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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية
بالكلية اجلامعية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة من وجهة نظرهم ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،و�أعد الباحث لهذا الغر�ض ا�ستبانة مكونة من ( )36فقرة موزعة على
�أربعة حماور ،وتكٌون جمتمع الدرا�سة من طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية جميعهم بغزة من امل�ستوى الأول والثاين ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()71
طالباً.وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :إن الوزن الن�سبي مل�ستوى امل�شكالت التي تواجه
طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة لدى
�أفراد العينة يقع عند ( )%57.9مما يدل على �أن �أفراد العينة لديهم ن�سبة من امل�شكالت،
حيث كانت امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية يف �أعلى املراتب بوزن ن�سبي (، )%78.9
تليها امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية بوزن ن�سبي ( ، )%76.8ويف املرتبة
الثالثة امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية بوزن ن�سبي ( ، )%67.3و�أخرياً امل�شكالت
املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية بوزن ن�سبي (. )66.2ولوحظ وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05يف امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى
الدرا�سي لأفراد العينة وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى الأول.يف حني ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف معظم امل�شكالت والدرجة الكلية للم�شكالت تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
و�أو�صى الباحث بتو�صيات عدة من �أهمها �إر�سال الطالب للرتبية العملية يف املدار�س
التي يوجد بها متخ�ص�صون بالرتبية الريا�ضية من �أجل اال�ستفادة.
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The Problems Encounter the Students of Physical Education
Dept.at Gaza Applied College during the Period of Study

Abstract:
The study aimed to identify the problems that face the students of Physical
Education at Gaza Applied College during their study from their point of
view.The researcher adopted the analytical descriptive method to answer the
questions of the study and he prepared a questionnaire consisted of (36) items
distributed on four categories.The population of study was formed from all
first and second level students of Physical Education Dept at Gaza Applied
College.The sample of study consisted of (71) students The most important
findings of the study are the following: .The percentage of the problems
level that face the students during the period of study related to the sample
individuals was about (57.9%) .That implies the individuals of the sample has
some problems.The problems related to practical training had the highest
level (about 78,9%) followed by the problems related to athletic equipments
and utilities (about 76,8%) , whereas the problems related to the courses of
study were in the third level (about 67.3%) , and Finally, the problems related
to the teaching staff were about (66.2%) Statistical significant differences
have been noticed at level (0.05) concerning the problems in courses of
study related to the study level of the sample individuals in favor of first level
students but there are no statistical significant differences in most problems
and the total level of the problems related to the variable of study level.The
researcher gave some recommendations.The most important one is sending
trainees to schools were there are specialized teachers in physical Education
so that students can get benefit from training.
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مقدمة:
تعد الرتبية الريا�ضية نظام ًا تربوي ًا له �أهدافه التي ت�سعى �إىل حت�سني الأداء الإن�ساين
العام من خالل الأن�شطة البدنية املختارة كو�سط تربوي يتميز بح�صيلة تعليمية وتربوية
مهمة ،فالرتبية الريا�ضية لها دور رئي�س يف املجتمع بكل م�ؤ�س�ساته و�أنظمته ،وال ي�ستطيع
�أي نظام �أخر �أن يقدم هذا الدور الذي يتلخ�ص يف التن�شئة االجتماعية للفرد ،من حيث تنمية
�شخ�صيته تنمية تت�سم باالتزان وال�شمول والن�ضج ،بهدف التكيف النف�سي واالجتماعي للفرد
مع جمتمعه ،مما ي�ساعد على بناء الرتبية العامة وتكاملها (ابو منره. )523 :2009 ،
كما �أ�صبحت الرتبية البدنية والريا�ضة يف الع�رص احلديث من املجاالت التي
تو�سعت ب�شكل كبري على امل�ستوى االجتماعي ،بعد �أن زاد وعي اجلماهري بقيمتها ال�صحية
والرتويحية والرتبوية ،ولقد �أ�صبحت من الأن�شطة الإن�سانية املتداخلة يف وجدان النا�س
جميع ًا على خمتلف �أعمارهم وثقافاتهم وطبقاتهم (اخلويل. )114 :2002 ،
يف حني يع ّد املعلم الركن الأ�سا�س يف العملية التعليمية ،فهو ي�ؤدي دوراً قيادي ًا بارزاً
يف العملية الرتبوية ،ويتحمل عبئاً كبرياً يف �سبيل �إك�ساب طلبته العلم واملعرفة واملهارة
وتزويدهم باخلربات داخل الف�صول وخارجها.ولي�س هناك خالف حول �أهمية دوره الفعال،
فهو املثل الأعلى والقدوة ال�صاحلة لطلبته ،حيث ت�ؤثر جوانب �شخ�صيته يف كثري من الأمناط
ال�سلوكية التي ميار�سها طالبه ،وقد �أ�صبح �إعداد املعلم وتهيئته ملتطلبات املهنة من جهة،
ومقت�ضيات الع�رص احلديث من جهة �أخرى ،من الق�ضايا الرتبوية التي حتظى باهتمام
متزايد يف كثري من النظم التعليمية املعا�رصة ،و�أ�صبح تطوير امل�ؤ�س�سات والنظم القائمة
على �إعدادها بهدف رفع كفاءتها التعليمية ملواجهة احلاجات اجلديدة للمجتمع ،ولتمكنها
تخرج معلمني ذوي كفاءة علمية ومهنية ،مطلب ًا ملح ًا وهدف ًا رئي�س ًا ت�سعى �إليه كثري
من �أن ّ
من الدول يف �أنحاء خمتلفة يف عاملنا املعا�رص.
وال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر الدور الذي ي�ؤديه املعلم يف حياة الطفل يف املدر�سة ،فهو
الذي ي�ساعد على التطور يف االجتاه ال�سليم ،وهو الذي يوجه قواه الطبيعية التوجه ال�صحيح،
ويهيئ قواه املكت�سبة من البيئة التعليمية املالئمة ،حتى تتجه حم�صلة جمهودات الطفل
االجتاه النافع.
ولكي يقوم معلم الرتبية الريا�ضية بر�سالته خري قيام ،البد �أن ُيهي�أ له الإعداد املنا�سب
لي�ضطلع مب�س�ؤولياته ،وهذا يتطلب �إمداده بالربامج واخلربات ،و�إتاحة الفر�ص التي ال بد �أن
ُتهي�أ له من خالل برامج مو�ضوعة على �أ�س�س علمية ،ذات �أهداف تعليمية وا�ضحة وحمددة،
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و�أن تتاح له الفر�صة ال�ستغالل قدراته و�إمكاناته كلها ،كي حتقق �أهدافه حتى ن�صل �إىل
نتائج مر�ضية ومثمرة ،وبذلك يكون قد �أ�سهم ب�شكل جدي فيما هو منوط به ،باعتباره �أحد
العوامل املهمة امل�ؤثرة يف تربية الن�شء (ال�صاوي ودروي�ش. )83 :1991 ،
وهو القائد �أو الرائد �أو املربي الذي يعمل يف هذا امليدان احليوي ،ومن ثم كان من
ال�رضوري �أن يكون هذا املربي م�ؤه ًال ت�أهي ًال تربوي ًا وفني ًا واجتماعي ًا بالقدر الكايف الذي
يجعله �صاحل ًا لتويل مثل هذه املهمة احليوية ،و�إال �سي�صيب الدولة �رضر بليغ يف م�ستقبلها
عن طريق ال�رضر الذي قد يلحق �أطفالها وفتياتها و�شبابها يف املدار�س يف فرتة هم فيها
�أحوج ما يكونون �إىل التوجيه ال�صحيح والإر�شاد القومي.
ف�إعداد القادة يف الرتبية الريا�ضية �أمر حيوي ،ولقد جرت العادة حتى وقت قريب
باالهتمام باملادة التي تعطى لهذا القائد يف �أثناء �إعداده من علوم ،نظرية وعملية و�أوجه
ن�شاط خمتلفة دون االهتمام بطريقة تدري�س هذه الألوان من الأن�شطة ،يف حني �إن طريقة
التدري�س �أو التدريب هي الو�سيلة التي ت�ضمن ح�سن اال�ستفادة من معلومات وقدرات خمتلفة،
فلي�ست امل�س�ألة �صب معلومات من (�إناء مليء) هو املعلم �أو القائد �إىل (�إناء فارغ) �أو �أقل
امتالء هو الدار�س( .معو�ض. )6 :1982 ،
ً
ويقدم برنامج الإعداد املهني يف الرتبية البدنية والريا�ضية على م�ستوى مرحلة
الدرا�سة اجلامعية ،عدداً من املفاهيم واخلربات والكفايات واالجتاهات الإيجابية نحو
املهنة والنظام ،يف �إطار يت�سم بالتكامل وال�شمول ،فهذه نوعية من الربامج تقدم خربات
عامة حمورية عن الرتبية البدنية والريا�ضية ملن ينخرط يف �سلك العمل الريا�ضي ب�شكل
عام.
والربامج املعا�رصة لكليات الرتبية البدنية والريا�ضية و�أق�سامها يجب �أن تتيح
مقررات منقولة مت�صلة باخلربات الرتبوية� ،صممت بحيث تتوافق مع الرتكيز على خيارات
الفرد املهنية واحتياجات �سوق العمل املهني ملختلف التخ�ص�صات املهنية الريا�ضية ،بعد
�أن ظلت زمن ًا �أ�سرية �إطار التدري�س املدر�سي ال تربحه ،وبخا�صة يف العامل العربي ،مع تنوع
برامج الإعداد املهني ملتخ�ص�صي الرتبية الريا�ضية� ،إال �أنها -ويف جمملها -ت�ؤكد على
ثالثة جماالت �أ�سا�سية وهي :الإعداد الرتبوي العام والإعداد املهني العام والإعداد املهني
التخ�ص�صي (اخلويل. )113 :2002 ،
ومن البديهي �أن يرتبط االهتمام ب�إعداد املعلم ورفع م�ستواه مبنهج �إعداده يف الكليات
واملعاهد املتخ�ص�صة ،والذي ي�ستند على اجلوانب الأ�سا�سية ملهنة التعليم عامة ،ولطبيعة
التخ�ص�ص العلمي الذي يعد له املعلم خا�صة ،وكذلك ف�إنه من اخلط�أ اعتبار �إعداد املعلم
ق�ضية عامة ُتعالج دون النظر �إىل طبيعة التخ�ص�ص العلمي.
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وي�ؤكد كثري من اخلرباء على �أهمية كليات �إعداد املعلمني ومعاهده ،و�رضورة تطويرها
كي حتقق �أهدافها املرغوبة ،وت�سهم يف تكوين املعلم اجليد مع تطوير برامج �إعداده قبل
اخلدمة مبا يتفق وطبيعة التغريات الع�رصية وامل�ستقبلية (زغلول و�آخرون. )148 :2002 ،
وقد حدثت تطورات عدة يف الرتبية البدنية والريا�ضة كمهنة ونظام خالل القرن
الع�رشين ،لعل �أبرزها ذلك املنحى املهني التخ�ص�صي الذي تخطى مبراحل جمرد العمل
يف جمال تدري�س الرتبية البدنية �إىل �آفاق مهنية �أكرث رحابة كالتدريب الريا�ضي ،والإدارة
الريا�ضية ،واللياقة وال�صحة ،والريا�ضة الرتويحية (اخلويل. )113 :2002 ،الأمر الذي جعل
فر�ص العمل تتنامى وتزدهر �أمام خريجي كليات و�أق�سام الرتبية البدنية والريا�ضة ،وفتح
�أ�سواق ًا جديدة للعمل مل تكن مطروقة من قبل ملقابلة احتياجات هذه الربامج من املهنيني
امل�ؤهلني ،ولتقدمي اخلدمات املهنية على اختالف �أنواعها �إىل �أفراد املجتمع.
ويتوقف جناح العملية التعليمية والرتبوية على عدد من العوامل الأ�سا�سية مثل
ح�سن اختيار املناهج الدرا�سية بطريقة �سليمة ،وا�ستخدام طرق التدري�س و�أ�ساليب التقومي
املنا�سبة ،واال�ستعانة بالو�سائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،وكذلك توافر املباين
الدرا�سية املنا�سبة ،وتوفري الإدارة املدر�سية الناجحة ،ولكن �أهم من هذه العوامل كلها
املعلم ال�صالح القادر على القيام بوظيفته بطريقة فعالة جمدية (�سليم. )251 :1973 ،
فهو الذي ينفذ املنهج ،ويختار الأن�شطة التعليمية ،والو�سائل التعليمية املنا�سبة
و�أ�ساليب التقومي الفعالة ،ولهذا ف�إن �إعداد املعلم ال�صالح �أمر يحتاج �إىل عناية فائقة من
قبل امل�سئولني (�صديق. )105 :1986 ،
وحيث �إن ملعلم الرتبية الريا�ضية دوراً �أ�سا�سي ًا يف العملية التعليمية والرتبوية ،ولتعدد
ات�صاالته القريبة بغالبية طالبه ،وت�أثريه املبا�رش على �سلوكهم ،ف�إنه يعد �أكرث املعلمني
حاجة �إىل �أن يكون متوافق ًا اجتماعي ًا و�شخ�صي ًا ومهنياً ،مع ات�صافه مبجموعة االجتاهات
الإيجابية الرتبوية وال�سلوكية التي تعينه على القيام بدوره بنجاح.
ويظن كثريون �أن تخطيط منهاج الرتبية الريا�ضية هو كتابة مقررات الأن�شطة،
و�أ�ضاف بع�ضهم الآخر �إىل ذلك ،ب�أنه ي�شمل خربات املتعلمني �أي�ض ًا باعتبارها �ضمان ًا
لتحقيق الأهداف ،ولكن يف حقيقة الأمر ف�إن التخطيط ملنهاج الرتبية الريا�ضية املدر�سية،
هو العملية التي ُتر�سم فيها املقررات التي ينبغي اتباعها يف توجيه الن�شاط الب�رشي وتحُ دد
لتحقيق نتائج معينة يف فرتة زمنية حمددة (�أبو هرجة وزغلول)1999 :15 ،
فجملة املعارف واملعلومات التي يجب �أن يلم بها الطالب /املعلم ،تت�ضمن املفاهيم
والتعميمات ،واملبادئ املرتبطة بالن�شاط الريا�ضي ،وبتنمية املعلومات واملهارات
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املعرفية يف جمال تاريخ الريا�ضة ،و�سرية الأبطال ،وامل�صطلحات الريا�ضية ،وقواعد
اللعب ،واملناف�سة والقانون الريا�ضي ،وال�صحة الريا�ضية واللياقة البدنية ،وموا�صفات
الأجهزة الريا�ضية ،مما ي�ساعد يف تذليل ال�صعوبات التي قد تواجهه.
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف كونها تتعر�ض ملو�ضوع امل�شكالت التي تواجه طلبة الكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي ت�شارك
يف �إعداد الكوادر امل�ساهمة يف تربية الأجيال القادمة ،مبا قد يعمل على توفري بع�ض
املعلومات لتكون يف متناول امل�سئولني القائمني على ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية ورمبا
ي�ساهم يف التعرف �إىل �أهم م�شكالت ق�سم الرتبية الريا�ضية.

أسئلة الدراسة:
1 .1ما امل�شكالت الأكرث �شيوع ًا لدى طلبة الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية
بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
2 .2ما مظاهر امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
3 .3هل تختلف امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة ،تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي لدى �أفراد العينة؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة:
1 .1امل�شكالت الأكرث �شيوع ًا لدى طلبة الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية

بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة.
2 .2مظاهر امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة.
3 .3امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية
بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي لدى �أفراد العينة.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها:
1 .1تتناول مو�ضوع ًا مهم ًا يف البيئة الفل�سطينية هو �إعداد الطالب /املعلم تخ�ص�ص

الرتبية الريا�ضية و�أهم امل�شكالت التي تواجهه يف فرتة الدرا�سة.
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2 .2قد تفيد هذه الدرا�سة امل�رشفني الرتبويني و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية بق�سم الرتبية
الريا�ضية من �أجل تطوير العملية الإ�رشافية يف هذا املجال.
3 .3قد تفيد هذه الدرا�سة يف ت�شخي�ص نقاط ال�ضعف يف واقع �إعداد طالب الرتبية
الريا�ضية بالكلية اجلامعية بغزة وعالجها من حيث :تو�صيل الأهداف التي ت�سعى �إىل
حتقيقها ،واملحتوى الدرا�سي امل�ستخدم ،و�أ�ساليب التدري�س والو�سائل التعليمية امل�ستخدمة،
و�أ�ساليب التقومي.

حدود الدراسة:
1 .1املجال اجلغرايف� :أجريت الدرا�سة بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة – فل�سطني.
2 .2املجال الب�رشي� :أجريت الدرا�سة على طالب ق�سم الرتبية البدنية والريا�ضة بالكلية.
3 .3املجال الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي /2011
.2012

الدراسات السابقة:
درا�سة وائل امل�رصي ( : )2011هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �إىل املعوقات التي تواجه
طلبة التدريب العملي بق�سم تعليم الريا�ضة بجامعة الأق�صى – غزة ،ولتحقيق ذلك �أجريت
الدرا�سة على عينة عمدية من طالب ق�سم تعليم الريا�ضة وطالباتها وتكونت من ()39
طالباً )41( ،طالبة وهم كل جمتمع الدرا�سة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
حيث ا�ستخدمت ا�ستمارة ا�ستطالع ر�أي الطالب والطالبات يف مواقع التدريب العملي من
ت�صميم بدور عبد اهلل املطوع ( )1995وذلك بعد تقنينها على البيئة الفل�سطينية.وكانت �أهم
النتائج:
1 .1وجود معوقات تواجه طلبة التدريب العملي يف �أثناء قيامهم بالتدريب بن�سبة
.%66.52
�2 .2أفرزت الدرا�سة هذه املعوقات ح�سب �أهميتها( :الإدارة املدر�سية – ودر�س الرتبية
الريا�ضية -والإعداد الأكادميي -الإر�شاد – الإمكانات)
�3 .3أثبتت عدم وجود فروق ذات داللة يف املعوقات تعزى ملتغري اجلن�س.وكان �أهم
تو�صيات الدرا�سة �أن توفر اجلامعة للمتدربني الإمكانات والت�سهيالت املمكنة من �أجل
�إجناح الرتبية العملية.
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درا�سة عطية وارمنازي ( : )2009هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �إىل املعوقات التي تواجه
التدريب امليداين ،و�سبل العالج املقرتحة ب�شعبة الإدارة الريا�ضية (بالفرقة الثالثة والرابعة)
بكلية الرتبية الريا�ضية للبنات جامعة الإ�سكندرية ،والتي حتول دون اال�ستفادة املثلى من
حتقيق �أهداف مادة التدريب امليداين ،وذلك من خالل درا�سة املعوقات اخلا�صة بكل من:
خطة التدريب امليداين بالق�سم ،وطالبات ال�شعبة ،وم�رشفات التدريب امليداين ،وامل�ؤ�س�سات
الريا�ضية التي يتم التدريب فيها.ومن �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة �أع ّدت الباحثتان ا�ستبانة
مت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،ومن �أهم نتائجها� :ضعف ارتباط حمتوى خطط التدريب
امليداين بالتطورات التكنولوجية احلديثة ،وحر�ص امل�رشفني على اال�ستماع لآراء الطالبات
ومقرتحاتهن ،وحماولة التغلب على ال�صعوبات التي تواجههن يف �أثناء التدريب امليداين،
وال يوجد تنا�سب بني مواعيد العمل بامل�ؤ�س�سات التي يتم التدريب فيها مع املواعيد
املخ�ص�صة لأيام التدريب امليداين.
وقامت كيل�سي ( )Kelsey, 2007بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل طرق ت�أثري
�أزمات احلرم اجلامعي يف قرارات الطلبة يف اختيار الكلية ،مع تقدمي تو�صيات للكليات،
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من ثالث م�ؤ�س�سات حدثت
فيها �أزمات يف ال�سابق ،وهي جامعة ( )Interlakenوجامعة ( )Luzernوكلية ()Bern
.وجلمع املعلومات ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة �أدا ًة جلمع املعلومات من الطالب و�أولياء
الأمور� ،إذ ا�شتملت اال�ستبانة على ( )14عام ًال من العوامل التي ت�ؤثر يف اختيار الكلية،
وكذلك ا�ستخدمت الباحثة املقابلة جلمع املعلومات من الإداريني يف هذه امل�ؤ�س�سات� ،إذ
مت مقابلة ( )21منهم.وقد دلت النتائج على �أن العنا�رص الأكرث �أهمية يف اختيار الكلية
ت�شمل اجلانب الأكادميي ،ثم اجلانب املايل (تكلفة الدرا�سة)  ،ويليه املوقع ثم الأمان ،وتال
ذلك مدى اهتمام الإعالم بامل�ؤ�س�سة ،ثم وقت ح�صول الأزمة خالل العام الدرا�سي ،و�أخرياً
طبيعة الأزمة.وت�شري الدرا�سة �إىل �أن توقيت ح�صول الأزمة كان مهم ًا خالل العام� ،إذ �إن
الأزمتني اللتني حدثتا يف الربيع ،مل ت�ؤثرا على التحاق الطالب بالكلية� ،أما الأزمة التي
حدثت يف اخلريف� ،أي يف بداية الدرا�سة فقد �أثرت يف التحاق الطالب.وقد �أو�صى الإداريون
الذين قوبلوا ،ب�أن يتم االهتمام باالت�صاالت خالل الأزمة وبعدها ،ويجب �أن يكون االت�صال
بني طاقم �إدارة الأزمات وبني الذين يعملون مبا�رشة مع الطالب واملجتمع املحلي ب�شكل
�أف�ضل ،و�أن يتم م�شاركة النا�س باملعلومات ولي�س حفظها �رساً ،كذلك يجب �أن تكون �أرقام
الأجهزة اخللوية لفريق �إدارة الأزمات معروفة لدى اجلميع�.أما التو�صية الثانية فكانت عمل
خطة لإدارة الأزمات ترتكز على ع�ضو من طاقم الق�سم امل�سئول عن قبول طلبات االلتحاق
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باجلامعة ،ويجب �أن تكون معدة م�سبق ًا وتدريب جمتمع احلرم اجلامعي على �أخذ اخلطوات
املنا�سبة قبل حدوث الأزمة ويف �أثنائها وبعدها.
درا�سة �أبو طامع ( : )2006هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دوافع التحاق الطلبة
ب�أق�سام الرتبية الريا�ضية يف كليات فل�سطني احلكومية� ،إ�ضافة �إىل حتديد الفروق يف درجة
دوافع الطلبة تبع ًا ملتغري الكلية ،واجلن�س ،والربنامج ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ولتحقيق ذلك
طبقت ا�ستبانة الدرا�سة على عينة ع�شوائية طبيعية قوامها ( )175طالب ًا وطالبة.و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة الدوافع عند الطلبة كانت كبرية جداً على جميع املجاالت والدرجة
الكلية ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة (� )%83.4إ�ضافة �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ،يف دوافع االلتحاق تعزى ملتغري الكلية واجلن�س ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ،تعزى ملتغري الربنامج ،ول�صالح الدبلوم وامل�ستوى الدرا�سي ،ول�صالح �سنة �أوىل.

درا�سة �أبو جامع ()2006
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �إىل معوقات تنفيذ الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية يف حمافظات
جنوب قطاع غزة من وجهة نظر مدر�سي الرتبية الريا�ضية ومدر�ساتها ،وقد ا�شتملت عينة
الدرا�سة على ( )75مدر�س ًا ومدر�سة منهم ( )45مدر�س ًا و ( )30مدر�سة ،واتبع الباحث املنهج
الو�صفي م�ستخدم ًا مقيا�س معوقات تنفيذ الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية �أدا ًة للدرا�سة وكانت
النتائج على النحو الآتي:
�أن �أكرث معوقات جمال تنفيذ در�س الرتبية الريا�ضية هي-:


نق�ص الأدوات والأجهزة الريا�ضية.



عدم توفر الأدوات البديلة.



الكثافة الطالبية العالية يف الف�صل.

وكانت معوقات الن�شاط الداخلي هي:


اقت�صار تنفيذ الن�شاط الريا�ضي الداخلي على �ألعاب حمددة.



قلة املالعب ذات املوا�صفات القانونية.

�أما معوقات الن�شط اخلارجي فهي:


عدم وجود خطة لالرتقاء بالأن�شطة الريا�ضية املدر�سية خارج فل�سطني.



وجود ا�ضطرابات �أمنية ب�سبب ظروف االحتالل
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درا�سة املال ()2004
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى فاعلية �أ�سلوب التدري�س امل�صغر يف تنمية بع�ض
كفايات التدري�س الفعالة لدى الطالب املعلمني بق�سم الرتبية الريا�ضية بجامعة البحرين،
كما هدفت �إىل مقارنة فعالية كل من �أ�سلوب التدري�س امل�صغر والأ�سلوب التقليدي يف
�صمم
�إك�ساب ه�ؤالء الطالب املعلمني كفايات التدري�س الفعالة.ولتحقيق هذه الأهداف ّ
الباحث بطاقة مالحظة مكونة من (� )30سلوك ًا تدري�سي ًا موزعة على ( )4كفايات تدري�سية
رئي�سة وذلك بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها ،و اتبع الباحث املنهج التجريبي وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )24طالب ًا من طلبة مقرر الرتبية العملية يف املرحلة االبتدائية بق�سم الرتبية
الريا�ضية بكلية الرتبية بجامعة البحرين مت تق�سيمهم �إيل جمموعتني مت�ساويتني �إحداهما
التجريبية والأخرى ال�ضابطة ،وقوام كل منها ( )12طالباً ،و ُد ِّربت املجموعة التجريبية من
خالل الأ�سلوب التقليدي.
ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما ي�أتي:
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية ال�ضابطة ل�صالح
املجموعة التجريبية يف م�ستوى كفايات تنظيم الف�صل ،و�إدارة الف�صل والتالميذ ،والعر�ض،
والتغذية الراجعة.
 �إن �أ�سلوب التدري�س امل�صغر �أكرث فعالية يف تنمية بع�ض كفايات تدري�س الرتبية
الريا�ضية عن الأ�سلوب التقليدي.

درا�سة �أبو طامع عام ()2006
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ال�صعوبات التي تواجه طلبة �أق�سام الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات والكليات الفل�سطينية يف م�ساقات ال�سباحة� ،إ�ضافة �إىل حتديد دور متغري اجلن�س
وامل�ؤ�س�سة التعليمية على درجة ال�صعوبات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )44طالب ًا وطالبة،
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية لل�صعوبات
كانت كبرية ،كما �أظهرت �أن ال�صعوبات املتعلقة بالإمكانات جاءت يف الرتتيب الأول،
و�أظهرت النتائج �أي�ضا وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة ال�صعوبات تعزى ملتغري اجلن�س
وامل�ؤ�س�سة التعليمية.

درا�سة �أبو �سامل ()2003
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية بجامعة الأق�صى
بغزة ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،ومتثلت عينة الدرا�سة يف طلبة امل�ستوى
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الرابع بق�سم الرتبية الريا�ضية ،وعددهم ( )60طالب ًا وطالبةً ،وقد اختار الباحث ()20
طالب ًا وطالبة منها كعينة ا�ستطالعية بهدف �ضبط �أدوات الدرا�سة ،و�أعد ثالث ا�ستبانات
جلمع البيانات ،الأوىل :الختيار املعرفة الريا�ضية ،والثانية :مقيا�س االجتاه نحو برنامج
الرتبية الريا�ضية ،والثالثة :ا�ستبانة للتعرف �إىل م�شكالت الرتبية الريا�ضية�( :أجهزة
ومرافق ،والرتبية العملية ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وامل�ساقات)  ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة:
�أن امل�شكالت حظيت بدرجة اهتمام متو�سطة لدى الطلبة ما بني ( ، )%57 -50تقدمتها
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية ،وتلتها :امل�شكالت املتعلقة بالرتبية
العملية ،فامل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
درا�سة ماكارل وماريا ( )Macarl & Maria 2003هدفت الدرا�سة �إىل معرفة اجتاهات
معلمي الرتبية الريا�ضية باملدار�س العليا بوالية نيويورك نحو التدريب املعد لطالب الرتبية
الريا�ضية (الأهمية – والو�سائل) م�ستخدم ًا املنهج الو�صفي على عينة قوامها ( )121معلم ًا
من معلمي الرتبية البدنية بوالية نيويورك.و�أ�سفرت �أهم النتائج عن عدم وجود تعاون كايف
بني املعلمني و�أولياء الأمور يف حتقيق �أهداف الرتبية الريا�ضية.

درا�سة وليد خنفر عام ()2003
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ال�صعوبات التي تواجه طالبات تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية
يف اجلامعات واملعاهد الفل�سطينية يف م�ساق كرة ال�سلة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()100
طالبة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ،وا�ستعان با�ستبانة ت�ضمنت ( )34فقرة،
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة ال�صعوبات التي تواجه الطالبات كانت متو�سطة ،حيث
بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة (� ، )%60.4إ�ضافة �إىل �أظهرت النتائج �أن ترتيب ال�صعوبات
جاء على النحو الآتي :جمال الريا�ضة املدر�سية ( )70.2وجمال املناهج ( )60.2وجمال
الأدوات ( )7.8واملجال النف�سي ( )7.2وجمال طرق التدري�س (. )65.4

درا�سة عماد عبد احلق عام ()2003
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة تعرف ال�صعوبات التي تواجه ق�سم الرتبية الريا�ضية يف
جامعة النجاح الوطنية يف م�ساقات اجلمنا�ستك ،ولتحقيق ذلك ُ�ص ِّممت ا�ستبانة ت�ضمنت
خم�سة جماالت تبني تلك ال�صعوبات ،و�أجريت الدرا�سة على عينة ع�شوائية قوامها ()100
طالب وطالبة من ق�سم الرتبية الريا�ضية ممن �أنهوا م�ساقي جمنا�ستك ( )1وجمنا�ستك ()2
 ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�صعوبات املتعلقة بالإمكانات جاءت يف الرتتيب الأول
ودرجتها  ،%65وهي تعرب عن درجة �صعوبة كبرية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05يف درجة ال�صعوبات املتعلقة بعوامل الأمن
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وال�سالمة وطريقة التدري�س ،ول�صالح الإناث ،يف حني مل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج والإمكانات ،والعوامل النف�سية بني الذكور والإناث،
كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05يف درجة ال�صعوبات
املتعلقة باملنهاج والعوامل النف�سية ،ل�صالح املمار�سني.

درا�سة م�سمار ()2001
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة امل�شكالت التي تواجه معلم الرتبية الريا�ضية املبتدئ
ودرجة �إح�سا�س املعلمني املبتدئني بتلك امل�شكالت التي تواجههم بدولة قطر ،وقد �أجري
وعينوا يف وزارة
البحث على عينة قوامها ( )55معلم ًا حديث ًا ممن تخرجوا من اجلامعة ُ
الرتبية والتعليم يف الأعوام  2000 -1998عن طريق توزيع ا�ستبانة جلمع البيانات
واملعلومات ولقيا�س تلك امل�شكالت ،وقد مت التو�صل �إىل النتائج الآتية:
 تدين الرواتب وعدم التمكن من عقد الدورات الريا�ضية وور�ش العمل يف املدر�سة.
 قلة الأجهزة والأدوات يف املدر�سة.

درا�سة �إفرهارت

و�آخرون ()Everhart, et.1996

هدفت �إىل معرفة �أثر كل من �أ�سلوب التدري�س امل�صغر والأ�سلوب التقليدي يف حت�سن
بع�ض كفايات تدري�س الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة املعلمني من بينها نوع التغذية
الراجعة ،زمن التنظيم ،زمن �إعطاء التعليمات ،الزمن الفعلي للممار�سة الفعلية ،وزمن
االنتظار ،وا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )114طالب ًا
معلماً ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية ل�صالح املجموعة التجريبية التي ُد ِّر�ست با�ستخدام �أ�سلوب التدري�س امل�صغر
يف زمن التنظيم.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية قي التغذية الراجعة وزمن �إعطاء التعليمات
والزمن الفعلي للممار�سة الفعلية وزمن االنتظار.

درا�سة �أبو عبيد ()1996
هدفت الدرا�سة �إىل ر�صد �أهم امل�شكالت التي واجهت ق�سم الرتبية الريا�ضية يف جامعة
م�ؤتة خالل الرتبية العملية ،وبيان مدى حدة هذه امل�شكالت وا�شتملت عينة الدرا�سة على
املجتمع الأ�صلي كله ،الذي بلغ ( )24طالب ًا وطالبة منهم ( )4طالبات ،و�صمم الباحث
ا�ستبانة من �ستة حماور و ( )49فقرة لقيا�س هذه املحاور ويف �ضوء هدف الدرا�سة،
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وا�ستناداً �إىل املعاجلة الإح�صائية وحتليل النتائج تو�صل الباحث �إىل نتائج عدة �أهمها.
 و�ضع درو�س الرتبية الريا�ضية يف �أوقات غري منا�سبة.
 هروب التالميذ من در�س الرتبية الريا�ضية.
 عدم تقبل التالميذ الأ�ساليب احلديثة يف �إخراج در�س الرتبية الريا�ضية.
 عدم ارتداء التالميذ املالب�س الريا�ضية.
درا�سة �صادق ،مطر (: )1995
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع �إعداد معلم الرتبية البدنية بدولة الكويت وم�ؤ�س�سات
�إعداد املعلم يف الرتبية الريا�ضية والأ�سباب امللحة التي تفر�ض نف�سها ك�رضورة لإيجاد
ق�سم �أو كلية لت�أهيل معلمي الرتبية الريا�ضية والتعرف �إىل الإمكانيات الب�رشية والبدنية
التي ت�سمح بفتح هذه الكلية ،وقد اتبع الباحثان املنهج الو�صفي ،وتو�صلت �إىل �رضورة
االهتمام ب�إن�شاء �شعبة �أو ق�سم بكلية الرتبية يف الكويت تكون نواة لكلية تربية ريا�ضية يف
امل�ستقبل ،واقرتح برنامج لت�أهيل معلمي الرتبية البدنية للمرحلتني املتو�سطة والثانوية
حيث تتوافر الإمكانات الب�رشية واملادية من مالعب ريا�ضية تابعة للجامعات ت�سمح
بتنفيذ هذا الربنامج.

التعليق على الدراسات السابقة:
يت�ضح �أن معظم هذه الدرا�سات حاولت التعرف �إىل ال�صعوبات التي تواجه الطلبة يف
فرتة الدرا�سة والرتبية العملية.
ومن جانب �آخر ا�ستخدمت الدرا�سات ال�سابقة مقايي�س خمتلفة للتعرف �إىل امل�شكالت
وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة من ت�صميمه.

وتت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف:
 تناولها مل�شكالت الطلبة فرتة الدرا�سة والتدريب.
 ا�ستخدام املنهج الو�صفي كمنهج للدرا�سة.
فيما تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف املو�ضوع الذي تناولته ،حيث
مل تتناوله الدرا�سات ال�سابقة من حيث �أداة البحث والعينة.

وقد مت اال�ستفادة من الدرا�سة ال�سابقة يف:


حتديد م�شكلة الدرا�سة.
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�صياغة �أ�سئلة الدرا�سة.
حتديد �أداة الدرا�سة.
حتديد املعاجلات الإح�صائية

إجراءات الدراسة:
يت�ضمن هذا اجلزء من الدرا�سة اخلطوات والإجراءات التي متت يف اجلانب امليداين من
حيث املنهجية املتبعة ،وجمتمع الدرا�سة وعينتها ،و�أداة الدرا�سة ،واملعاجلات الإح�صائية
التي ا�ستخدمت يف حتليل البيانات الختبار �صدق وثبات �أداة الدرا�سة ،ومن ثم جمع
البيانات من العينة الكلية للتو�صل �إىل النتائج النهائية للدرا�سة ،وذلك كما ي�أتي:

منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يبحث عن احلا�رض،
ويهدف �إىل جتهيز بيانات لإثبات فرو�ض معينة متهيداً للإجابة عن �أ�سئلة حمددة بدقة
تتعلق بالظواهر احلالية ،والأحداث الراهنة التي ميكن جمع املعلومات عنها وقت �إجراء
البحث ،وذلك با�ستخدام �أدوات منا�سبة (الأغا. )43 :2002 ،

جمتمع الدراسة:
بلغ حجم املجتمع الأ�صلي للدرا�سة ( )160من طلبة الكلية اجلامعية التطبيقية من
حمافظة غزة.

عينة الدراسة:
اختار الباحث عينة من املجتمع ،وقد ا�ستجاب لأداة الدرا�سة ( )71من �أفراد العينة
بن�سبة ا�ستجابة (. )%100
واجلدول الآتي يبني توزيع العينة تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي:
الجدول ()1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمستوى الدراسي

العدد

امل�ستوى الدرا�سي

%

الأول

36

50.7

الثاين

35

49.3

71

100

املجموع
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أداة الدراسة:
1 .1ا�ستبانة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية:

�صمم الباحث ا�ستبانة تتكون يف �صورتها الأولية من ( )36فقرة تقي�س امل�شكالت
َّ
التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة
الدرا�سة ،وقد توزعت فقرات اال�ستبانة على �أربعة جماالت هي على التوايل:
الجدول ()2
يبين مجاالت االستبيان وعدد فقرات كل مجال

عدد الفقرات

جماالت اال�ستبيان
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

10

امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

9

امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

10

امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية

7

الدرجة الكلية لال�ستبانة

36

وتتم اال�ستجابة عليها وفق ًا لتدرج رباعي بدرجة » مرتفعة -متو�سطة -منخف�ضة -ال
متثل م�شكلة« وت�صحح بالدرجات ( )1 -2 -3 -4على التوايل ،وجميع الفقرات ت�صحح
بهذا االجتاه ،واجلدول الآتي يو�ضح فقرات كل بعد.
الجدول ()3
يبين مجاالت االستبانة وفقرات كل مجال والفقرات السلبية

جماالت اال�ستبيان
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية
امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

عدد الفقرات
33 -24 -23 -19 -18 -14 -7 -6 -2 -1
47 -39 -35 -34 -30 -25 -15 -8 -3
49 -48 -46 -37 -36 -32 -27 -17 -11 -4
42 -31 -26 -21 -16 -12 -5

امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية

49 -1

الدرجة الكلية لال�ستبانة

ويتم احت�ساب درجة املفحو�ص بجميع درجاته على كل جمال ،وجميع درجاته على
املجاالت كلها ،للح�صول على الدرجة الكلية لال�ستبانة ،وترتاوح الدرجة الكلية للمفحو�ص
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على اال�ستبانة بني ( 144 – 36درجة)  ،والدرجة املنخف�ضة تعني �ضعف امل�شكالت،
�أما الدرجة املرتفعة فتعني قوة امل�شكالت.

صدق االستبانة وثباتها:
1 .1ال�صدق:
 .أ�صدق املحكمني :عر�ض الباحث ال�صورة الأولية لال�ستبانة على خم�سة من
املحكمني من الزمالء املتخ�ص�صني يف املجال الرتبوي ،وذلك بهدف معرفة �آرائهم
ومالحظاتهم ومقرتحاتهم حول جماالت اال�ستبانه وفقراتها ومدى و�ضوحها ،وترابطها،
ومدى حتقيقها لأهداف الدرا�سة ،وفرغت املالحظات التي �أبداها املحكمون ،ويف �ضوئها
�أعاد الباحث �صياغة بع�ض الفقرات.
.ب�صدق االت�ساق الداخلي:
طبق الباحث اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي
ّ
بلغت ( )20فرداً ،بهدف ح�ساب �صدق الأداة وثباتها خارج العينة الأ�صلية للدرا�سة:
وحل�ساب �صدق االت�ساق الداخلي؛ ُح�سبت معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة
والدرجة الكلية لكل جمال من جماالت اال�ستبانة واجلدول الآتي يبني ذلك:
الجدول ()4
يبين ارتباطات درجات فقرات كل مجال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه

املجال

 -1امل�شكالت
املتعلقة بامل�ساقات
الدرا�سية

رقم معامل
الفقرة االرتباط
0.638 1
0.665 2
0.511 3
0.634 4
0.532 5
6

0.664

7
8
9
10

0.640
0.477
0.573
0.631

م�ستوى الداللة

املجال

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند  -3 0.05امل�شكالت
املتعلقة ب�أع�ضاء
دالة عند 0.01
الهيئة التدري�سية
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
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رقم معامل
الفقرة االرتباط
0.444 1
0.507 2
0.689 3
0.603 4
0.746 5

م�ستوى الداللة
دالة عند 0.05
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

6

 0.498دالة عند 0.05

7
8
9
10

دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

0.465
0.834
0.763
0.676
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املجال

 -2امل�شكالت
املتعلقة بالأجهزة
واملرافق الريا�ضية

رقم معامل
الفقرة االرتباط
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.662
0.659
0.630
0.673
0.730
0.665
0.490
0.744
0.755
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م�ستوى الداللة

املجال

رقم معامل
الفقرة االرتباط

م�ستوى الداللة

0.753
0.544
0.621
0.589
0.660
0.798
0.628

دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند  -4 0.01امل�شكالت
دالة عند  0.01املتعلقة بالرتبية
دالة عند  0.01العملية
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

1
2
3
4
5
6
7

قيمة ر الجدولية (درجات حرية=  )18عند  ،0.444 =0.05وعند 0.561 =0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات جماالت اال�ستبانة حققت ارتباطات دالة
مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي �إليه عند م�ستوى  0.01وم�ستوى .0.05
الجدول ()5
يبين ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبانه

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

جماالت اال�ستبانه
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

0.788

دالة عند 0.01

امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

0.809

دالة عند 0.01

امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

0.889

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (درجات حرية=  )18عند  ،0.444 =0.05وعند 0.561 =0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباطات لدرجات جماالت اال�ستبانة مع
الدرجة الكلية لال�ستبانه كانت ( ، )0.889 -0.788وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
.0.01وبذلك يت�ضح �أن جماالت اال�ستبانة تت�سم بدرجة عالية من �صدق االت�ساق الداخلي،
�أي �أن الأداة تقي�س ما و�ضعت من �أجله ،يف حني �أن البعد الرابع ،وهي امل�شكالت املتعلقة
بالرتبية العملية مل يحت�سب �ضمن الدرجة الكلية للمقيا�س حيث �إنه يخ�ص طلبة امل�ستوى
الثاين من �أفرد العينة فقط.
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2 .2ثبات اال�ستبانة:
.

أا�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا:

ق َّدر الباحث ثبات االختبار بح�ساب معامل كرونباخ �ألفا لفقرات اال�ستبانه (عدد
الفقرات =  ، )36وقد بلغت قيمة �ألفا ( ، )0.923وهي قيمة تدلل على م�ستوى جيد من
الثبات ،وهي دالة عند م�ستوى داللة  ،0.01وتفي مبتطلبات تطبيق اال�ستبانة على �أفراد
العينة.
وبذلك يت�ضح �أن ا�ستبانة امل�شكالت تت�سم بدرجة جيدة من ال�صدق والثبات تفي
مبتطلبات تطبيقها على �أفراد عينة الدرا�سة جلمع البيانات امليدانية.

اخلطوات اإلجرائية:
بعد انتهاء الباحث من �إعداد الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة ،ح ِّددت �أداة الدرا�سة
وهي (امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية الريا�ضية)  ،وا�ستمارة بيانات دميوغرافية.
وح ِّددت العينة ،وو�ضعت �أ�سئلة الدرا�سة.
وبعد ذلك ُح ِّددت عينة الدرا�سة ،فقد اختريت عينة ع�شوائية من الطلبة يف الكلية
اجلامعية التطبيقية ،وطبق الباحث الأداة على العينة.
ور�صدت الدرجات عليها وفق ًا لأ�ساليب
وبعد االنتهاء من التطبيق ُ�ص ِّححت اال�ستبانةُ ،
وعوجلت هذه الدرجات با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة
الت�صحيح للمقيا�سُ ،
بهدف احل�صول على النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة ،وقد ا�ستعان الباحث بربنامج الرزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية  18 -SPSSبهدف التو�صل للنتائج.

عرض نتائج الدراسة وتفسريها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على:

ما امل�شكالت الأكرث �شيوعاً لدى طلبة الرتبية الريا�ضية بالكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
ح�سب الباحث املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات �أفراد
العينة على الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة كما يف اجلدول الآتي:
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الجدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة
على استبانه المشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية

املجاالت
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية
امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية
الدرجة الكلية لال�ستبيان

عدد
الفقرات
10
9
10
7

املتو�سط
احل�سابي
26.90
27.63
26.49
22.09

االنحراف
املعياري
4.39
3.95
4.58
3.98

الوزن
الن�سبي
67.3
76.8
66.2
78.9

36

81.03

10.56

57.9

الرتتيب
3
2
4
1

يت�ضح من اجلدول (� )6أن الوزن الن�سبي مل�ستوى امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم
الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة لدى لأفراد
العينة يقع عند ( )%57.9وتدل على �أن �أفراد العينة لديهم ن�سبة من امل�شكالت ،حيث
كانت امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية يف �أعلى املراتب بوزن ن�سبي ( ، )%78.9تليها
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية بوزن ن�سبي ( ، )%76.8ويف املرتبة
الثالثة امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية بوزن ن�سبي ( ، )%67.3و�أخرياً امل�شكالت
املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية بوزن ن�سبي (. )66.2
ويرجع الباحث ذلك �إىل امل�شكالت التي يواجهها يف فرتة الإعداد يف اجلامعة ،مما
ينعك�س عليهم يف الرتبية العملية ،يف �أثناء فرتة التنفيذ يف املدار�س بالإ�ضافة �إىل �إعداد
كاف
الطلبة ،وقلة الأدوات وقلة املالعب وال�ساحات يف املدار�س ،وعدم وجود اهتمام ٍ
بدر�س الرتبية الريا�ضية و�إ�سناد در�س الرتبية الريا�ضية ملعلم غري متخ�ص�ص ،وخا�صة
يف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا واتفقت الدرا�سة مع درا�سة امل�رصي ( )2011بوجود م�شكالت
تواجه الطلبة يف الرتبية العملية ،واتفقت مع درا�سة �أبو �سامل ( )2003بوجود م�شكالت
تواجه الطلبة يف فرتة الإعداد متعلقة بالأدوات والأجهزة والرتبية العملية وامل�ساقات
الرتبوية و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ودرا�سة �صادق ومطر ( )1995التي اقرتحت جتهيز
الكليات ب�أجهزة ومالعب لإعداد الطلبة يف الكلية فرتة الدرا�سة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على:

ما مظاهر امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
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ح�سب الباحث املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات �أفراد
العينة على كل فقرة من فقرات ا�ستبانة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية
بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة �أثناء فرتة الدرا�سة؛ كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة بالمساقات التدريسية

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

� 2صعوبة تطبيق �أن�شطة بع�ض املقررات عملياً.

2.77

0.78

69.4

1

 10نق�ص يف املراجع الأ�سا�سية للرتبية الريا�ضية بالكلية.

2.77

0.78

69.4

2

 5عدم م�ساهمة امل�ساقات الرتبوية يف �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية.

2.76

0.96

69.0

3

2.75

0.91

68.7

4

2.72

0.94

68.0

5

2.70

0.90

67.6

6

2.65

1.00

66.2

7

2.61

0.92

65.1

8

 6ت�أخر امل�ساقات الرتبوية �إىل نهاية الف�صل.

2.58

0.90

64.4

9

 7ال تنمي امل�ساقات الريا�ضية الثقافة الريا�ضية العامة لدى الطلبة.

2.56

1.07

64.1

10

عدم مراعاة الفروق بني طالب تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية
1
والتخ�ص�صات الأخرى.
�ضعف امل�ساقات الريا�ضية يف تلبية طموحات الطالب املتفوقني
4
درا�سيا وريا�ضيا.
 8ت�شابه امل�ساقات الرتبوية النظرية.
امل�ساقات الريا�ضية ال تنمي امل�شاركة اجلماعية للطلبة يف
9
الأن�شطة الريا�ضية بالكلية.
عدم توافق امل�ساقات الرتبوية وخ�صائ�ص النمو املعريف يف
3
الرتبية الريا�ضية للمتعلمني.

يت�ضح من اجلدول (� )7أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية الريا�ضية
لدى �أفراد العينة ترتاوح بني ( ، )% 64.1 -69.4كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم �« 2صعوبة تطبيق �أن�شطة بع�ض املقررات عملياً» الأعلى بوزن
ن�سبي (. )%69.4
 و الفقرة رقم « 10نق�ص يف املراجع الأ�سا�سية للرتبية الريا�ضية بالكلية ».بوزن
ن�سبي (. )% 69.4ويرجع الباحث ذلك حلداثة الطلبة وتداخل بع�ض امل�ساقات فيما بينها،
و�ضعف امل�ساقات املوجودة يف تلبية رغبات املوهوبني ولقلة الإمكانات والأدوات اخلا�صة
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د .حامت أبو سالم

ببع�ض الألعاب ،وعدم االهتمام بالرتبية الريا�ضية يف املدار�س ،وخا�صة يف توفري الكتب
واملراجع يف املكتبات املدر�سية.
الجدول ()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة باألجهزة والمرافق الرياضية

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

املالعب وال�ساحات املوجودة يف الكلية غري مطابقة
5
للموا�صفات القانونية.

3.30

0.87

82.4

1

 8عدم وجود �أماكن منا�سبة لال�ستحمام والنظافة.

3.27

0.88

81.7

2

 1عدم مالءمة مالعب الكلية ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية.

3.20

0.80

79.9

3

3.13

0.97

78.2

4

3.07

0.95

76.8

5

 4الأجهزة الريا�ضية املوجودة تقليدية قدمية.

3.04

0.82

76.1

6

امل�ساحات واملالعب املتاحة ال ت�ستوعب الأن�شطة الريا�ضية
6
املقامة يف وقت واحد.

2.97

0.97

74.3

7

 2ندرة الأجهزة والأدوات الريا�ضية بالكلية.

2.94

1.01

73.6

8

ي�ستغرق الو�صول للمالعب وقت ًا طوي ًال مما يعيق تطبيق
3
الأن�شطة العملية.

2.72

0.94

68.0

9

عدم توفر ال�صاالت املغلقة والتي حتتوي على املالعب
9
املختلفة للن�شاط الريا�ضي.
عدم �إتباع قواعد الأمن وال�سالمة عند ت�صميم املالعب
7
وال�ساحات الريا�ضية

يت�ضح من اجلدول (� )8أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية
لدى �أفراد العينة ترتاوح بني ( ، )% 82.4 -68كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم « 5املالعب وال�ساحات املوجودة يف الكلية غري مطابقة
للموا�صفات القانونية» ،الأعلى بوزن ن�سبي (. )%82.4
 تليها الفقرة رقم  « 8عدم وجود �أماكن منا�سبة لال�ستحمام والنظافة ».بوزن
ن�سبي (. )% 81.7ويجع الباحث ذلك لقلة املالعب يف املدار�س التي تقرتب من املالعب
القانونية حتى يطبق الطالب ما در�سوه يف اجلامعة ،وعدم وجود بنية �صحية منا�سبة
يف املدار�س.
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الجدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

عدم القيام بت�صويب الأداء اخلاطئ لدى الطلبة من قبل املدر�سني
8
�أثناء التدريبات العملية.

2.97

0.97

74.3

1

قلة ا�ستخدام اللغة العربية والإجنليزية بال�شكل ال�صحيح �أثناء
6
عملية التدري�س

2.80

0.97

70.1

2

 7عدم تقبل �أع�ضاء هيئة التدري�س لآراء الطلبة واحرتام م�شاعرهم.

2.76

0.98

69.0

3

 2ذاتية �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه بع�ض الطالب.

2.75

1.02

68.7

4

� 3أ�ساليب التدري�س املتبعة تقليدية وال تتبع الأ�ساليب احلديثة.

2.66

0.86

66.5

5

 4عدد امل�رشفني على الأن�شطة الريا�ضية غري كاف.

2.54

0.97

63.4

6

 1ندرة املتخ�ص�صني يف تدري�س مواد الرتبية الريا�ضية.

2.51

0.94

62.7

7

عدم مراعاة الفروق الفردية عند �إجراء االختبارات العملية يف
9
الرتبية الريا�ضية.

2.51

0.95

62.7

8

 10عدم ان�ضباط بع�ض املدر�سني يف وقت املحا�رضات املحدد

2.51

0.94

62.7

9

عدم امتالك املدر�سني للمهارة التعليمية والقدرة على القيام
5
باحلركات الريا�ضية لتعلمها للطلبة.

2.49

0.97

62.3

10

يت�ضح من اجلدول (� )9أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية لدى
�أفراد العينة ترتاوح بني ( ، )% 74.3 -62.3كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم « 8عدم القيام بت�صويب الأداء اخلاطئ لدى الطلبة من قبل
املدر�سني �أثناء التدريبات العملية ،».الأعلى بوزن ن�سبي (. )%74.3
 تليها الفقرة رقم  « 6قلة ا�ستخدام اللغة العربية والإجنليزية بال�شكل ال�صحيح
يف �أثناء عملية التدري�س ».بوزن ن�سبي ( )%70.1مما ي�شري �إىل عدم امل�شاركة الفاعلة بني
الطالب املتدربني واملدر�سني ب�شكل فاعل يف فرتة �إعدادهم الأولية.
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د .حامت أبو سالم

الجدول ()10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة بالتربية العملية (طلبة المستوى الثاني فقط)

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

� 1إهمال الن�شاطات الريا�ضية يف املدار�س.

3.34

0.97

83.6

1

كرثة عدد التالميذ يف الف�صل الواحد ال يتنا�سب مع �ضيق املالعب
6
املدر�سية مما يعيق �أن�شطة الريا�ضة املدر�سية.

3.17

1.04

79.3

2

 5قلة االن�ضباط داخل املدر�سة.

3.06

0.80

76.4

3

2.74

0.98

68.6

4

2.66

1.21

66.4

5

 4قلة امل�رشفني املتخ�ص�صني يف الرتبية الريا�ضية العملية.

2.54

0.82

63.6

6

تزامن االختبارات ال�شهرية مع الأن�شطة اخلارجية بني املدار�س
7
يقلل ا�شرتاك التالميذ يف الريا�ضة.

2.54

0.82

63.6

7

معلمو الرتبية الريا�ضية يف املدار�س غري متخ�ص�صني يف جمال
3
الرتبية الريا�ضية.
وقوع املدار�س و�سط الأحياء ال�سكنية يعيق تنفيذ در�س الرتبية
2
الريا�ضية.

يت�ضح من اجلدول (� )10أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية لدى �أفراد
العينة ترتاوح بني ( ، )%83.6 -63.6كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم �« 1إهمال الن�شاطات الريا�ضية يف املدار�س ،».الأعلى بوزن
ن�سبي (. )%83.6
 تليها الفقرة رقم « 6كرثة عدد التالميذ يف الف�صل الواحد ال يتنا�سب مع �ضيق
املالعب املدر�سية ،مما يعوق �أن�شطة الريا�ضة املدر�سية» بوزن ن�سبي ()% 79.3
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على:

هل تختلف امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة تبعاً ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي لدى �أفراد العينة؟
�أجرى الباحث اختبار (ت) لتحديد الفروق بني عينتني م�ستقلتني ،وذلك لقيا�س
ت�أثري امل�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة (الأول ن =  ،36الثاين ن =  )35على الدرجة الكلية
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ال�ستبانة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية
بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة (عالم )210 :2005 ،؛ كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()11
يبين اختبار (ت) للكشف عن الفروق للمشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية
بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة أثناء فترة الدراسة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي لدى أفراد العينة

املتغري

الأول
(ن = )36

الثاين
(ن = )35

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

قيمة
(ت)

وم�ستوى الداللة

امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

27.94

3.78

25.83

4.75

 2.080دالة عند 0.05

امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

27.33

3.76

27.94

4.17

 0.648غري دالة �إح�صائي ًا

امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

27.47

3.84

25.49

5.08

 1.861غري دالة �إح�صائي ًا

82.75

9.40

79.26

 1.403 11.50غري دالة �إح�صائي ًا

الدرجة الكلية لال�ستبيان

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )69عند مستوى داللة  ،2.00 = 0.05وعند مستوى داللة 2.66 = 0.01

يبين الجدول السابق:

 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05يف امل�شكالت املتعلقة
بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى
الأول.
 يف حني ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف معظم امل�شكالت والدرجة الكلية
للم�شكالت تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
يف حني مل تفح�ص الفروق يف امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية ،حيث �إنها تتعلق
فقط لطلبة امل�ستوى الثاين.ويرجع الباحث وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
 0.05يف امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة،
وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى الأول ،وذلك حلداثة الطلبة بالكلية وعدم ت�أقلمهم مع نظام
الدرا�سة وذلك لقلة خربة طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية في�شعرون مب�شاكل الرتبية العملية يف
امل�ستوي الثاين كباقي الطالب يف �أثناء خروجهم للرتبية العملية والتدريب امليداين ،وذلك
لقلة االهتمام الكايف بدر�س الرتبية الريا�ضية يف املدار�س الفل�سطينية بالإ�ضافة ل�صعوبة
تطبيق ما ُدر�س نظريا يف الكلية مبا �سيتم تطبيقه يف املدار�س لظروف عدة متعلقة ب�إعداد
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الطلبة والأدوات ،وقلة ال�ساحات واملالعب �أما بالن�سبة للمرافق املوجودة يف الكلية فعدم
وجود املن�ش�آت واملرافق التابعة للكلية ي�سبب م�شكالت مرتفعة للجهد يف التنقل من مرفق
�إىل �آخر ،و�إن وجدت فهي لي�ست باجلودة وح�سب القوانني الدولية� ،أكدت النتائج �أن املواد
وامل�ساقات بحاجة لإثراء ،والتدري�س بالكتاب بدل الدو�سيه ،وربط اجلانب النظري للم�ساق
ب�شكل جيد باجلانب النظري لي�سهل تطبيقها �أي�ضا ،وعدم وجود مكتبة متخ�ص�صة بالرتبية
الريا�ضية ،وقلة املراجع يجعل �صعوبة يف البحث عن املعلومات الواردة يف املقررات
وامل�ساقات الدرا�سية وم�شكالت الهيئة التدري�سية ،وكل ذلك ي�شعر به الطالب يف امل�ستويات
كلها.واتفقت الدرا�سة مع درا�سة �أبو �سامل ( )2003ودرا�سة �أبو جامع ( )2006ودرا�سة
�صادق ومطر (. )1995

االستنتاجات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ي�ستنتج الباحث ما ي�أتي:
�1 .1أن امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية جاءت يف �أعلى املراتب من وجهة نظر
الطلبة.
2 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05يف امل�شكالت املتعلقة
بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى
الأول.
3 .3يف حني ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف معظم امل�شكالت وبني الدرجة
الكلية للم�شكالت تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.

يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة و�أهدافها ونتائجها يو�صي الباحث بالتو�صيات الآتية:
1 .1على �إدارة الكلية وق�سم التخطيط فيها االهتمام بق�سم الرتبية الريا�ضية والعمل
على �إن�شاء القاعات الريا�ضية وال�صاالت املغلقة واملالعب و�أماكن الغ�سيل و�أماكن تغيري
املالب�س ،و�إن�شاء عيادة طبية بق�سم الرتبية الريا�ضية.
2 .2العمل على تنويع امل�ساقات الرتبوية وعدم ت�شابهها خوف ًا من امللل ،وتوفري الكتب
الدرا�سية اجليدة يف موعدها يف بداية الف�صل الدرا�سي.
3 .3تذليل ال�صعوبات وامل�شكالت التي تواجه الطالب يف الرتبية العملية.
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�4 .4إر�سال الطالب للرتبية العملية يف املدار�س التي يوجد بها متخ�ص�صون بالرتبية
الريا�ضية من �أجل اال�ستفادة.
5 .5زيادة املواد العملية واملمار�سات الريا�ضية والأن�شطة الداخلية واخلارجية.
�6 .6رضورة توفري امل�ستلزمات (الأدوات الريا�ضية وتهيئة املالعب اجليدة لق�سم
الرتبية الريا�ضية) .
7 .7العمل من قبل اجلامعة لتنمية الكتب واملجالت الريا�ضية املوجودة باملكتبة،
وتزويد املكتبة ب�أحدث �أنواع الكتب الريا�ضية �سواء املنهجية �أو التي تنمي الثقافة الريا�ضية
�8 .8إجراء درا�سات تتناول اخلطط الدرا�سية لكليات الرتبية الريا�ضية التي تقوم
ب�إعداد معلمي الرتبية الريا�ضية من �أجل الوقوف على ما تقدمه للمعلم من معرفة ريا�ضية
وتربية عملية وم�ساقات عملية ونظرية وتقدمي الن�صائح والتوجيهات لتح�سني هذه اخلطط
با�ستمرار.
�9 .9إجراء بحوث تتناول �أهمية �إعداد معلمي الرتبية الريا�ضية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1الأغا� ،إح�سان ( : )2002البحث الرتبوي وعنا�رصه ،مناهجه و�أدواته ،ط ،4الإ�سالمية
اجلامعة ،غزة.
�2 .2أبو جامع ،فتحي (" : )2006معوقات تنفيذ الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية يف حمافظات
جنوب غزة" ،وقائع امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية الرتبية ،التجربة الفل�سطينية يف �إعداد
املناهج الواقع والتطلعات ،املجلد الثاين ،جامعة الأق�صى ،غزة.
�3 .3أبو �سامل ،حامت (" : )2003واقع �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية بجامعة الأق�صى" ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الأق�صى وجامعة عني �شم�س بجمهورية م�رص العربية،
الربنامج امل�شرتك.
�4 .4أبو طامع ،بهجت ،2006 ،ال�صعوبات التي تواجه طلبة �أق�سام الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات والكليات الفل�سطينية يف م�ساقات ال�سباحة ،جملة جامعة القد�س املفتوحة
للدرا�سات والأبحاث ،العدد الثامن ،جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني.
�5 .5أبو طامع ،بهجت ( " : )2006ال�صعوبات التي تواجه طلبة �أق�سام الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات والكليات الفل�سطينية يف م�ساقات ال�سباحة ،جملة جامعة القد�س املفتوحة
للدرا�سات والأبحاث ،العدد الثامن ،جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني.
�6 .6أبو عبيد� ،أمنار ( " : )1996امل�شكالت التي تواجه ق�سم الرتبية الريا�ضية يف جامعة
م�ؤتة �أثناء تطبيق الرتبية العملية" ،درا�سة علمية من�شورة ،جملة درا�سات العلوم
الرتبوية ،املجلد ( ، )23العدد (� ، )2أيلول  ،1996اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
�7 .7أبو منرة ،حممد ( : )2009الرتبية الريا�ضية وطرائق تدري�سها ،من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة ،عمان.523 ،
�8 .8أبو هرجة ،مكارم وزغلول ،حممد ( " : )1999مناهج الرتبية الريا�ضية ،ط" ،1
خنفر ،وليد ،2003 ،ال�صعوبات التي تواجه طالبات تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات واملعاهد الفل�سطينية يف م�ساق كرة ال�سلة ،جملة احتاد اجلامعات العربية ،العدد
احلادي والأربعون ،عمان ،الأردن.
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9 .9اخلويل� ،أمني (�" : )2002أ�صول الرتبية البدنية والريا�ضية املهنية والإعداد املهني"،
النظام العلمي الأكادميي ،دار الفكر العربي ،مدينة ن�رص ،م�رص.
1010زغلول ،حممد و�آخرون (" : )2002تكنولوجيا التعليم و�أ�ساليبها يف الرتبية الريا�ضية"،
مركز الكتاب للن�رش ،القاهرة.
�1111سليم ،حممد (�" : )1973إعداد معلم العلوم" ،بحث مقدم �إىل م�ؤمتر �إعداد وتدريب املعلم
العربي ،التقرير النهائي مل�ؤمتر �إعداد وتدريب املعلم العربي ،القاهرة ،مطبعة التقدم.
�1212صادق ،مرفت ومطر ،عبد احلميد (" : )1995كلية الرتبية اجلامعية ودورها يف �إعداد
وت�أهيل معلمي الرتبية البدنية ملعلمي املتو�سط الثانوي بدولة الكويت" ،امل�ؤمتر العلمي
الريا�ضي ،املبادئ الأوملبية ،الرتاكمات والتحديات ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنني،
جامعة حلوان ،القاهرة
1313ال�صاوي ،حممد ودروي�ش ،هدى (" : )1991برنامج �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية
بجامعة قطر ور�أي الدار�سني فيه" ،حولية كلية الرتبية ،ال�سنة الثامنة ،العدد الثامن،
جامعة قطر.
�1414صديق� ،صالح (" : )1986م�شكالت الدورات التدريبية ملعلمي املعاهد الأزهرية �أثناء
اخلدمة واحتياجاتهم من هذه الدورات" ،جملة كلية الرتبية ،جامعة الأزهر ،م�رص،
العدد (� ، )6ص .128–105
�1515صالح الدين ،عالم (" : )2005الأ�ساليب الإح�صائية اال�ستداللية يف حتليل بيانات
البحوث النف�سية والرتبوية واالجتماعية "البارامرتية والالبارامرتية" ،القاهرة ،دار
الفكر العربي.
1616عبد احلق ،عماد ،2003 ،ال�صعوبات التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية يف جامعة
النجاح الوطنية مب�ساقات اجلمنا�ستك ،جملة جامعة بيت حلم ،املجلد /العدد (، )22
جامعة بيت حلم ،فل�سطني.
1717عطية� ،صابرين وارمنازي ،ن�رسين ( " : )2009معوقات التدريب امليداين ل�شعبة الإدارة
الريا�ضية بكلية الرتبية الريا�ضية للبنات جامعة الإ�سكندرية ،املجلة العلمية للرتبية
البدنية والريا�ضية جامعة الإ�سكندرية.123 -96 ، )37( ،
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1818م�سمار ،ب�سام (" : )2001امل�شكالت واملعوقات التي تواجه معلم الرتبية الريا�ضية
املبتدئ باملدار�س احلكومية يف دولة قطر" ،جملة العلوم الرتبوية ،العدد ( ، )1املجلد
( ، )28كلية الرتبية الريا�ضية ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
1919امل�رصي ،وائل ( " : )2011املعوقات التي تواجه طلبة التدريب العملي بق�سم تعليم
الريا�ضة بجامعة الأق�صى – غزة ،جملة جامعة الأزهر بغزة ،املجلد ( )12العدد ()A2
2020معو�ض ،ح�سن (" : )1982طرائق التدري�س يف الرتبية الريا�ضية" ،ط ،4الكويت ،دار
الكتاب احلديث للطبع والن�رش.
2121املال ،في�صل ( : )2004فاعلية ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س امل�صغر يف تنمية بع�ض
كفايات التدري�س لدى الطالب املعلمني بق�سم الرتبية الريا�ضية بجامعة البحرين،
املجلة الرتبوية ،املجلد 18العدد � 78سبتمرب.
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