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كلیة  /یةریاضالتربیة القسم المشكالت التي تواجھ طلبة 
  فترة التدریب المیداني أثناء في األساسیةالتربیة 

  
  نشوان محمود الصفار.د.م.أ

  التعريف بالبحث-١
  -:مقدمة ومشكلة البحثال ١-١

بصفتها إحدى المؤسسات التربوية المسئولة عـن   التربية الرياضية واقسام تقوم كليات  
لم التربية الرياضية بإعداد طالبها في مختلف الجوانـب الالزمـة إلعـداده لمهنـة     إعداد مع
فهو يشـكل أحـد عناصـر    ،يمثل المعلم عنصراً أساسياً في بنية التعليم المدرسي ،والتدريس 

ومهما بذلت من جهـود فـي إعـداد المـنهج     ،الرئيسية الثالثة وهي المعلم والتلميذ والمنهج 
ولـم  ،كانات الالزمة لنجاح المدرسة في تحقيق أهداف هذا المـنهج  المدرسي ووفرت له اإلم

المعلم الكفء والمعد إعداداً جيداً يمكنه مـن إدارة جوانـب الموقـف    ،توفر العملية التعليمية 
وعلى العكس من ذلك فقد ،فلن تحقق أهداف هذا المنهج بصورة جيدة ،التعليمي بصورة طيبة 

ولكنها وفرت المعلم ،الالزمة لنجاح تحقيق أهداف منهج ما ال توفر المدرسة بعض اإلمكانات 
وبذلك يمكن أن تحقق أهداف المـنهج  ،الجيد الذي يمتلك كفايات جيدة تؤهله للنجاح في عمله 

وذلك بتفعيل دور المعلم من خالل تأهيله وتدريبـه   )١٩٩٥،٣٠٥احمد واحمد،(.بصورة جيدة
والتي قد تسهم في المحافظـة علـى اصـالة    ناسبة على المهارات وزيادة كفائته التعليمية الم

  )١٥٥٣،٢٠٠٢ابو دلبوح،.(المدرسة والمجتمع
 هو من اهم العوامل التي يتوقف عليهاوحجر االساس في العملية التربوية يعد المعلم ف 

تنبع رغبتـه مـن    ذلك يستدعي وجود معلم يسعى الن يكون فاعال ومؤثراًنجاح هذه العملية ،
بتقديم افضل تربية وتعليم للطلبة من ناحية ومن حاجته لمواجهة عملية تنظـيم   التزامه المهني

ومن هذا ) ٦٨،١٩٩٣التل وآخرون،.(وادارة المواقف التي يجري فيها التعلم من ناحية اخرى
المنطلق ليس من السهل الي شخص ان يمتهن منهنة التعليم ،فالتعليم اليعتمد فقط على حفـظ  

ويه من حقائق ومفاهيم بل يتجاوز ذلك الى مـدى تطبيقهـا وحتـى    مادة االختصاص وما تحت
يستطيع المعلم ان يطبق المهارات التعليمية في غرفة الصف كان البد مـن تحديـد واضـح    

  )٤٥،١٩٩٦عدس،.(لمفهوم التعليم الفعال
لهذا اهتمت األنظمة التربوية في كثير من دول العالم بإعـداد المعلـم قبـل الخدمـة       

إال أن هـذا  عمله وتعدد المهام التـي يقـوم بهـا،   اء الخدمة بما يتناسب مع طبيعة وتدريبه أثن
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اإلعداد يواجه العديد من المشكالت التي يمكن أن تقف حائال دون تحقيـق الكليـة ألهـدافها    
وخبرتـه فـي    كليات واقسام التربية الرياضيةفي  من خالل عمله فقد الحظ الباحث،المرجوة 

أثناء تدريبهم بالمدارس الشـكوى   دانيب المييردعلى طالب الت وإشرافه مجال التعليم المستمر
 دانيب المييردالمستمرة من الطالب نتيجة وجود العديد من المشكالت التي تعوق أدائهم في الت

 قسـم لتناول هذه المشكلة بالدراسة للتعرف على المشكالت التي تواجه طلبة  هاألمر الذي دفع،
  .بالمدارس دانيب المييردفي فترة التية التربية االساسية بكل التربية الرياضية

  
  -:أهداف البحث ٢-١
 دانيب المييردفي فترة الت التربية الرياضية قسمالتعرف على أهم المشكالت التي تواجه طلبة  - ١

  .بالمدارس
  .التعرف على درجة حدة المشكالت مجال البحث - ٢
 

  :األسئلة التي يحاول البحث اإلجابة عليها
ـ    التربيـة الرياضـية   قسم هي المشكالت التي تواجه طلبة ما-١ ـ يردفـي فتـرة الت   دانيب المي

  بالمدارس؟
 ؟ ما هي أكثر هذه المشكالت حدة -٢

  
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  :االطار النظري ١-٢

  ) التطبيق(التمرن على التدريس 
هاج الدراسي العداد مدرس ان التطبيق على التدريس يعد جزاء مهما من الخطة والمن

التربية الرياضية  ويجب ان ال يباشر الطلبة التمرن على التدريس قبل استكمال فترة المشاهدة 
، اذ يجب ان يدخلوا مرحلة التطبيق الفعلي وهم مطمئنون الى مقدرتهم وكفـائتهم التدريسـية   

ان يكون الطالب المطبق قد  وتكون الثقة بانفسهم عالية قبل بداء فترة التطبيق العملي كما يجب
اتقن المهارات الضرورية الن اتقان تدريب المهارات والنشاطات تمنحهم الثقة بانفسـهم فـال   

 اليـوم  يظهر امام طلبتهم بمظهر المضطرين او المترددين في التدريس ان فعالية التطبيق تمثل 
  . لدى المسؤولين على اعداد المدرسين مكانه مهمة جدا 

تماما جديا صادقا لدرسها ومعرفة ما هي المؤهالت والشروط التي تقدر اسـتعداد  فيوجهون اه
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وما مقدار المسـاعدة التـي   ... المدرس للقيام بهذه المرحلة من اعداده ومتى يقوم بها وكيف 
على ان هذا االسـتعداد يختلـف بـاختالف    . وكم يمكن من االعتماد على نفسه . يحتاج اليها 

الطلبة لذا نحن ال نتظر او نتوقع ان يظهر جميع الطلبة في فترة التطبيـق  الفروق الفردية بين 
  . كفاءة متساوية او ان يتفوقوا بنسبة واحدة 

وهنا ال بد من االشادة الى الدور المهم الذي تقوم بـه ادارات المدارسـة المتوسـطة    
تهيئـة الجـو   فان المساعدة التي يقدمها عـن طريـق   . واالعدادية التي يجري فيها التطبيق 

  . والتسهيالت للطالب المطبق الذي يمارس العمل من اليوم االول من دخوله المدرسة 
وعليه فان عملية التطبيق بصورة عامة هي فترة يقضيها الطلبة اثناء او بعد انتهائهم من فتـرة  

فـي  الدارسة المقررة وذلك لتولهيم القيام بمهمة التدريس بدال عن مدرسي التربية الرياضـية  
ويقومون بتطبيق كافة المعلومات النظرية والعملية  –فيتكلفون وحدهم بادارة صف . المدارس 

  )٦٣،١٩٩٠المندالوي وآخران،. (التي جمعوها خالل سنوات الدارسة وتطبيقها تطبيقا واقعيا 
  الخاصة للتطبيق  األهداف

تـائج لدراسـة   يعتبر هدف التطبيق البناء المتكامل المكون من المحتوى وتسلسـل الن 
ان اهمية ذلـك سـيكون   . الطالب السابقة ثم تطبيق ما تعلمه خالل سنوات دراسته في الكلية 

  . تعرف الطالب بعمله في المستقبل هو تحقيق هدف الكلية في االعداد 
ونتيجة الرغبة في رفع مستوى مراكز الشباب ومستوى درس التربيـة الرياضـية ولتطـوير    

عامة والتدريب بصورة خاصة ، البد من االعداد الجيـد لخريجـي    التربية الرياضية بصورة
لذلك البد من معالجة .  اإلعدادكلية التربية الرياضية كمية ونوعية والزيادة في تحسين عملية 

 أسـس لدرس التربية الرياضية والتدريب ومعالجة  والتعليمةمشكالت التعليم والطرق التربوية 
يستعمل مدرسـوا   أنومن المهم جدا .  اإلعدادعلى عملية  وتأثيرها واإلنسانيةالعلوم الطبيعية 

التربية الرياضية في الكلية مدرسو معلمو التربية الرياضية في المدارس االبتدائية والمتوسطة 
والثانوية مدربو مراكز الشباب احسن الخبرة والمعارف في هذه الحقـول واسـتخدام الطـرق    

  .  اإلعدادالحديثة في 
ق النقاط السابقة يتطلب ان يكون تنظيم البرامج في الكلية بشكل يحقق للطلبـة  ان تحقي

الربط بين الناحيتين النظرية والعملية كوحدة متكاملة ومن هنا نصل الـى التطبيـق النظـري    
وتجسيد النواحي التربوية ومعرفة كيفية استعمال الطرق التربوية والعمل الشخصي عن طريق 

  )١٧،١٩٨٧السامرائي وحسين،. (ربطه في التعلم العلمي االعتماد على النفس و
  :الدراسات السابقة ٢-٢
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  ) ١٩٩٢(دراسة المطوع، بدور عبد اهللا  -١
  " التربية العلمية لدى طلبة قسم التربية البدنية بكلية االساسية بدولة الكويت معوقات" 

نية اثناء التربية هدف الدارسة الى التعرف على المعوقات التي تواجه طلبة التربية البد
. طالبا وطالبة من طلبة قسم التربية البدنية والرياضية ) ٤٢(وتكونت عينة البحث من . العلمية

  . واستخدمت الباحثة المهم لمحي وقامت بتصميم مقياس للتعرف على معوقات التربية العملية 
  : وقد خرجت الدارسة ببعض النتائج كان  اهمها 

 إلـى  إضافةالطلبة التربية العملية  أماالمعوقات التي تقف  أهم يمثل األكاديمي اإلعداد - ١
والوسائل المعنية في توجيه الطلبة تحول دون تحقيق اسـتفادة افضـل فـي     اإلرشاد

وقد اوصت الباحثة باهمية العمل على تطـوير االعـداد االكـاديمي    . التربية العملية 
ل تحديد دقيق لمحتـوى القـرارات   للطلبة بما يناسب واالعداد للتربية العملية من خال

 . المرتبطة بالتربية العملية 

  ) ١٩٩٥(مصطفى محمد ،احمد  و منى محمد ،دراسة احمد-٢
المشكالت التي تواجه طلبة التربية الرياضية في فتـرة التربيـة العمليـة بالمـدارس     "

 "واقتراحات لعالجها

بيـة الرياضـية بجامعـة    طالب وطالبة من طلبة كليـة التر  ١٤٥تكونت عينة البحث من 
  . ١٩٩٤-١٩٩٣القاهرة للعام الجامعي 

) ١٩٨٨(وقد استخدم الباحثان قائمه مشكالت طالب التربية العملية التي اعدها جمال العدوي  
لكي تتالئم مع البيئة المصرية ، ولغرض التوصل الى النتائج تم اسـتخدام  بعد ان قاما بتقنينها 

ان اهم المشاكل نتائج كان اهمها وتوصل الباحثان الى المؤية الوسط الحسابي المرجح والنسبة 
المشـكالت المتعلقـة بـادارة    -التي تواجه طلبة التربية العملية المشكالت المتعلقة بـالزمالء 

  .المدرسة والمشكالت الشخصية
  )٢٠٠٣( وآخرانالصفار  دراسة -٣

في فترة التدريب  جامعة الفاتح/المشكالت التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية
  الميداني

فـي فتـرة   بدنية التربية الكلية التعرف على أهم المشكالت التي تواجه طلبة ى هدف البحث ال
  .التعرف على درجة حدة المشكالت مجال البحثبالمدارس ،كذلك  دانيب المييردالت

  .حيث أنه المنهج المالئم لطبيعة البحث،ن المنهج الوصفي ووقد استخدم الباحث
طالب بالطريقة العشوائية من طلبة الصف الثالـث بكليـة التربيـة     ١٤٠م اختيار وت
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% ٦٠طالب بنسبة  ٢٣٤البالغ عددهم  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي  مفي العا جامعة الفاتح/بدنيةال
  .من مجتمع البحث

 التيداني المي بيدرن قائمة مشكالت طالب التوولغرض جمع البيانات استخدم الباحث  
  .وذلك بعد التقق من صدقها وثباتها) ١٩٨٨(عدها جمال العدوي توصل إليها وا

  :وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان اهمها
 جاء محور المشكالت المتعلقة بالزمالء ومدرسي المدرسة في الترتيب االول من حيث.١

 المشاكل التي تواجه الطلبة

  التي تواجه الطلبةالمشاكل  جاء محور المشكالت الشخصية في الترتيب الثاني من حيث.٢
المشاكل  جاء محور المشكالت التي تتعلق بإدارة المدرسة في الترتيب الثالث من حيث. ٣

  التي تواجه الطلبة

  
  ) ٢٠٠٧(دارسة هناء عبد الكريم التميمي وماجد خليل خميس  -٤

  . لي التي تواجه الطلبة في التطبيق العمدراسة  تحليلية للمعوقات 
ارسة الى معرفة المعوقات التي تفترض عملية التطبيق العملي التي تواجه طلبة كلية هدفت الد

كذلك معرفة ترتيب اهميـة  . قسم التربية الرياضية / التربية الرياضية وكلية التربية االساسية 
طالبا وطالبة من كليتـي التربيـة الرياضـية    ) ٣٦(وتكونت عينة البحث من . هذه المعوقات 
طالـب وطالبـة مـن    ) ١٦(طالب وطالبة التربية الرياضية و) ٢٠(ساسية بواقع والتربية اال

) ٩٩٢(ولغرض جمع البيانات استخدم الباحثان المقياس قبل بدور الطـوع  . التربية االساسية 
وقد خرجـت  . وذلك بعد اجراء بعض التعديالت وبما يتالئم مع عينة البحث والبتئة العراقيل 

ات كان في خمس نقاط نقص االدوات واالجهزة الرياضـية وافتقـار   الدارسة بعد تلك المعوق
  . المالعب الى االجهزة الرياضية يعيق تحقيق هدف التربية الرياضية 

قل عد مرات التطبيق الميداني في الفصل الثاني يعد احد الميداين المهمـة فـي تـدريب     -٤
  . الطلبة على جوانب العمل التدريسية 
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  -:ثإجراءات البح -٣
  :منهج البحث ١-٣

  .حيث أنه المنهج المالئم لطبيعة البحث،المنهج الوصفي  استخدم الباحث
  :عينة البحث ٢-٣

عينة البحث بطريقة عمدية من طلبة قسم التربية الرياضـية بكليـة التربيـة    تم اختيار
 ٢٦طالب وطالبـة مـن اصـل     ٢٠،حيث تم اختيار  ٢٠٠٨-٢٠٠٧االساسية للعام الدراسي 

مـن مجتمـع   % ٧٧نسبة وطالبة من طلبة السنة الدراسية الرابعة لتكون عينة للبحث وبطالب 
  .البحث

ألول مـرة   كونهم بعةاالسنة الدراسية الرويشير الباحث لسبب اختيار العينة من طلبة 
  .في المدارس ورؤيتهم للمشاكل تكون واضحة  يبدأون التطبيق

  :أدوات جمع البيانات ٣-٣
التـي توصـل إليهـا    داني المي بيدرئمة مشكالت طالب التاستخدم الباحث قا  

وقد أعاد الباحث حساب المعامالت العلمية للقائمة بغرض التأكد مـن   )١٩٨٨العدوي،جمال،(
  :صالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة التي تختلف جوهريا عن الدراسة األساسية في

تربية العملية بالمملكة العربيـة السـعودية   اختالف البيئة حيث تم التوصل للقائمة على طلبة ال -أ
قسم التربية الرياضية في كليـة  على طلبة و جمهورية العراقبينما تجري الدراسة الحالية في 

  .التربية االساسية
  :وقد عمد الباحث على إعادة تقنين القائمة من خالل المراحل التالية     
مـن   بـآراء عـدد   د استعان الباحـث وسهولة الفهم وق،مراجعة العبارات من حيث الصياغة  - ١

وقـد  ،التربية الرياضية ات واقسام أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هذا المجال من كلي
تم إجراء جميع التعديالت التي أبداها المحكمون والتي تشمل في حذف بعض العبارات وإعادة 

محاور تتضـمن   ثثالصياغة بعض العبارات وأصبحت القائمة في شكلها النهائي تتكون من 
  ).١(مرفق . التدريب الميدانيعبارة لقياس المشكالت التي تواجه طلبة  تسعاً وعشرين

حيـث عـرض   ) construct validity(تم حساب صدق المقياس بطريقة صدق المحتـوى   - ٢
إلبداء حكمهم على صدق  *ن أعضاء هيئة التدريس المتخصصيندد ممحاور المقياس على ع
المحور الذي تمثله باإلضافة إلى مدى مالئمة محاور القائمة للغـرض  انتماء كل عبارة على 

 . ٠.٩٣وبلغ معامل االتفاق بين المحكمين ،التي تقيسه 

ـ ) ٦(وذلك من خالل تطبيقه علـى ،تم إجراء تجربة استطالعية للتأكد من ثبات القائمة  - ٣  البط
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٢٧٥ 

مضـي   بعـد  البالطوإعادة التطبيق على نفس ،من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث 
وقـد بلـغ   ،) بيرسـون (معامل االرتباط البسيط حساب درجة الثبات باستخدام ن ثم وماسبوع 

 .مما يدل على ثبات القائمة. ٠.٨٩معامل الثبات للقائمة 

                ٦٥ومسـتوى  ،فـأكثر كمسـتوى حـدة للمشـكالت الكبيـرة      % ٨٠حدد الباحث مسـتوى  -٤
  .للضعيفة% ٦٥قل من وأ،فأكثر للمشكالت المتوسطة % 

  :الوسائل االحصائية ٤-٣
  :استعان الباحث بالوسائل االحصائية االتية

  النسبة المؤية
  درجة الحدة

                      معامل االرتباط البسيط
  )١٠١٢٧٣،١٩٩٦التكريتي،والعبيدي،(                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  الخبراء والمختصين

  كلية التربية الرياضية–جامعه تكريت /د نزهان العاصي .ا
  كلية التربية الرياضية-جامعه صالح الدين/صفاء الدين طه . د.ا
  كلية التربية االساسية-جامعة الموصل/ د معيوف ذنون.م.ا
  كلية التربية االساسية-جامعة الموصل/ دعكلة سليمان.م.ا
  كلية التربية االساسية-جامعة الموصل/ قصي حازمد .م.ا 
  كلية التربية االساسية-جامعة الموصل/ د سعد فاضل.م.ا 
  كلية التربية االساسية-جامعة الموصل/ د وليد خالد.م.ا 
  كلية التربية االساسية-جامعة الموصل/ آمال نوري د.م 
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٢٧٦ 

 : ها مناقشتعرض النتائج و -٤

  )١(جدول 
  .يدانيب الميرديوضح المشكالت الشخصية لطالب الت

 النسبة المئوية الترتيب
مجموع 

 درجات الحدة
 م المشكلة

 ١ .مظهري الشخصي يسبب لي حرجا ٣١٠ %٧٩.٤ الثالث

  ٢ .أتكلف ماديا أثناء التدريب بدرجة تفوق إمكانياتي ٢١٠ %٣٥.٨ السابع
 ١٩٥ %٥٠ الثامن

واعيد الرسـمية  أجد صعوبة في الحضور خالل الم
 .بانتظام

٣  

  ٤ .ذأشعر بعدم الثقة في النفس أثناء التدريس للتالمي ٢١٦ %٥٥.٣ السادس
  ٥ .اء الدرس العمليدالتؤهلني أللياقتي البدنية  ١٨٠ %٤٦.١ العاشر
 ٣٠٠ %٨٦.٩ الرابع

إرهاقا جسـميا   يإعداد المالعب يسبب لانشغالي ب
 .وضياعا للوقت

٦  

 الثامن
١٩٥ %٥٠ 

صعوبة في إتقان المهارات الحركيـة المقـرر   أجد 
 .تدريسها

٧  

 ٢٩٠ %٧٣.٣ الخامس
أقل أهمية من  التربية الرياضيةاشعر أن تخصص 
 .التخصصات األخرى

٨  

  ٩ .على تالميذي ألتفه األسباب نفعلأعتقد أنني أ ٣٥٥ %٩١  الثاني
  ١٠ .من نقد يسبب لي الضيق الشديد يكثرة ما يوجه ل ٣٦٠ %٩٢.٣  األول

  
التـدريب الميـداني   أن درجة حدة المشكالت الشخصية لطالب ) ١(يتضح من جدول   

  :وفقا لترتيبها بالجدول هي
يرجـع  ووهـي درجـة كبيـرة    % ٩٢.٣" من نقد يسبب لي الضيق الشديد يكثرة ما يوجه ل"

نـي  أعتقد أن"يليها ،يحتاج إلى تعزيز إيجابي  التدريب الميدانيالباحث ذلك إلى أن الطالب في 
ذلك لنقص خبـرة   وهي درجة كبيرة ويرجع الباحث% ٩١" على تالميذي ألتفه األسبابنفعل أ

" مظهري الشخصي يسبب لـي حرجـا  "في التعامل مع التالميذ يليها  التدريب الميدانيطالب 
إعداد المالعب يسـبب لـي إرهاقـا جسـميا     ب يانشغال"يليها ،وهي درجة متوسطة % ٧٩.٤

هي درجة حدة متوسطة ويرى الباحث أن هذا يعتبر منطقيا لعـدم  و% ٨٦.٩" وضياعا للوقت
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٢٧٧ 

صالحية معظم المالعب بالمدارس فهي غير ممهدة التمهيد الالزم وتتطلب تخطيطا مسـتمراً  
% ٧٤.٣" صـات األخـرى  أقل أهمية من التخص التربية الرياضيةاشعر ان تخصص "يليها ،

ع والتي تؤثر بالتالي على معظـم أفـراده   ذلك لبعض المفاهيم الخاطئة بالمجتم ويرجع الباحث
وهي درجة حـدة ضـعيفة   % ٥٥.٣" أشعر بعدم الثقة في النفس أثناء التدريس للتالميذ"يليها ،

أتكلف ماديا أثناء التدريب بدرجة تفـوق  "يليها ،نتيجة لحسن اإلعداد التي تلقاه الطالب بالكلية 
ة فـي الحضـور خـالل المواعيـد     يليها أجد صعوب .درجة حدة ضعيفة% ٥٣.٨" إمكانياتي

وهي درجة ضعيفة تعبر عن عدم وجود المشكلة وأن وجدت يكون لها % ٥٠الرسمية بانتظام 
أجد صعوبة في إتقان المهارات الحركية المقرر تدريسـها  "يليها ، سبب منطقي وعذر مقبول 

ة حدة ضعيفة وهي درج% ٤٦.١" لياقتي البدنية التؤهلني ألداء الدرس العملي  "يليها ،% ٥٠
مما يدل على ضعف وجود المشكلة ألن طالب الكلية يمارس وبصـفة منتظمـة محاضـرات    

وقد جـاء ترتيـب محـور المشـكالت      .عملية تساعد على رفع لياقته البدنية بصفة مستمرة
  .نيبالنسبة لباقي المحاور حيث جاء ترتيبه الثا% ٦٦.٩١الشخصية بنسبة 

  )٣(جدول 
  .ة بالزمالء ومدرسي المدرسةيوضح المشكالت المتعلق

النسبة  الترتيب
 المئوية

مجموع 
 درجات الحدة

 م المشكلة

 ١١  .التعاون مع زمالء التربية العمليةبضعف هناك  ٢٨٠ %٧١.٧ السابع

  ١٢ .اهتماماتهم بدروسهم التطبيقية فقطتجعل أنانية بعض الزمالء  ١٥٠ %٣٨.٤ التاسع
  ١٣ .زمالء يلقي أعباء إضافية علىعدم انتظام بعض ال ١٩٥ %٥٠ الثامن
  ١٤ .ارتفاع مستوى بعض الزمالء يكشف ضعف مستواي ٣٠٥ %٧٨.٢ الخامس
  ١٥ .تملق بعض الزمالء للمدرس أو المشرف يؤثر على ٢٩٠ %٧٤.٣ السادس
  ١٦ .التربية العمليةوجود خالفات بين زمالء  ١٤٠ %٣٥.٨ العاشر
  ١٧ .المدرسة معناتربية الرياضية بالضعف تعاون مدرس  ٣٤٠ %٨٧.١ الرابع
  ١٨ .المدرسة في عملناالتربية الرياضية بالتدخل المستمر لمدرس  ٣٥٠ %٨٩.٧ الثالث
  ١٩ .يز مدرس المدرسة لبعض الزمالء دون اآلخرينحت ٣٧٠ %٩٤.٨  األول
المدرسة في ما يـواجهني مـن   بالتربية الرياضية سلبية مدرس  ٣٦٠ %٩٢.٣  الثاني

 .التالميذ مشكالت مع
٢٠  

 أن درجة حدة المشـكالت المتعلقـة بـالزمالء ومدرسـي    ) ٣(يتضح من جدول 
 "يليها % ٩٤.٨" تحيز مدرس المدرسة لبعض الزمالء دون اآلخرين"المدرسة هي 
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٢٧٨ 

 سلبية مدرس التربية الرياضية بالمدرسة في ما يواجهني من مشكالت مع التالميذ
"  س التربية الرياضية بالمدرسة في عملناالتدخل المستمر لمدر "يليها % ٩٢.٣" 

% ٨٧.١"  ضعف تعاون مدرس التربية الرياضية بالمدرسة معنا "يليها % ٨٩.٧
التربية ذلك لعدم تفهم مدرس  وهي جميعا مشكالت ذات حدة كبيرة ويرجع الباحث

ونظرتـه   التربية العمليـة المدرسة للدور الواجب أدائه نحو طالب الرياضية في 
ارتفاع مستوى بعـض الـزمالء   "يليها ،أنهم أقل خبرة وال يعتمد عليهم  لىإليهم ع

ضـعف  هناك "يليها ،وهي درجة حدة متوسطة % ٧٨.٢" يكشف ضعف مستواي
عدم "يليها ،وهي درجة حدة متوسطة % ٧١.٧" ية العمليةالتعاون بين زمالء التربب

رجـة حـدة   وهـي د % ٥٠" ضافية علىاأعباء  يلقي علىانتظام بعض الزمالء 
" اهتماماتهم بدروسـهم التطبيقيـة فقـط   تجعل أنانية بعض الزمالء "يليها ،ضعيفة 
وهي درجة حدة ضعيفة ويرى الباحث منطقية هذا وذلك ألن المشرف له % ٣٨.٤

وجود "يليها ،دور في توزيع األدوار على الطلبة مما يقلل من حدوث هذه المشكلة 
وهي درجة حدة ضعيفة ألن توزيع % ٣٥.٨" دانيب المييردخالفات بين زمالء الت

  .لطالب يتم طبقا للرغبات وأماكن السكن مما يقلل من هذه المشكلة
وقد جاء محور المشكالت المتعلقة بالزمالء ومدرسـي المدرسـة بنسـبة    

  .األولذا يكون ترتيبه كوه% ٧٠.٣
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٢٧٩ 

  )٤(جدول 
  .يوضح المشكالت التي تتعلق بإدارة المدرسة

النسبة  الترتيب
 املئوية

جمموع درجة 
 احلدة

 م املشكلة

 ٢١ .المدرسة عند تعاملها معنا تسلط إداراة ١٤٠ %٣٥.٨ التاسع

  ٢٢ .في آخر الجدول المدرسي التربية الرياضيةوضع حصص  ٢٦٠ %٦٦.٦ الخامس

علـى أنهـا أقـل     التربية الرياضـية المدرسة إلى  ةنظرة إدارا ٣٧٠ %٩٤.٨ األول
 .اهمية يميةالتخصصات األكاد

٢٣  

  ٢٤ .أثقال كاهلنا بالحصص اإلضافية ٣٥٠ %٨٩.٧ الثالث

  ٢٥ .إلى إدارة الكلية ة عليناالشكوى المستمر ١٦٠ %٤١.٢ الثامن

بالمدرسة إذا لم نسـتجب   التربية العمليةرة بإنهاء مالشكوى المست ١٧٠ %٤٣.٥ السابع
 . للتوجيهات

٢٦  

لمشرف للخصم من درجتنا إذا لم نقم بـبعض  التهديد بالشكوى ل ١٨٤ %٤٧.١ السادس
 .األنشطة

٢٧  

ـ االدارة خذ تت ٣٣٠ %٨٤.٦ الرابع  نموقف سلبي وأحيانا مضاد عند حدوث شكوى م
 .التالميذ

٢٨  

  ٢٩ .على أنه قليل الخبرة التربية العمليةنظر إلى طالب ي ٣٦٠ %٩٢.٣  الثاني

  
نظـرة   "إدارة المدرسة هـي أن درجة حدة المشكالت المتعلقة ب) ٤(يتضح من جدول 

% ٩٤.٨"  إداراة المدرسة إلى التربية الرياضية على أنها أقل التخصصات األكاديمية اهميـة 
المدارس إلعطاء حصـص التربيـة الرياضـية     ءويستدل الباحث على ذلك بميل معظم مدرا

نـه قليـل   علـى أ ية العملية برنظر إلى طالب التي"يليها ،لمدرسي المواد كالرياضيات والعلوم 
تتخذ االدارة موقـف   "يليها % ٨٩.٧" أثقال كاهلنا بالحصص اإلضافية"يليها % ٩٢.٣" الخبرة

وهي جميعـا مشـكالت ذات   % ٨٤.٦"  سلبي وأحيانا مضاد عند حدوث شكوى من التالميذ
مـديري   خوةاالالقائمين على عملية التطبيق و درجة حدة عالية تتطلب عقد اجتماعات من قبل

 التربيـة الرياضـية  وضع حصص "يليها ،وضيح هذه المشكالت والعمل على حلها المدارس لت
التهديد بالشكوى للمشرف "وهي درجة حدة متوسطة يليها % ٦٦.٦" في آخر الجدول المدرسي

وهي درجة حدة ضعيفة على أساس أن األسـاتذة المشـرفين ال   % ٤٧.١" للخصم من الدرجة
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٢٨٠ 

الشكوى المستمرة بإنهاء التربية  "     يليها،تقييم الطالب  يقيموا لمثل هذه التهديدات أهمية عند
الشكوى "يليها ،وهي درجة حدة ضعيفة % ٤٣.٥"  العملية بالمدرسة إذا لم نستجب للتوجيهات

عند  المدرسة ادارة تسلط"يليها ،وهي درجة حدة ضعيفة % ٤١.٢" المستمرة إلدارة الكلية منا
  .ضعيفة وهي درجة حدة% ٣٥.٨" معنا تعاملها

ون ترتيبه كوبهذا ي% ٦٦.١وقد جاء محور المشكالت  المتعلقة بإدارة المدرسة بنسبة 
  .ثالثال
  

  االستنتاجات والتوصيات -٥
  االستنتاجات ١-٥

فقد تم التوصـل   ت اإلحصائية التي أجراها الباحثبناء على إجابات عينة البحث والمعالجا
  :الى االستنتاجات اآلتية

كالت المتعلقة بالزمالء ومدرسي المدرسة في الترتيـب االول مـن حيـث    جاء محور المش.١
  .المشاكل التي تواجه طلبة التدريب الميداني

جاء محور المشكالت الشخصية في الترتيب الثاني من حيث المشاكل التـي تواجـه طلبـة    .٢
  .التدريب الميداني

الثالث من حيـث المشـاكل    جاء محور المشكالت التي تتعلق بإدارة المدرسة في الترتيب. ٣
  .التي تواجه طلبة التدريب الميداني

تحيز مدرس المدرسة لبعض الزمالء دون اآلخرين هي من اكثر المشاكل المتعلقة بالزمالء .٤
  .ومدرسي المدرسة

  .كثرة ما يوجه الى الطلبة من نقد هي من اكثر المشكالت الشخصية .٥
على أنها اقل االختصاصات األكاديمية هي مـن   ضيةالتربية الريانظرة إدارة المدرسة الى .٦

  .اكثر المشكالت المتعلقة بإدارة المدرسة
  التوصيات ٢-٥
 طرائـق التـدريس   ي أعداداً أكاديمياً وخاصـة فـي مـادت   أعداد طالب التدريب الميداني .١

  .بشكل يمكنه من إنهاء هذه الفترة على اكمل وجهوالمشاهدة 
في المدرسة مـن اجـل    التربية الرياضيةف من الكلية ومدرس التنسيق بين المشرف المكل.٢

  .تذليل الصعوبات التي تواجه طالب التدريب الميداني 
 .نفسهمأبة الطلبة مع طلبته في المدرسة يزيد من ثق تواجد المشرف بشكل دائم ومستمر.٣
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  المراجع
  

التـدريس الفعـال   لمبـادىء   لمي التربية الرياضـية عمدى ممارسة م):٢٠٠٢(ابو دلبوح،موسى
  .،عمان، االردن ٤،العدد١٨وعالقتها ببعض المتغيرات،مجلة ابحاث اليرموك،المجلد 

المشكالت التي تواجه طلبة التربية الرياضـية   :)١٩٩٥(مصطفى محمد،محمد واحمد منى،احمد
ن في فترة التربية العملية بالمدارس واقتراحات لعالجها ،مجلة علوم وفنون الرياضة،جامعة حلوا

.  
التطبيقات االحصائية فـي بحـوث التربيـة    ):١٩٩٦(التكريتي،وديع ياسين والعبيدي،حسن محمد

  .الرياضية،دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،العراق
المرجع في مبادىء التربية،دار الشروق للطباعـة والنشـر،عمان،   ):١٩٩٣(التل،سعيد وآخرون

  .االردن
دراسة تحليلية للمعوقات التي تواجـه  ): ٢٠٠٧(ماجد خليل ،خميس  هناء عبد الكريم و،التميمي 

 .مجلة علوم الرياضة،كلية التربية الرياضية،جامعة ديالى ،العراقالطلبة في التطبيق االصلي ،

التطبيق العملي في التربية الرياضـية،مطبعة  ):١٩٨٧(السامرائي،عباس احمد وحسين،قاسم حسن
  .التعليم العالي،بغداد،العراق

جامعة الفـاتح  /المشكالت التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية ):٢٠٠٣(ر،نشوان وآخرانالصفا
  .،مجلة المعلم الجامعي ،جامعة الفاتح ،ليبيافي فترة التدريب الميداني

  .المعلم الفاعل والتغعليم الفعال،دار الفكر للطباعة والنشر،عمان، االردن):١٩٩٦(عدس،محمد
مشكالت مدرس التربية الرياضية بالمرحلة األولى بالمملكـة  ): ١٩٨٨(العدوي ،جمال الدين على

  .،المؤتمر العلمي بكلية التربية الرياضية بالمنيا ،العربية السعودية 
معوقات التربية العلمية لدى طلبة قسم التربيـة البدنيـة بكليـة    "  ):١٩٩٢(المطوع،بدور عبداهللا
 االساسية بدولة الكويت

  .،دار الفكر العربي.طرق تدريس التربية الرياضية ): ١٩٨٧(معوض ،حسن سيد    
دليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية الرياضـية،مطبعة  ):١٩٩٠(المندالوي ،قاسم وآخران

  .التعليم العالي،العراق
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  ملخص البحث
التربية كلية  /يةرياضالتربية القسم المشكالت التي تواجه طلبة 

  ترة التدريب الميدانيف أثناء في األساسية
  نشوان محمود الصفار        .د.م.أ                                                     

 
التربيـة  قسـم  المشكالت التي تواجه طلبـة  التعرف عن  إلىهدف البحث 

واستخدم الباحث  فترة التدريب الميداني أثناء في األساسيةالتربية كلية  /يةرياضال
وطبيعة البحث ،وتكونت عينة البحث من طلبـة السـنة    لالءمتهوصفي المنهج ال
،ولغرض جمـع  األساسـية كلية التربية –بقسم التربية الرياضية  الرابعةالدراسية 

البيانات استخدم الباحث االستبيان المعد من قبل جمال الدين العدوي ،وقد عولجت 
 إن أهمهـا ى النتائج التي كان ية للتوصل الئوباستخدام النسبة الم إحصائيا البيانات

مـن   األولجاء محور المشكالت المتعلقة بالزمالء ومدرسي المدرسة في الترتيب 
  .حيث المشاكل التي تواجه طلبة التدريب الميداني

جاء محور المشكالت الشخصية في الترتيب الثاني من حيث المشـاكل التـي   .٢
  .تواجه طلبة التدريب الميداني

كالت التي تتعلق بإدارة المدرسة في الترتيب الثالث من حيث جاء محور المش. ٣
  .المشاكل التي تواجه طلبة التدريب الميداني
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Problems that faced the students of physical education department    

through track training  
     
Assistant prof. Dr. Nashwan AL-Saffar  
 
                                                    
                                               Abstract 

The present study aimed to shed light on the problems that faced              
the students through the track training. The researcher used the 
description system for its convenience to the issue. The fourth class  
students of the physical education department in education college were 
used as the research samples. The forma which prepared by Jamal Aldeen 
AL-Adawi  was used for collection of  desired information which later 
managed statistically using the percentage to get the proper results. The 
results in the current study showed that the most important problems were 
that with the school manager and that between the teachers themselves.    

                                                     
 
 
 
 
 
 
 


