومعلمإ  عز ال
  ).١٧ص ،٢٠٠١

ة "جرائياً إالباحث  هويعرف ة في التربي ى درجة علمي من  لرياضيةاھو الطالب الحاصل عل
ة أو الخاصة  بوظيفة معلموتم تعيينه  ،أحد المؤسسات التعليمية ة الحكومي في المؤسسات التعليمي
  ."ويمارس عملية التدريس
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ة نظم مخطط يمّكھو " التدريب أثناء الخدم امج م ة كل برن ين من النمو في المھن ن المعلم
تم التدالخبرات الثقافية والمسلكية و بالحصول على مزيد من التعليمية بقة وأن ت ريب من خطة مس

ي  حة وإف فة واض ب فلس اوني وبموج اعي تع ار جم ددةإط داف مح تنيرة وأھ تراتيجية مس " س
   ).٤٦ص ،١٩٩٨ يوسف،(

فيھا معلم التربية  مجموعة من الدورات التدريبية المنظمة التي يشارك"بأنه ويعرفه الباحث 
دف  ية بھ يالرياض داده المھن وير إع ه التعل تط ةيوكفايات ة  مي م والعملي وير المعل ل تط ن أج م

  .)تعريف إجرائي( "ميةيالتعل
  

  السابقةالدراسات 

ي  ات والصعوبات الت ق بالمشكالت والمعوق ي تتعل ات الت اول الباحث بعض الدراس د تن لق
  .بشكل خاص معلمي التربية الرياضيةتدريب المعلمين أثناء الخدمة بشكل عام وتواجه 

م الفلسطيني  :)٢٠٠٩(دراسة العاجز واللوح  ع المعل ى واق ى التعرف عل ھدفت الدراسة إل
ين  ة نظر المعلم وتدريبه أثناء الخدمة في ضوء برامج التنمية الشاملة بمحافظة غزة، ومن وجھ
دا  د أع ئلة الدراسة، وق والمعلمات، وقد استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أس

ن  ة م تبانة مكون رض اس ذا الغ ع  )٤٦(لھ ون مجتم د تك اور، وق ة مح ى خمس ة عل رة موزع فق
ة  زة الخمس، وكانت عين ية بمحافظات غ ة األساس ات المرحل ع معلمي ومعلم ن جمي ة م الدراس

  :معلم ومعلمة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية) ٥٨٠(الدراسة 

ة بمحافظات اء الخدم ه أثن م وتدريب داد المعل ة إحصائية في إع روق ذات دالل غزة  وجود ف
الوريوس ل البك الح مؤھ ل لص ر المؤھ ذكور، ولمتغي الح ال نس لص ر الج زى لمتغي زى  ،تع وتع

ديھم  ن ل الح م ة لص نوات الخدم ر س ن سلمتغي ة م نوات) ١٠-٦(نوات خدم دد  ،س ر ع ولمتغي
  . من لديه دورتين فأكثرلصالح دورات والفرق ال

و عطوان  دراسة ات ىعل التعرف ىإل ھدفت :)٢٠٠٨(أب دري معوق ين بت اء المعلم  أثن
ة نسبة أن نتائجھا أظھرت وقد غزة، عليھا بمحافظات التغلب وسبل الخدمة المستجيبين  من عالي
ذه بوجود أقرت ،%)٧٤.٣(بلغت  ات ھ أن المعوق ادًرا األول، المعوق وك ا ن رأي يؤخذ م  ب

 فقد، التدريبية امجالبر بتوقيت تتعلق التي للمعوقات بالنسبة، أما التدريبية في احتياجاتھم المعلمين
ديھم %)٧١.٣( المستجيبين بلغت من عالية نسبة أن النتائج أظھرت ات ل ذا في معوق  المجال ھ

ا ناوك دريب وقت تعارض أعالھ بة، وفي المدرسة العمل توقيت مع الت ات بالنس ي للمعوق  الت
ائج أظھرت فقد ،التعليمية والوسائل باألساليب تتعلق ة نسبة أن النت  بلغت ستجيبينمن الم مرتفع

ديھم )%١٧.٢( ات ل ذا في معوق ذه أول ناوك، المجال ھ ات ھ ة، المعوق  الحاسوب استخدام قل
L.C.D التدريب يف.   

ة  الم دراس و س ية  :)٢٠٠٧(أب ة الرياض ي التربي دريب معلم امج ت ويم برن ى تق دفت إل ھ
ام البا ،وفق األھداف المحددة لهأثناء الخدمة بفلسطين  ذا الھدف ق ق ھ تبانه ولتحقي حث بإعداد اس
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ي ة ،تتكون من ثمان مجاالت، واستخدم المنھج الوصفي التحليل ائج التالي ى النت ى : وتوصلت إل إل
ث كاأن مجاالت  ا حي ن حيث قوتھ اوت م تبانه تتف رات االس ى الفق ة عل ة الموافق ن متوسط درج

د بلغت ة ق وزن ،)٤١١.٤١( المقترحة في المجاالت ككل من وجھة نظر العين غ ال للمجاالت  وبل
ل  الياوك ،%)٧٢.١(كك االت كالت ب المج ة  :ن ترتي اء الخدم دريب أثن ة للت ، %)٨١(الحاج

ة  اء الخدم دريبي أثن امج الت يط للبرن ة %)٨٠.٧(التخط اء الخدم دريبي أثن امج الت داف البرن ، أھ
م %)٧٦.٢( دربين وزمالئھ دربين بالم دريبي %)٧٣.٥(، وجھة نظر المت امج الت وى البرن ، محت

ا ة أثن ة %)٧٣.٢(ء الخدم ائل التعليمي اليب والوس دريبي %)٦٨.٥(، األس امج الت ويم البرن ، تق
دريبي %)٦٤.٥( ز الت ات المرك ت%)٥٩.١(، إمكان االت االس ث ب، وأن مج ن حي اوت م انة تتف

ة احيث ك ،قوتھا رات المقترحة في المجاالت ككل من وجھ ى الفق ة عل ن متوسط درجة الموافق
وزن النسبي للمجاالت ككل). ١٧٣.١٢٥( نظر العينة قد بلغت وبدراسة أي %). ٧٠.٩( وبلغ ال

أثراً  ر ت اليب المجاالت أكث ة كانت كالت ة نظر العين ات من وجھ ة  :المعوق ة بجھ ات المتعلق المعوق
امج %)٧١( ، المعوقات المتعلقة بالمدربين%)٧٢.٩( اإلشراف زمن البرن ة ب ات المتعلق ، المعوق

ات المتعل%)٦٨.٥( دريب ، المعوق ان الت ات واألدوات ومك ة باإلمكان ات %)٦٧.٧٦(ق ، المعوق
امج  زمن البرن ة ب ت قيم%)٥٦.٧(المتعلق ذكور بلغ ابي لل ط الحس ح أن المتوس ه، يتض  ت

)٤٠٦.٢٩٢٥( ً ويوجد اختالف  يعزى لمتغير الجنس، والخبرة، ، وال يوجد اختالف دال إحصائيا
 ً    .يعزى لمتغير المؤھل العلمي دال إحصائيا

ة درا امع س و ج طة  :)٢٠٠٦(أب ذ األنش ات تنفي ى معوق رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ھ
ة  ة نظر مدرسي ومدرسات التربي الرياضية المدرسية في محافظات جنوب قطاع غزة من وجھ

ة الدراسة  نھم ) ٧٥(الرياضية وقد اشتملت عين اً و) ٤٥(مدرس ومدرسة م مدرسة ) ٣٠(مدرس
دماً مقياس معوقات تنفيذ االنشطة الرياضية المدرسية وكانت واتبع الباحث المنھج الوصفي مستخ

الي ائج كالت ود  :النت ات وج ق بمعوق يةتتعل ة الرياض ذ درس التري ال تنفي ات ، ومج ق معوق تتعل
  .ط الخارجياالنشب تتعلق معوقات، والنشاط الداخليب

ى ھدفت الدراسة  :)٢٠٠٤(سيار الدراسة  اء اإل دريب أثن ى أھداف الت ة التعرف عل لخدم
ين إل ات المعلم ذلك احتياج ية، وك ة الرياض ي التربي ة  ىلمعلم اء الخدم ة، أثن رامج التدريبي الب

من ) ١٣٠(فذت الدراسة على عينة عشوائية قوامھا ونُ . وأساليبه، والمشكالت المرتبطة بالتدريب
ة الب يم بمملك ة والتعل وزارة التربي ام ب يم الع حرين، وكانت معلمي التربية الرياضية بمدارس التعل

م  ان من أھ تبانة، وك ياألداة الرئيسة في الدراسة ھي االس ائج الت أن  :الدراسة اتوصلت إليھ النت
اء بمستوى أداء  ة، واالرتق رات المنظم ادة الخب ل في زي ة أھداف تتمث اء الخدم يكون للتدريب أثن

د المعلم من خالل تنمية المعرفة والمعلومات والمھارات والقدرات، وتحفيز ال معلم إلى األداء الجي
والمتميز، وحول أنواع التدريب توصلت الدراسة إلى أن التدريب المتقدم أثناء الخدمة، والتدريب 

ي تواجه  لترقية حصال على نسب مئوية عالية،من أجل التطوير وا دريب اوحول المشكالت الت لت
ات التعليم وى، والكفاي يط، والمحت ي التخط ت ف د تمثل ة فق اء الخدم وافز، أثن دير، والح ة، والتق ي

  .والتقويم
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ماردراسة  م  :)٢٠٠١( مس ه معل ي تواج ى المشكالت الت ى التعرف عل ة إل دفت الدراس ھ
ة إالتربية الرياضية المبتدئ ودرجة  حساس المعلمين المبتدئين بتلك المشكالت التي تواجھھم بدول

د أجر ا  يقطر، وق ة قوامھ ى عين ن ت) ٥٥(البحث عل ديثاً مم اً ح م معلم ة وت ن الجامع وا م خرج
وام  يم لألع ة والتعل ي وزارة التربي نھم ف تبانة  م٢٠٠٠-١٩٩٩-١٩٩٨تعيي ع اس ق توزي عن طري

ة ائج التالي ى النت م التوصل ال د ت كالت، وق ك المش اس تل ات ولقي ات والمعلوم ع البيان دني  :لجم ت
دورات د ال تمكن من عق دم ال ة، و الرواتب وع ي المدرس ل ف ة األقالرياضية وورش العم زة ل جھ

ى دوات في المدرسة، واأل وزارة عل ل ال وقد أوصت الدراسة بضرورة االھتمام والحرص من قب
ية،  ى الرياضة المدرس تقبلي عل أثير مس ه ت ا ل ه، لم وفير سبل الراحة ل المعلم المبتدئ وتأھيله وت

  .والطلبة المعلمين ومساعدتھم وتأھيلھم

لتعرف على الصعوبات المھنية التي تواجه ھدفت الدراسة إلى ا :)١٩٩٧(القدومي دراسة 
ة  ى عين معلمي التربية الرياضية ومعلماتھا في محافظة طولكرم، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة عل

ى ) ٩٢(قوامھا  ذي اشتمل عل ل الباحث ال د من قب ) ٩٦(معلماً ومعلمة، طبق عليھا المقياس المع
رة مجاالت ھي  ى عش رة وزعت عل ية، (فق ل، االدارة المدرس الء العم ة، زم ور الطلب اء أم أولي

وي،اإل راف الترب ات، األ ش ة، االمكان اھج، الطلب و المن ة، والنم ة والمعنوي وافز المادي دوات، الح
ة  :كانت النتائج كالتاليو ،، واتبع الباحث المنھج الوصفي)المھني للمعلم درجة الصعوبات المھني

  .%)٤٨.٦٩(تجابة الى الكلية كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية لالس

ة  دويدراس ي تو :)١٩٩٦( ب ات الت ى المعوق رف إل ى التع ة إل دفت الدراس درس ھ ه م اج
الالتربية الرياضية في األ ة نشطة ال ة االبتدائي ات  ،وكانت محاور الدراسة ،صفية بالمرحل معوق

ق اخت ،مكاناترة المدرسة، أولياء األمور، اإلداإمتعلقة ب ة وكانت عينة البحث عن طري ار العين ي
وج ة الم املة لمجموع ة الحصة الش دير ھينبطريق ت  ينوالم ة الرياضية فكان ن خريجي التربي م

م ) ٣٥(وموجھاً للتربية الرياضية، ) ٤٠( ة الرياضية، وت ديراً من خريجي التربي ة ام ار عين ختي
اً للتر) ٩٠(المدرسين بالطريقة العشوائية وبلغت  ة االبتدابمدرس ة الرياضية بالمرحل ةي ع  ،ئي واتب

أداة  ،الباحث المنھج الوصفي والدراسات المسحية تبيان ك ساسية في جمع أواستخدم الباحث االس
الي ائج كالت ت النت ات وكان ة، ووج :البيان ادارة المدرس ة ب ات متعلق غال المود معوق ين انش درس

دريس، و ر الت ة غي ال خارجي اء األبأعم رة أولي ا نظ ور منھ اء األم ة بأولي ات متعلق ور معوق م
اللأل طة ال ائھم نش أخر أبن ي ت ة ف باب الرئيس ن األس ا م زة ، وصفية أنھ ود أدوات وأجھ دم وج ع

  . صفي مناسبة للنشاط الرياضي الال

ات التعل :)Carr-Souya, 1995(كارسوي  دراسة ى تقصى الكفاي ة لمعلمي يھدفت إل مي
ي لو ة ف اطق الريفي ة إليازيالمن ا، وتوصلت الدراس ا ىن دني الكفاي ي أن ت دي معلم ة ل ت التعليمي

ا أد  ىإل ىالمناطق الريفية يعود إلى عدم قدرتھم على دفع الرسوم التعليمية وتكاليف الدراسة، مم
ا في تطوير  ة من خاللھ رامج الجامع ي تساھم ب ة الت عدم تمكنھم من االلتحاق بالدورات التدريبي

تخدمت الدر د اس ة، وق اطق الريفي ي المن ات الضرورية لمعلم روع الكفاي ة مش و و) وست(اس ھ
ة لو ن جامع ون م دين يتخرج ين ال دريب المعلم ويري لت امج تط ن برن ارة ع تالك يازيعب ا الم ن

ة اطق الريفي ة لمعلمي المن ى , وتطوير الكفايات الالزم امج عل ذا البرن وعشرين  ىحدإويشمل ھ
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دف إل ي يھ ب أساس دة لمتطل ية معتم اعة دراس تخدام الكمبي ىس ى اس ين عل دريب المعلم وتر ت
تعلم أل ا ال ى تكنولوجي ز عل ع التركي ب م ة للطال ات التعليمي ى العقب ب عل دريس والتغل غراض الت

  . وبرنامج العمل مع األسرة

ي تواجه معلمي إھدفت الدراسة للتعرف  :)١٩٩٣(شلبي دراسة  لى الصعوبات المھنية الت
يم األ ة التعل ي مرحل ة الرياضية ف ات التربي ى تنفيومعلم ا عل يساسي وأثرھ اج ف ة  ذ المنھ مديري

معلماً ومعلمة، وطبق عليھا مقياس ) ١٢٠(ردن، وكانت عينة الدراسة تربية عمان الكبرى في األ
ى ستة مجاالت وھي  م اإل(الصعوبات المعد من قبل الباحث الذي اشتمل عل ية، معل دارة المدرس

ية، اإل ة الرياض اج، اإلالتربي ة المنھ ة، طبيع ات المادي ويمكان راف الترب بش تخدماً ) ، الطال مس
اھج  :المنھج الوصفي وقد أسفرت الدرسة على نتائج أھمھا ذ من ي تعترض تنفي أن الصعوبات الت

ى  ة لالستجابة عل ة، حيث وصلت النسب المئوي التربية الرياضية على جميع الدراسة كانت عالي
ة  االت مجتمع ىإالمج ي در ،%)٨٠.٠٩( ل روق ف د ف ه ال توج ائج أن رت النت ذلك أظھ ة ك ج

  .الصعوبات تعزى لتغير الجنس

دف :)١٩٩٠(راشد دراسة  اليب إعداد الدراسة  تھ م أھداف وأسس وأس ى أھ للوقوف عل
ات  في  م المعوق ين وأھ ين في مصر من خالل أراء المعلم المعلمين أثناء الخدمة وإعداد المعلم

نھج الوصفي التحلي ع الباحث الم ة واتب اء الخدم دريب أثن داد والت رامج اإلع يب ة  ،ل ت عين وكان
م  ،من معلمي ومعلمات الفيوم) ١٠٠(معلم ومعلمة من بعض مدارس القاھرة ) ١٠٠(الدراسة  وت
وم) ٩٣(استرداد  ا من الفي تبانة من إعداد الباحث  ،من استبيانات القاھرة ومثلھ واستخدمت االس
اليع رأي المتدربين في موضوع البحث، الستطال ائج كالت دورا :وكانت أھم النت ةال ال  ت التدريبي

ا، و اكلھم، وال تساعد تحقق األھداف الموجودة فيھ ين في حل مش دورات المعلم ة ال د غالبي تعتم
  .الدورات على المحاضرات

ات  كالت والمعوق رى الباحث أن المش ابقة ي ات الس الل الدراس ن خ ي م ي الت ه معلم تواج
مية اختيار الباحث يدلل على أھ في مناطق مختلفة، وھذاموجودة ة أثناء التدريب يالرياضالتربية 

ا في  في لتسھم الدراسة جاءت ھذهلھذا الموضوع، و واطن الضعف لتفاديھ م م ى أھ الوقوف عل
وة والخروج ب واطن الق د تساھم في تطوير توصياتالمستقبل وتنمية م ة  ق دريب معلمي التربي ت

  .أثناء الخدمة الرياضية
  

  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة

درس ظاھرة  ،حث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحليلياستخدم البا ذي ي وھو المنھج ال
ئلة البحث دون أو حدثاً أو قضية موجودة حالياً يمكن الحصول منھا على معلومات تجيب عن أ س

  .)١٦ص ،٢٠٠٣األستاذ، واألغا ( تدخل الباحث فيھا
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  مجتمع الدراسة

ة  الرياضية بمحافظات غزة من كال الجنسين يتألف مجتمع الدراسة من كافة معلمي التربي
  .في مدارس التعليم العام) معلماً ومعلمة ٢٩٠(البالغ عددھم  م٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام 

  عينة الدراسة

ار  م اختي د ت وائية، وق ة العش ة بالطريق ة الدراس ار عين م اختي ن  )١٦٧(ت ة م م ومعلم معل
  . ي العام بمحافظات قطاع غزةالعاملين في تدريس التربية الرياضية في التعليم الفلسطين

  الدراسة أداة

ة ا ة، استبانه المعوقات التي تواجه معلمي التربي اء الخدم دريب أثن وتھدف لرياضية في الت
ي محافظات  دريبھم ف اء ت ة الرياضية أثن ي تواجه معلمي التربي ات الت م المعوق ى أھ للتعرف عل

  . غزة

  :اد ھذه االستبانة عبر عدة مراحلحيث تم إعد

اجعة البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وذلك لالستفادة منھا مر .١
 .خاصة في تحديد مجاالت االستبانة وصياغة فقراتھا

 .مراجعة األدب التربوي العام .٢

 .مقابلة المسئولين عن تدريب المعلمين أثناء الخدمة بشكل عام .٣

بالسابق بشكل خاص لحصر  مقابلة مشرفي ومعلمي التربية الرياضية ممن تدربوا .٤
  .المعوقات التي تواجه المعلمين أثناء تدريبھم

تبانة المجاالت الخمسة وتضمنت االستم تحديد مجاالت األداة وفقراتھا، ومن خالل ما سبق 
  :التالية

  .مجال المعوقات المتعلقة بالمتدربين .١

 .مجال المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج .٢

 .ھة اإلشرافمجال المعوقات المتعلقة بج .٣

 .مجال المعوقات المتعلقة بالمدربين .٤

 .مجال المعوقات المتعلقة باإلمكانيات واألدوات .٥

رة ) ٧٦(حيث كانت  ،وصيغت فقرات العبارة التي تضمنھا كل مجال من ھذه المجاالت فق
رة) ١٥(يث كان المجال األول ية، حفي صورتھا األول اني  ،فق رة، والمجال ) ١١(والمجال الث فق

  .فقرة) ١٨(فقرة، والمجال الخامس ) ١٩(فقرة، والمجال الرابع ) ١٣(لث الثا



 ١٨٤٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاتم أبو سالم
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رق  اھج وط ال المن ي مج ين المختصين ف ن المحكم ة م ى مجموع تبانة عل وعرضت االس
ة  زام بكاف م االلت م في ضوء آرائھ التدريس بشكل عام، والتربية الرياضية بشكل خاص، حيث ت

  .التعديالت المطلوبة

  تجريب االستبانة

ة من اً معلم) ٣٠(الباحث بتجريب االستبانة على عينة خارج الدراسة مكونة من  قام ومعلم
  .معلمي التربية الرياضية العاملين بالتعليم العام الفلسطيني

  صدق االستبانة

قد تم ف للتعرف على المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمة
  :بعدة طرق كما يلي التحقق من صدق المقياس

 حساب صدق االستبانة

ة  :صدق المحكمين .١ تم حساب صدق المقياس بواسطة صدق المحكمين للتأكد من مدي مالئم
ات والمشكالت  ى المعوق ه وھو التعرف عل ذي وضع من أجل مفردات المقياس للغرض ال

ين  اتذة كمحكم ى بعض األس اس عل لألخذ  التي تواجه برنامج التدريب، وذلك بعرض المقي
  .برأيھم في مدى مناسبة مفرداته

اد معامل  :صدق االتساق الداخلي لالستبانة .٢ تبانة بإيج تم حساب صدق االتساق الداخلي االس
ة  ة الكلي تبانة والدرج االت االس ن مج ال م ل مج ين ك اط ب ن لاالرتب ا يتضح م تبانة كم الس

  .)١( رقمالجدول 

دول  ا:  )١(ج ن مج ال م ل مج ين ك اط ب ل االرتب تبانة معام ة االس ة الكلي تبانة والدرج الت االس
  .المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمة

  مستوى 
  الداللة

  معامل 
  االرتباط

  عدد 
  المجــال  الفقرات

  المعوقات المتعلقة بالمتدربين  ١٥  ٠.٤١٦  ٠.٠١
  المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج  ١١  ٠.٦٢٥  ٠.٠١
  المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف  ١٣  ٠.٦٨١  ٠.٠١
  المعوقات المتعلقة بالمدربين  ١٩  ٠.٧٠١  ٠.٠١
  المعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريب  ١٨  ٠.٦١٨  ٠.٠١

ة إحصائية ) ١( رقم يتضح من الجدول اً ذو دالل أن جميع مجاالت االستبانة مرتبطة ارتباط
  .المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية أثناء الخدمة نهالستبامع الدرجة الكلية 

تبانة ب، ولقد تم حساب ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ ات االس ذه حيث تم التأكد من ثب ھ
ةال ادة  ،طريق ب إع ا ال تتطل ب أنھ تبانة بجان ات االس ل ثب ى لمعام د األدن ي الح ا تعط ك ألنھ وذل

تبانةكما أنھا تستخدم  ،تطبيقه ارات االس د ، كل عب يولق م ب ا ) ٢(ن الجدول رق امالت ألف ع مع جمي
  .كرونباخ



 "......التربية الرياضية أثناء  المعوقات التي تواجه تدريب معلمي"ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٤٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤ ، مجلد)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

معامل ألفا كرونباخ لمجاالت استبانة المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية :  )٢(جدول 
  .في التدريب أثناء الخدمة

معامل ألفا 
  كرونباخ

  المجــال  عدد الفقرات

  المتدربينالمعوقات المتعلقة ب  ١٥  ٠.٦٩٣٨
  المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج  ١١  ٠.٨٥٧٨
  المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف  ١٣  ٠.٧٢٢٣
  المعوقات المتعلقة بالمدربين  ١٩  ٠.٨٥٠٧
  المعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريب  ١٨  ٠.٨٣٣٢

دول ن الج م يتضح م د) ٢( رق ا ي ة مم ا عالي ل ألف يم معام ع ق الي أن جمي ات ع ى ثب لل عل
وي، ي التربية الرياضية أثناء الخدمة، المعوقات التي تواجه معلم الستبانه ات ق أي أن معامل الثب

  .المعوقات التي تواجه المعلمين أثناء تدريبھم ىالتعرف علويمكن استخدام االستبانة في 
  

  ومناقشتھا األولالنتائج التي تتعلق بالسؤال 

ة الرياضية في ": على ما يلي ولالسؤال األينص  ات التي تواجه معلمي التربي ما المعوق
  . "التدريب أثناء الخدمة ؟ 

راف و ابي واالنح ط الحس اب المتوس ائياً بحس ؤال إحص ذا الس ة ھ م معالج د ت اري ق المعي
ب،  بي والترتي وزن النس ر وال االت أكث ة أي المج ام الباحث بدراس ؤال ق ذا الس ى ھ ة عل ولإلجاب

ين والمشرفين" عالقة بـ ة نظر المعلم دريبي من وجھ امج الت ي تواجه البرن م و، "المعوقات الت ت
ا يوضحھا الجدول وزن النسبي كم اري وال م إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعي  رق

)٣.(  
دول االت :  )٣( ج ب للمج بي والترتي وزن النس اري وال ابي واالنحراف المعي ة الوسط الحس قيم

  .ة المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمةككل الستبان

  المتوسط الحسابي  العبارات  م
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٥  %٥٦.٧  ٢.٩٦٠٤٢  ١٥.٨٨٦٢  .المعوقات المتعلقة بالمتدربين  ١
  ٣  %٦٨.٥  ٢.٩٧٥٠٢  ٢٤.٦٦٤٧  .المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج  ٢
  ١  %٧٢.٩  ٥.٣٣٥٧١  ٣٧.٩٢٢٢  .المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف  ٣
  ٢  %٧١  ٧.٢٧٤٧٣  ٥٣.٩٩٤٠  .المعوقات المتعلقة بالمدربين  ٤

٥  
المعوقات المتعلقة باإلمكانات 

  .واألدوات ومكان التدريب
٤  %٦٧.٧٦  ٦.١٥٨٣٣  ٤٠.٦٥٨٧  

  ***  %٧٠.٩ ١٥.٨٦٣٥  ١٧٣.١٢٥  المجموع
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 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الت االستبانة تتفاوت من حيث قوتھا، حيث كان متوسط أن مجا) ٣( رقم يتضح من الجدول
ت  د بلغ ة ق ر العين ة نظ ن وجھ ل م االت كك ي المج ة ف رات المقترح ى الفق ة عل ة الموافق درج

أثراً %)٧٠.٩(، وبلغ الوزن النسبي للمجاالت ككل )١٧٣.١٢٥( ر ت ، وبدراسة أي المجاالت أكث
  :تم ترتيبھا تنازلياً وھيسي "بالمعوقات والمشكالت من وجھة نظر العينة" بـ

  .المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف .١

  .المعوقات المتعلقة بالمدربين .٢

  .المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج .٣

  .المعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريب .٤

  .المعوقات المتعلقة بالمتدربين .٥

ال ل مج اول ك م تن ا ت ة بمجالھ ر عالق رات أكث ة أي الفق ة  وبدراس ان قيم ع بي دة م ى ح عل
ى  رات بكل مجال عل رة من الفق المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فق

  ):٣( رقم حدة كما يتضح من الجدول

 ٧٢.٩( احتل مجال المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف المرتبة األولى بنسبة.(%  

 ٧١( تبة الثانية بنسبةبينما احتل مجال المعوقات المتعلقة بالمدربين بالمر.(% 

 ٨٦.٥( جاء مجال المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج بالمرتبة الثالثة بنسبة.(% 

  ة بنسبة ة الرابع احتل مجال المعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريب بالمرتب
)٦٧.٧٦.(% 

 ٥٦.٧( جاءت المعوقات المتعلقة بالمتدربين بالمرتبة الخامسة بنسبة%.( 

ويرجع الباحث ذلك إلى أن جھة اإلشراف على التدريب أثناء الخدمة غير مھتمة بتخصص 
ك،  التربية الرياضية وال توفر المستلزمات األساسية لتدريب ا معلمي التربية وغير جادة في ذل أم

ؤثرة  ابكة م ى عدة عوامل متش دربين يرجع الباحث السبب إل فيما يتعلق بالمعوقات المتعلقة بالم
ي ب ة ف ن التخصصات الحديث ية م ة الرياض ون تخصص التربي ر وبك ر مباش ر وغي كل مباش ش

طينية ات الفلس ة  ،الجامع ي التربي دريب معلم ون بت دربين يقوم ود م دم وج ك ع ن ذل تج ع وين
دارس  ،الرياضية بشكل ايجابي الھم في الم ومع ازدياد المعلمين وكثرة الخريجين والتحاقھم بأعم

لفلسطيني ونقص المؤھلين بتخصص التربية الرياضية من أصحاب المؤھالت الحكومية بالتعليم ا
ا ك  ،العلي ل ذل ن تلأك دربين وزاد م ة بالم ات المتعلق ى المعوق ر عل ات، ث بة ك المعوق ا بالنس أم

ة وفق  دورات التدريبي د لوضع ال للمعوقات المتعلقة بزمن البرنامج ترجع إلى عدم التخطيط الجي
م زمن يتناسب مع االزدحا م الذي يعاني منه معلمي التربية الرياضية وخاصة أن لكل مدرسة معل

باإلضافة للجدول المدرسي وذلك يحد من  ،تربية رياضية يدير النشاط الداخلي والنشاط الخارجي



 "......التربية الرياضية أثناء  المعوقات التي تواجه تدريب معلمي"ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٤٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤ ، مجلد)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ى إرھاق  ؤدي إل ا ي ة مم فرض المعلم ويحدث تعارض بين أوقات التدريس والتدريب أثناء الخدم
ق   ية المھنية والبدنية على حد سواء،وير المعلمين من الناحالمعلمين مما ال يكفي لتط ا يتعل ا فيم أم

ان ذلك لعفيرجع الباحث  ،بالمعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريب دم تناسب مك
د ى آخر بعي ان إل ن مك نقلھم م ين وت ع بعض المعلم دريب م اء  ،الت ديھم أثن دريب ل وق الت ا يع مم

ة ك عن  ،الخدم ات واألدوات ناھي ي أن اإلمكان ا يعن ة الرياضية مم ي التربي دريب معلم ة ت حداث
ديل  اكن تب ب وأم ية ومالع ن أدوات رياض تلزمات م ل المس زة بك ر مجھ دريب غي ان الت ومك

رض س وصاالت الع وبھا  ،المالب ي يش كنية الت اكن الس ع األم دريب م ز الت دم تناسب مراك وع
  .الضجيج الكبير

  
  متدربينالمعوقات المتعلقة بال

  ):٤( رقم كانت النتائج كما يوضحھا الجدول

دول ال :  )٤( ج ب لمج بي والترتي وزن النس اري وال راف المعي ابي واالنح ط الحس ة الوس قيم
  ."المعوقات المتعلقة بالمتدربين"

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

١  
دود ليس لھذه البرامج التدريبية مر

ملموس للمعلم سواء في العالوات أو 
  .الترقيات

٣  ٥٧.٢٥  ٠.٧٣٥.  ٢.٢٩  

٢  
عدم وجود رغبة واضحة لدى معلمي 
التربية الرياضية لالشتراك في برامج 

  .التربية الرياضية
٧  ٥٢.٥٠  ٠.٧٠٢.  ٢.١٠  

٣  
ال يختار المعلمين المتدربين في ضوء 

  .األھداف المحددة للبرنامج
٦  ٥٤.٥٠  ١.١١٧  ٢.١٨  

٤  
عدم وجود حوافز  تشجيعية للمعلم 

  .المبدع
١  ٦١.٧٥  ٠.٧٣١  ٢.٤٧  

٥  
عدم اعتبار رغبة المعلم في الدورات 

  .التدريبية
٢  ٥٨.٥٠  ٠.٦٧٠  ٢.٣٤  

٦  
غياب المتابعة أثناء تنفيذ برنامج 

  .التدريب يؤثر سلباً في سلوك المعلم
٤  ٥٧.٢٥  ٠.٧٢٥  ٢.٢٩  

٧  
عدم وجود عدد كافي من معلمي 

الرياضية في دورات التھيئة التربية 
  .يفقدني الدافعية

٢.٢٥  
٠.٦٤٢

   
٥٦.٢٥

   
٥  

  ***  %٥٦.٧  ٢.٩٦٠٤٢  ١٥.٨٨٦٢  المجموع



 ١٨٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاتم أبو سالم

 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على ھذا المجال ) ٤( رقم يتضح من الجدول
ل بلغت  ال )١٥.٨٨٦٢(كك ذا المج بي لھ وزن النس غ ال ة %)٥٦.٧(، وبل ر عن درج و يعب ، وھ

توسطة من وجھة نظر المعلمين، وقد تتفاوت أسباب المعوقات والمشكالت التي تواجه البرنامج م
ي تواجه  ات والمشكالت الت ة أسباب المعوق وزن النسبي لمعرف ادير ال اً لمق ك وفق دريبي، وذل الت

  .البرنامج التدريبي

ى ك إل ع الباحث ذل ة ويُرج ة ومادي وافز معنوي ود ح دم وج ام  ،ع ل اھتم ا يقل ين مم المعلم
اب  اب العق ة وغي دورات التدريبي وقين بال بالدورات التدريبية وال يوجد عالوة مالية وإدارية للمتف

ة  دورات التدريبي اة االحتياجات ووالثواب وعدم االختيار الجيد للمعلمين المرشحين لل عدم مراع
ين ة للمعلم دربينف ،التدريبي ة بالمت ات متعلق ور معوق ل أدت لظھ ذه العوام ل ھ جعھم  ك دم تش وع

  .لذلك

  المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج

  .)٥( رقم كانت النتائج كما يوضحھا الجدول

دول ال :  )٥( ج ب لمج بي والترتي وزن النس اري وال راف المعي ابي واالنح ط الحس ة الوس قيم
  ."المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج"

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  لنسبيا

ال تناسب المواعيد األسبوعية  ١
 .للدورات التدريبية وأوقات فراغي

٨  ٦٩.٧٥  ٠.٧٧٨ ٢.٧٩  

مدة البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين  ٢
 .ال يناسب ظروف المعلمين

٦  ٧٣.٥٠  ٠.٧٧٨ ٢.٩٤  

طول مدة الدورات التدريبية يؤدي  ٣
 .إلى إرھاق المعلم

٢  ٨٢.٧٥  ٠.٨٠١ ٣.٣١  

التدريسي للمعلم كبير ووقتهالعبء  ٤
 .محدود

١  ٨٤.٠٠  ٠.٧٦٦ ٣.٣٦  

قصر مدة الدورات التدريبية تعيق  ٥
 .تطبيق ما تعلمه المعلم في الدورة

٤  ٧٨.٢٥  ٠.٦٨٤ ٣.١٣  

  ٣  ٨١.٠٠  ٠.٨١٨ ٣.٢٤ .وقت الدورات التدريبية غير مناسب  ٦
ال يعلن عن الدورات التدريبية بوقت  ٧

 .نفسهكاف ليستطيع المعلم إعداد
٥  ٧٧.٧٥  ٠.٧٥٤ ٣.١١  

عدم كفاية أوقات التدريب من أجل  ٨
تطوير قدرات المعلمين البدنية 

 .والتدريسية

٩  ٥٢.٧ ٠.٦٩ ٢.١١  

الجدول الزمني للبرنامج غير  ٩
 .مناسب

٦٩.٧٥  ٠.٧٩١ ٢.٧٩
   

٧  

  ***  %٦٨.٥ ٢.٩٧٥٠٢  ٢٤.٦٦٤٧ المجموع



 "......التربية الرياضية أثناء  المعوقات التي تواجه تدريب معلمي"ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٤٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤ ، مجلد)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بة لدى عينة الدراسة على ھذا المجال أن متوسط درجة االستجا) ٥( رقم يتضح من الجدول
ل بلغت  ال )٢٤.٦٦٤٧(كك ذا المج بي لھ وزن النس غ ال ة %)٦٨.٥(، وبل ن درج ر ع و يعب ، وھ

امج  ي تواجه البرن ات والمشكالت الت اوت أسباب المعوق د تتف كبيرة من وجھة نظر المعلمين، وق
باب المعوق ة أس وزن النسبي لمعرف ادير ال اً لمق ك وفق دريبي، وذل ه الت ي تواج ات والمشكالت الت

  .البرنامج التدريبي

  المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف

  ):٦( رقم كانت النتائج كما يوضحھا الجدول

دول ال:  )٦( ج ب لمج بي والترتي وزن النس اري وال راف المعي ابي واالنح ط الحس ة الوس  قيم
  ."المعوقات المتعلقة بجھة اإلشراف"

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

حراف االن
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

ة  ١ ة بأھمي ر مقتنع راف غي إدارة اإلش
  ٨  ٧٣.٢٥  ٠.٨٨٨.  ٢.٩٣ .معلم التربية الرياضية

ادة  ٢ ة بم ر مھتم راف غي إدارة اإلش
  ٧  ٧٣.٥٠  ٠.٨٨٥.  ٢.٩٤ .التربية الرياضية

٣  
ي دريب أراء معلم رم إدارة الت ال تحت

ة أو  واء المھني ية س ة الرياض التربي
 .علميةال

٦  ٧٤.٥٠  ٠.٨٧٣  ٢.٩٨  

٤  
ادة تنظر إدارة التدريب واإلشراف لم

ن  ل م ا اق ى أنھ ية عل ة الرياض التربي
 المواد األخرى

٣  ٧٧.٧٥  ٠.٨٦٦  ٣.١١  

٥  
ع ا م ز إدارة اإلشراف في تعاملھ تحي
ة  م التربي ة بمعل ين مقارن المعلم

 .الرياضية
٤  ٧٦.٥٠  ٠.٨٤٤  ٣.٠٦  

آ  ٦ راف المكاف دم إدارة اإلش تال تق
  ١  ٨٣.٧٥  ٠.٨٢٣  ٣.٣٥ .والحوافز لمعلمين التربية الرياضية

راف األدوات  ٧ وفر إدارة اإلش ال ت
  ٢  ٧٩.٧٥  ٠.٧٩٩  ٣.١٩ .واألجھزة المناسبة للتدريب

اذج واألدوات  ٨ رف النم تم ص ال ي
  ٥  ٧٥.٥٠  ٠.٨٦٣  ٣.٠٢ .الكتابية الالزمة لتنفيذ المشروع

وا  ٩ ون ليس ون واإلداري المشرفون الفني
  ٩  ٧٣.٠٠  ٠.٧٠٩  ٢.٩٢ .لى درجة عالية من الكفاءةع

ين  ١٠ راف للمعلم وفر إدارة اإلش ال ت
  ١٠  ٦٧.٠٠  ٠.٨٥٣  ٢.٦٨ .والمدربين كافة اإلمكانيات



 ١٨٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاتم أبو سالم

 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٦(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

اكل  ١١ ل المش راف ك ابع إدارة اإلش ال تت
  ١٣  ٦٤.٢٥  ٠.٩٤٧  ٢.٥٧ .لتي تواجه المعلمين بشكل يوميا

ل  ١٢ راف لح ل إدارة اإلش ال تعم
  ١١  ٦٦.٠٠  ٠.٨٣٢  ٢.٦٤ المشكالت المفاجئة بشكل سريع

ة  ١٣ ان إقام راف بمك تم أدارة اإلش تھ
  ١٢   ٦٥.٥٠   ٠.٧٩٩  ٢.٦٢ .المعلمين أثناء الدورة

  ***  %٧٢.٩ ٥.٣٣٥٧١  ٣٧.٩٢٢٢ المجموع

أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على ھذا المجال ) ٦( رقم وليتضح من الجد
ل بلغت  ال )٣٧.٩٢٢٢(كك ذا المج بي لھ وزن النس غ ال ة %)٧٢.٩(، وبل ن درج ر ع و يعب ، وھ

امج  ي تواجه البرن ات والمشكالت الت اوت أسباب المعوق د تتف كبيرة من وجھة نظر المعلمين، وق
ادير اً لمق ك وفق ي تواجه  التدريبي،  وذل ات والمشكالت الت ة أسباب المعوق وزن النسبي لمعرف ال

  .البرنامج التدريبي

ى ك إل ى  ويُرجع الباحث ذل ة الرياضية بالدرجة األول ام جھات اإلشراف بالتربي عدم اھتم
ة  وذلك ألن مستلزمات اإلشراف بحاجة إلى إمكانيات مادية كبيرة، وعدم وجود المؤھالت العلمي

  .أقسام التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينيةكليات واٍف، وحداثة في التخصص بشكل ك

  المعوقات المتعلقة بالمدربين

  ):٧( رقم وقد كانت النتائج كما يوضحھا الجدول

دول ال:  )٧( ج ب لمج بي والترتي وزن النس اري وال راف المعي ابي واالنح ط الحس ة الوس  قيم
  ."المعوقات المتعلقة بالمدربين"

المتوسط   تالعبارا  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

  ٢  ٧٨.٠٠  ٠.٧٢٨  ٣.١٢ .ال يبدأ اللقاء بشكل مخطط ومنظم  ١

ز  ٢ اليبه ويحف ن أس درب م دد الم ال يج
  ٦  ٧٤.٧٥  ٠.٧٠٥  ٢.٩٩ .المتدربين

  ٣  ٧٧.٥٠  ٠.٧١٩  ٣.١٠ .غير متمكن من موضوع التدريب  ٣

ا  ٤ يل المعلوم ى توص ادر عل ر ق تغي
  ٥  ٧٦.٥٠  ٠.٧٢٧  ٣.٠٦ .بفعالية واعية

  ٧  ٧٣.٧٥  ٠.٧٣٢  ٢.٩٥ .ال ينوع المدرب في أساليب التدريس  ٥

دربين  ٦ رات المت ن خب ق م ال ينطل
  ١١  ٧١.٢٥  ٠.٧٥٤  ٢.٨٥ .السابقين
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 )٧(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

  ١٩  ٥٦.٠٠  ٠.٩٤٤  ٢.٢٤ .رب بالمعلمين سيئةعالقة المد  ٧
  ١٨  ٦١.٢٥  ٠.٨١٤  ٢.٤٥ .يغادر المدرب القاعة بشكل كبير  ٨

ابق  ٩ ة األداء الس ى مراجع جع عل ال يش
  ١٠  ٧١.٥٠  ٠.٧٩٤  ٢.٨٦ .والتفكير في المستقبل

  ٨  ٧٣.٥٠  ٠.٧٨٦  ٢.٩٤ .ال يتعاون مع المعلمين بشكل ايجابي  ١٠

ة ال  ١١ ر حمل ن غي دربون م ؤھالتالم م
  ١٤  ٦٧.٧٥  ٠.٩٣٤  ٢.٧١ .العليا ماجستير ودكتوراه

ي  ١٢ رين ف ض المحاض ة بع دم عدال ع
  ١٣  ٧٠.٢٥  ٠.٧٢٤  ٢.٨١ .التقييم

ع  ١٣ ى جمي ام عل درب المھ وزع الم ال ي
  ١٢  ٧١.٠٠  ٠.٧٩  ٢.٨٤ .معلمي التربية الرياضية

ق الواحد  ١٤ روح الفري ال يعمل المدرب ب
  ١  ٨١.٥٠  ٢.٢٩  ٣.٢٦ .أثناء المحاضرات

ين  ١٥ اركة المعلم ال لمش ح المج ال يفس
  ٤  ٧٦.٥٠  ٠.٨٤٨  ٣.٠٦ .المتدربين بآرائھم

ل  ١٦ ص لك ت المخص زم بالوق ال يلت
  ١٥  ٦٧.٠٠  ٠.٨٥٩  ٢.٦٨ .محاضرة

دورة  ١٧ ص لل ت المخص زم بالوق ال يلت
  ١٦  ٦٥.٥٠  ٠.٨٤٩  ٢.٦٢ .بشكل كلي

ه الن  ١٨ درب ال يؤھل ي للم ل العلم المؤھ
  ٩  ٧٢.٧٥  ٠.٧٨٣  ٢.٩١ .برنامج  التدريبيكون مدرباً في

ر  ١٩ دورات غي ي ال بعض المحاضرين ف
٦٤.٠٠   ٠.٨٨٣  ٢.٥٦ .متخصصين في المادة التي يدرسونھا

   ١٧  

٥٣.٩٩٤  المجموع
٧١  ٧.٢٧٤٧٣ ٠%  ***  

أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على ھذا المجال ) ٧( رقم يتضح من الجدول
رة %)٧١(، وبلغ الوزن النسبي لھذا المجال )٥٣.٩٩٤٠(ككل بلغت  ر عن درجة كبي ، وھو يعب

اً  ك وفق دريبي، وذل من وجھة نظر المعلمين، وقد تتفاوت أسباب المعوقات لتي تواجه البرنامج الت
  .لمقادير الوزن النسبي لمعرفة أسباب المعوقات التي تواجه البرنامج التدريبي

ة ال  ويُرجع الباحث ذلك إلى دم جدي ة ع ي التربي دريب معلم ى ت ائمين عل دربين الق م
كل  دريب بش ديھم ت د ل ية ال يوج ة الرياض ي التربي ون أن معلم ك ك ة وذل اء الخدم ية أثن الرياض

اص ا  ،خ ؤھالت العلي ن أصحاب الم دربين م ود م ة وج دريبھم وقل ام بت دم االھتم ؤدي لع ا ي مم
  .المتخصصين في تدريب معلمي التربية الرياضية
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  تعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريبالمعوقات الم

  ):٨(رقموقد كانت النتائج كما يوضحھا الجدول 

دول ال :  )٨( ج ب لمج بي والترتي وزن النس اري وال راف المعي ابي واالنح ط الحس ة الوس قيم
  ."المعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريب"

المتوسط  العبارات  م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب الوزن النسبي  ياريالمع

١  
يعقد الدورات التدريبية في أماكن

ي  ل معلم ان عم ن مك دة ع بعي
 .التربية الرياضية

٢  ٧٥.٥٠  ٠.٨١٤  ٣.٠٢  

ة  ٢ ان إقام ام بمك دم االھتم ع
  ٤  ٧٥.٢٥  ٠.٨٢٥.  ٣.٠١ .المعلمين أثناء الدورة

ع  ٣ بة م ر مناس دريب غي اكن الت أم
  ٧  ٧٤.٧٥  ٠.٧٦٥.  ٢.٩٩ .تخصص تربية رياضية

ب  ٤ دريب الجان اكن الت ى أم ال تلب
  ١١  ٧٠.٧٥  ٠.٨١٤.  ٢.٨٣ .العملي للتربية الرياضية

دد  ٥ ة لع ة القاع دم مالئم ع
  ٩  ٧٢.٠٠  ٠.٧٣٩.  ٢.٨٨ .المتدربين

ز  ٦ ول مرك ر ح د ضجيج كبي يوج
  ١٣  ٦٨.٧٥  ٠.٨٩٦.  ٢.٧٥ .التدريب المركزي

الت  ٧ عوبة بالمواص اك ص ھن
  ١٠  ٧١.٥٠  ٠.٩٣٥.  ٢.٨٦ .لمراكز التدريب

ان  ٨ ن مك دريبي ع ز الت د المرك بع
  ١٤  ٦٨.٠٠  ٠.٨٧٧.  ٢.٧٢ .سكن معلمي التربية الرياضية

٩  
ين صالة وفر مواصالت ب عدم ت
دريس  ي وقاعة الت التدريس العمل

 .النظري
١٢  ٦٩.٧٥  ٠.٧٨٦.  ٢.٧٩  

١٠  
تبدال اكن الس ود أم دم وج ع
ب  ة الجان س لممارس المالب

 .العملي
١٥  ٦٧.٧٥  ٠.٧٩٥.  ٢.٧١  

١١  
روط ات الش ي القاع وفر ف ال تت
د  ث المقاع ن حي حية م الص

 .والتكيف واإلنارة
٥  ٧٥.٠٠  ٠.٩١٧.  ٣.٠٠  

دورات  ١٢ المدة الزمنية للبرنامج وال
  ١   ٧٨.٥٠  ٠.٧٥٦.  ٣.١٤ .التدريبية غير كافية
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  )٩(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  العبارات  م
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 الترتيب  النسبي

١٣  
ر دريبي غي امج الت ذ البرن مقر تنف

ه  مناسب من حيث سعته وتنظيم
 .واحتوائه على المرافق

٦  ٧٥.٠٠  ١.١٤٦  ٣.٠٠  

١٤  
زة واألدوات دد األجھ ة ع قل
ز  ية بمرك ة والرياض التدريبي

 .التدريب
٨  ٧٤.٢٥  ٠.٧٥٧.  ٢.٩٧  

١٥  
ي تساعد قلة الوسائل التعليمية الت
ية ارات الرياض رح المھ ى ش  عل

 .وعدھا
٣  ٧٥.٥٠  ٠.٨١٤.  ٣.٠٢  

  ***  %٦٧.٧٦  ٦.١٥٨٣٣  ٤٠.٦٥٨٧ المجموع

أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على ھذا المجال ) ٨( رقميتضح من الجدول 
ذا المجال )٤٠.٦٥٨٧(ككل بلغت  وزن النسبي لھ غ ال ر عن درجة %)٦٧.٧٦(، وبل ، وھو يعب

د تتف امج كبيرة من وجھة نظر المعلمين، وق ي تواجه البرن ات والمشكالت الت اوت أسباب المعوق
ه  ي تواج ات والمشكالت الت باب المعوق ة أس وزن النسبي لمعرف ادير ال اً لمق ك وفق دريبي، وذل الت

  .البرنامج التدريبي

ك ث ذل ع الباح ة  ويُرج رامج التربي داف ب ق أھ ادف لتحقي نظم وھ يط م ود تخط دم وج ع
  .بفلسطين الرياضية في مؤسسات التعليم العام

  
  ومناقشتھا الثانيالنتائج التي تتعلق بالسؤال 

انيوينص السؤال  ي تواجه " :الث ات الت ي المعوق ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ھل توج
ة  د مستوى دالل ة عن اء الخدم دريب أثن ي الت ة الرياضية ف زى ) ٠.٠٥  (معلمي التربي تع

  "؟ ) ذكر، أنثى(لمتغير الجنس 

ة إحصائية في " :تتعلق بالسؤال على ما يلي وتنص الفرضية التي روق ذات دالل ال توجد ف
ة    (المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمة عند مستوى دالل

م حساب المتوسط ، ) "ذكر، أنثى(تعزى لمتغير الجنس ) ٠.٠٥ ولإلجابة على صحة الفرضية ت
  .يوضح ذلك) ٩(رقم المحسوبة والجدول " ت"وقيمة  الحسابي واالنحراف المعياري
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  .المحسوبة" ت"سابي واالنحراف المعياري وقيمة حساب المتوسط الح:  )٩(جدول 

  العدد نوع التطبيق البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوي 
 الداللة

 مجموع
  ١٤.٨١٥١٤  ١٧٣.٥٤٧٢  ١٠٦  ذكر

٠.٦٥٢ ٠.٤٥١  
  ١٧٢.٣٩٣٤  ٦١  أنثى

١٧.٦٤٣٠١
   

  ١٦٥، بدرجة حرية  ١.٩٦٠تساوي  ٠.٠٥ت الجدولية عند.  
  ١٦٥، بدرجة حرية  ٢.٥٧٦تساوي  ٠.٠١ت الجدولية عند.  

م  دول رق ن الج ح م ه ) ٩(اتض ت قيمت ذكور بلغ ابي لل ط الحس ، )١٧٣.٥٤٧٢(أن المتوس
ى نفس المجال  ة ، وا)١٧٢.٣٩٣٤(وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لإلناث عل " ت"تضح أن قيم

ة " ٠.٦٥٢"بلغت   sigوقيمة) ٠.٤٥١(المحسوبة تساوي  ر من مستوى دالل ، )٠.٠٥(وھي أكب
وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال يوجد اختالف دال إحصائياً يعزى 

  .     لمتغير الجنس

م م ويُرجع الباحث ذلك إلى ة أن معلمي ومعلمات التربية الرياضية ھ ن خريجي قسم التربي
ذلك حديث م ب أة وھ م  والرياضية بجامعة األقصى حديث النش ين فال يوجد اختالف في آرائھ التعي

  .كونھم معدين نفس اإلعداد والتكوين في الجامعة ونفس التدريب أثناء الخدمة

  ومناقشتھا الثالثالنتائج التي تتعلق بالسؤال 
ثوينص السؤال ا روق ذا" :لثال ات التي تواجه ھل توجد ف ة إحصائية في المعوق ت دالل

ة  د مستوى دالل ة عن اء الخدم دريب أثن ي الت ة الرياضية ف زى ) ٠.٠٥  (معلمي التربي تع
  "لمتغير الخبرة ؟ 

ة إحصائية في " :وتنص الفرضية التي تتعلق بالسؤال على ما يلي روق ذات دالل ال توجد ف
ة الرياضي ي التربي ه معلم ي تواج ات الت ةالمعوق توى دالل د مس ة عن اء الخدم دريب أثن ي الت   ة ف

)  رة ) ٠.٠٥ ر الخب زى لمتغي ل . "تع تخدم الباحث تحلي ى صحة الفرضية اس ة عل ولإلجاب
  ).١٠(رقم التباين األحادي كما ھو موضح في الجدول 

ة :  )١٠(جدول  ات وقيم ة ومتوسط المربع ات ودرجات الحري وع المربع اين ومجم مصدر التب
ً  ، ومستوى"ف"   .)١٦٧=ن(لمتغير الخبرة   الداللة تبعا

  مصدر التباين  األبعـــاد
مجموع 
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
  الداللة

االستبانة 
  ككل

  ١٩٩.٥٦٢  ٣  ٥٩٨.٦٨٧  بين المجموعات
  ٢٥٢.٦١١  ١٦٣  ٤١١٧٥.٦٧٢  داخل المجموعات  ٠.٥٠١  ٠.٧٩٠

    ١٦٦  ٤١٧٧٤.٣٥٩  المجموع
 ١٦٣،  ٣( ، بدرجة حرية  ٢.٦٠تساوي  ٠.٠٥الجدولية عند  ف .(  
  ١٦٣،  ٣( ، بدرجة حرية ٣.٧٨تساوي ٠.٠١ف الجدولية عند .(  
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ة) ٠.٧٩٠(المحسوبة تساوي " ف"أن قيمة ) ١٠(اتضح من الجدول رقم  بلغت    Sigوقيم
ض الفرض ، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرف)٠.٠٥(وھي أكبر من مستوى الداللة ) ٠.٥٠١(

  .البديل أي أنه ال يوجد اختالف دال إحصائياً يعزى لمتغير الخبرة

م من  رجع الباحث ذلك إلىويُ  ة الرياضية ھ دريس التربي املين في ت ين الع أن معظم المعلم
  .الخريجين الجدد وتقع عليھم نفس الظروف المادية والبشرية والمعنوية

  
  تھاومناقش الرابعالنتائج التي تتعلق بالسؤال 

عوينص السؤال  ات التي تواجه " :الراب ة إحصائية في المعوق روق ذات دالل ھل توجد ف
ة  د مستوى دالل ة عن اء الخدم دريب أثن ي الت ة الرياضية ف زى ) ٠.٠٥  (معلمي التربي تع

  ."لمتغير المؤھل العلمي ؟ 

ة إحصا" :وتنص الفرضية التي تتعلق بالسؤال على ما يلي روق ذات دالل ئية في ال توجد ف
ة   ( المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمة عند مستوى دالل

ي) ٠.٠٥ ل العلم ر المؤھ زى لمتغي ل . "تع تخدم الباحث تحلي ى صحة الفرضية اس ة عل ولإلجاب
  ).١١(رقم التباين األحادي كما ھو موضح في الجدول 

مربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التباين ومجموع ال:  )١١(جدول 
  .)١٦٧=ن(ف، ومستوى الداللة تبعا لمتغير المؤھل العلمي 

مجموع   مصدر التباين  األبعـــاد
  المربعات

 درجات
 الحرية

  متوسط
  المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
  الداللة

االستبانة 
  ككل

  ٥٣.٠٠٠  ٢  ١٠٦.٠٠١  بين المجموعات
٠.٢٠
  ٢٥٤.٠٧٥  ١٦٤  ٤١٦٦٨.٣٥٨  اتداخل المجموع ٠.٨١٢  ٩

    ١٦٦  ٤١٧٧٤.٣٥٩  المجموع

  ١٦٤،  ٢( ، بدرجة حرية   ٣تساوي  ٠.٠٥ف الجدولية عند.(  
  ١٦٤،  ٢( ، بدرجة حرية ٤.٦١تساوي ٠.٠١ف الجدولية  عند .(  

ة ) ٠.٢٠٩(المحسوبة تساوي " ف"أن قيمة ) ١١(اتضح من الجدول رقم  بلغت  Sigوقيم
، وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض )٠.٠٥(من مستوى الداللة وھي أكبر ) ٠.٨١٢(

  .البديل أي أنه ال يوجد اختالف دال إحصائياً يعزى لمتغير المؤھل العلمي

ى  ك إل ع الباحث ذل ا ويُرج ات العلي الوريوس والدراس دبلوم والبك ة ال ن حمل ين م أن المعلم
اء دريب أثن ى ت ة إل م بحاج روف وھ س الظ ن نف انون م ة  يع اتھم التعليمي وير كفاي ة لتط الخدم

  .واإلدارية كونھم في غالبيتھم من خريجي نفس الجامعة أو المعھد في السابق
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 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ت الدراسة توصيا
 ي تنفذھا التي الحالية التدريبية البرامج محتوى في النظر إعادة ضرورة دريب لتلب  دائرة الت

 .حاجات المعلمين
  ب ة حس رامج التدريبي اء الب رورة بن ة ض ين والمؤسس ى المعلم ة إل ات التدريبي االحتياج

 .التعليمية
 دريب ين ت ى المعلم د عل اتھم تحدي ة احتياج امج تجريب أو التدريبي المقترحة بشكل  البرن

 .مستمر
 ضرورة التكامل بين التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة في ضوء معايير الجودة. 
 ي للمعلمين ولحضور الدورات التدريبيةتوفير األماكن المناسبة والوقت المناسب والكاف. 
  ار أراء أن تعد برامج التدريب أثناء الخدمة إعدادا شامال متكامال وأن تؤخذ في عين االعتب

 .كل المعلمين في تخطيط وتنفيذ وتقويم ھذه البرامج
  دد ى المتع ل المنحن ذاتي مث يم ال ى التعل د عل ي تعتم دريب المستحدثة الت االھتمام بأساليب الت

ين ا ى نحو يجمع ب لوسائل الذي يعين صورة خاصة لتطبيق التدريب الموجه نحو عمل عل
 .األساليب المباشرة والغير المباشرة ونوعية المعلمين بھذه األساليب

 ديم ضرورة ة الحوافز تق ة المادي ين والمعنوي دربين للمعلم ك المت زھم وذل ي لحف ال عل  اإلقب
 .التدريب علي

 المدرسة في العمل توقيت مع يتعارض ال بحيث تدريبلل المناسب الوقت اختيار. 
 اليب استخدام ة أس دريب في حديث ى االقتصار وعدم الت  العمل وورش المحاضرة عل

 .األجھزة وتوظيف
  

  العربية واألجنبية المراجع
 امع و ج ات " .)٢٠٠٦. (فتحي ،أب ي محافظ ية ف طة الرياضية المدرس ذ األنش ات تنفي معوق

زة وب غ ائع الم ."جن ةوق ة التربي ي األول لكلي داد  .ؤتمر العلم ي إع طينية ف ة الفلس التجرب
 .غزة .جامعة األقصى .)٢( .المناھج الواقع والتطلعات

 ة في " .)٢٠٠٧. (حاتم ،أبو سالم اء الخدم ة الرياضية أثن م التربي دريب معل امج ت ويم برن تق
ه ددة ل داف المح ق األھ طين وف ورة ."فلس ر منش وراه غي ة دكت ة  .دراس ة كلي ة جامع التربي

 .  مصر .البرنامج المشترك .األقصى وعين شمس
 و عطوان ب " .)٢٠٠٨. (مصطفى ،أب بل التغل ة وس اء الخدم ين أثن دريب المعلم ات ت معوق

ر منشورة ."عليھا بمحافظات غزة تير غي الة ماجس ة .رس ه التربي ة اإلسالمية .كلي  .الجامع
 .غزة

 مطبعة الرنتيسي .٣ط .ميم البحث التربويتص .)٢٠٠٣. (محمود ،واألستاذ. إحسان ،األغا. 
 .غزة

 التدريب أثناء الخدمة في المجال التربوي والتعليمي والتربية " .)١٩٩٩. (محمد ،الحماحمي
 .القاھرة .مركز الكتاب للنشر ."البدنية
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 ولي ين ،الخ ي" .)٢٠٠١. (أم داد المھن ة واإلع ية المھني ة والرياض ة البدني  ."أصول التربي
 .القاھرة .دار الفكر العربي .مي األكاديميالنظام العل

 ة الرياضية في " .)٢٠٠٤. (عبد الرحمن، السيار ة لمعلمي التربي واقع التدريب أثناء الخدم
 .١٠ .)٤( ٥ .جامعة البحرين .مجلة العلوم التربوية والنفسية ."مملكة البحرين

 ة برنامج إعداد معلم التربي" .)١٩٩١. (ھدى ،ودرويش. محمد ،الصاوي ة الرياضية بجامع
 .جامعة قطر .)٨( ٨ .حولية كلية التربية ."قطر ورأي الدارسين فيه

 إعداد المعلم الفلسطيني وتدريبه أثناء الخدمة في " .)٢٠٠٩. (عصام ،واللوح. فؤاد ،العاجز
زة املة بمحافظات غ ة الش رامج التنمي اني ."ضوء ب وي الث ؤتمر الترب ي  .الم يم ف دور التعل

 . ٢٠٠٩نوفمبر  ١٩-١٨ .غزة .جامعة األزھر .كلية التربية .ملةالتنمية الشا
 ة الرياضية " .)١٩٩٧. (عبد الناصر ،القدومي الصعوبات المھنية التي تواجه معلمي التربي

 .بيت لحم .)١٦( .مجلة الجامعة ."ومعلماتھا في محافظة طولكرم
 ي تواجه مدرس" .)١٩٩٦. (بدوي ،بدوي ات الت ة للمعوق ة الرياضية دراسة تحليلي ي التربي

ة ة  ."في األنشطة الال صفية بالمرحلة االبتدائي ة العلمي ة الرياضية .)٢٧(المجل ة التربي  .كلي
 .حلوان .مصر

 املين " .)٢٠٠١. (أمين ،والخولي. محمد، حسنين ة للع اء الخدم دريب أثن برامج الصقل والت
ية وا رويح واإلدارة الرياض ية والت ة والرياض ة البدني ي التربي الم ف ي واإلع ب الرياض لط

 .   القاھرة .دار الفكر العربي ."الرياضي والعالقات العامة والرياضية للجميع
 د ي ،راش ن " .)١٩٩٠. (عل ات م م المعوق ة وأھ اء الخدم ين أثن دريب المعلم داد وت ع إع واق

ين الل أراء المعلم اني ."خ ي الث ؤتمر العلم م, الم داد المعل ديات .إع ات والتح  .التراكم
 .يوليو ١٨–١٥ .ندريةاإلسك

 الصعوبات المھنية التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الرياضية " .)١٩٩٣. (أسامة ،شلبي
رى ان الكب ة عم ة تربي اج في مديري ذ المنھ ى تنفي ا عل يم األساسي وأثرھ ة التعل  ."في مرحل

 .عمان .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة
 ة" .)١٩٩٨. (يوسف ،عبد القادر اء الخدم ين أثن دريب المعلم ة وت ات التربوي ة الكفاي  ."تنمي

 .القاھرة .دار الكتاب العربي
 ا ،عز الدين و النج ة الرياضية" .)٢٠٠١. (أب م التربي در ."معل ة شجرة ال  .المنصورة .مكتب

 .مصر
 دئ " .)٢٠٠١. (بسام ،مسمار المشكالت والمعوقات التي تواجه معلم التربية الرياضية المبت

 .كلية التربية الرياضية .)١( ٢٨ .مجلة العلوم التربوية ."مدارس الحكومية في دولة قطربال
 .األردن .الجامعة األردنية
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