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  مخلص

نحو األقصى بغزة جامعة بالرياضية  التربية كلية لى اتجاھات طلبةإرف لتعلھدفت الدراسة 
ً طالب )٩٥(من سة عينة الدرا تكونتو ،التدريس والتدريب العمل بمھنتي ة ا د اختيرت  ،وطالب وق

ة الدراسة عينة نھج الوصفي، ،القصدية بالطريق ائج وجود  واستخدم الباحث الم م النت وكانت أھ
لصالح  إحصائية داللةووجود فروق ذات  نحو مھنة التدريس، لبحثيجابي عام لدى عينة اإاتجاه 
روق  ،ة الدراسة نحو العمل بمھنة التدريبيجابي لدى عينووجود اتجاه إ، اإلناث م توجد ف ين ول ب

دريب و الت اه نح ي االتج ين ف ن  ،الجنس موم يات أھ ي توص ا يل ة م اھج ) ١ :الدراس وير المن تط
دريب في  دريس والت ي الت اه نحو مھنت دعيم االتج ى ت ة والمقررات الدراسية التي تعمل عل التربي

زة والا) ٢ .الرياضية وفير األجھ وفير الخريج الكفء في ھتمام بت األدوات والطاقم التدريسي لت
 .التربية الرياضية

 
Abstract 

This Study aims to identify the trends of students in physical 
education faculty at Al-Aqsa University in Gaza towards working in the 
fields of teaching and training. The study sample consisted of (95) 
students who have been selected by purposive sample. The researcher 
used the descriptive approach. The most important result is that there is a 
positive trend in the sample of the study towards the career of teaching, 
with a statistically significant difference in favor of females. Also, there 
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is a positive trend in the sample of the study towards the profession of 
training with no noticeable differences between males and females. 

  
  مقدمة

ي توسعت بشكل  أصبحت التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث من المجاالت الت
ة  حية والترويحي ا الص اھير بقيمتھ ي الجم د أن زاد وع اعي، وبع توى االجتم ى المس ر عل كبي
ى مختلف  اً عل اس جميع ة في وجدان الن والتربوية، ولقد أصبحت من األنشطة اإلنسانية المتداخل

    .قافاتھم وطبقاتھموث أعمارھم

رن العشرين  ة ونظام خالل الق وقد حدثت تطورات عدة في التربية البدنية والرياضية كمھن
ى المرزلعل أب ذي تخطى مراحل ھا ھو ذلك المنحن ي التخصصي ال دريس ھن العمل في مجال ت

ة ر رحاب ة أكث اق مھني ى آف ة إل دريب الرياضي ،التربية البدني ة ،لرياضيةواإلدارة ا ،كالت  ،واللياق
  .)٢٩، ص٢٠٠٢ الخولي،( .ة الترويحيةوالرياض ،والصحة

ة  ام التربي ات وأقس ام خريجي كلي امى وتزدھر أم ل فرص العمل تتن ذي جع ر ال و األم وھ
ذه  ة احتياجات ھ ل لمقابل م تكن مطروحة من قب دة للعمل ل تح أسواق جدي البدنية والرياضية، وف

عالبرامج من المھنيين المؤھلين ولتقديم  راد المجتم . الخدمات المھنية على اختالف أنواعھا إلى أف
  .)٤٣٤ ،٢٠٠٦ أبو طامع،(

ة إن التربي ا ف ن ھن ة وم ي البدني ة بالرياض ة الحديث ي صورتھا التربوي دھا ة ف ا وقواع نظمھ
ليمة ددة ،الس ا المتع ة ،وألوانھ ادين التربي ن مي اً م داناً ھام ر مي داد  ،تعتب ي إع اً ف راً قوي وعنص

هوتزوده بخبرات ومھارات واسعة،  ،إليجابيالمواطن ا ه  ،تساعده على التكيف مع مجتمع وتجعل
  .)٥، ص٢٠٠٣ أبو سالم،(قادراً على تشكيل حياته ومسايرة العصر الحديث في تطوره ونموه 

دأت تظھر في الفكر الفلسطيني دة ب اھيم واالتجاھات الجدي ذه  ،كذلك فإن كثيًرا من المف وھ
اة اإل ي حي رات ف وي التغي ام الترب ل النظ ن قب ادة م تجابة ج د اس ب بالتأكي طيني تتطل ان الفلس نس

ب، االفلسطيني في كافة أنظمته التعليمية ال أي جان ام دون إھم  ،١٩٩٧ نشوان،( لفرعية بوجه ع
  .)١ص

د السلوك اإليجابي نحو  ة في تحدي ة األھمي وتعتبر دارسة االتجاھات من الموضوعات بالغ
ا ا ي يزاولھ ة الت اح المھن االت النج ى احتم دل عل ي ت رات الت دم بعض المؤش ث تق رد، حي ي لف ف

  .)١٨٣ص ،١٩٩٧، الخاجة( .المختلفةالمتطلبات المھنية 

ذكر  س(وت ع ) ١٣٨، ص١٩٧٦، موس لوك المتوق وع الس دد ن ا تح اً م ات غالب أن االتجاھ
رد رفض  ،للف ع ال د دواف ة لتحدي اليب الھام ن األس ر م ات يعتب اس االتجاھ ا أن مقي ول كم والقب

  .والمرتبطة بالنشاط الذي يقوم الفرد بأدائه ،للجوانب المختلفة
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ه  ي(ويعرف ه) ٩٥، ص١٩٨٩ ،زك ق  بأن ي تتعل رفض الت ول أو ال تجابات القب ة اس مجموع
ل المنافسة ،بموضوع جدلي معين اعي يقب ة  والمقصود بالموضوع الجدلي موضوع اجتم الموجب

ياء أو موضوعا خاص وأش و أش البة نح ذه أو الس ر ھ ي تثي ة الت ي البيئ وز ف ف أو رم ت أو مواق
    .االستجابة

  
  مشكلة الدراسة

ى االلتحاق  في راً  بقسماآلونة األخيرة أصبح اإلقبال عل ة الرياضية كبي ك و ،التربي نظراً ذل
ام  حيث ،الحديثة األقسام ية الرياضية في جامعة األقصى منألن قسم الترب ان  ١٩٩٥أنشئ ع وك

ً طالب) ٤٠(وتم قبول  ،ه على الذكورمقتصراً في بدايت تح  ،فقط ا م ف وتماشياً مع حاجات المجتمع ت
ات ول للفتي اب القب ن  ،ب وق م ات الس ى حاج يرة لب رة القص ذه الفت الل ھ م وخ ذا القس إال أن ھ

ريجين ة  ،الخ ل لمھن ات العم وق حاج ا يف م بم ذا القس ي ھ ن خريج دة م داد المتزاي راً لألع ونظ
دارس  بية والتعليم الفلسطينيةالتدريس في وزارة التر زةوم ين بغ ة غوث وتشغيل الالجئ م وكال  ت

و ميتط ن قس ر م ا أكث ة بھ م وأصبح كلي وق ر القس ات الس ة حاج ة موضوع ون ،لتلبي راً ألھمي ظ
دريس ا الت دريب ،اتجاھات الطالب نحو المھن المراد العمل بھا بعد التخرج ومنھ  ،واإلدارة ،والت

ن الدر د م ت العدي د أجري ؤتمراتفق ات والم ة  ،اس ة الخاج ا دراس دفت  ،)١٩٩٧(ومنھ ي ھ والت
ة  ة البحرين نحو مھن ة بجامع ة التربي ة الرياضية بكلي م التربي ى اتجاھات طالب قس للتعرف عل

ھدفت إلى التعرف على التي ) ٢٠٠٦(اإلدارة الرياضية والتدريس والتدريب، ودراسة أبو طامع 
ة، ودراسةدوافع التحاق الطلبة إلى أقسام التر الم  بية الرياضية في كليات فلسطين الحكومي و س أب

ة األقصى والكشف التي ) ٢٠٠٣( ة الرياضية بجامع م التربي ھدفت للتعرف على واقع إعداد معل
  .التربية الرياضية نحو برنامجعن اتجاھات المعلمين 

ا يين ھم ورين أساس ي مح ة ف ون الدراس ار الباحث أن تك ذا اخت ة ال: ل ل بمھن دريس، العم ت
ؤھلين  دربين م ين وم داد مدرس رة إلع ة كبي طين بحاج دريب، وخاصة أن فلس ة الت ل بمھن والعم

  .سواءللنھوض بالرياضة المدرسية والتنافسية على حد  ،بمجال التدريب الرياضي
  

  تساؤالت الدراسة

  :التساؤالت اآلتية عنالدراسة لإلجابة  سعت

ع اتجاھات  .١ ا واق ةم ة كلي ة الرياض طلب زة نحو العمل التربي ة األقصى بغ ي ية بجامع بمھنت
  .؟ الرياضي التدريس والتدريب

ة   .٢ ةھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات طلب ة   كلي ة الرياضية في جامع التربي
  . األقصى نحو تدريس التربية الرياضية والتدريب الرياضي تعزى لمتغير الجنس ؟

  
  أھداف الدراسة
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  :ليإ الدراسة للتعرف تھدف

ة األقصى نحو العمل كلية طلبةاتجاھات  .١ ة الرياضية بجامع ي  التربي ة بمھنت دريس التربي ت
  .الرياضيوالتدريب  الرياضية

 .التدريس والتدريب بمھنتي والطالبات نحو العمل اتجاھات الطالب فيالفروق  تحديد .٢
  

  أھمية الدراسة

الغ األھ ا تتعرض لموضوع ب ة في إحدى المؤسسات تكمن أھمية ھذه الدراسة في كونھ مي
ة ال القادم ة األجي وادر المساھمة في تربي ى  ،التربوية التي تشارك في إعداد الك د يعمل عل ا ق بم

ة  توفير بعض المعلومات لتكون في متناول المسئولين القائمين على كلية التربية الرياضية بجامع
  .األقصى

ا  ا كم ة أنھ ذه الدراس ة ھ ن أھمي ي -تكم م الباحث حدودف ي اھتمت  -عل ى الت ة األول الدراس
ة ات طلب ى اتجاھ الوقوف عل ة ب ة الرياضية كلي ة  التربي ي جامع زة األقصىف ي  بالعمل بغ بمھنت

ة ىعل ومن خالل معرفة نتائجھا يمكن أن تفيد القائمين ،التدريس والتدريب ة الرياضية  كلي التربي
  .الحاجة لذلك بالكلية حسبلتطوير التخصصات 

  
  حدود الدراسة

التربية الرياضية بجامعة األقصى بغزة في المستوى  كليةتصرت ھذه الدراسة على طلبة اق
  .م٢٠٠٧-٢٠٠٦دراسي األول من العام الجامعي الرابع من كال الجنسين في الفصل ال

  
  مصطلحات الدراسة

اه ه :  االتج ه) ٦٥ص ،١٩٩٠ ،إسماعيل(يعرف ى ان بياً  عل تعلم ثابت نس استعداد وجداني م
  .الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث تفضيلھا أو عدم تفضيلھا يحدد شعور

ة األقصى كلية ات  ھي:  التربية الرياضية بجامع ةإحدى كلي  األول قسمھا تأسس ،الجامع
ة عل وكان مقتصراً  م،١٩٩٥سنة  ذكور، ىفي البداي ة ال ة من الطلب م تخريج أول دفع اث  وت اإلن

ونس نطقة تل الھوىفي مدينة غزة م كان، وم٢٠٠٢-٢٠٠١ ى محافظة خان ي ة إل  وانتقلت الكلي
  .)األقصىدليل جامعة (

م الممارسات واألساليب  ةمجموع نعني بالتدريس:  التدريس والنشاطات التي يقوم بھا المعل
ا،  ويم نتائجھ ھيلھا وتق ذھا وتس تعلم وتنفي ة ال ى اكساب ولتخطيط عملي ي تھدف إل ة الت ذه العملي ھ

ه المعارف والمفاھيم  المتعلم مجموعة من يم وتطوير قدرات والمبادئ والمھارات واالتجاھات والق
  .)٢١، ص١٩٩٣ ،توق( العقلية من أجل مواصلة التعلم الحقا
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دريب  يالت دريب الرياضي :  الرياض رف الت ه يع ى "بأن د عل ي تعتم ة الت ة التربوي العملي
ادئ  وياألسس والمب ي والتنم قين التعليم من الش ة ويتض ن  ،العلمي ل م الل ك ن خ تم م ي ت والت
يط  ات التخط ةعملي ادة الميداني ى ،والقي ق أعل دف تحقي ا   بھ اظ عليھ تويات الرياضية والحف المس
  .)٥٩، ص٢٠٠٢ ،حماد( ألطول فترة ممكنة

  
  الدراسات السابقة 

ة طنية والعربي ات الفلس ث بعض الدراس اول الباح د تن ة لق ي واالجنبي ق بموضوع  الت تتعل
دريبالبحث اتجاھات ا ي الت دريس لطلبة بكليات التربية الرياضية نحو العمل بمھنت وسوف  والت

  .يخ إجرائھا من األحدث إلى األقدميقوم الباحث بعرض تلك الدراسات وفقا لتار

ازي  ة و وارمن ة عطي ة  :)٢٠٠٩(دراس دفت الدراس ى ھ رف إل ي  ىعلالتع ات الت المعوق
) بالفرقة الثالثة والرابعة(بشعبة اإلدارة الرياضية  تواجه التدريب الميداني وسبل العالج المقترحة

تفادةبكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية، والتي تحول دون  ق  ىالمثل االس من تحقي
دريب  ن؛ خطة الت أھداف مادة التدريب الميداني وذلك من خالل دراسة المعوقات الخاصة بكل م

عبة، م ات الش م، طالب داني بالقس تم المي ي ي ية الت ات الرياض داني، المؤسس دريب المي رفات الت ش
د ت جل تحقيق أھداف الدراسة قامأومن . التدريب فيھا م التأك تبيان ت تمارة اس الباحثتان بإعداد اس

تھدفتا  د اس ا، وق دقھا وثباتھ ن ص لت ) ٧٠(م ل، وتوص راض التحلي الحة ألغ ت ص ـردة كان مف
ة  اطضعف  ىإلالدراس و ارتب در ىمحت ة، خطط الت ة الحادث التطورات التكنولوجي داني ب يب المي

ل،  بااللتزاميؤھل التدريب الميداني الطالبات و بفترات ومواعيد العمل وكيفية إدارتھن لوقت العم
ؤدي إل ا ي ة  ىمم ائھنتنمي ا،  انتم ا وأخالقياتھ زامھن بآدابھ ة والت ن ويحرص المشرفونحو المھن

تماع ىعل اتھن االس ات ومقترح ب علآلراء الطالب ة التغل واجھھن  ى، ومحاول ي ت الصعوبات الت
ا مع و، أثناء التدريب الميداني دريب بھ ال يوجد تناسب بين مواعيد العمل بالمؤسسات التي يتم الت

داني ان بوضع التوصيات في صورة . المواعيد المخصصة أليام التدريب المي د قامت الباحثت وق
ي  ات الت رح لعالج المعوق د تواجهتصور مقت داني للشعبةالت ا ضرورة أن  ،ريب المي ي منھ والت

رر خاص(يكون ھناك مادة مستقلة  داني للشعبة) مق دريب المي تم  ،بالت ررات  تدريسهي ضمن مق
دريب والفرقة الثانية بمرحلة البكالوريوس،  ضرورة إشراك الطالبات في المعسكرات الصيفية للت

منھا ىعل ي تتض طة الت ف األنش ة لمختل واحي اإلداري ً  ىعل ،الن رطا ون ش ات  أن تك ن متطلب م
رج ادرة علو. التخ ات الق د الجھ ة لتحدي ل المختلف ات العم ة قطاع رورة مخاطب افة ىض  استض

الزم لكل قطاع أو مؤسسة دد ال د الع ضرورة و ،الطالبات في فترة التدريب الميداني، كذلك تحدي
الطالبات في فترة التدريب  استضافة ىمخاطبة قطاعات العمل المختلفة لتحديد الجھات القادرة عل
  .الميداني، كذلك تحديد العدد الالزم لكل قطاع أو مؤسسة

ة  :)٢٠٠٧(دراسة عبد هللا  ة قسم التربي ى اتجاھات طلب ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف إل
، كذلك معرفة أثر )تدريس التربية الرياضية(الرياضية في جامعة البحرين نحو مجال تخصصھم 

نس، و ن الج ل م ةك ات الطلب ى اتجاھ ية، عل نة الدراس ي، والس دل التراكم ة. المع د تألفت عين  وق
ن  ة م ة) ١٨٠(الدراس اً وطالب ملت  طالب ور و) ٦٠(ش ة  )١٢٠(ذك ارھم بالطريق م اختي اث ت إن
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ة البحرين ام الباحث بتطوير  ،العشوائية من طلبة قسم التربية الرياضية بجامع ات ق ولجمع البيان
ات ة الرياضية تضمنت  أداة لقياس االتجاھ ى ) ٤٥(نحو تخصص التربي ارة موزعة عل  )٤(عب

ولتحليل البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة  ،وذلك بعد التأكد من صدقھا وثباتھا ،محاور رئيسية
ة وتم استخدام األساليب اإلحصائية الالزمة كالمتوسطات الحسابية والنسب  ،االنحرافات المعياري

ة ،، واختبار تحليل التباين"ت"المئوية، واختبار  اه  :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالي وجود اتج
طلبة قسم التربية الرياضية بجامعة البحرين نحو مجال تخصصھم، حيث بلغ متوسط  ىايجابي لد

وجود فروق ذات داللة إحصائية في و ).%٧٣.٩٠(أي ما يعادل  )٣.٦٩(اتجاھات الطلبة الكلية 
روق ، ولمتغير الجنس، وذلك لصالح اإلناث ىمجال تخصصھم تعز اتجاھات الطلبة نحو وجود ف

دل التراكمي،  ىذات داللة إحصائية في اتجاھات الطلبة نحو مجال تخصصھم تعز ر المع لمتغي
ع والمتوسط ة إحصائية في اتجاھات ، ووذلك لصالح ذوي المعدل المرتف روق ذات دالل وجود ف

ة لمتغي ىالطلبة نحو مجال تخصصھم تعز نتين الثالث ة الس ك لصالح طلب ر السنة الدراسية، وذل
 .وأوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من الدراسات في ھذا المجال. ةوالرابع

ى اھدفت الدراسة  :)٢٠٠٦( أبو طامع دراسة ى لتعرفإل ام  عل ة بأقس ع التحاق الطلب دواف
ة  إضافة إلى تحديد ،التربية الرياضية في كليات فلسطين الحكومية ع الطلب الفروق في درجة دواف

ة ر الكلي اً لمتغي نس ،تبع امج ،والج ي ،والبرن توى الدراس تبانة  ،والمس ت اس ك طبق ق ذل ولتحقي
ا  ة قوامھ وائية طبيعي ة عش ى عين ة) ١٧٥(الدراسة عل اً وطالب ائج الدراسة أن . طالب وأظھرت نت

ع المجاالت وا ى جمي داً عل رة ج ة، حيث وصلت درجة الدوافع عند الطلبة كانت كبي لدرجة الكلي
ع %) ٨٣.٤(النسبة المئوية لالستجابة  ة إحصائية في دواف إضافة إلى عدم وجود فروق ذات دالل

امج  تعزىً االلتحاق تعزى لمتغير الكلية والجنس ووجود فروق ذات داللة إحصائية  ر البرن لمتغي
ى ،ولصالح الدبلوم والمستوى الدراسي ا وأوصى الباحث  .ولصالح سنة أول دة توصيات منھ بع

رامج للدراسات  تعزيز واستثمار دوافع الطلبة وتطوير برامج وأقسام التربية الرياضية واعتماد ب
  .العليا خاص بالتربية الرياضية

وان  :)٢٠٠٣(دراسة أبو سالم  ة األقصىبعن ة الرياضية بجامع م التربي ع إعداد معل ، واق
م ال داد معل ع إع ي واق رف إل ة للتع دفت الدراس ة األقصىوھ ية بجامع ة الرياض تخدم  ،تربي واس

تبانهالباحث المنھج الوصفي من خالل استخدامه  ة  اس امج التربي م مشكالت برن ى أھ للتعرف عل
ام متوسطة  ،الرياضية اً بدرجة اھتم اس المشكالت حظيت جميع ائج أن مجاالت مقي وكانت النت

ار م ،%)٥٧(لدى الطلبة بنسبة  ى اختب دنياً وجاء تحصيل الطلبة عل ة الرياضية مت ستوى المعرف
  .وأن االتجاھات نحو برنامج التربية الرياضية كان مرتفعاً بشكل ملحوظ ،)%٥٣(بنسبة 

وان ) Macarl & Maria 2003( ماريادراسة ماكارل و ة "بعن اتجاھات معلمي التربي
ة الر الب التربي د لط دريب المع و الت ورك نح ة نيوي ا بوالي دارس العلي ية بالم يةالرياض  :"ياض

ة  ا بوالي دارس العلي ية بالم ة الرياض ي التربي ات معلم ى اتجاھ رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ھ
دريب ورك نحو الت ة الرياضية  نيوي د لطالب التربي ة (المع ائل –األھمي نھج ) الوس تخدما الم مس

م وأسفرت أ. معلم من معلمي التربية البدنية بوالية نيويورك) ١٢١(الوصفي على عينة قوامھا  ھ
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  داف التربي ق أھ ي تحقي ور ف اء األم ين وأولي ين المعلم افي ب اون ك ود تع دم وج ن ع ائج ع النت
 .الرياضية

اكر ة الشرعة والب ين : )٢٠٠٠( دراس ات المعلم ى اتجاھ رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ھ
ابعين دريس والمعلمات الت ة الت ة قطر نحو مھن الي بدول يم الع ة والتعل وزارة التربي ر ،ل ذلك أث  وك

ذه العوامل ھي ،على االتجاھات نحو مھنة التدريس بعض العوامل م: وھ ة  ،جنس المعل والمرحل
ق ، ومستوى الدخل من ممارسة مھنة التدريس ،وسنوات الخدمة ،التي يدرس بھا التعليمية ولتحقي
ً ) ٣٥٦(الدراسة تم اختيار عينة مكونة من  أھداف نھ ومعلمة بالطريقة الطبقية العشوائية معلما م م

)١٧٣ ( ً دريس من الباحث استخدمقد  و ،معلمة) ١٨٣(و معلما ة الت ار االتجاھات نحو مھن  اختب
ب  داد بي ا آلراء) ١٩٩٠(إع ة وفق ة القطري ب البيئ رورية لتناس ديالت الض راء التع د إج  بع
ً  ،وكذلك إيجاد دالالت الصدق والثبات لالختبار على البيئة القطرية ،المحكمين ار  بأن علما لالختب

ى  يمكن تلخيصو ،اللة كلية وثالثة أبعاد فرعية لالتجاھات نحو مھنة التدريسد نتائج الدراسة عل
ً  اتجاھات المعلمين والمعلمات نحو مھنة التدريس :النحو التالي  أقل من المستوى المقبول اجتماعيا

 ً دريس ،وتربويا ة الت ي نحو مھن اه الكل يأو سواء في االتج ة  ف ة الثالث اد الفرعي اه نحو األبع لالتج
ة اتجاھات المعلمات نحو مھنةو. مھنة التدريس . التدريس أفضل من اتجاھات المعلمين نحو المھن

ةو ة االبتدائي ة  اتجاھات معلمي المرحل دريس أفضل من اتجاھات معلمي المرحل ة الت نحو مھن
ة ق بالمستوى  اتجاھاتو. الثانوية نحو المھن د المتعل ة نحو البع ل خدم ين األق االقتصادي المعلم

ين اعي للمعلم اد  واالجتم ن أبع د م ك البع و ذل ة نح ر خدم ين األكث ات المعلم ن اتجاھ أفضل م
دريس نحو  اتجاھات المعلمين األعلى دخالً و. التدريس االتجاھات نحو مھنة من ممارسة مھنة الت

م أ ،المتعلق بالعمل داخل المدرسة بعدي االتجاه اعي للمعل فضل والمستوى االقتصادي واالجتم
  .نحو ھذين البعدين لالتجاھات نحو مھنة التدريس اتجاھات المعلمين األقل دخالً  من

ة  ة الخاج ة : )١٩٩٧(دراس م التربي الب قس ات ط ى اتجاھ رف عل ة للتع دفت الدراس ھ
تخدم  دريب، واس دريس والت ن اإلدارة الرياضية والت ل بمھ رين نحو العم ة البح الرياضية بجامع

ك الدراسة، وبلغت الباحث المنھج الوصفي ل ة إجراء تل ك لمناسبة طبيع لدراسات المسحية، وذل
ة  ة النھائي ة الدراس ين ) ٤٧(عين ن الجنس اً م اً و) ١٨(طالب ة) ٢٩(طالب ة . طالب وتوصلت الدراس

ة الرياضية  :للنتائج التالية أن االتجاه لمھنة التدريس يمثل الشكل الغالب التجاھات طالب التربي
ة اإلدارة الرياضية ف اه لمھن ك االتج ي ذل ات والطالب، يل ي بكلية التربية بجامعة البحرين للطالب

ات  دريب عن اتجاھ ي اإلدارة والت و مھنت ة نح ر إيجابي ة أكث ات الطلب دريب، وأن اتجاھ ة الت مھن
  .، وأن اتجاھات الطالبات أكثر إيجابية نحو مھنة التدريس عن اتجاھات الطلبةالطالبات

ة  ):١٩٩٤(دراسة غوني  ات كلي ة وطالب ى اتجاھات طلب ي التعرف عل ھدفت الدراسة إل
ي ل ف ذي يتمث ردات  التربية بالمدينة المنورة نحو مھنة التدريس في ضوء اإلعداد النظري ال المف

ى  واعتمد. يقي الذي يتمثل في أداء التربية العمليةالدراسية، واإلعداد التطب الباحث في دراسته عل
ة  دريس في ضوء اإلعداد النظري والتربي ة الت اه نحو مھن المنھج األمبريقي للتعرف على االتج

ة ين الطلب اه ب ذا االتج ات العملية، كذلك للتعرف على اختالف ھ ام الباحث بإعداد . والطالب د ق وق
تمثلت عينة البحث العشوائية من . جة اتجاه الطلبة والطالبات نحو مھنة التدريساستبانه لقياس در
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اً و) ٢٥٢(طالباً وطالبة منھم ) ٥٠٤( ة مستويات دراسية ) ٢٥٢(طالب ى ثالث ة موزعين عل طالب
ع، تخرج( ام). مستجدون، مستوى راب د ق ات  وق ابية واالنحراف اد المتوسطات الحس الباحث بإيج

ةالمعيارية الستجاب ار  ات الطلب ائي واختب اين الثن ل التب ات، وباستخدام تحلي ة " ت"والطالب لمعرف
د. االختالف في اتجاھات الطلبة والطالبات في ضوء كل من اإلعداد النظري والتربية العملية  وق

ي  وي ف أثيره الق ه ت ان ل ية ك ررات الدراس ي المق ل ف داد النظري المتمث ائج أن اإلع أوضحت النت
ااتجاھات الطال ة دورھ ة العملي ؤد التربي م ت ا ل دريس، بينم ة الت وب في  ب إيجابياً نحو مھن المطل

ة . تقوية اتجاھات الطالب نحو مھنة التدريس كما أوضحت النتائج أن الطالبات عند التحاقھن بكلي
التربية كان لديھن اتجاھات أقوى من الطلبة نحو التدريس بينما كان تأثير اإلعداد النظري أفضل 

ةبالن ة العملي أثير ملموس في أي من الجنسين سبة للطلبة من الطالبات، أما التربي ا ت م يكن لھ . فل
ا ي أسفرت عنھ ائج الت ي من  وفي ضوء النت اقتراح بعض التوصيات الت ام الباحث ب الدراسة، ق

ديل الوضع د في تع أنھا أن تفي ينه بالنسبة لالتجاھات  ش ائر في المجتمع السعودي، أو تحس الس
  .ية نحو مھنة التدريسالسلب

  
 التعليق على الدراسات السابقة

يتضح لنا من العرض السابق للدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة باھتمامات الدراسات 
  الحالية أنھا تميزت بما يلي 

  .عدد من ھذه الدراسات بدراسة االتجاھات نحو ممارسة األنشطة الرياضية اھتم .١

  .يھا الدراسات فمنھا العربية واألجنبيةتعدد البيئات التي أجريت ف .٢

  السابقة في  اتوقد تم االستفادة من الدراس

  .تحديد مشكلة الدراسة .١

  . صياغة تساؤل الدراسة .٢

  .تحديد مفاھيم الدراسة .٣

  .تحديد المعالجات اإلحصائية االستفادة في  .٤

  : وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في

 اتتناولھا لظاھرة االتجاھ.  

 دام المنھج الوصفي كمنھج للدراسةاستخ.  

ابقة في بينما ة تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات الس ه  طبيع ذي تناولت و الموضوع ال فھ
  .وأداة الدراسةلم تتناوله الدراسات السابقة من حيث البيئة والعينة موضوع جديد 
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  إجـراءات الدراسـة

نھج الدراسـة نھج الوص :م ع الباحث الم ي البحث عن اتب ة ف اره طريق ي، باعتب في التحليل
الحاضر، تھدف إلى تجھيز بيانات إلثبات فروض معينة تمھيداً لإلجابة عن تساؤالت محددة سلفاً 
ان  ي زم ا ف ات عنھ ع المعلوم ن جم ي يمك ة الت داث الراھن ة، واألح الظواھر الحالي ق ب ة تتعل بدق

 ).٧٣ص، ١٩٩٧ ا،األغ( .إجراء البحث، وذلك باستخدام أدوات مناسبة

ة من ) ١٠٠(بلغ حجم المجتمع األصلي للدراسة حوالي  :مجتمع وعينة الدراسة ةطلب  كلي
ن ية م ة الرياض ة  التربي ة التربي دد طلب الي ع و إجم ين، وھ ريجينالجنس ية الخ ة  الرياض بجامع

م أخذ ج .األقصى بغزة ة القصدية، بحيث ت ة العين ة الدراسة بطريق ع وقام الباحث باختيار عين مي
ة  راد العين غ عدد أف د بل ع، وق طلبة التربية الرياضية في قطاع غزة من المستوى الدراسي الراب

ً طالب) ٩٥( نھم  ا ين م ن الجنس بة ) ٥٥(م ذكور بنس ن ال ة و% ٥٧.٩م راد العين ن أف ن ) ٤٠(م م
 .من أفراد العينة% ٤٢.١اإلناث بنسبة 

ي االتجاه نحو العمل  استبانه :أداة الدراسة دريب الدريس وتالبمھنت ة الرياضيةفي ت  التربي
ة  استبانةوھي  )إعداد الباحثمن ( ةللتعرف على اتجاھات طلب ة الرياضية نحو  كلي العمل التربي

دين األول )٢٥(من  االستبانةوتكونت ، بمھنتي التدريس والتدريب اه  :فقرة موزعة على بع االتج
ا )١٢(نحو العمل بمھنة التدريس ويتكون من  رة، والث دريب  :نيفق ة الت اه نحو العمل بمھن االتج

ة ليكرت،  )١٣(ويتكون من  ى طريق درج خماسي عل ى ت رة عل فقرة، وتتم االستجابة على كل فق
ى أعارض بشدة وتصحح  )٥(تتراوح بين أوافق بشدة وتصحح و . درجة واحدة )١(درجات إل

ة  ك بوضع عالم ه، وذل ارة علي اق كل عب ارة ) X(وعلى المفحوص أن يحدد مدى انطب ام العب أم
ام  .تحت العمود الذي يتفق مع رأيه ي تحمل أرق رات الت  -١٧ -١٦ -١١ -١٠ -٧ -٣ -٢(أما الفق

ى درجة واحدة )٢٢ -٢١ -٢٠ -١٩ -١٨ ، فتمثل عكس ذلك التصحيح، إذ يحصل المفحوص عل
ى " أوافق بشدة"إذا اختار  ار  ٥ويحصل عل راوح درجات " أعارض بشدة"درجات إذا اخت وتت

تبانةاال ين  س ة ب دل  )١٢٥ – ٢٥(الكلي ا ت ع بينم اه مرتف ى اتج ة عل دل الدرجة المرتفع درجة، وت
  .الرياضةفي التربية  مھنتي التدريس والتدريبالدرجة المنخفضة على اتجاه منخفض نحو 

  صدق وثبات المقياس

ا  ة استطالعية قوامھ ار عين ام الباحث باختي ةمن طلبة طالب )٢٢(ق ة الرياض كلي ية التربي
ين( ين الجنس فة ب ن صالحية اال) مناص ق م دف التحق لي، بھ ة األص ع الدراس ن مجتم تبانةم  س

ة  ى طلب ق عل ة للتطبي يةكلي ة الرياض ة األقصى التربي ه بجامع دقه وثبات اب ص الل حس ن خ ، م
  .بالطرق اإلحصائية المالئمة

  صدق االتساق الداخلي

داخلي لال اق ال دق االتس اب ص ث بحس ى الباح تبانةاكتف ة  س ى العين ه عل د تطبيق بع
  :مع الدرجة الكلية له، كما يلي ستبانةاالستطالعية، وذلك بحساب ارتباطات بعدي اال
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  .مع الدرجة الكلية له التدريس والتدريباالتجاھات نحو  استبانهارتباطات أبعاد :  )١(جدول 
  مستوى الداللة ®معامل االرتباط   األبعاد

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٥٨٢  ساالتجاه نحو العمل بمھنة التدري
  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٢٦  االتجاه نحو العمل بمھنة التدريب

تبانةيتبين من الجدول السابق أن بعدي اال اه " س دريس واالتج ة الت اه نحو العمل بمھن االتج
دريب ة الت ل بمھن و العم ة " نح ة الكلي ع الدرج ة م ات دال ت ارتباط تبانحقق ة  ةالس دريس التربي ت

ة وكا ،الرياضية د مستوى دالل ة عن ى أن  ،)٠.٠١(نت االرتباطات دال ئن الباحث إل ذلك يطم وب
  .تسم بدرجة مقبولة من الصدق وأنه يقيس ما صمم لقياسهت ستبانةاال

  التجزئة النصفيةثبات 

ة  رات الفردي ـوع درجات الفق ين مجمـ رة،  )١٣(قام الباحث بحساب معامالت االرتباط ب فق
رات الزو ات الفق وع درج ة ومجم ة لال )١٢(جي رة، والمكون تبانةفق رات ( س وع الفق  ٢٥= مجم

ين النصفين(، وقد بلغت قيمة معامل الثبات )فقرة م )٠.٥٥٨= ر ،معامل ارتباط بيرسون ب م ت ، ث
اً  اس فردي رات المقي دد فق ون ع بب ك اس بس ول المقي ديل ط ة لتع ان التنبؤي ة جتم تخدام معادل اس

ة ، وقد بلغت ق)النصفين غير متساويين(  )٠.٧١٧= ر(يمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادل
  .)٠.٠٥(وھي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من 

ين للباحث أن  ذلك يتب تبانوب دريس  ةاس اه نحو ت دريب االتج ة الرياضية موضوع وت التربي
اه صالحية  تبانةاالالدراسة يتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات مما يطمئن الباحث تج لجمع  س

ة خالل تطبيقه على العينة من طلبةالبيانات المطلوبة للدراسة، من  ة الرياضية كلي ة  التربي بجامع
  .األقصى بغزة

  
  نتائج الدراسة

  :يقوم الباحث باإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ة "على  ينص السؤال األول ع اتجاھات طلب ةما واق ة األقصى  كلي ة الرياضية بجامع التربي
  .بغزة نحو العمل بمھنتي التدريس والتدريب الرياضي ؟

وزن  اري وال ذا السؤال بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعي ى ھ يجيب الباحث عل
دريس بأبع استبانةالنسبي لدرجات أفراد العينة على  ة الت ةاالتجاه نحو مھن ه الكلي د  ،اد ودرجت وق

دريب )%٦٥(ى اعتمد الباحث مستو دريس والت ي الت اه نحو مھنت ين  ،كمحك لجودة االتج ا يب كم
  :الجدول التالي
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  اري:  )٢(ج راف المعي ابي واالنح و  المتوسط الحس ات نح بي لالتجاھ وزن النس ل وال العم
  .)٩٥=ن( بمھنتي التدريس والتدريب

  ستبانةاال
عدد 
  الفقرات

  عمجمو
  الدرجات

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  الوزن
 %النسبي 

االتجاه نحو العمل بمھنة 
  التدريس

٧٩.٥٦  ٦.٥٢٣  ٤٧.٧٣  ٤٥٣٥.٠٠  ١٢  

االتجاه نحو العمل بمھنة 
  التدريب

٦٧.٥٣  ٨.٣٢٣  ٤٣.٨٩ ٤١٧٠.٠٠  ١٣  

 الدرجة الكلية لالتجاه نحو
 تدريببمھنتي تدريس و
  التربية الرياضية

٧٣.٣٠  ١٢.٥٠٢  ٩١.٦٣ ٨٧٠٥.٠٠  ٢٥  

أن الدرجة الكلية لالتجاه نحو التربية الرياضية تقع عند مستوى  ،)٢(رقم يتبين من الجدول 
  .)%٧٣.٣٠(جيد بوزن نسبي 

ى من  )%٧٩.٥٦(ويتضح أيضاً أن االتجاه نحو العمل بمھنة التدريس عند وزن نسبي  أعل
  .)%٦٧.٥٣(االتجاه نحو العمل بمھنة التدريب بوزن نسبي 

  انيالنتائج المتعلقة بالسؤال الث

ى اني عل ة : "ينص السؤال الث ة إحصائية في اتجاھات طلب روق ذات دالل اك ف ةھل ھن  كلي
دريب الرياضي ة الرياضية والت دريس التربي تعزى  التربية الرياضية في جامعة األقصى نحو ت

  . ؟ لمتغير الجنس

ي ة ب ث بالمقارن ام الباح ؤال ق ذا الس ن ھ ة ع ذكور لإلجاب ات ال ط درج ) ٥٥= ن(ن متوس
ة ) ٤٠= ن(ومتوسط درجات اإلناث  دريس التربي من طلبة التربية الرياضية في اتجاھاتھم نحو ت

ار  ك باستخدام اختب ة، وذل ه الكلي اده ودرجت ين متوسطات درجات  "ت"الرياضية بأبع روق ب للف
ع العينات المستقلة، وقد استخدم الباحث ھذا االختبار اإلحصائي الب ة توزي ارامتري بسبب اعتدالي

د )الذكور واإلناث(الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق  ة يزي راد العين ، إضافة إلى أن عدد أف
وعتين  "ت"عن ثالثين فرداً، األمر الذي يحقق شروط استخدام اختبار  ين متوسطي مجم للفرق ب

تقلتين  الم، (مس دول ). ١٩٦ص، ١٩٩٣ع م والج ط ا )٣(رق ين المتوس راف يب ابي واالنح لحس
اث(المعياري لدرجات أفراد مجموعتي الدراسة  ذكور واإلن ى ) ال تبانةعل ات، إضافة  اس االتجاھ

  :للفرق بين المتوسطين، مع بيان مستوى الداللة "ت"لقيمة اختبار 
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دول  ار   :)٣(ج و ) ت(اختب ات نح ي االتجاھ ين ف ين الجنس روق ب دريس للف ي الت ل بمھنت العم
  .)٩٥=ن( والتدريب

  ستبانةاال
  )٤٠= ن (اإلناث   )٥٥= ن (الذكور 

  قيمة
  )ت(

مستوى 
 المتوسط  الداللة

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

االتجاه نحو العمل 
  بمھنة التدريس

٢.٤٧ ٤.٧٩ ٤٩.٦٢ ٧.٢٧ ٤٦.٣٦  
دالة عند 
٠.٠٥  

االتجاه نحو العمل 
  بمھنة التدريب

١.٣١ ٧.١١ ٤٥.٢٠ ٩.٠٥ ٤٢.٩٤  
غير دالة 
 ً   إحصائيا

الدرجة الكلية 
لالتجاه نحو تدريس 

التربية وتدريب 
  الرياضية

٢.١٦ ٩.٥٦ ٩٤.٨٢ ١٣.٨٩ ٨٩.٣٠  
دالة عند 
٠.٠٥  

ة  ة  "ت"قيم ة ) ٩٣= ح.د(الجدولي توى دالل د مس توى )٢.٠٠(=  )٠.٠٥(عن د مس ، وعن
  ).٢.٦٦(=  )٠.٠١(داللة 

  :نهأ )٣( رقميتضح من الجدول و

  ن ة م توى دالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ات  )٠.٠٥(توج ين متوسطي درج ب
اث من  روق لصالح اإلن دريس، وكانت الف ة الت الذكور واإلناث في االتجاه نحو العمل بمھن

 . طالبات التربية الرياضية

  ين متوسطي درجات  )٠.٠٥(كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة من ب
روق  ة الرياضية، وكانت الف دريس التربي اه نحو ت ة لالتج الذكور واإلناث في الدرجة الكلي

 .لصالح اإلناث من طالبات التربية الرياضية

  ة اه نحو العمل بمھن ين الجنسين في االتج ة إحصائياً ب اً دال م تجد الدراسة فروق في حين ل
 .التدريب

  
  مناقشة نتائج الدراسة

ائج الدراس ن نت ة ، ةويتضح م ن الطلب ة م ة الدراس دى عين ام ل ابي ع اه ايج اك اتج أن ھن
ً . وق لصالح االناث في مھنة التدريسمھنة التدريس وكانت الفربوالطالبات نحو العمل   أن وأيضا

ويرجع ھناك اتجاه ايجابي عام لدى عينة الدراسة من الطلبة والطالبات نحو العمل بمھنة التدريب 
ة محاف ى طبيع ك إل ون الباحث ذل دريس تك ة الت ل بمھن ة والعم ة االجتماعي ن الناحي زة م ظات غ

ة ممكن أن  ائية عكس الطلب أسرع من حيث الوظيفة وشعور الفتيات بعدم االھتمام بالرياضة النس
دريب، واتفقت الدراسة مع دراسة الخاجة  ا) ١٩٩٧(يعملوا بالتدريس والت ت من حيث االتجاھ
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ً  اضيالري المرتفعة نحو التدريس والتدريب ً حصائيإدالة  وان لم تجد الدراسة فروقا ين الجنسين  ا ب
ة  .في االتجاه نحو العمل بمھنة التدريب دريس وأن االتجاه نحو العمل بالتربي الرياضية سواء بالت

  .واإلناث أو التدريب مرتفع لدى عينة الدراسة من الذكور
  

  االستنتاجات

ة الرياضية التجاھات طالب  غلبيةاأللمھنة التدريس والعمل بھا يمثل  االتجاه إن .١ كلية التربي
  .بغزة األقصىبكلية التربية الرياضية بجامعة 

 .اتجاھات الطالبات أكثر ايجابية نحو مھنة التدريس عن اتجاھات الطالب .٢

دريب الرياضي وإاالتجاھات  .٣ م توجد إيجابية لدى الطلبة والطالبات نحو العمل بمھنة الت ن ل
 .نسين في االتجاه نحو العمل بمھنة التدريب الرياضيفروق ذات داللة بين الج

  .يجابي نحو العمل في مجال التربية الرياضية بشكل عامإاالتجاه  .٤
  

  التوصيات

ھذه الدراسة وفي ضوء أھداف  إليھافي ضوء النتائج والبيانات واالستنتاجات التي توصلت 
  :الدراسة وعينة الدراسة يمكن صياغة التوصيات التالية

 ى  ماماالھت اءبكلية التربية الرياضية والعمل عل ة القاعات الرياضية والصاال إنش ت المغلق
  .الكلية والمالعب من أجل تطوير

 دعيم اال ى ت ي تعمل عل ررات الدراسية الت دريس تطوير المناھج والمق ي الت اه نحو مھنت تج
 .في التربية الرياضية والتدريب

  زة وفير األجھ ام بت اق واألدواتاالھتم ة ام والط ي التربي فء ف ريج الك وفير الخ لتدريسي لت
 .الرياضية

  
  العربية واألجنبية راجعالم

 ة األقصى" .)٢٠٠٣. (حاتم ،أبو سالم الة . "واقع إعداد معلم التربية الرياضية في جامع رس
  .غزة .جامعة األقصى .البرنامج المشترك جامعة عين شمس. ماجستير غير منشورة

 ات " .)٢٠٠٦. (بھجت ،أبو طامع ة الرياضية في كلي ام التربي ى أقس دوافع التحاق الطلبة ال
ة طين الحكومي المية. "فلس ة اإلس ة الجامع انية. مجل ات اإلنس لة الدراس . )٢( ١٤. سلس

  .حزيران

 القاھرة. مكتبة خدمة الطالب. ٢ط. مدخل إلى علم النفس .)١٩٩٠. (محمد  ،إسماعيل.  

 هعن"البحث التربوي  .)١٩٩٧. (إحسان ،األغا ة الرنتيسي. "اصره ومناھجه وأدوات . مطبع
  .غزة
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  .جامعة البحرين. مجلة العلوم التربوية والنفسية. "العمل بمھنة اإلدارة والتدريس والتدريب

 ولي ين ،الخ ة والرياض" .)٢٠٠٢. (أم ة البدني ي ."يةأصول التربي داد المھن ة واإلع . المھن
  .القاھرة. دار الفكر العربي. النظام الفكري

 غزة .جامعة األقصى .)٢٠٠٥. (الدليل الجامعي.  

 ة" .)٢٠٠٩. (جمال ،والباكر. حسن ،الشرعة دريس بدول ة الت ين لمھن قطر  اتجاھات المعلم
ة بعض العوامل الديموغرافي ا ب ة . "ومدى تأثرھ ةالمجل بتمبر .)٥٦(١٤. التربوي ة  .س جامع

  . الكويت

 القاھرة. مؤسسة المختار للنشر. التدريب الرياضي .)٢٠٠٢. (مفتي ،حماد.  

 القاھرة .دار النھضة. ٣ط. علم النفس التربوي .)١٩٨٩. (صالح ،زكي.  

 ة البحرين نحو " .)٢٠٠٧( . فيصل ،عبد هللا اتجاھات طلبة قسم التربية الرياضية في جامع
  .جامعة الكويت .سبتمبر. )٤٨( ١٢. التربوية المجلة. "مجال تخصصھم

 داني لشعبة " .)٢٠٠٩. (نسرين ،وارمنازي. صابرين ،عطية دريب المي اإلدارة معوقات الت
ة. "الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية ة البدني ة للتربي ة العلمي  المجل

  .١٢٣-٩٦. )٣٧(. والرياضية جامعة اإلسكندرية

 ات البحوث " .)١٩٩٣. (صالح الدين ،عالم ل بيان األساليب اإلحصائية االستداللية في تحلي
  .القاھرة. دار الفكر العربي . "االجتماعية والتربوية

 ة" .)١٩٩٤. (أحمد ،غوني ة التربي ة  اتجاھات طلبة وطالبات كلي ورة نحو مھن ة المن بالمدين
ة  ة(التدريس في ضوء اإلعداد النظري والتربية العملي ة. ")دراسة مقارن ة التربوي  ٨. المجل

  . جامعة الكويت  .يونيو. )٣١(

 وق دين ،ت ي ال ة" .)١٩٩٣. (مح ة التعليمي ة التعليم ل العملي ة. "تحلي د التربي روا. معھ . أون
  .عمان. يونسكو
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