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  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في دائرة 
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على التربية الرياضية في جامعة القدس من وجهة نظر الطلبة، 

تي تواجه الطلبة تبعا ى معرفة المعوقات الآما هدفت الدراسة إل.  وطالبةاطالًب) ٧٠(عينة قوامها 
استخدم الباحثان استبانة مكونة من ). الجنس والمستوى الدراسي ومكان الدراسة(لمتغيرات 

طلبة المدارس، اإلشراف على   اإلمكانيات الرياضية،: موزعة على خمسة مجاالت،فقرة) ٤١(
 أن  الدراسةوتبين . ومنهاجهانيالتدريب الميداني، إدارة المدرسة، برنامج التدريب الميد

من  ،تواجه طلبة التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في جامعة القدسالتي المعوقات 
) ٠.٦٣( وانحراف معياري ،)٢.٨٧(حسابي للدرجة الكلية بمتوسط   جاءت،ةوجهة نظر الطلب
م وجود فروق ذات داللة أظهرت نتائج الدراسة عد . درجة المعوقات متوسطة أنوهذا يدل على

 أعلى متوسط على) اإلمكانيات الرياضية(مجال ، بينما حصل  آافةإحصائية في مجاالت الدراسة
برنامج ومنهاج التدريب (، ومن ثم مجال رجة معوقات آبيرة ديشير إلىوهذا ) ٣.٤٤( حسابي
رجة المعوقات ت دجاءبينما أيًضا،  درجة معوقات آبيرة يشير إلى وهذا )٣.٠٣ (على) الميداني

ئج الدراسة أنه ال أظهرت نتاو). ٢.٨٧(على المجال الكلي بدرجة متوسطة التي تواجه الطلبة 
 إحصائية في المعوقات التي تواجه الطلبة في التدريب الميداني تبعا لمتغيرات يوجد فروق دالة

توفير أوصى الباحثان بضرورة  و.الجنس والمستوى الدراسي ومكان التدريب الميداني
الهتمام بالكادر التدريسي في دائرة التربية ا وآذلك ،إلمكانات والصاالت الرياضية في المدارسا

  .الرياضية وزيادة ساعات التطبيق العملي في الكلية
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Abstract  

This study aimed at identifying the main obstacles that face students 
of practical training course in the athletic Department in Al- Quds 
University as viewed by students.  To achieve the aims of the study, the 
study was conducted on a sample of 70 students. The study also aimed at 
knowing the obstacles that the students face due to the variables of sex, 
academic level and place of the study. The two researchers used a 
questionnaire of (41) items distributed into 5 dimensions: athletic 
facilities, schools students, supervision of students field training, school 
administration, curriculum and program of field training. It has been 
shown from the study that the obstacles that face practical training 
students in athlete department in Alquds university based on students 
views has come with a median of the overall degree (2.87) and a standard 
deviation (0.63) .This means that the degree of obstacles has come with a 
median degree. Results showed no differences of statistical significance 
in all of the dimensions of the study. The dimension of athletic facilities 
has got the highest mean (3.44) which has reflected  a high degree of 
difficulty.  The field training domain came next with a mean of 93.03) 
reflecting a high degree of difficulty. The total degree of difficulty was 
(2.87) which reflected a moderate degree of difficulty? Results of the 
study also showed that there were no significant differences in the 
obstacles that face students in field training due to the variables of sex, 
academic level and place of field training.  The researchers recommended 
that there is a need for the provision of sports gyms and other facilities, 
practical training and to improve the condition of the staff. 

  
  مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

 متطلبات من مساقات التربية الرياضية دائرة لطلبة الميداني التدريب مساق يعتبر
 المساق اهذ متطلبات الطالب يجتازو ، الدائرة في البكالوريوس درجة على للحصول التخصص

 أدنى بحد خاصة، أم حكومية سواء أآانت المؤسسات، إحدى في العملي التدريب طريق عن
 ،المؤسسة إلى بالتعرف التدريب ويترآز مجال العملي، التدريب ة فيوعشرون ساع مئة مقداره

 واقع لمواجهة الطالب هدف التدريب لتأهيليو. عام بشكل منها قسم نشاط آل وطبيعة وأقسامها،
 من الجمهور مع التعامل أو مع زمالئه والتعامل االتصال، مهارات باآتسابه الوظيفي عملال

   . فيها تدرب التي المؤسسة موظفي مع تعامله خالل
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 في الواقع األآاديمية دراسته خالل عليها حصل التي والمعلومات لمعارفا ُيطّبق الطالب
 المهني اإلعداد في الرئيس الجانب العملية التربية وتعتبر.بينهما الترابط مدى ويعرف العملي،
 المقررات أهم من وتعد الفعلية، التدريسية واإلجراءات أثناءها المهارات يكتسب حيث للطالب

 ويتعرف. واإلعداد التدريب فترة في فردًيا توجيًها فيها الطالب ُيَوجه التي المعلم إعداد برامج في
 التدريس مقومات عن عامة فكرة ويكتسب ،اراتهاس ومهمهنة التدري خصائص على خاللها من

 لها يتعرض التي الحقيقية المواقف من خالل ذلك؛ والتقويم التدريس طرق أهم وعن، الناجح
 اإلعداد نوع على آبير حد تدريسه إلى في المعلم نجاح ويتوقف . المدرسة تالميذ مع عمله أثناء
 والقدرات جميع المهارات توظيف على قادًرا علًمام يجعله للطالب السليم فاإلعداد يتلقاه، الذي

  . اإلعداد هذا خالل اآتسبها التي التدريسية

فقد  ،الحديثة المجتمعات في االجتماعية التنمية تحقيق وسائل أهم من الرياضة تعتبر
الفرد،  في الوطنية القيم غرس و للوطن، االنتماء روح بث وسائل أهم من الرياضة أصبحت
  .)(Lund, J., & Tannehill, D., 2005 المجتمع أفراد بين لترابطبا والشعور

 على المهنية الواجبات تقابل أن على جهد بكل تعمل الرياضية التربية مجاالت إن
 البدنية التربية حقل في المستوى رفيع أآاديميا تأهيال المهنيين بتأهيل  المختلفةتخصصاتها
ة والثقافي االجتماعية ياتالمستو على آبير بشكل خدماتها امتدتو أن اتسعت بعد والرياضة
 بالشكل الدراسية البرامج تطوير على الرياضية التربية قطاع دأب   وقد،ةالتربوي ووالصحية

  .)Wayne, G., S., 2002 (المتغيرة و المتطورة العمل واحتياجات سوق يتناسب الذي

يداني إطار يمكن الطالب من إلى أن برنامج التدريب الم) ٢٠٠١ السالمات،( آما يشير
 نظريا في مساقات التدريس وطرائقها، ُدِرَستطبيق قواعد المهنة، وإستراتيجيتها من خالل ما 

  .)، والتربوية، والشخصية، المهنيةالتخطيطية، والعلميةالتقويم المختلفة، بهدف إآسابهم وأساليب 

تعتبر المحك الذي يمكن أن أن التربية العملية تؤآد ) ١٩٩١ سعد،(جراها وفي دراسة أ
نختبر به مدى نجاح آليات التربية الرياضية، في إعداد الطالب، لكي يكونوا قادرين على 
المزاوجة بين المعرفة النظرية والممارسة العملية، وأي خلل أو قصور أو معوق في التربية 

  . غير مرغوب فيهالعملية يترتب عليه نقص آفايته المهنية، وبالتالي تجعله ينمو في اتجاه

أن التربية العملية تعد الطالب  "(Ronald R. & Growm Well, 1999) ويضيف
المتعلمين لالشتراك بفاعلية في المجتمع آمواطنين يتفهمون طبيعة األفكار العملية، بجانب ما 

آما ويعد التطبيق ". يقييتحقق من نمو عقلي وخلقي من خالل معايشة واستكشاف العالم الحق
 فيرى أن التطبيق هو الرآيزة العلمية في مشروع ، الوسائل المهمة إلعداد المعلميداني إحدىالم

ربط العلوم النظرية والعلمية التي تعلمها الطلبة خالل سني دراستهم في الكلية بصورة عملية، إن 
 فمن خالل دروس التطبيق يتم إعداد الطالب إعدادا. آان على الصعيد المدرسي أو التدريبي

 ليصبح مؤهال بعملية ،سليمًا ومساعدتهم في تنظيم أعمالهم المناطة بهم في المدارس وتفهمها
على أن المعلم لن يستطيع أن يقوم برسالته على  البناء التعليمي والتربوي في المستقبل، ويؤآد

، يعدهم ألنه بقدر النقص في إعدادِه يكون النقص بمن ألآمل إال إذا آان إعداده سليمًا؛الوجه ا
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حد الجوانب األساسية في إعداد المعلم في مجال التربية البدنية أويمثل التطبيق العملي 
  .)١٩٨٧ السامرائي،(
  

  الدراسات السابقة

 ذلك ؛دراسات عديدة تناولت مشكالت التدريب العملي لدى طلبة آلية التربية بصفة عامةثمة 
 ولعل من الواضح أن التدريب ،ريبات الميدانيةف استكشاف المشكالت التي تواجه الطلبة في التدبهد

 تربية عملية تهدف إلى تنشئته أو تطبيعه على بمنزلة - آان تخصصه الدراسي  أيًا–الميداني للطالب 
وسنعرض هذه الدراسات إيجازًا، مقتصرين على عرض النتائج ذات الصلة بموضوع . مهام الوظيفة

فات مختلفة تتباين فيها المشكالت وإدراآها من ثقافة إلى وألن هذه الدراسات أجريت في ثقا. البحث
  .أخرى

 التي هدفت إلى معرفة الصعوبات التي تواجه طلبة قسم )٢٠٠٤عيسى وسلمان، (دراسة 
تدريب الميداني آما التدريب الميداني في التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية في مساق ال

 طالبا وطالبة، طبقت عليها استبانة) ٤٣(  عينة قوامها أجريت الدراسة علىيراها الطلبة؛
اإلمكانيات الرياضية، الطلبة، اإلشراف، (فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي ) ٤١(تضمنت 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الصعوبات آانت عند ) إدارة المدرسة، البرنامج والمناهج
يادة الوقت الخاص للتطبيق مع ضرورة زيادة وأوصى الباحثان بز. اإلناث أآثر من الذآور

  .حصص التربية الرياضية في المدرسة

 التعرف إلى الصعوبات التي يواجهها ، هدفها)١٩٩١ ،صويص(راسة قامت بها وفي د
 أشارت نتائج الدراسة ردنية أثناء فترة التدريب العمليطلبة آلية التربية الرياضية في الجامعة األ

ات تأثيرا هي قلة توفر اإلمكانيات المادية في المدارس، ودور المشرف إلى أن أآثر الصعوب
  . التربوي، والمشكالت الخاصة بالطالب ثم مشكالت المشرفين على التربية العملية

، هدفت إلى تقويم واقع التطبيق العملي لطلبة آلية )١٩٨٨عبد الجبار، (وفي دراسة قام بها 
جريت الدراسة على عينة تكونت من مجموع طلبة السنة التربية الرياضية بجامعة بغداد، أ

 قام الباحثان بتطبيق استبانة تحتوي على الجوانب السلبية .طالبا وطالبة) ١٣٢(ابعة وعددهم الر
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم إضافة إلى فقرة مفتوحة تتضمن أية مقترحات أخرى، وأشارت 

ن فترة التطبيق آانت غير آافية، وتعاون أ المطبق، ونتائج الدراسة إلى تعاون إدارة المدرسة مع
ضرورة زيادة عدد زيارات بيجابية، وأوصى الباحثان إإدارة المدرسة مع الطالب المطبق آانت 

  .المشرف للطالب، وضرورة اهتمامات إدارات المدارس بدروس التربية الرياضية

طالبًة ) ٢٦٨(ى عينة تكونت من  التي أجريت عل،الرياضفي  )١٩٩٠عبد العظيم، (دراسة أما 
بكلية التربية، فقد آشفت عن عدم رضا الطالبات عن طريقة التقييم، وعن مدة التدريب، وضعف 

 العمل بين إمكانيات التدريب، وقصر التقييم على السلبيات في أداء المتدربة، واالختالف في أسلوب
أجراها آل من ما آشفت عنه دراسة أخرى  وال تختلف هذه النتائج آثيرًا عالمشرفات على التدريب،

طالبًا وطالبًة بكلية التربية، وآشفت عن ) ١٢٠(بالبحرين على عينة مكونة من ) ١٩٩٠(أديبي و بدر 
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مشكالت، من أهمها سوء التقييم وضعف المتابعة واإلشراف والتوجيه، وعدم مالءمة األنشطة لألهداف 
 مشكالت أخرى تتعلق باإلدارة إضافًة إلى لمواد النظرية،االستفادة من بعض االمراد تحقيقها، وعدم 

  . المدرسية والممارسة الصفية

 يواجهها التي المعوقات لىإ لتعرفإلى ا هدفت )١٩٩٤ وحمدان، الفرا( جراهاأدراسة  وفي
 بأهم قائمة وضع الدراسة أهداف من وآان. صنعاء بجامعة آلية التربية في العملية التربية طلبة

 مهارات على ميدانًيا بالتدرب قيامهم عند وذلك ،التربية العملية طلبة منها يعاني التي المشاآل
 األآاديمي اإلعداد نظام من آل أثر ، وتحديدمشكلة آل وزن وتحديد، المدارس في التدريس
 إعاقة في المتعاونة المدارس وطبيعة، اإلشراف وطبيعة المتبع، العملية التربية ونظام والمهني،

 مقياًسا الباحثان  واستخدم،طالبة )٧٠(و طالًبا )١٢٠( الدراسة شملت وقد. العملية التربية مجبرا
 وجود عدم في تلخصت التي المشكالت أهم من أن الدراسة نتائج في  وجاء. الغرض لهذا خاًصا
 دموع التعليمية، الوسائل لورش المتعاونة المدارس وافتقار في المدارس، مناسبة تعليمية أجهزة
 تنفيذ في المتبع النظام الدراسة انتقدت آما، العملي الجامعة للتطبيق في الطلبة درسه ما قابلية
 أثناء قصيرة لمدة األسبوع في واحًدا إال يوًما المدرسة الطالب يزور ال حيث ؛العملية التربية
  . الدراسي الفصل

 بكلية العملية تربيةال برنامج تقويم إلى هدفت التي ،)٢٠٠٠ طه،(شارت دراسة أآما 
 تم استبانة الدراسة استخدمت وقد، المعلمات الطالبات نظر وجهة القرى من أم بجامعة التربية
 بنظامه العملية التربية برنامج أن  إلىالرابعة الفرقة من طالبات طالبة) ١٨٩( على تطبيقها
 وأشارت إلى، زمةالال التدريس مهارات من الكثير إآساب الطالبات على يساعد ال الحالي
 أن الطالبات آراء من اتضحو ،التقويم ومن حيث عليه اإلشراف حيث من النظام هذا في قصور
 تعترض مشكالت وجود ضافة إلى، إللوقت ومضّيعة جًدا طويلة للبرنامج المحددة الزمنية الفترة

 العالقاتفي  سواء المدرسة إدارة قبل من المدرسة في تواجدهن أثناء المعلمات الطالبات
  . المعلمات الطالبات تقويم موضوعية ناحية من أو االجتماعية

إآساب  في العملية التربية ألثر تقويمية دراسة كانتف، )١٩٩٠ومحمد، هاشل( دراسة وأما
 ومشرفين المحليين والمشرفين ،الطلبة من )٥٥٦ (العينة وشملت المهارات األساسية الطالب
 في المسجلين الطلبة على األولى االستبانة طبقت استبانات؛ الثث الباحثان استخدمو . الجامعة
 العاملين التربية آلية خريجي على والثالثة، الطلبة هؤالء مشرفي والثانية على، العملية التربية

 الصفات مجمل الطلبة إآساب في نجح العملية التربية برنامج النتائج أن وأوضحت ،المدارس في
 إآساب في ينجح لم البرنامج أن إال، التدريس ذلك مهارات في بما صودةالمق والمهنية الشخصية
 األنشطة في والمشارآة التعليم، تطوير عملية في تفيد اقتراحات بتقديم المبادرة صفة الطلبة

 مثل المعوقات؛ من عدد عن الدراسة آشفت اإلشراف مجال وفي. الفصل خارج المدرسية
 آثرة بسبب الطلبة متابعة عن وانشغاله، المعلمين الطلبةتقويم  في الجامعي المشرف تساهل
، ولجان أبحاث،و، من محاضراتية؛ تدريسال هيئةفي ال عضًوا عاتقه على الملقاة األعباء

  وفي. متباعدة في مدارس وانتشارهم العملية التربية في المسجلين الطلبة عدد آثرة إلى باإلضافة
الطلبة  مع التعامل في المتعاونة المدرسة إدارة تشدد أن ئجالنتا أوضحت المدرسية اإلدارة مجال
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 نظر وجهة ومن، العملية التربية تواجه التي المعوقات من الطلبة متابعة عن وانشغالها، المعلمين
 انضباط عدم في وخاصة مفيدة، غير العملية التربية نإ ،المتعاونة المدرسة في اإلدارة المدرسية

 باإلضافة الواحدة المدرسة في الطلبة أعداد وآثافة، المدرسي بالنظام همالمعلمين وتقيد الطلبة
  . لمهنة التعليم الطلبة حماس فتور إلى

 إلى أن التدريب الميداني بنظامه الحالي من حيث الخطة )٢٠٠٢العجمي، (آما أشارت 
مع الموضوعة واألهداف والفترات الزمنية المخصصة له، وخاصة المتصل منها ال تتناسب 

متطلبات العمل المهني واحتياجات سوق العمل، آما أن هناك اختالف بين المقررات األآاديمية 
أوصت تلك الدراسات على ضرورة تعديل محتوي بعض و والواقع الفعلي للتدريب الميداني،

خر لتتالءم مع متطلبات سوق العمل، مع اسية، والعمل على تطوير البعض اآلالمقررات الدر
عتبار ضرورة التعاون مع القطاعات المختلفة لسوق العمل، وإشراك ممثلين منهم األخذ باال

  .وأيضا إشراك الطالبات للتعبير عن تطلعاتهم في معالجة هذه المعوقات
  

  أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من خالل الواقع الفعلي الذي المسه الباحثان أثناء قيامهم بعملية 
 فقد الحظا العديد من المعوقات التي تواجه ،لبة آلية التربية الرياضيةاإلشراف والتوجيه علي ط

جراء تلك الدراسة إيمانا بأهمية التدريب الميداني، وما يؤديه من دور الباحثان إلالطلبة، لذا سعى 
،  آافةحيوي في تشكيل الخريجين وتأهيلهم، وما يناط بهم من أعمال قطاعات المجال الرياضي

  .  تنمية المجتمعيعمل علىا للتطوير في قطاعات العمل الرياضي المختلفة، وبما وبما يسعي دوم

نها تلقي الضوء على أهم مجاالت المعيقات التي تواجه إ حيث ؛تعد هذه الدراسة مهمة
وتلقي الضوء على الخريجين والمدرسين في المدارس الحكومية الخاصة ومدى قيامهم ، الطلبة

  . الرياضيةبواجبهم نحو درس التربية
  

  أهداف الدراسة

  اآلتيةسعت الدراسة إلى تحقيق األهداف 

 المعوقات التي تواجه طلبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس في مساق إلىالتعرف  .١
 .التدريب الميداني

 التعرف إلى االختالف في المعوقات التي تواجه الطلبة في دائرة التربية الرياضية في  .٢
  .بعاً  لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي ومكان التدريبجامعة القدس ت

  
  مشكلة البحث

 الحظ الباحثان أن عملية التدريب العملي للطلبة ال تتم ،من خالل الخبرة والمالحظة
 وهناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الطلبة أثناء عملية التدريب ،بصورة متكاملة
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 ؛ه المعوقات التي تقف حجر عثرة في مسيرة التربية الرياضية الباحثان آشف هذى فارتأ،العملي
من أجل تالفيها بطرق سليمة، ولتجاوز السلبيات التي قد تفاجئ طلبتنا أثناء عملية التطبيق، التي 

 أو مدرسين  طلبًة؛ إنهي بحاجة إلى ضوابط ومناهج لتوضيح الواجبات األساسية للقائمين عليها
  .رسأو مشرفين أو إدارات مدا

  
  أسئلة الدراسة

المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في جامعة ما درجة  .١
 ؟القدس من وجهة نظر الطلبة

داني في             .٢ دريب المي ة الت ي تواجه طلب ات الت ة إحصائية في المعوق هل توجد فروق ذات دالل
  ؟)المدرسة، لسنة الدراسية ا،الجنس(دائرة التربية الرياضية تبعًا لمتغيرات 

  
  جراءاتالطريقة واإل

  منهج الدراسة

 ذلك لمناسبته ألغرض الدراسة من خالل وصف نتائج استخدم الباحثان المنهج الوصفي؛
  .التربية الرياضية في جامعة القدس على االستبانة وتحليلهااستجابات طلبة آلية 

  مجتمع الدراسة

 الذين استوفوا متطلبات التسجيل لمساق التدريب من جميع الطلبةتكون مجتمع الدراسة 
  .طالبًا وطالبة) ٩٦(معة القدس، والبالغ عددهم في دائرة التربية الرياضية في جا) ١(الميداني 

  عينة الدراسة

 طالبًا وطالبة من سجل مساق التدريب الميداني للفصل ٧٠تكونت عينة الدراسة من 
 يبين خصائص عينة الدراسة) ١(جدول رقم وال، ٢٠٠٩/٢٠١٠لدراسي الثاني للعام ا

  .خصائص أفراد عينة الدراسة:  )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد    المتغيرات
  الجنس  ٧٠.٠  ٤٩  ذآر
 ٣٠.٠  ٢١  أنثى
 مستوى السنة الدراسية  ٢٥.٧  ١٨  ثانية
 ٧٤.٣  ٥٢  ثالثة

  ٤٤.٣  ٣١  خاصة
  ٥٤.٣  ٣٨  حكومية

  المدرسة

 ١.٤  ١  وآالة الغوث
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  ة الدراسةأدا

على طلبة آلية ) ٢٠٠٤ وسلمان، ،عيسى( مصممة ومقننة من قبل استبانًةاستخدم الباحثان 
فقرة صيغت وفق ) ٤١( على وتشمل االستبانةالتربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، 

   . فقرات االستبانة إلى خمسة مجاالتوُقسمتالخماسية، ) ليكرت(طريقة 
  

  باتهاصدق أداة الدراسة وث

لمحكمين من ذوي تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من ا
 الذين أبدوا بعض المالحظات حولها، وعليها تم إخراج االستبانة بشكلها االختصاص والخبرة

فقرة، وللتحقق من ثبات االستبانة ) ٤١(الحالي وبصورتها النهائية، حيث استقرت االستبانة على 
 بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، ومجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات قام الباحثان

، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة )٠.٩٢(آرونباخ ألفا، وآانت الدرجة الكلية لالستبانة 
  .يبين ذلك) ٢(والجدول رقم . بثبات يفي بأغراض الدراسة

  :)٢(جدول 
 آرونباخ ألفا المجال

 ٠.٨٨ ياضيةاإلمكانيات الر
 ٠.٧٢ طلبة المدارس

 ٠.٨٠ اإلشراف على التدريب الميداني
 ٠.٨٩ إدارة المدرسة

 ٠.٨٠  برنامج ومنهاج التدريب الميداني
 ٠.٩٢ الدرجة الكلية

  
   الدراسةجدول

 .طلبة دائرة التربية الرياضية: البشري .١
 . أبو ديس-جامعة القدس : المكاني .٢
  .٢٠٠٩/٢٠١٠الفصل الثاني : الزمني .٣
  

  البياناتأدوات جمع 

بعد التأآد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، قام الباحثان بتطبيق األداة 
على أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اآتملت عملية تجميع االستبيانات من أفراد العينة بعد 

) ٧٠(لمستردة الصالحة  ااستجاباتهم عليها بطريقة صحيحة، تبين للباحثين أن عدد االستبيانات
  . فقط استبانًة



 ١٠٤٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــالسالم حمارشة، وعمر الريماويعبد 
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وحتى يتم تحديد درجة المعوقات من خالل المتوسطات الحسابية لالستجابة عن المجاالت 
  :اعتمد الباحثان الدرجات التالية والتغيرات

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

  ٣.٥  درجة آبيرة جدا

  ٣.٤٩-٣.٠٠  درجة آبيرة

  ٢.٩٩-٢.٥  درجة متوسطة

  ٢.٤٩أقل من   لةدرجة قلي
  

  المعالجة اإلحصائية

 ذلك ؛)إعطائها أرقاما معينة(ُرمِّزت  ، والتأآد من صالحيتها للتحليلاالستباناتبعد جمع 
تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل 

جابة على تساؤالت الدراسة استخدم الباحثان لإل والبيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة،
 اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة المعالجات

، ومعادلة )ANOVA(، واختبار التباين األحادي )t-test) (ت(من فقرات االستبانة، واختبار 
) SPSS(ك باستخدام الرزم اإلحصائية ، وذل)Cronbach Alpha(الثبات آرونباخ ألفا 

)Statistical Package For Social Sciences.(  
  

  عرض ومناقشة النتائج

   النتائج المتعلقة بالسؤال األولعرض ومناقشة

المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في ما درجة 
  ؟جامعة القدس من وجهة نظر الطلبة

ابة على السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة، وآل لإلج
  .تبين ذلك) ٣،٤،٥،٦(مجال من مجاالت الدراسة ونتائج الجدول رقم 
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  اإلمكانات الرياضية: المجال األول 

ة الدرا              :  )٣(جدول   راد عين ة الستجابات أف ات المعياري سة  يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف
  . معوقات مجال اإلمكانيات الرياضيةعلى

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  المعياري

قلة عدد األجهزة واألدوات الرياضية الخاصة   ١
  .لعاب الجماعية والفرديةباأل

  آبيرة  ١.٢٥  ٣.٣٥

عدم توفر المالعب القانونية الخاصة بالتدريب   ٢
  .والمباريات في المدرسة

  آبيرة  ١.٣٦  ٣.٤٤

قلة الوسائل التعليمية التي تساعد على شرح   ٣
  .المهارات الرياضية

  آبيرة  ١.٢٧  ٣.١٢

عدم توفر المصادر والمراجع العلمية   ٤
  .المتخصصة في مكتبة المدرسة

  آبيرة جدا  ١.١٧  ٣.٥٤

األدوات الرياضية قديمة وغالبيتها غير مطابقة   ٥
  .للمواصفات القانونية

  رةآبي  ١.١٩  ٣.٣١

  جدا آبيرة  ١.٤٨  ٣.٨١  .ماآن الخاصة بتبديل المالبساأل افرعدم تو  ٦
عداد أاألدوات الرياضية المتوفرة ال تتناسب مع   ٧

  . الطلبة بالمدرسة
  جدا آبيرة ١.٤٣  ٣.٥٠

   ١.٠١  ٣.٤٤  الدرجة الكلية

، واالنحراف )٣.٤٤(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
 جاءت المعوقات التي تتعلق باالمكانيات الرياضية، وهذا يدل على أن درجة )١.٠١(معياري ال

أن جميع الفقرات جاءت بدرجة معوقات ) ٣(بدرجة آبيرة، وآما تشير النتائج في الجدول رقم 
  .آبيرة

 حصلت على "عدم توفر األماآن الخاصة بتبديل المالبس"أن فقرة ) ٣(يتضح من الجدول 
عدم توفر المصادر "، وبدرجة معوقات آبيرة جدا، ثم فقرة )٣.٨١(وسط حسابي أعلى مت

وبدرجة معوقات ) ٣.٥٤(، بمتوسط حسابي "والمراجع العلمية المتخصصة في مكتبة المدرسة
 "قلة الوسائل التعليمية التي تساعد على شرح المهارات الرياضية"آبيرة جدا، بينما حصلت فقرة 

األدوات الرياضية قديمة "بدرجة معوقات آبيرة، ثم فقرة ) ٣.١٢(على أقل متوسط حسابي 
 .بدرجة معوقات آبيرة) ٣.٣١(، بمتوسط حسابي "وغالبيتها غير مطابقة للمواصفات القانونية

يرى الباحثان من نتائج الجدول الى عدم وجود المتطلبات الرياضية االساسية وضعف البنية 
   .التحتية لالدوات الالزمة للمتدرب
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    مجال طلبة المدارس: المجال الثاني

ة الدراسة                  :)٤(جدول   راد عين ة الستجابات أف ات المعياري يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف
  . معوقات مجال طلبة المدارسعلى

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  المعياري

  متوسطة  ١.٣٦  ٢.٨٢  .ال يلتزم الطلبه غالبا بالزي الرياضي  ٨
  آبيرة  ١.٣٥  ٣.٣١  .آثرة أعداد الطلبه في الصف  ٩
يفضل الطالب مراجعة ماده دراسية أخرى   ١٠

  . التربيه الرياضيةخالل حصة
  قليلة  ١.٢٣  ٢.٢٥

ياضية على مجموعة قليله نشطة الراألقتصار ا  ١١
   .من الطلبة

  متوسطة  ١.١٧  ٢.٩٥

طة نشع غالبية الطلبة عن االشتراك باأل يمتن  ١٢
  .الرياضيه 

  متوسطة  ١.١٨  ٢.٥٤

عدم إقبال وتعاون الطلبة في درس التربية   ١٣
  .الرياضية

  متوسطة  ١.٢٣  ٢.٧٤

لعاب رياضية أتعود الطلبة على ممارسة   ١٤
  .محددة

  آبيرة جدا  ١.٣٥  ٣.٧٢

وجود بعض حاالت اإلعاقة والتشوهات  لدى   ١٥
  . بعض الطلبة

  قليلة ١.١١  ١.٨٠

  متوسطة ٠.٧٣  ٢.٧٧  الدرجة الكلية

أن درجة المعوقات الكلية لمجال طلبة المدارس جاءت متوسطة ) ٤(يتضح من الجدول رقم 
تعود "  وهي)١٤(بينما جاءت الفقرة رقم ، )٠.٧٣(وانحراف معياري ) ٢.٧٧(بمتوسط حسابي 

 حيث وصل المتوسط ، آبيرة جدامعوقات بدرجة "الطلبة على ممارسة العاب رياضية محددة
 بدرجة "آثرة أعداد الطلبة في الصف"وهي ) ٩(، وجاءت الفقرة رقم )٣.٧٢(ابي إلى الحس

) ١٥( متوسطة ما عدا الفقرة رقم معوقات آبيرة، أما باقي الفقرات، فجاءت بدرجة معوقات
ئج تشير الى قلة الحصص الرياضية أالسبوعية في النتا وهذه .جاءت بدرجة معوقات قليلة

   . بيرة في داخل الصف ادى الى معوقات للمتدربالمدارس، واالعداد الك
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   اإلشراف على التدريب الميداني : المجال الثالث

ة الدراسة                :  )٥(جدول   راد عين ة الستجابات أف ات المعياري يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف
  . المعوقات التي تتعلق باإلشراف على التدريب الميدانيإلى

  الفقرات  الرقم
المتوسط 

  سابيالح
  االنحراف
  الدرجة  المعياري

المؤهل العلمي للمشرف ال يؤهله ألن يكون   ١٦
  مشرفا على التدريب 

  قليلة  ١.٢٧  ٢.٢١

يرآز المشرف على استخدام أساليب التدريس   ١٧
  .التقليدية 

  متوسطة  ١.٣٥  ٢.٨٨

مكانيات واالدوات المشرف ال يراعي اإل  ١٨
  . في المدرسةةفراالمتو

  طةمتوس  ١.٣٧  ٢.٦٠

يقوم المشرف غالبا بتقويم الطالب المطبق على   ١٩
  .أساس الحصة المعطاة 

  آبيرة جدا  ١.٢٥  ٣.٥٠

يتعامل المشرف مع الطالب المطبق بألفاظ غير   ٢٠
  .يةالئقة وغير تربو

  قليلة  ١.٢٧  ١.٨٢

لموضوعية لتقويم المشرف للطالب قلة ا  ٢١
  .العتماد على العالقات الشخصيةوا

  لةقلي  ١.٢٥  ٢.٣٥

المشرف ال يساهم في حل المشكالت التي تواجه   ٢٢
  .الطالب  المطبق

  قليلة  ١.٢٤  ٢.٢١

قلة الزيارات والمتابعة من قبل المدرس المشرف   ٢٣
  .المعلم/على الطالب 

  قليلة ١.٣٥  ٢.٤٧

  متوسطة ٠.٨٤  ٢.٥٠  الدرجة الكلية

اف على التدريب أن درجة المعوقات الكلية لمجال اإلشر) ٥(يتضح من الجدول رقم 
بينما جاءت ، )٠.٨٤(وانحراف معياري ) ٢.٥٠(الميداني جاءت متوسطة بمتوسط حسابي 

 "يقوم المشرف غالبا بتقويم الطالب المطبق على أساس الحصة المعطاة"  وهي)١٩(الفقرة رقم 
، وجاءت الفقرة رقم )٣.٥٠ (حيث وصل المتوسط الحسابي إلى آبيرة جدا، معوقاتبدرجة 

 بدرجة "بق بألفاظ غير الئقة وغير تربويةيتعامل المشرف مع الطالب المط"وهي ) ٢٠(
 وهذه النتائج تشير الى قلة . متوسطةمعوقات قليلة، أما باقي الفقرات، فجاءت بدرجة معوقات

  .النهائي للمتدربالزيارات الميدانية من قبل المشرف للمتدرب وعدم الموضوعية للتقييم 
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  ارة المدرسة إد: المجال الرابع

ة الدراسة                :  )٦(جدول   راد عين ة الستجابات أف ات المعياري يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف
  . المعوقات التي تتعلق بإدارة المدرسةعلى

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  المعياري

إدارة المدرسة غير مقتنعة بأهمية التربية   ٢٤
  .الرياضية

  متوسطة  ١.٢٦  ٢.٥٨

تنظر إدارة المدرسة إلى مادة التربية الرياضية   ٢٥
  .على أنها أقل أهمية من المواد الدراسية األخرى

  آبيرة  ١.٣٩  ٣.١٤

ال تحترم إدارة المدرسة آراء ومقترحات   ٢٦
  .المعلم العلمية والمهنية/ الطالب

  متوسطة  ١.٢٥  ٢.٦٤

ال تولي إدارة المدرسة الرعاية واالهتمام   ٢٧
  ألنشطة الرياضية با

  متوسطة  ١.٢٥  ٢.٧٥

المعلم نظرة أقل /تنظر إدارة المدرسة للطالب   ٢٨
  .من زمالئه

  قليلة  ١.٣٦  ٢.٣٤

ال تقدم إدارة المدرسة المكافئات المادية   ٢٩
  .والمعنوية للطلبة المتفوقين

  متوسطة  ١.٣٦  ٢.٧٤

عدم تعاون مدرس التربية الرياضية مع الطالب   ٣٠
  .الطبق

  قليلة  ١.٢٢  ٢.٠٤

عدم إعطاء الفرصة للطالب المطبق لتقييم الطلبة   ٣١
  . في المدرسة

  متوسطة ١.٢٩  ٢.٨٧

  متوسطة ٠.٩٨  ٢.٦٤  الدرجة الكلية

أن درجة المعوقات الكلية لمجال إدارة المدرسة جاءت متوسطة ) ٦(يتضح من الجدول رقم 
تنظر "  وهي)٢٥(لفقرة رقم بينما جاءت ا، )٠.٩٨(وانحراف معياري ) ٢.٦٤(بمتوسط حسابي 

 "همية من المواد الدراسية األخرىإدارة المدرسة إلى مادة التربية الرياضية على أنها أقل أ
جاءت ف ،، أما باقي الفقرات)٣.١٤( حيث وصل المتوسط الحسابي إلى ، آبيرةمعوقاتبدرجة 
وهي قلة الحصص  وهذه النتائج تؤآد ما جاء في الجداول السابقة . متوسطةمعوقاتبدرجة 
 وعدم تعاطي االدارة المدرسية مع  ألتالميذ في الصف وزيادة اعداد أالسبوعيةالرياضية

  . اقل أهمية من باقي حصص التدريس أالخرىالمتدرب لعتبارها بإن حصة التربية الرياضية
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  برنامج ومنهاج التدريب الميداني: المجال الخامس

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان ب
المعوقات التي تتعلق ببرنامج الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن 

  . ومنهاج التدريب الميداني

ة الدراسة                :  )٧(جدول   راد عين ة الستجابات أف ات المعياري يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .وقات التي تتعلق ببرنامج ومنهاج التدريب الميداني المععلى

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  الدرجة  المعياري

 متوسطة  ١.٤٤  ٢.٩٥  .الوقت المخصص للتطبيق في المدارس غير آاف  ٣٢
عدم إعطاء الفرصة للطالب باختيار المدرسة التي   ٣٣

  .يرغب التطبيق فيها
 متوسطة  ١.٦١  ٢.٩٥

لخبرات التي اآتسبتها في المساقات العلمية ا  ٣٤
  .والعملية غير آافية

  قليلة  ١.٢١  ٢.٤٢

المنهاج المقرر ال يتناسب مع جميع المدارس   ٣٥
  .بسبب اختالف اإلمكانيات من مدرسة وأخرى

  آبيرة  ١.٢٧  ٣.٣٢

المعلم وال يترك له / المنهاج غالبا ما يقيد الطالب  ٣٦
  .مجاال لالختيار

  آبيرة  ١.٠٧  ٣.٠٢

المنهاج يرآز إلى حد آبير على الجانب النظري   ٣٧
  .والمعرفي

 متوسطة  ١.١٩  ٢.٩٤

  آبيرة  ١.٠٧  ٣.٠٨  .المنهاج ال يراعي غالبا الفروق الفردية بين الطلبة  ٣٨
قلة عدد حصص التربية الرياضية المقررة لمادة   ٣٩

  .التربية الرياضية
  آبيرة  ١.٢٨  ٣.٤٢

مناسبة والقريبة للتدريب عدم اختيار المدارس ال  ٤٠
  .الميداني

 متوسطة  ١.٣٦  ٢.٩٥

عدم مناسبة توزيع مواعيد حصص التربية   ٤١
  .الرياضية في جدول المدرسة

  آبيرة ١.١٢  ٣.٢٠

  آبيرة ٠.٧٦  ٣.٠٣  الدرجة الكلية

م   دول رق ن الج ضح م دريب   ) ٧(يت اج الت امج ومنه ال برن ة لمج ات الكلي ة المعوق أن درج
ءت الفقرات  بينما جا ،  )٠.٧٦(وانحراف معياري   ) ٣.٠٣(يرة بمتوسط حسابي    جاءت آب  الميداني

ى            معوقات بدرجة   )٣٥،٣٦،٣٨،٣٩،٤١(رقم   رة حيث وصل المتوسط الحسابي إل ، ٣.٣٢(آبي
والي) ٣.٢٠، ٣.٤٢، ٣.٠٨، ٣.٠٢ ى الت م ، عل رات رق اءت الفق ) ٣٢،٣٣،٣٤،٣٧،٤٠(وج
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ع         . متوسطة معوقاتبدرجة   ائج الجول ب ع     تبين نت ا وعدم      دم توزي الحصص الرياضية، وقلته
  .مراعاة الفروق الفردية، والمنهاج الملزم ال ينسجم مع إمكانات وجاهزية المدارس

  المجال الكلي: سادسا

لإلجابة عن هذا السؤال  قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
عوقات االستبانة والدرجة الكلية التي تعبر عن المالستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت 

ي جامعة القدس من وجهة نظر  التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية فالتي تواجه طلبة
  .يوضح ذلك) ٨( والجدول رقم الطلبة،

ى              :  )٨(جدول   ة الدراسة عل راد عين ة الستجابات أف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ة القدس من                     وقات التي تواجه طلبة   المع ة الرياضية في جامع رة التربي داني في دائ دريب المي  الت

  .وجهة نظر الطلبه

  المجاالت  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

  نحرافاإل
  المعياري

درجة 
 المعوقات

  آبيرة  ١.٠١  ٣.٤٤  اإلمكانيات الرياضية  األول
  متوسطة  ٠.٧٣  ٢.٧٧  طلبة المدارس  الثالث

  متوسطة  ٠.٨٤  ٢.٥٠  شراف على التدريب الميدانياإل  الخامس
  متوسطة  ٠.٩٨  ٢.٦٤  إدارة المدرسة  الرابع
  آبيرة ٠.٧٦  ٣.٠٣  برنامج ومنهاج التدريب الميداني  الثاني

 متوسطة ٠.٦٣  ٢.٨٧  الدرجة الكلية

وانحراف معياري ) ٢.٨٧(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) ٨(يتضح من الجدول رقم 
 درجة المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في دائرة التربية  أنوهذا يدل على ،)٠.٦٣(

الرياضية في جامعة القدس من وجهة نظر الطلبة متوسطة، أما بالنسبة لترتيب المجاالت تبعا 
 مجال اإلمكانات الرياضية المرتبة األولى بدرجة آبيرة، حيث وصل أخذ فقد ،لدرجة المعوقات

مجال برنامج ومنهاج التربية ل آانت، أما الرتبة الثانية، فقد )٣.٤٤(الحسابي إلى المتوسط 
 مجاالت طلبة آانتوفي الرتبة الثالثة والرابعة والخامسة ) ٣.٣٠(الرياضية بمتوسط حسابي 

 حيث وصلت المتوسطات الحسابية ،المدارس وإدارة المدارس واإلشراف على التدريب الميداني
ونتائج هذا الجول يؤآد آل ما تمت االشاره إليه في ).٢.٥٠، ٢.٦٤، ٢.٧٧(على التوالي 

الجداول السابقة معزوه الى االمكانات الرياضية والتي حصلت على أعلى درجة معوقات من 
  .للالنشطةحيث المنشأت الرياضية ،االدوات الرياضية الالزمه 



 "......المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠٥٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  مناقشة السؤال الثانيعرض و

ية في المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في هل توجد فروق ذات داللة إحصائ
  ؟)المدرسة ، السنة الدراسية، الجنس( دائرة التربية الرياضية  تبعًا لمتغيرات 

  متغير الجنس  .أ 

ي تواجه       المعو فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة      " ت"نتائج اختبار   :  )٩(جدول   ات الت ق
  .تعزى إلى متغير الجنس رة التربية الرياضية التدريب الميداني في دائطلبة

  العدد  الجنس  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

اإلمكانيات   ٠.٨٩  ٣.٤٠  ٤٩  ذآر
  ١.٢٦  ٣.٥٢  ٢١  أنثى  الرياضية

٠.٦٦  ٠.٤٣  

  طلبة المدارس  ٠.٧٥  ٢.٧٥  ٤٩  ذآر
  ٠.٧٠  ٢.٨٢  ٢١  أنثى

٠.٧١  ٠.٣٧  

اف على اإلشر  ٠.٨٢  ٢.٥٠  ٤٩  ذآر
  ٠.٩٢  ٢.٥٢  ٢١  أنثى  التدريب الميداني

٠.٩٢  ٠.٠٩  

  إدارة المدرسة  ٠.٩١  ٢.٥٩  ٤٩  ذآر
  ١.١٤  ٢.٧٣  ٢١  أنثى

٠.٥٩  ٠.٥٣  

برنامج ومنهاج   ٠.٦٩  ٣.٠٩  ٤٩  ذآر
  ٠.٨٩  ٢.٨٨  ٢١  أنثى  التدريب الميداني

٠.٢٩  ١.٠٤  

  الدرجة الكلية  ٠.٦١  ٢.٨٦  ٤٩  ذآر
 ٠.٧١  ٢.٨  ٢١  أنثى

٠.٩٣  ٠.٠٨  

أن قيم مستوى الداللة في آل المجاالت، والدرجة الكلية أآبر ) ٩(يتبين من خالل الجدول 
 التدريب فروق في المعوقات التي تواجه طلبة، أي أنه ال توجد )٠.٠٥ ≤ α(من مستوى الداللة 

يرى الباحثان أن مثل هذه وتعزى إلى متغير الجنس، التي الميداني في دائرة التربية الرياضية 
 نفسها سواء في معوقاتالنتيجة طبيعية حيث إن الطلبة في مدارس الذآور واإلناث يواجهون ال

عيسى ( وجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة ،مدارس البنات أو مدارس الذآور
غير الجنس في حيث أظهرت أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمت) ٢٠٠٤ وسلمان،

  . التي تواجه طلبة آلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنيةمعوقاتال



 ١٠٥٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــالسالم حمارشة، وعمر الريماويعبد 

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  متغير مستوى السنة الدراسية  .ب 

آما ) one way ANOVA(ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  ).١٠(يظهر في الجدول رقم 

اد     :  )١٠( جدول  اين األح ل التب ار تحلي ائج اختب ي       نت ات الت ى المعوق ة عل راد العين ي الستجابة أف
 التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس بالنسبة لمتغير مستوى          ةتواجه طلب 
  .السنة/الدراسة 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 "F"قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٠.٣٣  ١  ٠.٣٣  بين المجموعات
  ٦٨  ٧٠.٧٣ داخل المجموعات

اإلمكانيات 
  لرياضيةا

 ٦٩ ٧١.٠٦  المجموع
١.٠٤ 

٠.٥٧  ٠.٣٢  

  ٠.٨٥  ١  ٠.٨٥  بين المجموعات
  ٦٨  ٣٦.٤٨ داخل المجموعات

 طلبة المدارس

 ٦٩ ٣٧.٣٤  المجموع
٠.٥٣ 

٠.٢١  ١.٥٩  

  ٠.٠١  ١  ٠.٠١  بين المجموعات
  ٦٨  ٤٩.٣٠ داخل المجموعات

اإلشراف على 
التدريب 
 ٦٩ ٤٩.٣٢  المجموع  الميداني

٠.٧٢ 
٠.٨٨  ٠.٠٢  

  ٠.١٢  ١  ٠.١٢  بين المجموعات
  ٦٨  ٦٦.٩٠ داخل المجموعات

 إدارة المدرسة

 ٦٩ ٦٧.٠٢  المجموع
٠.٩٨ 

٠.٧٢  ٠.١٢  

  ٠.٢٦  ١  ٠.٢٦  بين المجموعات
  ٦٨  ٣٩.٩٣ عاتداخل المجمو

برنامج 
ومنهاج 
التدريب 
 ٦٩ ٤٠.١٩  المجموع  الميداني

٠.٥٨ 
٠.٥٠  ٠.٤٤  

  ٠.٢٠  ١  ٠.٢٠  بين المجموعات
  ٦٨  ٢٧.٩٠ داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

 ٦٩ ٢٨.١٠  المجموع
٠.٤١ 

٠.٤٨  ٠.٤٨  

 ،)α ≥ 0.05(أن قيم مستوى الداللة أآبر من مستوى الداللة ) ١٠(يتضح من الجدول رقم 
 التدريب الميداني في دائرة ئيًا في المعوقات التي تواجه طلبةاأي أنه ال توجد فروق دالة إحص

 ويعزو الباحثان ذلك .السنة/التربية الرياضية في جامعة القدس بالنسبة لمتغير مستوى الدراسة
ذلك  ،ن المعوقات الميدانية ليس لها عالقة بالمستوى االآاديمي والمعرفي الخاصة بالطلبةألى إ

  . وبالموارد نفسها نفسها،لية التعليمية واالشرافيةآون الطلبة يعيشون باآل



 "......المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٠٥٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  متغير المدرسة  .ج 

دول  ة :  )١١(ج ة الدراس راد عين تجابة أف ة الس ات المعياري سابية واالنحراف طات الح  المتوس
ة القدس من                     المعوقات التي تواجه طلبة    ة الرياضية في جامع رة التربي داني في دائ دريب المي  الت
  .متغير مكان التدريب الميداني المدرسةوجهة نظر الطلبة بالنسبة ل

  العدد    المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٨٩  ٣.٢٦  ٣١  خاصة
  ١.٠٩  ٣.٥٩  ٣٨  حكومية

  اإلمكانيات الرياضية

  .  ٣.٠٠  ١  وآالة الغوث
  ٠.٧٧  ٢.٥٥  ٣١  خاصة
  ٠.٦٧  ٢.٩٤  ٣٨  حكومية

  طلبة المدارس

  .  ٢.٧٥  ١  وآالة الغوث
  ٠.٨٤  ٢.٤٧  ٣١  خاصة
  ٠.٨٦  ٢.٥٤  ٣٨  حكومية

  ى التدريب الميدانياإلشراف عل

  .  ٢.٢٥  ١  وآالة الغوث
  ٠.٩٧  ٢.٧٢  ٣١  خاصة
  ١.٠١  ٢.٥٧  ٣٨  حكومية

  إدارة المدرسة

  .  ٢.٥٠  ١  وآالة الغوث
  ٠.٨١  ٢.٩٨  ٣١  خاصة
  ٠.٧٢٧  ٣.٠٨  ٣٨  حكومية

  برنامج ومنهاج التدريب الميداني

  .  ٢.٥٠  ١  وآالة الغوث
  ٠.٦٨  ٢.٧٩  ٣١  خاصة
  ٠.٦٠٥  ٢.٩٤  ٣٨  حكومية

  الدرجة الكلية

 .  ٢.٥٨  ١  وآالة الغوث

في عدم وجود فروق ظاهره في المتوسطات الحسابية ) ١١(يتضح من الجدول رقم 
المعوقات التي تواجه طلبه التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس من 

بة لمتغير مكان التدريب الميداني المدرسة، ولمعرفة داللة الفروق تم وجهة نظر الطلبة بالنس
  ).١٢(آما يظهر في الجدول رقم ) one way ANOVA(استخدام تحليل التباين األحادي 



 ١٠٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــالسالم حمارشة، وعمر الريماويعبد 

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى         :  )١٢( جدول  ة عل راد العين اين األحادي الستجابة أف ل التب ار تحلي ائج اختب ي   نت ات الت  المعوق
ان                التدريب الميداني ف   تواجه طلبة  ر مك سبة لمتغي ة القدس بالن ي دائرة التربية الرياضية في جامع

  .التدريب الميداني المدرسة

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  "F"قيمة 

  المحسوبة
مستوى 
  الداللة

  ١.٠٣  ٢  ٢.٠٦  بين المجموعات

  ٦٧  ٦٩.٠٠  داخل المجموعات

اإلمكانيات 
  الرياضية

 ٦٩ ٧١.٠٦  المجموع

١.٠٣ 

٠.٣٧  ١.٠٠  

  ١.٣٠  ٢  ٢.٦٠  بين المجموعات

  ٦٧  ٣٤.٧٣  داخل المجموعات

  طلبة المدارس

 ٦٩ ٣٧.٣٤  المجموع

٠.٥١ 

٠.٠٨  ٢.٥١  

  ٠.٠٧  ٢  ٠.١٤  بين المجموعات

  ٦٧  ٤٩.١٧  داخل المجموعات

اإلشراف على 
التدريب 
  الميداني

 ٦٩ ٤٩.٣٢  المجموع

٠.٧٣ 

٠.٩٠  ٠.٠٩  

  ٠.١٨  ٢  ٠.٣٦  بين المجموعات

  ٦٧  ٦٦.٦٦  داخل المجموعات

  إدارة المدرسة

 ٦٩ ٦٧.٠٢  المجموع

٠.٩٩ 

٠.٨٣  ٠.١٨  

  ٠.٢٤  ٢  ٠.٤٧  بين المجموعات

  ٦٧  ٣٩.٧١  داخل المجموعات

برنامج ومنهاج 
التدريب 
  الميداني

 ٦٩ ٤٠.١٩  المجموع

٠.٥٩ 

٠.٦٦  ٠.٤٠  

  ٠.٢١  ٢  ٠.٤٣  لمجموعاتبين ا

  ٦٧  ٢٧.٦٦  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

 ٦٩ ٢٨.١٠  المجموع

٠.٤١ 

٠.٥٩  ٠.٥٢  

أي أنه ال توجد فروق ) α ≥ 0.05(آبر من مستوى الداللة أيتضح أن قيم مستوى الداللة 
 التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في ئيًا في المعوقات التي تواجه طلبةدالة إحصا

باحثان عدم وجود فروق ال ويعزو .معة القدس بالنسبة لمتغير مكان التدريب الميداني المدرسةجا
  .لى عدم التعاون واالهتمام من قبل المدارس مع الطلبة بشكل عامإلمتغير مكان التدريب الميداني 
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  االستنتاجات

  :اآلتية توصل الباحثان للنتائج  ونتائجها،في ضوء أهداف الدراسة

فرة من االحتياجات الرئيسية لنجاح العملية التدريبية، وهذا اص في المواد المتوهناك نق .١
 .يعتبر العائق األآبر للمتدربين

 دور طلبة المدارس في قلة التعاون يبينإن المدارس ال تهتم بالتعاون مع المتدربين، وهذا  .٢
 .مع المتدربين

يات المتدربين مع قلة المساعدة  متطلبات المشرفين أعلى من إمكانأنآما يمكن أن نستنتج  .٣
 .والزيارات من قبل المشرفين

  . سلبا على المتدربينيؤثر النظري والتطبيقي العملي، مما ؛عدم وجود تناغم بين المنهاجين .٤
  

  توصيات الدراسة

  :يأتيفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما 

 وتزويد ،العب المتضررة وصيانة الم،ضرورة توفير المستلزمات والتجهيزات الرياضية .١
 .المدارس بكل ما يضمن للتربية الرياضية القيام بواجبها على الوجه الكامل

االهتمام باإلعداد األآاديمي للطلبة، الذي يشمل الجوانب النظرية والعملية إضافة إلى تطوير  .٢
 .مناهج طرائق التدريس 

 .  اجة الطالب إليهازيادة ساعات التطبيق العملي في دائرة التربية الرياضية لح .٣
إجراء دراسة مماثلة توضح الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في  .٤

  .تدريس مساق التدريب الميداني
  

   العربية واألجنبيةالمراجع

 ي اس،أديب درو . عب سين ،ب امج   " .)١٩٩٠(. ح ة لطالب برن ة العملي شكالت التربي ة م دراس
  ١٤٢-١١٧.  البحرين.)٢٥ (.دراسات تربوية ".علم الفصلبكالوريوس التربية نظام م

 ة الرياضية      ).  ١٩٨٧. ( حسن ، وقاسم . عباس ،السامرائي ة  . التطبيق العملي في التربي مطبع
 .  بغداد.جامعة بغداد. التعليم العالي

 عد د.،س ية  .)١٩٩١. ( محم ة الرياض ال التربي ي مج ة ف ة العملي دريس والتربي رق الت ط
  . القاهرة.المنيا مرآز الكتاب للنشر.  ١ط. المدرسية

 سالمات د،ال وم المعاصرة  .)٢٠٠١(.  محم دريس العل اليب ت يم األساسي"أس ة التعل .  مرحل
  . الكويت.مكتبة الفالح
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة      " .)١٩٩١. ( مها ،صويص ة الرياضية في الجامع الصعوبات التي تواجه طلبة آلية التربي
  .الجامعة األردنية. ماجستير غير منشورة رسالة ."األردنية أثناء فترة التدريب العملي

 ة   من التربية بكلية العملية التربية برنامج تقويم " .)٢٠٠٠. ( هالة،طه ات   نظر  وجه الطالب
ة  البحوث  مرآز ." المعلمات سية  التربوي ة   .)١٧( .والنف ة المكرم ة  .مك رى  أم جامع -٩ .الق

٦٩.  

  ة العملي     .)١٩٨٨. ( قيس ،عبد الجبار ق ( ةتقويم واقع التربي ة في     ) التطبي سنة الرابع ة ال لطلب
ية    ة الرياض ة التربي راق      (آلي ي الع ية ف ة الرياض ات التربي ع لكلي ي الراب ؤتمر العلم  .)الم

  .التربية الرياضية).  ١(الجزء

 د العظيم ة،عب ات "  .)١٩٩٠. ( نادي ات البن ة بكلي ة العملي ة لمشكالت التربي دراسات تحليلي
  .٢٢٣-١٩٥ .)٣٠. (دراسات تربوية  ."بالمملكة العربية السعودية

 ي ا،العجم دى " .)٢٠٠٢. ( مه ة ل ة العملي شكالت التربي ات  م ة للبن ة التربي ات آلي  طالب
 . دمياط . جامعة المنصورة  .آلية التربية  .)٣٩(عدد   .المجلة العلمية بكلية التربية   ". باإلحساء

٢٤٩-٢٢٠. 

 داني       الصعوبات التي تواج   ".)٢٠٠٤. ( بدر ،  وسلمان  . صبحي ،يسىع دريب المي ة الت ه طلب
ة     اد الجامعات    . "في قسم التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية آما يراها الطلب ة اتح مجل

  .١٨١-١٥٥ .)٤٣. (يةالعرب

 ومعاهد الجامعات لطلبة العملية التربية في الدليل .)١٩٩٤. (حمدان ، وعبده.اهللا عبد ،الفرا 
  .بيروت. والتوزيع لنشروا الندى للطباعة دار .إعداد المعلمين

 المعلم الطالب إسهاب في العملية التربية أثر تقويم  .)١٩٩٠(. عودة ، ومحمد.جاسم ،هاشل 
  . الكويت.الكويت  جامعة.التعليمية الكفايات
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