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 ممخص الرسالة
بجامعة  التعرؼ عمى المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة :دؼ الدراسةى

 .ااألقصى، ووضع تصور مقترح لمتغمب عميي

وقد وزعت األداة عمى مجاليف قسمت  ،( فقرة لتحديد المشكالت66مف ) مكونةاستبانة  :أداة الدراسة
 ( فقرة.88ومجاؿ الخطة الدراسية ) ،( فقرة88) الرياضية مجاؿ االمكانات كالتالي:
 تربية البدنية والرياضة في جامعةطالبة مف طمبة كمية ال( 861)و طالبا  ( 856) :الدراسة عينة

 األقصى.

 اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي.: منيج الدراسة

 أىـ نتائج الدراسة:

بوزف نسبي  الرياضية كبيرة في متوسط النسب المئوية لمحور اإلمكانات مشكالتوجود  -8
66.6%. 

بوزف نسبي الدراسية كبيرة في متوسط النسب المئوية لمحور الخطة  مشكالت وجود  -2
65.22.% 

 تعزػ لمتغير الجنس.  (α ≥ 0.05) عند مستوؼ داللة  ذات داللة إحصائيةعدـ وجود فروؽ  -6
الخطة الدراسية التي تواجو طمبة كمية التربية المشكالت الخاصة باإلمكانات الرياضية و أف  -4

 البدنية والرياضة بجامعة األقصى أكثر وضوحا  بالنسبة لطمبة المستوػ الثالث والرابع.
 : الدراسةأىـ تكصيات 

نشاء العم -8 ل عمى إنشاء القاعات الرياضية والصاالت المغمقة والمالعب  وأماكف تغيير المالبس وا 
 .عيادة طبية خاصة بكمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى

ومراجعة الخطة  ،إعادة النظر في متطمبات التخصص األكاديمي والميني لجميع الطمبة  -2
ة والميدانية بما يحقق توفير فرص أفضل لتأىيل الطالب الدراسية لممساقات النظرية والعممي

 عمل بالتدريس والتدريب الرياضي .لم
 

 



 ت

 

ABSTRACT 
Aim of the study : To identify the problems facing the students of Faculty of Physical 

Education and Sports at Al-Aqsa University, visualizing a proposal to overcome them.  

Study tool: Questionnaire consists of 36 items to identify the problems. The tool has 

been distributed on two fields categorized as followed:  18 items for Potential sports 

field, and another 18 items for the study plan field. 

Study sample: 156 male students and 130 female students from the students of Faculty 

of Physical Education and Sports at Al-Aqsa University. 

Methodology: The researcher has used the analytical descriptive approach. 

The most significant results of the study: 

1-There were great problems in the average percentages for the core of potential sports 

relatively measured as 66, 37.  

2-There were great problems in the averages percentages for the core of the study plan 

relatively measured as 65, 22.  

 

3-There were no statistically significant differences at the level of significance (α ≥ 0.05) 

due to the variable sex. 

 

4-The problems related to potential sports and the study plan facing the students of the 

Faculty of Physical Education and Sport at the University of Al-Aqsa has become 

clearer for the students of the third and fourth level. 

 

Most significant recommendations of the study: 

 

1- Work on establishing indoor and sports halls, stadiums, clothes changing rooms and 

establishing private medical clinic dedicated for the Faculty of Physical Education and 

Sports at Al-Aqsa University. 

2- Reconsider the requirements of academic and professional specialization for all 

students, and a review for the study plan of theoretical, practical, and field courses which 

serve in providing better chances to qualify students for a career in teaching and sports 

coaching. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
 

َزبِّي﴿  أَْمِس ِمْه وُح السُّ قُِل وحِ السُّ َعِه َويَْسأَلُووََك

قَِليلا إِالَّ اْلِعْلِم ه ّمِ أُوتِيتُم ِشئْىَب﴾5٘﴿َوَمب َولَئِه

ثُ ِإلَْيَك بِبلَِّريأَْوَحْيىَب َعلَْيىَبلَىَْرَهبَهَّ بِِه لََك تَِجدُ الَ مَّ

َكبَن﴾68﴿َوِكيلا فَْضلَهُ إِنَّ بَِّك زَّ ه ّمِ َزْحَمةا إِالَّ

ا  ]78-85: اإلسراء [  ﴾﴾68﴿َعلَْيَكَكبِيسا
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 إىػػػػػػػػػػػػداء
بعث  و ،،يمايوبث األمل في حيات ،،بييماإلى العزيزيف المذيف لطالما سعيت إلدخاؿ السعادة إلى قم

والى عناف السماء  ،،و رفع المشقة عف كاىمييما  ،،يمارسـ البسمة عمى شفتيو ،ييما يالنور مف وج
 ،،ورجائي منيما بالتفضل برضاىما ،،أمال بالتقرب إلى هللا بمحاولة برىما ،،رفع رأسييما 

 الغالية و أمي  الغاليإنيما  :أبي 

***** 

 ،عـ مف أجابإخوتي و أخواتي خير مف أنتخى ون إلى ...

 ،العسر واليسر الذيف أعتز بيـ جميعا كرفاؽ في 

 وأفتخر بانتمائي ليـ دائما افتخار حق ال سارب..

 ..بنيف وبنات إلييـ جميعا وبال استثناء  ،سي بيـ إف في الحضور أو الغيابرأوأرفع 

***** 

ستي  دراني وعف و أكثر السؤاؿ ع ، إلى كل مف أحبني و تمنى لي الخير و التوفيق و النجاح 
 ...و ىناؾ ذكرتو ىنا أو نسيت ..ـ لـ أعرفو .أ أعرفتوسواء 

 ؼدة جيإلييـ جميعا  أىدؼ ثمر  ، والعامميف في محارب العمـ والتعميـ ، إلى الباحثيف عف المعرفة
 المتواضع....
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 شكػػر كتػػػػقػػػدير
التعبير عف حقيقة المشاعر، وقرف و  ، الحمد هلل الذؼ جعل مف الشكر وسيمة مف و سائل رد الجميل

المقصريف في شكر الناس بالمقصريف في شكره ، والصالة والسالـ عمى أفضل  الشاكريف، دمحم صمى هللا 
ِزْعىًِ َرةِّ َقبه  ) :بقولو تعالى  الرسوؿ قدوتنا وعمال  عميو وسمـ   َْ ًَّ  أَْوعَْمجَ اىَّخًِ  وِْعَمخَلَ  أَْشُنرَ أَْن  أَ  َعَي

َعيَٰى  اِىذَيَّ ََ أَْن  ََ أَْدِخْيِىً حَْرَضبيُ َصبِىًحب أَْعَموَ ََ بِىِحٍهَ  ِعَببِدكَ فًِ  بَِرْحَمِخلَ  ََ  ]89النمل:[(  اىصَّ
 الحمد أف مننت عمي بالسماح لي فمؾ ىو شكرؼ لربيفي ىذا المقاـ الذؼ يحبو هللا ، بو فإنني أوؿ ما أبدأ 
ه، لتناقش في مجمس عمـ أسألؾ فيو ربي أف تتنزؿ عمينا بإتماـ دارستي المتواضعة ىذ بالتوفيق والنجاح 

تجعل رسالتي في ميزاف لي و لمحاضريف، كما و أسألؾ ربي بأف  بمغفرتؾرحماتؾ و أف يختـ مجمسنا 
 ، و أدعوؾ ربي أف تنفع بيا اإلسالـ والمسمميف.حسناتي يـو القيامة 

 (699: 8975") سنف الترمذؼ  .ف ال يشكر الناسال يشكر هللا م:" وعمال بقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
فإنني أتقدـ بالشكر الجزيل لمجامعة اإلسالمية بغزة وعمادة الدراسات العميا، وكمية التربية، وقسـ المناىج   

 كل الخير. يهللا عن وأعضاء الييئة التدريسية فجزاىـ وطرؽ التدريس،
عمى  باإلشراؼتور الفاضل/ صالح أحمد الناقة لتفضمو لمدكلألستاذ  أوال  كما وأتوجو  بالشكر والتقدير 

 هللا عني خير الجزاء.زاه ، فج رسالتي وحسف توجييو لي
موصوؿ إلى السادة المحكميف لما بذلوه مف جيد ووقت، ولما قدموه مف نصائح وتوجييات كما أف الشكر 

الييئة التدريسية في كمية  عضاءألفي تحكيـ أدوات الدارسة، كما وال يفوتنني أف أتقدـ بالشكر والعرفاف 
،و إني  دراستي التربية البدنية والرياضة في جامعة األقصى، لما قدموه لي مف نصائح عادت بالنفع عمى 

، ويعمـ هللا وحده حقيقة ما قدماه لي مف عوف، إنيما شخصيف عزيزيفألجد نفسي مضطرا  ألخص بالشكر 
 .حاـز عيسى الدكتور رجاء الديف طموس والدكتوركل مف 

وأخص بالشكر والدؼ الحبيبيف وأخوتي، ومف  عائمتي،و د أسرتي فراوفي الختاـ أكرر الشكر الجزيل لكل أ
 إليصاؿ ىذه الدارسة إلى ما وصمت إليو مف نتائج متواضعة. ا  شجعني أو قدـ لي  نصحا   أو بذؿ جيد

وما كاف  ، فما كاف مف توفيق فمف هللا ، الدراسةوأخير أسأؿ هللا العمى العظيـ أف أكوف قد وفقت في ىذه 
 مف خطأ أو نسياف فمف نفسي والشيطاف.

 وهللا مف وراء القصد،،،
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 اإلطار العاـ لمدراسة: الفصل األكؿ
 : مقدمة

مية شخصية الفرد تعتبر التربية الرياضية بشكل عاـ جزءا  مف التربية العامة التي تيتـ بتن
وذلؾ مف خالؿ ممارسة مختمف  ؛ ية واالجتماعية والعقمية والصحيةالبدنية والنفس مف جميع جوانبيا

فيي حق  ،أخرػ  دوف وىي غير مقصورة عمى فئة معينة  ،ات واأللعاب الرياضية المنتظمةالفعالي
  .كاليواء والماء ،لكل شخص

 إلى و  ومف أجل الحفاظ عمى شخصية الفرد واالستجابة إلى حاجة المجتمع الفمسطيني
كميات تـ فتح األقساـ المتخصصة في مختمف الجامعات وال ،الكوادر المتخصصة في ىذا المجاؿ

 . تربية الرياضيةفي ال والماجستير والبكالوريوسالفمسطينية لمنح درجتي الدبموـ 

قد الحع الباحث أف ىناؾ العديد مف المشكالت والصعوبات التي تواجو طمبة التربية و 
الرياضية في الجامعات والكميات المتعمقة بشكل خاص في مجالي الخطة الدراسية واالمكانات 

عمى الدراسات السابقة في ومف خالؿ إطالع الباحث  ،ركز عمييا الباحث في دراستولتي الرياضية ا
دراسة بية الرياضية بشكل خاص مثل مجاؿ المشكالت والصعوبات والمعوقات التي تواجو طمبة التر 

(، ودراسة ـ2184(، ودراسة عباس)ـ2184(، وأبو سالـ )ـ2185سالـ) : أبوكل مف
(، ودراسة حمارشة ـ2188دراسة المصرؼ ) ،( ـ2182ارؼ )ودراسة الشنب(، ـ2182ياسيف)

 . (ـ2114، ودراسة عيسى وسمماف )(، ـ2119(، ودراسة الصفار )ـ2188والريماوؼ)

التربية الرياضية ذات أىمية بالغة لما ليا مف دور فعاؿ في بناء الفرد والمجتمع  أيضا تعتبر
ميارات األفراد في مجاالت متعددة ومختمفة، ، وذلؾ مف خالؿ تنمية مواىب وقدرات و ا  سميم بناء  

وكذلؾ ليا دور رئيسي في المجتمع بكافة مؤسساتو وأنظمتو، وال يستطيع أؼ نظاـ آخر أف يقدـ ىذا 
الدور الذؼ يتمخص في تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية حسنة، مف خالؿ تنمية شخصيتو تنمية تتسـ 

 . (الجسـ السميـ في العقل السميـ ية سميمة )باالتزاف والشموؿ والنضج، وتنمية العقل تنم



ٖ 

 

اْلُمْؤِمُف اْلَقِوؼُّ َخْيٌر وذلؾ مف خالؿ قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص "  ، االىتماـ بالرياضة ودعا االسالـ إلى
ِعيِف  ِ ِمْف اْلُمْؤِمِف الضه ( وكذلؾ قوؿ عمر بف 2152" )صحيح مسمـ، الجزء الرابع:َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاه
 ل".كوب الخيٌ ورُ  والرمايةَ  السباحةَ  الخطاب رضي هللا عنو "عمموا أوالدكـَ 

 ،رؼ في العصر الحديث الذؼ نعيش مظاىر التقدـ الحضا إحدػ تعتبر التربية الرياضيةو 
يمة التي يجب أف تأخذ نصيبا كبيرا مف االىتماـ مالجوانب التعميمية والتربوية ال إحدػلذلؾ فيي 

رؼ واالرتقاء البدني والحركي اديناميكية مستمرة التقف عند جمع المعاني والمعوخاصة أنيا عممية 
جسميا وعقميا  صالح وتربية النشئبل تعمل بجانب ىذا عمى التنمية الشاممة المتزنة لممواطف ال ،فقط

ونفسيا ووسيمتو في ذلؾ األسموب العممي لحل المشكالت والتغمب عمى المعوقات التي تواجو 
 (.876ص  ،ـ2182 ،الفرحافريقة تمكنو مف النمو واالزدىار )طالمجتمع ب

كما تعد التربية الرياضية نظاما تربويا لو أىدافو التي تسعى إلى تحسيف األداء االنساني 
 ميز بحصيمة تعميمية وتربوية ميمة،العاـ مف خالؿ األنشطة البدنية المختارة كوسط تربوؼ يت

خر أف آوال يستطيع أؼ نظاـ  ،في المجتمع بكل مؤسساتو وأنظمتوفالتربية الرياضية ليا دور رئيس 
ية تتسـ مف حيث تنمية شخصيتو تنم ،يقدـ ىذا الدور الذؼ يتمخص في التنشئة االجتماعية لمفرد

مما يساعد عمى  ،االجتماعي لمفرد مع مجتمعوبيدؼ التكييف النفسي و  باالتزاف والشموؿ والنضج ؛
 .(526ص  ، ـ2119 ،يا. )أبو نمرة اممبناء التربية العامة و تك

كما وأصبحت التربية البدنية والرياضة في العصر الحديث مف المجاالت التي توسعت 
تيا الصحية والترويحية بعد أف زاد وعي الجماىير بقيم ،بشكل كبير عمى المستوػ االجتماعي

لناس جميعا  عمى مختمف ولقد أصبحت مف األنشطة اإلنسانية المتداخمة في وجداف ا ،والتربوية
 (.884ص ،ـ2112 ،الخوليأعمارىـ وثقافتيـ وطبقاتيـ )

ولكي تسيـ التربية الرياضية في إعداد المجتمع الصالح جسديا وأخالقيا ، كاف البد ليا مف 
أف تعتني بالعنصر األساسي الذؼ يعتبر أىـ ما في ىذا الكوف أال وىو اإلنساف ذاؾ الذؼ كرمو ربو 

 : وف ألجمو وحثو عمى الحفاظ عمى نفسو بالحفاظ  عمى المقاصد والضرورات الخمسكل الك سخرو 
)الديف والنفس والعقل و النسل والماؿ( بكل الوسائل المباحة والمتاحة، وألجل ذلؾ كمو انبرػ أىل 
تخصص التربية الرياضية وأخذوا عمى عاتقيـ بأف تكوف ليـ بصمة قوية في الحفاظ عمى ىذا 

ف ال ومجاالت ىذا التخصص ليا اتصاؿ مباشر بأغمب تمؾ الضروريات فالنفس كي اإلنساف،
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وكذلؾ   ،لتحمي ذاتيا ومف حوليا ؛ا ويقويياوالعقل والنسل لكي تبقى سميمة فالبد ليا ممف يرعاى
 :مصداقا لقولو تعالى قد تـ اعداده جيدا و لكي يبقى المجتمع معافى   ؛األمر بحفع الديف

مْ ) ٍُ ا ىَ أَِعذَُّ آََخِرٌَه ِمْه  ََ ََ ُمْم  ََّ َعذُ ََ ًِ عذَا هلل  بَُُن بِ ٌِ ٍِْو حُْر ِمْه ِربَبِط اْىَخ ََ ٍة  َُّ َمب اْسخََطْعخُْم ِمْه قُ

 ٍْ فَّ إِىَ َُ ٌُ ِ ٍء فًِ َسبٍِِو اَّللَّ ًْ َمب حُْىِفقُُا ِمْه َش ََ ْم  ٍُ ُ ٌَْعيَُم ُم اَّللَّ ٍُ ْم ََل حَْعيَُمُوَ ٍِ أَْوخُْم ََل حُْظيَمُ دَُوِ ََ  (ُنَ ُنْم 
 (.2ص ،  ـ2182)ياسيف،  .]61األنفاؿ:[

 ،ة في إعداد الجيل الواعي والقوؼ التربية الرياضية مف الوسائل اليام ويرػ الباحث أف
والتطبيق الميداني ىو الركيزة العممية في مشروع ربط العموـ النظرية والعممية التي تعمميا الطمبة 

وا عداد  ،عمى الصعيد المدرسي أو التدريب ف كافخالؿ سنيف دراستيـ في الكمية بصورة عممية إ
داني مف يعد التدريب المي، كما و الرياضية  وف لو أولوية في كميات التربيةالمعمـ الجيد يجب أف يك
 أىـ عناصر إعداد المعمـ.

بحكـ أف الباحث ىو أحد طالب كمية التربية البدنية والرياضة السابقيف ولمدة اربع سنوات 
ت عديدة تواجييـ وعمى راسيا الخطة واالمكانات ، وانو معمـ تربية رياضية الكثر كاف ىناؾ مشكال

مف سنة في مدرسة صالح الديف لمبنيف ولقاؤه بطمبة التدريب الميداني فقد الحع الباحث بأف 
المشكالت التي يواجيونيا كما ىي لذلؾ أراد الباحث التعرؼ عمى طبيعة ىذه المشكالت لموقوؼ 

 ـ وضع توصيات لمجيات االدارية لمعمل عمى حميا .عمييا ومف ث

وقوؼ عمى حقيقة المشكالت التي تواجو الطمبة أثناء فترة الدراسة، تمكف الخبراء ولم
عادة تخطيط إ حصر ىذه المشكالت وتصنيفيا حسب األىمية مما يمكنيـ مف  مفف و والمشرف

تطوير البرامج الخاصة في منياج  مما يساعد في ،وتنظيـ البرامج، والبحث عف امكانيات بديمة 
 ـ2114،سممافو )عيسى، ىداؼ، والفائدة المرجوة لمطمبة. لتحقيق األ ؛التربية الرياضة في المدارس

 (.856ص ، 

 مشكمة الدراسة:

ىناؾ بعض المشكالت التي تواجو الطمبة اثناء فترة الدراسة وتقف ىذه المشكالت حجر 
جل ذلؾ سوؼ تعمل ىذه الدراسة عمى تحديد تمؾ المشكالت عثرة في مسيرة التربية الرياضية، وأل

 التي قد تفاجئ الطمبة اثناء فترة الدراسة في جميع المجاالت المختمفة.
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اف تساىـ ىذه الدراسة  امال   ؛ مف ىنا ظيرت مشكمة الدراسة لموقوؼ عمى ىذه المشكالت
معات الفمسطينية والعمل عمى عطاء صورة حقيقة عف واقع تدريس التربية الرياضية في الجاإ في 

 تالفي ىذه المشكالت في المستقبل.
 

 دراسة في السؤاؿ الرئيس التالي: تتمثل مشكمة ال

  المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى، ووضع ما
 تصور مقترح لمتغمب عمييا؟

 : لرئيس األسئمة الفرعية التاليةكيتفرع مف السؤاؿ ا

ما المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى المتعمقة  -8
 باإلمكانات الرياضية؟

ما المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى المتعمقة  -2
 بالخطة الدراسية؟

في مستوػ المشكالت   (α ≥ 0.05)ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ  -6
التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة تعزػ 

 لمتغير الجنس؟

في مستوػ المشكالت   (α ≥ 0.05)ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ  -4
اسة تعزػ التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدر 

 لممستوػ الدراسي؟

كمية التربية البدنية والرياضة ما التصور المقترح لمتغمب عمى المشكالت التي تواجو طمبة  -5
 ؟بجامعة األقصى
 أىداؼ الدراسة:

 اسة إلى تحقيق األىداؼ التالية: تسعى ىذه الدر 
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قصى المتعمقة تحديد المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األ -8
 باإلمكانات الرياضية.

تحديد المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى المتعمقة  -2
 بالخطة الدراسية.

في مستوػ   ( α ≥ 0.05 )معرفة ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ  -6
اضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والري

 تعزػ لمتغير الجنس .

في مستوػ   ( α ≥ 0.05 )معرفة ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ  -4
المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة 

 تعزػ لممستوػ الدراسي .

 طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعةلمشكالت التي تواجو اقتراح تصور لمتغمب عمى ا -5
 األقصى.
 أىمية الدراسة:

 مف المتكقع أف تفيد ىذه الدراسة:  
قد تفيد ىذه الدراسة في تحديد وتشخيص المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية  -8

 والرياضة بجامعة األقصى.
 ياضية في الجامعات الفمسطينية.قد يستفيد منيا أقساـ التربية الر  -2
مف خالؿ تزويدىـ ببعض المشكالت إدارة الجامعات وكمية التربية الرياضية  قد يستفيد منيا -6

 التي تواجييـ.
قد يستفيد منيا الباحثوف وطمبة الدراسات العميا وكذلؾ مدرسو ومشرفو التدريب الميداني بأقساـ  -4

 التربية الرياضية بالجامعات.
 :حدكد الدراسة

 الحد المكاني: 
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 كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى بخانيونس.

 الحد البشري:
 طمبة كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى بخانيونس.

 الحد الزماني:
 ـ2016-2017)لمعاـ ) األوؿإجراء الدراسة في الفصل الدراسي  تـ 

 منيج الدراسة: 

:" وىو المنيج الذؼ يقوـ فيو ( المنيج الوصفي التحميمي)لدراسة ستخدـ الباحث في ىذه اا
الباحث بوصف الظاىرة التي يريد دراستيا وجمع أوصاؼ وبيانات دقيقة عنيا، ويعتمد عمى دراسة 
الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا ويعبر عنيا تعبيرا كميا وكيفيا دوف 

 (.81، صـ2118" )دياب، تحيز مف الباحث 
 مصطمحات الدراسة: 

 :اجرائيا مصطمحات الدراسة يعرؼ الباحث 
والتي العممية التربوية  والتي تكمل العامة أجزاء التربية  إحدػىي  :التربية الرياضية -ٔ

 في جميع جوانب شخصيتو  كاف ذكرا  أـ أنثى أسواء  تنمية حاجات  الفرد تعمل عمى
بيدؼ تحقيق النمو المتكامل ؛ فسية والحركية واالجتماعية والصحية البدنية والعقمية والن

 لمفرد.
عند إدراؾ وجود عوائق  حالة مف عدـ الرضى او التوتر تنشأىي  المشكمة: يعرؼ -ٕ

 تعترض الوصوؿ إلى اليدؼ.
 :كالرياضية البدنية التربية كمية يعرؼ طمبة -6

مقيديف عمى مقاعد  لرياضية ومازالواوا البدنية التربية كمية في يدرسوف  الذيف الطمبة ىـ
 . بخانيونس األقصى الدراسة بجامعة
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 اإلطار النظري : الفصل الثاني
حيث يشتمل ىذا  ،مكضكعات مرتبطة بمتغيرات الدراسة  عدةتعرض الباحث في ىذا الفصل حكؿ 
 الفصل عمى عدة محاكر كىي : 

  المحور األوؿ : ماىية التربية الرياضية. 
 التربية الرياضية وعالقتيا بالعموـ األخرػ ي : المحور الثان. 
  المحور الثالث : واقع التربية الرياضية في فمسطيف. 
  المحور الرابع : المشكالت التي تواجييا التربية الرياضية. 

 ماىية التربية الرياضية المحكر األكؿ:

 تعريف التربية لغة: 

وفي القرآف الكريـ قاؿ  ،"زاد ونما ظور: "ربا يربو بمعنىجاء في لساف العرب البف من
ب أَْوَسْىىَب فَِإرَا):تعالى ٍَ ٍْ ثْ  اْىَمبءَ  َعيَ خَسَّ ٌْ َربَجْ  ا أَْوبَخَجْ  ََ جٍ  ِمْه ُموِّ  ََ َْ ٍجٍ  َز ٍِ  أؼ نمت ،]5 :الحج[ (﴾٥٥﴿ بَ

 .قواه الجسدية والعقمية والخمقية ونمى ،أنشأه ورباه بمعنى ،وازدادت

 تعريف التربية اصطالحا: 

 ا  عممية منظمة إلحداث تغيرات مرغوبالتي تمقى قبوال  عاما  ىي أنيا: " كثر التعريفاتمف أ
 ،واالنفعالية ،والعقمية ،لجسمية: اأجل تطور متكامل في جوانب شخصيتوفييا في سموؾ الفرد مف 

 (.89 ـ، ص8999 ،ية " )أبو نمرة واالجتماع
 تعريف التربية الرياضية : 

زء مكمل لمتربية العامة وىي ميداف تجريبي ىدفو تكويف الفرد الالئق مف ىي ج: التربية الرياضية
 "الناحية البدنية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية وذلؾ عف طريق ألواف مف النشاط البدني "الرياضي

 (.6، صـ2182)االقرع، 

الواجب العمل  ولذلؾ كاف مف ،تعبير " التربية البدنية " فيما  خاطئا   طمبةيفيـ كثير مف ال
. فبعض األفراد يعتقدوف أف التربية الرياضية أو صود بيذا التعبير في عقوؿ الطمبةعمى توضيح المق

 ،وأخروف يفكروف في التربية البدنية عمى أنيا عضالت وعرؽ  ،البدنية ىي مختمف أنواع الرياضات
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ويرػ أخروف أنيا تربية  ،" ا  وأرجال  قوية   ونوايا حسنةوىي بالنسبة لمجموعة أخرػ تعني "أذرع
-2-8العد التوقيتي )كما أنيا بالنسبة لمبعض عبارة عف التمرينات البدنية التي تؤدػ عمى  ،لألجساـ

ميداف  –جزء متكامل مف التربية العامة عمى أنيا " ( 87، ص ـ8986يعرفيا بوتشر ) و ،(6-4
عقمية واالجتماعية وذلؾ عف طريق ألواف تجريبي ىدفو تكويف المواطف الالئق مف الناحية البدنية وال

 ."مف النشاط البدني اختيرت بغرض تحقيق ىذه األغراض

سية والتربية الرياضية ىي "التربية الشاممة المتزنة لمفرد في جميع الجوانب البدنية والنف
األنشطة بالمستوػ المعرفي والثقافي باختالؼ ألواف  االرتقاءكما تساعد عمى  ،والحركية واالجتماعية
 .(45 ـ، ص8998 ،وفرحات ،يـإبراىالرياضية وتعددىا )

كما أف التربية الحديثة في المجتمعات العصرية تتجو اتجاىا قويا نحو إعداد األفراد إعدادا  
شامال   كي يستطيعوا مف خالليا تحقيق قدر كبير مف الفيـ واالستيعاب لمكونات الحضارة بفمسفتيا 

وليساىموا في تحقيق  ،ليكونوا قادريف عمى تحمل أعباء وتحديات ىذا العصرو  ،ومنجزاتيا وتطمعاتيا
بالغ في معظـ ىذه المجتمعات  باىتماـالتقدـ واالزدىار لمجتمعاتيـ وقد حظيت التربية الرياضية 

باعتبارىا جزءا  ميما  مف التربية العامة حيث أصبحت متطمبا  رئيسيا  في المناىج التعميمية منيا وعمما  
وىذا ما جعل التربية الرياضية مفيوما  تربويا  واضحا  ليا أىداؼ  ،ائما  بذاتو كسائر العمـو األخرػ ق

تسعى لتحقيقيا عف طريق برامجيا المتنوعة لتسيـ في تنمية الميارات الضرورية لقضاء أوقات 
اعتبار أف الفرد ة بوالروحي ،واالجتماعية ،والتعميمية ،وفي إكساب األفراد الصحة الجسميةالفراغ، 

ذا كاف لمتربية والتعميـ إسياـ عظيـ في تنمية وتقدـ األمـ ،وحدة متكاممة فإف لمتربية الرياضية  ،وا 
وقد أسيمت الدراسات والبحوث العممية  ،يات التحديثبأوجو نشاطاتيا المختمفة دورىا الفعاؿ في عمم

وحدة المتكاممة لمفرد مما أدػ إلى تغير التي أجريت في مجاؿ التربية وعمـ النفس في إبراز أىمية ال
الرياضية تيتـ بتربية البدف ومف ثـ لـ تعد التربية  ،ي فمسفة ومفيوـ التربية الرياضيةجوىرؼ ف
بل أصبحت تيتـ بالفرد ككل وذلؾ مف خالؿ تنمية جوانبو البدنية واالجتماعية والعقمية  ،فحسب

 .(82ص ـ، 8976 ،والنفسية )الحمامي

 ،ث أنو عند سؤاؿ الناس بمختمف فئاتيـ العمرية عف مفيوميـ لمتربية الرياضيةويرػ الباح
فالبعض يرػ أف التربية الرياضية ىي عبارة عف ممارسة لعبة كرة القدـ   ،فالنتيجة ستثير الدىشة

باعتبارىا لعبة شعبية في قطاع غزة أو ىي عبارة عف ممارسة بعض التمرينات البدنية أو ممارسة 
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أو ىي عممية  ،ى ممارسة تماريف الصباح و المساءجرؼ أو المشي والبعض يقتصرىا عمرياضة ال
بل منيـ مف يراىا عمى أنيا ىي ممارسة رياضة الباركر)رياضة الشوارع( عمى وجو  ،بناء العضالت

 التحديد.
بل يتعداه في سوء الفيـ واإلدراؾ الخطأ  ،عمى مجتمعنا العربي إلى حد كبير وينطبق

مدارس في لتربية الرياضية، ولقد  أوضحت دراسة ) صبحي حسانيف( أف تالميذ بعض اللمفيوـ ا
بالرغـ أننا نفترض أنيـ يتمقوف  ،فيـ المعنى الحقيقي لمتربية الرياضية جميورية مصر العربية تسيء

ارىا برنامجا  متكامال  في التربية عند دخوليـ المدارس. ليذا فإف التربية الرياضية والبدنية في مس
والتربوية السائدة  ،التاريخي كانت دوما  انعكاسا  لواقع مجتمعنا كما أنيا صورة لمفمسفة االجتماعية

 ولـ يذكر التاريخ نجاح أؼ برنامج  ،فطالما ارتبطت أىداؼ التربية الرياضية باألىداؼ التربوية 
 (.87 صـ، 8991 ،حماميالو  ،سياقاتيا التربوية واالجتماعية )الخوليمتربية الرياضية إال في ل

 ؿ )التربية( والثاني )الرياضة( .كذلؾ التربية الرياضية تعبير ذو شقيف: الشق األو 

يبيا يتـ : لوف مف التربية وأسموب مف أسالية الرياضية ىيوبسيولة يمكف استنتاج أف الترب
نمية الفرد وىي ذلؾ الجانب المتكامل مف التربية الذؼ يعمل عمى ت ،عف طريق النشاط الرياضي

عف طريق األنشطة البدنية المختارة، والتي تمارس  ،واجتماعيا   ،ووجدانيا   ،وعقميا   ،: جسميا   وتكييفو
أو ىي تربية الفرد عف طريق النشاط  ،لحة لتحقيق أسمى القيـ االنسانيةتحت إشراؼ قيادة صا

بية عامة ولكف عف طريق  الحركي أو البدني أو عف طريق المعب، فالتربية الرياضية ما ىي إال تر 
استغالؿ ميل األفراد لمحركة والنشاط البدني ، وليذا يمكف القوؿ أف التربية الرياضية ما ىي إال 

وتيدؼ إلى ما تيدؼ إليو التربية العامة مف حيث تكويف األفراد  ،مظاىر التربيةمظير مف 
رشادىـ إلى ما فيو صالحيـ وصالح المجتمع الذؼ يعيشو    ـ، 8987 ،ف فيو ) مموخيةوتوجيييـ وا 

 .(4ص 

ىي عبارة عف أحد أجزاء التربية : التربية الرياضية يعرؼاحث أف بلم مكفومما سبق ي
في جميع جوانب عمل عمى تنمية حاجات  الفرد العممية التربوية والتي ت العامة  والتي تكمل

يدؼ تحقيق النمو المتكامل بشخصيتو  البدنية والعقمية والنفسية والحركية واالجتماعية والصحية 
 .لمفرد
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 فمسفة التربية الرياضية:

التربية الرياضية نظاـ تربوؼ لو أىدافو التي تسعي إلي تحسيف األداء اإلنساني العاـ، مف 
خالؿ األنشطة البدنية المختارة كوسط تربوؼ، يتميز بحصائل تعميمية وتربوية ميمة. ونؤكد بأف 

الميارات الحركية واتقانيا والعناية بالمياقة البدنية مف  اكتساب ىمالتربية الرياضية تعمل كنظاـ ع
إيجابية نحو  اتجاىاتأجل صحة أفضل وحياة أكثر نشاطا  باإلضافة إلي تحصيل المعارؼ وتنمية 

مف خالؿ  ، النشاط البدني والتربية الرياضية تشارؾ في تحقيق األىداؼ التربوية في المجتمع
وعمي ىذا األساس ال يجب أف ال تتعارض أىداؼ التربية الرياضية  ،بيا أنشطتيا وطرقيا الخاصة

 .ما داـ ىدفيا إعداد الفرد إعدادا  شموليا  متكامال  كمواطف ينفع نفسو ووطنو ، وأىداؼ التربية العامة

في المجتمع ، بكل مؤسساتو وأنظمتو وال يستطيع أؼ  التربية الرياضية ليا دور رئيس     
يقدـ ىذا الدور الذؼ يتمخص في التنشئة االجتماعية لمفرد مف خالؿ الرياضة ومف  خر أفآنظاـ 

وبذلؾ يستفيد المجتمع مف الحصائل االجتماعية والتربوية لمتربية الرياضية في  ؛أجل الرياضة 
 تطبيع الفرد اجتماعيا ، والعمل عمي تنشئتو مف خالؿ معطيات األنشطة الرياضية .

طبيع الفرد عمي الرياضة فينشأ متفيما  ألبعادىا متبنيا اتجاىات كما تعمل أيضا عمي ت
إيجابية نحوىا مكتسبا  قدرا  مالئما  مف الميارات الحركية التي تكفل لو ممارسة رياضية ترويحية 

 ،ـ1990 ،مفيدة وممتعة خالؿ حياتو، مما يساعد عمي بناء وتكامل التربية العامة.)الخولي
 (.89ص

الؿ التعريفات السابقة أف التربية الرياضية جزء بالغ في األىمية مف ويرػ الباحث مف خ
العممية التربوية العامة ، وىي ليست كمفيوـ البعض أف التربية الرياضية ىي مجرد تحصيل حاصل 

 يكمل بو برامج المدارس لشغل وقت فراغ الطالب .

فمف خالؿ برنامج التربية ولكنيا في المقابل ىي ذلؾ الجزء الياـ مف العممية التربوية ، 
الرياضية ينمي الشباب مياراتيـ المتعددة لممئ وقت فراغيـ لما ينفعيـ صحيا ، واجتماعيا ، وعقميا 

 ، وبدنيا .
 : التربية الرياضية كعالقتيا بالعمـك األخرى: المحكر الثاني

 العالقة بيف التربية الرياضية كالتربية العامة :  -ٔ



ٖٔ 

 

يتوخاه كبار المربيف لمفرد ىو الذؼ يضمف نموا كامال  متزنا  في أصبح النمو األمثل الذؼ 
النواحي الجسمية والعقمية واالجتماعية والوجدانية ، بحيث يستطيع ىذا الفرد أف يكيف نفسو وحياتو 

وليذا كاف عمى التربية  ، في المجتمع الذؼ يعيش عف طريق الميارات الحركية والعقمية واالجتماعية
ي المرآة التي تنعكس عمييا الفمسفة الجديدة لممجتمع وتطمعاتو أف تالئـ بيف نظرياتيا والتعميـ، وى

وخططيا ومناىجيا وأساليبيا وبيف مطالب المجتمع، وأف تسير أىدافيا جنبا  إلى جنب مع األىداؼ 
بو والمواصفات التي يريد المجتمع أف يحققيا كما أنيا الدعامة األولى لتكويف المجتمع وبناء شبا

وخمق المواطف الصالح المستنير وا عداده لخدمة نفسو ومجتمعو ولقد تطور مفيـو التربية وتغير 
ليشمل جميع ألواف النشاطات التي تنمي قوػ الفرد واستعداداتو وسموكو حتى يعيش  ؛ تغييرا  جذريا  

الذؼ  مصيرال حياة نافعة لمجتمعو وبما أف الفرد أصبح في عصرنا قادرا  عمى تقرير مصيره ىذا
يؤثر في بناء المستقبل لذلؾ أخذت كل األمـ والشعوب تعني بأىداؼ التربية والتعميـ وأساليبيا 

 (.9 ، صت د.، بق ليا مثيل. )عبد القادربصورة لـ يس

فالتربية منيا المقصودة ومنيا غير المقصودة، فاألولى تعيف ليا مف خالؿ خطة مدروسة        
عميـ الفرد في مكاف يستوجب فيو وجود معمـ وموضوعات يتحدث ويقوـ بوضعيا متخصصوف لت

عنيا متبعا  طرقا  و وسائل معينة لتسييل عمميات التفسير والتحميل والمقارنة والربط، أما الثانية 
تحدث في كل مكاف يعيش فيو اإلنساف، فيي تبدأ مف الميد إلى المحد، فاإلنساف يتعمـ وىو في 

ـ، 8996واإلذاعة ومف الصحف والمجالت ومف غير ذلؾ )عفانة  لخيالة دار االبيت مف التمفاز و 
 (.87 ص

ويمكف أف نقرر أف التربية الرياضية والتربية العامة ما ىما إال مظيراف لمجيودات تيدؼ 
لغرض واحد وىو التقدـ بالفرد والعمل عمى تكوينو تكوينا  سميما  صحيحا  أؼ أنيما مظيراف لوسائل 

 ـ، 8987 ،الفرد وعممية التطور ىي العممية التي يطمق عمييا اسـ التربية. )المفمحعممية التطور ب
6.) 

جديدا  بعد أف اتفق عمماء التربية في مطمع  ومف ىنا اكتسب تغير التربية الرياضية معني  
العصر الحديث عمى أف نضوج الفرد يسير في اتجاىات أربعة ىي النضج العقمي، النضج 

االنفعالي، النضج البدني، ويعتبر النمو المتوازف، والتربية الرياضية جزءا  ميما   االجتماعي، النضج
، لقد اكتسبت الرياضة معنى جديدا  بعد إضافة كممة التربية إلييا، فحينما يمارس  مف التربية العامة
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                                        وقت نفسو.عممية التربية تتـ في الفإف   ، الفرد لونا مف ألواف النشاط الرياضي كالسباحة أو الجرؼ 
فالتربية الرياضية  ، وخير أوجو التربية ىو ما يتـ عف طريق الممارسة العممية والخبرة المباشرة

تيدؼ إلى تكويف الفرد تكوينا  متزنا  مف جميع نواحيو الجسمية والعقمية واالجتماعية واالنفعالية، ىذا 
رد مف معمومات تتعمق بالصحة مف حيث النظافة والسموؾ الصحي كما تزداد فضال  عما يكتسبو الف

المعمومات العامة لمشخص وذلؾ باحتكاكو واختالطو مع تجمعات خارجية مختمفة والتربية الرياضية 
جزء ميـ مف عممية التربية العامة ، فيي ليست حاشية تضاؼ إلى البرامج والمدارس كوسيمة لميو 

 .بل عمى النقيض إذا ما تبصرنا بأىدافيا وتفيمناىا  ،لوقت الكباراألطفاؿ ومضيعة 

فمف ىنا يظير أف العالقة بيف التربية والتربية الرياضية عالقة وثيقة الصمة فالرياضة تستمد 
مفاىيميا مف التربية العامة وىذه بدورىا تعتمد عمى البرامج الرياضية في تنمية الفرد بوصفو كال  

كسابو الميارات والقيـ واالتجاىات واألنماط السموكية  متكامال  وتطوير ليصبح فردا  قادرا  ؛ قواه وا 
 (.6 ـ، ص8999عمى التكيف مع بيئتو المادية واالجتماعية. )أبو نمرة، 

 ، ويرػ الباحث مما سبق أف التربية الرياضية يدخل في اختصاصيا الفرد كمو كوحدة واحدة   
ذا كنا سنقرر أف التربية كما أف التربية العامة يدخل  في اختصاصيا الفرد كمو كوحدة واحدة وا 

ولكف بما أنيما ييدفاف إلى ىدؼ واحد   ، الرياضية والتربية العامة مظيراف منفصالف عف بعضيما
،  ويتبادالف تكويف األفراد تكوينا  شامال  مف النواحي الشعورية والسموكية واالجتماعية والعقمية والبدنية

 .عد التربية الرياضة أحد األجزاء الميمة لمتربية العامة فمذلؾ ت
 عالقة التربية الرياضية بالتربية الصحية: -ٕ

العصر الحديث، عصر التكنولوجيا لتعويض صبحت الرياضة ضرورة ممحة إلنساف أ
مف  النقص الدائـ والمتزايد في حركة الفرد الناتجة مف ىذا التقدـ، فاألعماؿ اليدوية قد اختفت تقريبا  

حياتنا الحديثة، التي تتسـ بالمكنة كما أف الحياة المدنية جعمت الناس بعيديف كل البعد عف ممارسة 
خاصة أولئؾ الذيف يصرفوف كل  ، النشاط الرياضي، بل أف كثيرا  منيـ ال يقوموف بأؼ عمل بدني

اعدة التي يقدميا ، وقد أدػ ذلؾ إلى حرمانيـ مف المسأو المكتبية  أوقاتيـ في االعماؿ الذىنية
النشاط البدني، مما أدػ إلى فقداف أجساميـ قدرتيا عمى العمل ربما إلى خموليا وىزاليا حيث أف 
الجسـ ىو اآللة الوحيدة التي تضعف إذا لـ تستخدـ، فاالبتعاد عف ممارسة النشاط البدني يحدث 

ا مف األمراض التي مف الضعف والترىل ويؤدؼ إلى انتشار أمراض القمب وتصمب الشراييف وغيرى
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ممارسة النشاط الرياضي وقد أشارت كثير مف الدراسات إلى أف بالممكف تالفييا، وتأخير ظيورىا 
النشاط الرياضي المناسب يرفع مف مستوػ كفاءة األجيزة الحيوية كالقمب والرئتيف والمعدة، كما أنو 

مناعة ضد ىذه األمراض، فالتربية يقوؼ الجسـ والعقل معا  ويقييما مف أمراض كثيرة ويكسبيا ال
فتقوػ الدورة الدموية، وتزيد مف  ،الرياضية تقوؼ جميع العضالت التي تتـ بيا وظائف الجسـ كميا

 (.62ـ، ص8999قوة المعدة وتعود الجسـ عمى تحمل التعب وتقمبات الجو. )أبو نمرة، 

نيالية في حالة طيبة، لكي تظل الغدد األور ؛ ويرػ البعض أف التمرينات الرياضية الزمة 
أف الرجل الالئق بدنيا  باستطاعتو أف يتحمل اإلرىاؽ الجسماني  :ويقوؿ أحد مشاىير األطباء

 والنفسي لفترة طويمة.

كما أجرػ بحث عمى العديد مف الميف التي تتميز بالحركة المحدودة كالموظفيف الذيف 
ذه الدراسة عف أف أصحاب ىذه الميف أسفرت ىفتتطمب منيـ الجموس عمى المكاتب لفترات طويمة، 

يكثر بيـ أمراض القمب والشراييف والنزالت الشعبية والسمنة المفرطة وضغط الدـ، ويرجع ذلؾ إلى 
 (  2116. ) حاتـ ،  ركة وعدـ ممارسة أصحابيا لمرياضةافتقاد ىذه الميف لمح

ما إحداى :أجرػ عمى مجموعتيف مف المرضى ،وفي بحث آخر عمى مرضى السكر 
حدد ليا العالج ونظاـ معيف مف التغذية مع برنامج مقنف مناسب الكتساب المياقة   ، تجريبية

حدد ليا نفس العالج ونظاـ التغذية وحرمت مف برنامج المياقة  ،البدنية، والمجموعة الثانية ضابطة 
) حاتـ ،  ثانية.زمنية أقل مف المجموعة ال البدنية فوجد أف المجموعة األولى حققت الشفاء في فترة

2116  ) 

( ضعفا  بالنسبة 26أف إصابات القمب بيف الضباط كانت ) : (Spragas) (سبراج)ويقوؿ 
لإلصابات بيف الجنود، ومف المعروؼ أف النشاط البدؼ الذؼ يقوـ بو الجنود أضعاؼ ما يقوـ بو 

موظفي البريد  الضباط وفي إنجمترا كاف عدد إصابات القمب بيف موزعي البريد أقل بكثير مف
ويتطرؽ   ، ويعزػ ىذا إلى طبيعة وحجـ الحركة في كمتا الوظيفتيف  ، الحالييف خمف المكاتب

في حديثو فيقوؿ: أف اتباع نظاـ معيف في التدريب الرياضي والتغذية السميمة كثيرا  ما  (سبراج)
أشارت نتائج دراسات يكوف عامال  ىاما  في تقميل احتماؿ اإلصابة بأمراض الشرياف التاجي، كما 

 أخرػ إلى أف المشي ميميف يوميا  عمى األقل يعمل عمى بناء دورة دموية مساعدة لمشرياف التاجي 

 (.68 ـ، ص8978حسنيف، و )عبد الحميد، 
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مفيوـ الصحة إلى لياقة البدف التامة وسالمة العقل، وسالمة االنفعاالت العاطفية  كما يشير
  ، مى أنواع الحياة الفاعمة، وتتيح أسباب الخدمة لألسرة والمجتمعالتي تجعل مف الممكف إحراز أس

ولقد أصبح معروفا  عمى أوسع نطاؽ أف الصحة ليست ىدية الطبيعة وحدىا بل حصيمة عناية 
وىي المجموع العامة لتجارب الفرد  ،واستمرار النوع البشرؼ والتربية الصحية ، اإلنساف الشخصية

 (. 67، ص ـ8999دات واالتجاىات في ميداف الصحة )أبو نمرة، التي تساىـ في تكويف العا

أف الصحة ضرورية أيضا  لمعمـ التربية الرياضية فإف انعداـ الصحة انعداما   يرػ الباحث و 
تاما  أمر ال يمكف أف يستطيع معو أؼ شخص القياـ بأؼ عمل وبالطبيعة ال يستطيع المعمـ 

عداد الميني أو ـو بالتدريس تماما  كما في حالة انعداـ اإلوخصوصا  معمـ التربية الرياضية أف يق
وفي  يافالمعمـ ضعيف الصحة يشعر بالتعاسة، ينعكس ىذا في تصرفاتو جميع ،ضعف الشخصية 

قيامو بأعباء وظيفتو ومعمـ التربية الرياضية يعمل في مينة شاقة ومينتو تتطمب درجة كبيرة وعالية 
لحماس في العمل والقدرة عميو والصحة الفعمية و النفسية ال تقل مف الصحة البدنية التي تبدو ا

أىمية عف الصحة الجسمية وأىميتو في النجاح في التدريس، بل وقد يكوف أثرىما أعمق وأبعد أثرا ، 
ار معدية ثآوضعف الصحة العقمية عائق أكبر مف ضعف الصحة البدنية، واالضطراب النفسي لو 

 .طمبة قد يؤثر في شخصية ال

وىناؾ بعض األمراض غير المعدية ال تأثير ليا عمى قدرة المعمـ عمى التدريس بكفاءة وال  
ولكف ىناؾ بعض األمراض بدنية أو عقمية أو نفسية  ةخطر مف وجود المصاب بيا بيف التالمذ

أو في صالة  في الممعبأو  ،تجعل مف وجود المعمـ المصاب بيا مع التالميذ في حجرة الدراسة 
عمى التالميذ والمعارؼ الشخصية المحدودة وضماف صحة األسرة والمجتمع  ا  ريب أمرا  خطر التد

ألنيما تتشابياف في أصوليما وبعض ؛ وترتبط التربية الرياضية ارتباطا  وثيقا  بالتربية الصحية 
ىيتيـ، لتحقيق سعادتيـ ورفا ؛أىدافيما فالتربية الرياضية تسعى إلى رعاية صحة الناشئة واستثمارىا

، كما يتصل بيا كل ما يتعمق سميمة  إذ يدخل ضمف أبحاثيا تعويد األفراد عادات جسمانية وصحية
التربية الصحية ضروريا  يحتمو  و لذا كاف التناسق بيف منياجي التربية الرياضية ؛بنمو الكائف الحي

ل أصبحت عمما  اجتماعيا  كما أف التربية الرياضية لـ تعد قاصرة عمى الحركات واأللعاب، ب ، الواقع
النظافة  : يكتسب منو الطالب العادات الجسمانية والصحية المرغوبة في حياتو اليومية مثل

وىذا يثبت أف  ،الشخصية والعادات الحسنة في حقل الطعاـ والتغذية والعادات القوامية السميمة 
كما أف العامميف في مجاؿ التربية التربية الرياضية تعمل دائما  لبناء صحة الشباب وتقوية أجساميـ 
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الرياضية يراعوف عند إعداد برنامج التربية الرياضية ضماف سالمة األفراد وصحتيـ وفائدتيـ، 
إضافة إلى ذلؾ فإف إعداد معممي التربية الرياضية ييتـ بدراسة نمو الطفل وتطوره وعمـ النفس 

التربية الرياضية، فإنو والحالة ىذه يصبح والعموـ األساسية والتربية الصحية مع التخصص في فروع 
أساسا  يمكف لمفرد أف يوسع دراستو ويمدىا ، فالسل مثال  أو االضطراب العقمي أو العاطفي كل منيا 
معد لدرجة تدفع المصاب بيا لعدـ الصالحية لمتدريس عمى ذلؾ مف أجل حماية صحة التالميذ 

 (. 22 ـ، ص8982مدرسيف )معوض، وال

ركز الفريد الذؼ يشغمو معمـ التربية الرياضية كونو محط إعجاب كثير مف كما أف الم
يوكر، األطفاؿ، يجعل في وسعو تحسيف االتجاىات والعادات الصحية السميمة لدييـ ) تشارلز ب

 (. 241 ـ، ص8964

وأصبحت التربية الرياضية عمما  اجتماعيا  لو آثار متعددة الجوانب ومف ىذه الجوانب اىتماـ 
رد بصحتو العامة، ممارسة العادات الصحية السميمة ممارسة عممية، فارتداء المالبس الرياضية الف

والنوـ المبكر والعناية بالقواـ الجيد والوزف المناسب ىي مف أىـ جوانب نمو الفرد الصحي وليذا فإف 
لتي تؤدؼ إلى التربية الرياضية تزود الفرد بالعادات الصحية واالتجاىات السميمة، والمعمومات ا

وىي مسؤولية أولية عف تعميـ الرياضة والصحة وتشير بعض  ،التخمص مف التوترات واألرؽ 
الدراسات التجريبية والمسحية أف ممارسة الرياضة بانتظاـ ليا دور في إبقاء المحافظة ورفع 

يدة المستوػ الصحي ويصف األطباء التمرينات كجزء مف أسموب الوقاية والنقاىة لمجاالت عد
/  88سيدة تتراوح أعمارىف بيف  65( بدراسة الصحة عمى  gendelومختمفة ،وقد قامت ) جندؿ 

سنوات  5إلى  8.5سنة لدػ كل منيف طفل أو طفميف وتتبع الحالة بعد الوالدة لمدة تتراوح بيف  26
فولة وشكت بعضيف مف آالـ الظير وكانت الدراسة أف عدـ المشاركة في النشاط الرياضي منذ الط

مزمنة في و يؤدؼ إلى ضعف الجسـ وضعف األنسجة السطحية، وىذاف يؤدياف إلى آالـ شديدة 
المنطقة السفمي لمظير، وأكدت الباحثة ضرورة المشاركة في النشاط الرياضي المنظـ لمنع ىذه 

وكجزء مف البحث عف أساليب لمنع أمراض القمب، فإف العديد مف األبحاث أجريت  ،المشكمة 
( coronavg   biseaseعمى العالقة بيف اإلصابة بأمراض القمب شراييف القمب )  لمتعرؼ

وعوامل مختمفة مثل تدخيف السجائر والوزف الزائد وقد أوضحت الدراسة نسبة التعرض لإلصابة 
%(، وينصح األطباء لبعض حاالت أمراض 42بالذبحة الصدرية لمشخص قميل النشاط البدني ) 

(  cronarg proneمحدد لمنشاط الرياضي لمنع تعرض متعددؼ اإلصابة )  القمب ممارسة برنامج
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مف برنامج النقاىة لألفراد )رشاد،  ميما  مف حدوث أزمات وكذلؾ تمثل التمرينات الرياضية جزءا  
 (. 67 ـ، ص8996

 أىداؼ التربية الرياضية :

، و بما أف أىداؼ التربية لما كانت التربية الرياضية تمثل جانبا  مف جوانب التربية العامة  
مدوؿ في كل مظاىرىا االجتماعية والتعميـ الحديثة أصبحت تتمشى و تساير األىداؼ المرسومة ل

، فإف أىداؼ التربية الرياضية في أؼ مجتمع يجب أف تحقق ىذا األمر بل أف سياسيةالثقافية والو 
طات متنوعة و فرص ا مف نشاأكثر البرامج التربوية قدرة عمى تحقيق أىداؼ المجتمع لما فيي

، فإف أىداؼ ايات التي تسعى التربية لتحقيقيابما أف األىداؼ التربوية ىي الغ، و متعددة لمخبرات
 (.88، صت د. ،التربية الرياضية إنما تقع في نسيج أىداؼ التربية العامة )عبد القادر 

 ط التالية: أىداؼ التربية الرياضية بالنقا( 22ص،  ـ8998)كفييـ  ك يحدد سعد

 يارات الفرد البدنية المستعممة والنافعة لحياتوتنمية م. 
 تنمية الكفاية البدنية وصيانتيا. 
 ت التفكير العقمي المنطقي المنظـمساعدة الفرد عمى اكتساب صفا. 
 ترقية النمو االنفعالي. 
 الفرد الصفات االجتماعية المثمى المساىمة في إكساب. 
 يمةممارسة الحياة الصحية السم. 
 . التدريب عمى اكتساب صفات القيادة و التوعية السميمة 
 . تنمية القدرة عمى التنظيـ الشخصي 
  اكتساب الثقافة و الوعي الرياضي كجزء مف الثقافة العامة . تحسيف الصفات االجتماعية

 و تنمية العالقات مف خالؿ العمل االجتماعي باأللعاب المختمفة .
 ة والثقة بالنفس وتحمل المسؤوليةلقيادتعزيز النظاـ والتعاوف وا. 
 اكتساب الميارات الحركية. 
 وة ، السرعة ، الرشاقة ، تنمية المياقة البدنية بعناصرىا كافة و التي ىي التحمل ، الق

 .المرونة
  ية في ممارسة التمرينات الرياضيةغرس روح االستمرار. 
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 ذ بالمعرفة وتفيـ أساسيات الحركةتزويد التالمي. 
  لنمو عامة و النمو الجسماني خاصةاتحسيف. 

مف أغراض التربية البدنية فالصحة  ميـومما سبق يرػ الباحث أف تحسيف الصحة غرض 
فالصحة ليست خمو الجسـ مف  ،ارسو الفرد في فراغو وأثناء عمموليا عالقة بالنشاط الذؼ يم

 .بدني والنفسي والعقمي واالجتماعيالتكامل ال بلاألمراض فقط 

 . كاقع التربية الرياضية في فمسطيف :الثالث المحكر

باعتبار فمسطيف جزءا  مف األسرة الرياضية العربية والعالمية سواء عمى الصعيد الرياضي  
التنافسي أو عمى صعيد التربية الرياضية الجامعية و المدرسية التربوية فمف ىنا ونظرا  لمتطور 

بطاؿ والبطوالت الدولية و األولمبية و القارية والعربية، اليائل بمجاؿ الرياضة التنافسية و رياضة األ
فمف البدييي أف تحدث ىذه الطفرة عمى الرياضة التربوية التي تطورت بشكل كبير و تغير سريع 
فأصبحت التربية الرياضية كما حددتيا وزارة التربية والتعميـ األردنية فيي تركيز عمى النمو المتكامل 

العقمية و االجتماعية والنفسية والجسمية مف أجل تحقيق التوازف ونظرا  ألىمية  لمتالميذ مف النواحي
التربية الرياضية دأبت السمطات التربوية و المخططوف التربويوف عمى إعطاء التربية الرياضية 
األىمية و ذلؾ مف خالؿ اعتبارىا مادة كباقي المواد الدراسية تدرس لجميع التالميذ في جميع 

في الغرب تدرس عمى أساس ثالث حصص أسبوعيا   ا  الدراسية و قد أعطيت زمنا  مناسبالمراحل 
أما في بعض الدوؿ العربية فتدرس حصة أسبوعيا  أما في األردف ومدارس الضفة  ،عمى األقل 

 ،خميلالغربية فتدرس حصة أسبوعيا  وىذا ال يتجاوب مع متطمبات التربية الرياضية وأىدافيا )
 .( 5ص،  ـ8997

كما نرػ بالرغـ مف ىذه األىمية أف التربية الرياضية المدرسية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ما زالت في فجرىا، وفي ضوء التغيرات التي حدثت لنتائج مؤتمر السالـ وأصبح التوجو الحالي 

اب إلى التنمية الشاممة في الضفة الغربية و قطاع غزة وفي مختمف المجاالت والقطاعات وفي غي
السمطة الفمسطينية لفترة زمنية طويمة انعكس ىذا سمبيا  عمى مستوػ التربية الرياضية واألنشطة 
الرياضية المتعمقة بالجامعات والمعاىد و المدارس واألندية مف أجل التخطيط السميـ لمبرامج 
الرياضية في ىذه المؤسسات بشكل عاـ والجامعات بشكل خاص، البد مف إجراء العديد مف 
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، قدوميالدراسات التي تعكس واقع التربية الرياضية وأنشطتيا في الضفة الغربية وقطاع غزة. )ال
 .(97صـ، 8998 ،خنفرو 

لكف التوجو المستقبمي يوحي بزيادة االىتماـ بالتربية الرياضية الجامعية والمدرسية بزيادة 
يد المناىج الفمسطينية حصص التربية الرياضية إلى حصتيف أسبوعيا  كما أوصت بذلؾ لجنة توح

ضية يجب أف ال يحـر أؼ ولذا فإف تحقيق أىداؼ التربية الريا ، المنبثقة عف مجمس التعميـ العالي
ألف حرمانو منيا يعتبر حرمانا  مف فرص النمو البدني و االجتماعي التي تتيحيا  ؛طالب منيا

 التربية الرياضية.

بإعداد المعمـ وتأىيمو  تيتـ عالي في فمسطيفوزارة التربية و التعميـ ال ويرػ الباحث أف
، باعتباره الطرؼ الياـ في عممية التعميـ لما يقـو اـ بمينتوتأىيال  عمميا  وتربويا  ليكوف قادرا  عمى القي
دارة لمخبرات التر  ، كما تيتـ بالطرؼ اآلخر بوية لمطمبة الذيف يتبعوف قيادتوبو مف تنظيـ وتوجيو وا 

رعايتو جسميا  في مراحل النمو المختمفة جنبا  إلى جنب مع النمو العقمي وصوال  وىو الطالب ونادت ب
، بنشاط وانتظاـ وعممية التدريس ىي تنظيـ إدارة لمخبرات التربوية والتعميمية وىو متكاملإلى إعداد 

يعتمد عمى كفاءة الفرد في التدريس و عمى صفاتو الشخصية وقدرتو عمى توجيو محصمة مجيودات 
أف النصح واإلرشاد في التربية والتعميـ ؼ ينفعيـ في حياتيـ المستقبمية و مبة التوجيو القويـ الذالط

طريق طويل أما القدوة الحسنة والمثل الصالح فطريقيما سريع التأثير ومعمـ التربية الرياضية بوجو 
النمو البدني خاص تتاح لو المواقف التي مف خالليا يستطيع أف يؤثر في الطمبة ويساعدىـ عمى 

 والعقمي والنفسي واالجتماعي.

لخدمة المجتمع وتييئتو  رياضية أساسا  مف أسس إعداد النشئوعمى ذلؾ أصبحت التربية ال
مما  ؛ لمحياة بطريقة عممية يكوف الدافع فييا الميل التمقائي لمعب وقضاء وقت الفراغ بطريقة إيجابية

لرياضية بتربية الطالب رياضيا  وصحيا  عمى أسس عممية أدػ إلى اىتماـ المناىج الجديدة لمتربية ا
أصبحت ف ،ونظرا  لمتطور السريع في األبحاث الرياضية فقد تطورت طرؽ أساليب التدريس ،سميمة

ولذلؾ كاف البد مف  ، عمال  فنيا  يظير قدرة المعمـ عمى حفز الطمبة لالستجابة لعممية التعميـ
ء و التطوير مع مراعاة األسموب األمثل واتباع ما يناسب الفروؽ استخداـ طرؽ جديدة ومختمفة لمبنا

 (.8ص ، ـ2118 ،روف الفردية )نصرهللا وآخ
 عامة لمتربية الرياضية في فمسطيفاألىداؼ ال: 
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تنبثق األىداؼ العامة لمتربية الرياضية مف األىداؼ العامة لمتربية في فمسطيف والتي ترمي إلى 
ئمة لمساعدة المتعمميف عمى تحقيق التنمية الشاممة الكاممة والمتكاممة تييئة البيئة التربوية المال

 لشخصياتيـ )البدنية، العقمية، الوجدانية (.
  -كمف ىذا المنطمق فإف التربية الرياضية ترمي إلى تحقيق األىداؼ التالية :   

وـ المواطنة ي بمفيغرس القيـ والمبادغ الدينية والخمقية والوطنية في نفوس الطمبة والرق .8
 .الصالحة لدييـ

 .عمومات والعادات الصحية السميمةتحقيق الصحة العامة والسعي إلى إكساب الطمبة الم .2
ختمفة االرتقاء بمستوػ المياقة البدنية لدػ الطمبة مف خالؿ تنمية عناصر المياقة البدنية الم .6

 .بما يتناسب مع مراحل النمو
 .عاب الفردية والجماعيةيارات لأللتنمية القدرات الحركية والم .4
تنمية العالقات االجتماعية مف خالؿ العمل الجماعي باأللعاب المختمفة مثل التعاوف  .5

 .لقيادة والتبعية وتحمل المسؤوليةوا
 .الرياضي كجزء مف الثقافة العامة إكساب الثقافة والوعي .6
واالستفادة مف أوقات اتيـ التمتع الكامل بالنشاط البدني والتربوؼ لمطمبة حسب ميوليـ و ىواي .7

 .الفراغ
ة المحافظة عمى التراث الشعبي الفمسطيني عف طريق ممارسة الدبكات واأللعاب الشعبي .8

 .والحركية والمساىمة في تطويرىا
ـ لالشتراؾ في المنتخبات االىتماـ بالمتفوقيف رياضيا  ورعايتيـ وذلؾ مف أجل إعدادى .9

 .الوطنية
 رياضية في فمسطيف:األىداؼ العامة لمنياج التربية ال 

والتي مف ضمف  ،تستمد التربية الرياضية أىدافيا العامة مف األىداؼ العامة لمتربية في فمسطيف
إعداد المواطف الفمسطيني المؤمف بربو ووطنو إعدادا  شامال  متكامال  في جميع :ما تيدؼ إليو 

جيل فمسطيني  ئةال  إلى تنشجوانب شخصيتو البدنية والعقمية والنفسية واالجتماعية والصحية وصو 
افل والبطوالت الرياضية وتمثيل فمسطيف في المح ، قادر عمى القياـ باألعماؿ الموكمة إليو بكفاءة

 .مستقبال  
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  :فيما يميية الرياضية الفمسطينية ومما سبق يمكف إيجاز األىداؼ العامة لمنياج الترب 

اء الميارات المختمفة لأللعاب و الفعاليات إعداد الطمبة وتييئتيـ بدنيا  ومياريا  مف أجل أد .8
اءة إضافة إلى المحافظة عمى القواـ ووجود قسط كاٍؼ مف القدرة والكف ،الرياضية بكفاءة

 .عمى القياـ باألعماؿ اليومية
إكساب الطمبة الصفات االجتماعية ، وتنميتيا مف خالؿ حصص التربية الرياضية  .2

 واألنشطة الالمنيجية المصاحبة ليا.
تنمية القدرات العقمية لدػ الطمبة مف خالؿ إكسابيـ المعارؼ والمعمومات والخبرات  .6

مفة ، سواء كانت فردية والمواقف الالزمة لمنجاح في أداء األلعاب والفعاليات الرياضية المخت
 .أـ جماعية

تنمية البعد النفسي لدػ الطمبة وذلؾ مف خالؿ إشباع ميوليـ وحاجاتيـ ورغباتيـ في  .4
 .لمرافقة لممنياجة الرياضية المنيجية واشطاألن

 توجيو الطالب لالستمتاع بقضاء وقت الفراغ بممارسة الرياضة. .5
تحقيق درجة جيدة مف النمو الصحي المتكامل لدػ الطمبة مف خالؿ ممارسة العادات  .6

 الصحية السميمة.
والميرجانات غرس القيـ والمبادغ الوطنية مف خالؿ االشتراؾ في االحتفاالت والبطوالت  .7

 الرياضية والمعسكرات واأللعاب الشعبية وتكويف المنتخبات الوطنية.
 العمل عمى تنشئة جيل قادر عمى تطوير االقتصاد الفمسطيني. .8
 اؿ لدييـإيجاد لغة رياضية مشتركة بيف الطمبة وذلؾ مف خالؿ تطوير ميارات االتص .9

 (.2ص ، ـ2112 ،وآخروف  )القدومي
 :ية الرياضية في فمسطيفخاصة لمترباألىداؼ ال

وتتركز في  ،مف األىداؼ العامة ليا  جامعيةالتنبثق األىداؼ الخاصة لمتربية الرياضية 
تنمية الجوانب البدنية، والميارية والنفسية والعقمية واالجتماعية والصحية والترويجية والوطنية، 

ضية واألنشطة الرياضية االقتصادية وحسف االتصاؿ عند الطمبة مف خالؿ حصة التربية الريا
 المصاحبة.

 (.2 ص، ـ2112 ،وآخروف وفي ضوء األىداؼ العامة تتحدد األىداؼ الخاصة )القدومي 
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 :اليدؼ البدني المياري 

  تنمية عناصر المياقة البدنية لدػ الطمبة بما يتناسب مع خصائص النمو لكل مرحمة، وىذه
 حمل.العناصر ىي القوة، السرعة، المرونة، الرشاقة، الت

  تنمية عناصر المياقة الحركية لدػ الطمبة وفق محتوػ ومتطمبات األداء الميارػ لكل مرحمة
مف المراحل الدراسية وىذه العناصر ىي ) التوازف، الدقة، التوافق العصبي والعضمي، 

 الرشاقة، السرعة(.
 انت جماعية إكساب الطمبة ميارات األلعاب والفعاليات الرياضية المختمفة وتنميتيا سواء ك

 أـ فردية.

 اليدؼ االجتماعي:

 .تنمية السمات القيادية لدػ الطمبة 
 .تنمية صفات التعاوف والعمل الجماعي مف خالؿ برامج التربية الرياضية 
 .تنمية الشعور باالنتماء لدػ الطمبة 
 .تشجيع الطمبة عمى التحمي بالروح الرياضية واحتراـ القوانيف واألنظمة 

 :اليدؼ العقمي

 بالتربية العامة وأىميتيا لمطمبةراؾ مفيـو التربية الرياضية وعالقتيا إد. 
 يف األلعاب وتطبيقاتيا الميدانيةمعرفة قوان. 
 ة والعربية واألولمبية والعالميةمعرفة تاريخ األلعاب والبطوالت الرياضية الوطني. 
 ة أىمية الغذاء والتدريب الرياضيمعرف. 
 ميةة في الوقاية مف التشوىات القوامعرفة أىمية التمرينات الرياضي. 
 فيزيائية وعالقتيا بأداء الحركاتمعرفة بعض المبادغ الفسيولوجية وال. 
  والسالمة أثناء الحركات الرياضيةمعرفة عوامل األماف. 
 ت الرياضية التي يتضمنيا المنياجمعرفة الميارات األساسية لأللعاب والفعاليا. 
 ية الرياضية والمباحث الدراسية األخرػ وذلؾ مف خالؿ معرفة العالقات بيف مبحث الترب

 .العممية المشتقة مف ىذه المباحث التطبيقات الميدانية لمقوانيف والمبادغ
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 :اليدؼ النفسي

 .تنمية الشعور باإلنجاز والنجاح والتفوؽ واالبداع لدػ الطمبة 
 .تنمية مفيـو الذات والتقويـ الذاتي لدػ الطمبة 
 صية واالدارية لدػ الطمبة.تنمية السمات الشخ 

 :كقت الفراغ ءاليدؼ التركيجي كمل

 كمثمر . كيتـ ذلؾ مف خالؿ مساعدة الطمبة عمى استثمار أكقات فراغيـ بشكل بناءً 

 :اليدؼ الصحي

  تنمية العادات الصحية والقوامية السميمة مثل المشي الصحيح واإلمساؾ باألشياء ورفعيا
 .الصحيح لجموسودفعيا وسحبيا بطريقة سميمة وا

 ة أىمية ارتداء المالبس الرياضيةتعريف الطمب. 
  التدريب وأثرىا عمى الصحة العامةتعريف الطمبة أىمية الغذاء والراحة والنـو و. 
 سعافياتعريف الطمبة باإلصابات الرياضية وأسب  .ابيا وطرؽ الوقاية منيا وا 
  اضية وعالجيايتعريف الطمبة ببعض التشوىات القوامية ، ودور التربية الر. 

 اليدؼ الكطني:
  تعريف الطمبة بمختمف المحافظات والمدف والقرػ والمخيمات الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ

 االشتراؾ في األنشطة الرياضية المحمية والوطنية.
 ت الرياضية في المناسبات الوطنيةمشاركة الطمبة في االمتحانات والميرجانا. 
 يف لمختمف األلعاب والفعاليات الرياضية.مد المنتخبات الفمسطينية بالناشئ 
  وذلؾ مف خالؿ التطبيق العممي ليا  ،إدراؾ الطمبة لمواجبات والحقوؽ واألدوار في المجتمع

 في حصة التربية الرياضية.
  احتراـ الطمبة لمقوانيف واألنظمة العامة في فمسطيف وتطبيقيا مف خالؿ تطبيق قوانيف

 .واحترامياختمفة وتعميمات األلعاب الرياضية الم
  إدراؾ الطمبة لمشاكل الرياضة المدرسية الفمسطينية والمساىمة في حميا مف خالؿ تصنيع

 األدوات البديمة والمساىمة في توفير ىذه األدوات.
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 .تقوية الحس الوطني لطمبة المدراس الفمسطينية مف خالؿ توحيد التمرينات الصباحية 
 ف والدوؿ العربية األخرػ مف خالؿ اشتراؾ الطمبة في تقوية العالقات بيف الطمبة في فمسطي

 البطوالت العربية المدرسية واأللعاب والفعاليات الرياضية المختمفة.
 .ترسيخ انتماء الطمبة لموطف مف خالؿ ممارسة األلعاب الشعبية والفمكمورية 

 اليدؼ االقتصادي :

  متكامل لمزاولة األعماؿ بكفاءةالمساىمة الطمبة مستقبال  في زيادة اإلنتاج بعد إعدادىـ. 
 .الكشف مبكرا  عف الموىوبيف رياضيا  مما يسيـ في توفير الوقت والجيد والماؿ 
 .توجيو الطمبة مبكرا  إلى ممارسة التربية الرياضية ، لزيادة فرص اإلبداع و التميز والمنافسة 

 اليدؼ اإلتصالي:

 يا بمغة عربية سميمةفية استخدامتعريف الطمبة بالمصطمحات الرياضية وكي. 
 ،المالحظة، المشاركة، الفعالية تعويد الطمبة حسف االستماع، المناقشة، المبادرة. 
 .تعريف الطمبة بكيفية االتصاؿ والحوار السميـ في المواقف المختمفة 
 .تعريف الطمبة ببعض المفردات الرياضية بالمغة اإلنجميزية 
 و المرشد  مات المعمـإدراؾ الطمبة ألىمية اتباع ارشادات وتعمي. 
 خداـ الوسائل التعميمية المختمفةتمكيف الطمبة مف حسف است. 

 (.6-2 ص، ص  ـ2112 ،)القدومي وآخروف 
 التي تكاجييا التربية الرياضية:  كالتحديات  المحكر الرابع : المشكالت

األسبوع تعتبر التربية الرياضية مادة غير أساسية في المنيج أو عبارة عف حصة واحدة في 
حساس ،في غالبية المراحل  وىذا األمر الذؼ أدػ إلى انتشار المفاىيـ والمدركات الخاطئة وا 

العامميف في المجاؿ بوضع اجتماعي متدٍف، كما أدػ عدـ وجود تنظيمات مينية قوية إلى فقداف 
ض لمادية واألدبية لبعوضعف أو إىماؿ النمو الميني وضياع الحقوؽ ا  ، الروابط المينية

 .العامميف
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باتباع الطرؽ المنطقية لمواجية   Scott and Snyder (سكوت وسنايدر)ويوصي 
وذلؾ بإدراؾ ىذه المشكالت ثـ تحديد الكفايات المينية التي تحتاج  ، مشكالت التربية الرياضية

 إلييا في سبيل الحل، ثـ وصف الخبرات التعميمية الفعالة لتنمية ىذه الكفايات قبل التخرج.
 ـ8998لجدوؿ التالي يوضح نتائج المشكالت الممحة في دراسة اجراىا "أميف الخولي" وا 

 ( والتي تواجو التربية الرياضية في العالـ العربي.2.1بالترتيب )جدوؿ 

 ( مشكالت التربية الرياضية2.1جدكؿ)

 المتكسط التحديات كالمشكالت ـ

 ٕ٘.ٛ التربية الرياضية مادة أساسية  .ٔ

 ٜٙ.ٚ المناىج اصالح كتطكير  .ٕ

 ٖٙ.ٚ تطكير طرؽ التدريس كالتدريب  .ٖ

 ٙ٘.ٚ المفاىيـ كالمدركات الخاطئة  .ٗ

 ٗٗ.ٚ تأىيل القيادات المينية  .٘

 ٕٗ.ٚ إدارة كتنظيـ المناىج  .ٙ

 ٜٕ.ٚ القيـ التربكية في الرياضة  .ٚ

 ٜٕ.ٚ البحث العممي كالدراسات العميا  .ٛ

 ٘ٔ.ٚ التسييالت كالمخصصات المالية  .ٜ

 ٛٓ.ٚ الجتماعية لمعامميفالمكانة ا  .ٓٔ

 ٕٜ.ٙ التنظيمات المينية  .ٔٔ

 ٘ٛ.ٙ فمسفة مينية كاضحة  .ٕٔ

 ٖٚ.ٙ التقكيـ كالقياس  .ٖٔ
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 المتكسط التحديات كالمشكالت ـ

 ٙٗ.ٙ بنية معارؼ كنظريات المينة  .ٗٔ

 ٗٓ.ٙ عزكؼ الممارسيف كقمة االىتمامات  .٘ٔ

 ٕٓ.ٙ الثقافة العامة لممينيف  .ٙٔ

 ٔٓ.ٙ تداخل التخصصات داخل المينة  .ٚٔ

 ٙٗ.٘ مع ميف أخرى  تداخل التخصصات المينية  .ٛٔ

 ٖٕ.٘ مسمي المينة  .ٜٔ

سبق عرضيا تعبر عف القضايا العامة التي تواجو العامميف في مجاؿ تي والمشكالت ال
ويجب أف نعمـ أف المشكالت التي تواجو مدرس التربية الرياضية في المدرسة ليا  ، التربية الرياضية
تتطمب التصرؼ الذكي الواعي حياليا مع كما أف حموليا متاحة بشكل أكثر وىي  ،طبيعة أقل حدة 

 (.  66ص  ،ـ8991ادراؾ المتغيرات المدرسية كافة التي تقود إلى الحل ) الخولي 

 
 :الرياضية كالمشكالت التي تكاجيياالمدركات الخاطئة في التربية 

ذكر الباحث في العناويف السابقة فمسفة التربية الرياضية وأىدافيا وأبعادىا وتطور مفيـو 
التربية الرياضية وفي ما يمي يبيف بعض المدركات الخاطئة في التربية الرياضية والمشكالت 

 .اجو التربية الرياضية بصورة عامةوالتحديات التي تو 
 
 

 :  مف كجية نظر الباحث  بعض المدركات الخاطئة في التربية الرياضية

س بيف المدارس التربية الرياضية ىي برنامج النشاط الرياضي الموضوع لمتناف -8

 والجامعات .
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 التربية الرياضية عبارة عف فترة راحة بيف درسيف أكاديمييف . -2

مدرسو التربية الرياضية ينتموف الى مستوػ أكاديمي أقل مف مستوػ باقي  -6

 المدرسيف .

 دروس التربية الرياضية فترات لعب حر بدوف قيود  -4

 كرة القدـ ىي التربية الرياضية . -5

 ليو مدرسو الرياضية ىو خمق أو إيجاد مدرسيف ميرة .الغرض الذؼ يسمو ا -6

 النشاط البدني ليس ضرورؼ لكبار السف  -7

 االشتراؾ في األلعاب والنشاطات الرياضية ال يميق بالوقار . -8

ال يصبح الفرد مدرسا ناجحا بالتربية الرياضية إال اذا كاف مبدعا في كل أوجو  -9

 النشاطات الرياضة .

 ية الرياضية ىو تقوية العضالت .الغرض الرئيسي مف الترب -81

 يجوز رسوب الطالب في التربية الرياضية وئمؾ ألف ال دور ليا في تربية الفرد . -88
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 :الدراسات السابقة :الفصل الثالث
كالرياضة المشكالت التي تكاجو طمبة كمية التربية البدنية حالية إلى معرفة "تيدؼ الدراسة ال

لذا قاـ الباحث باالطالع عمى  ؛"بجامعة األقصى، ككضع تصكر مقترح لمتغمب عمييا
الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية حتى يتسنى لو معرفة مكضكعات 

فقد قسـ الباحث الدراسات السابقة إلى  ،الدراسة السابقة كأىدافيا كالمنيج المتبع كخطكاتيا 
 : يفسيأسامحكريف 

  دراسات تناكلت المشكالت في التعميـ العاـ المحكر األكؿ :

 دراسات تناكلت المشكالت في التعميـ الجامعي المحكر الثاني :

  

 المشكالت في التعميـ العاـ: تدراسات تناكل المحكر األكؿ:

 ( ـٕ٘ٔٓدراسة عز الديف كآخركف ) -ٔ

برنامج األنشطة الرياضية بالمرحمة  مشكالت تنفيذ إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
لمالئمتو لطبيعة  في محافظة ميساف بجميورية العراؽ، واتبع الباحث المنيج المسحياالبتدائية 

واستخدمت  وأجرؼ البحث عمى عينة مف المدارس االبتدائية مف محافظة ميساف، ، الدراسة
ت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا : توصم ، المقابالت الشخصية واالستبياف كأدوات لجمع البيانات

تعميـ فكرة اختيار محتوػ المنياج الرياضي قدر االمكاف عمى المراحل الدراسية األخرػ، توفير 
يار شراؾ أولياء األمور في اختإحجرات تغيير المالبس وكفاية عدد دورات المياه في المدارس، و 

 .األنشطة الرياضية في المدارس
 (ـٕ٘ٔٓدراسة دمحم) -ٕ

الصعوبات التي تواجو معمـ التربية البدنية والرياضة في  إلىفت ىذه الدراسة الي التعرؼ ىد
المدارس الخاصة بمرحمة تعميـ األساس والية الخرطوـ محمية امدر ماف، واستخدمت الباحثة المنيج 

ة لمدراسة، الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة جمع البيانات الالزم
وتـ تطبيقيا عمى عينة قصدية مف مجتمع الدراسة لقمة مجتمع البحث الذؼ تكوف مف معممي 

محمية أـ درماف، 1ومعممات التربية البدنية بالمدارس الخاصة بمرحمة االساس بوالية الخرطوـ 
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بمدارس  منيج خاص بالتربية البدنية والرياضة عدـ وجود: توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا 
إدارة المناىج والتخطيط التربوؼ بوزارة التربية والتعميـ بمادة التربية البدنة  اىتماـ عدـاألساس، 

والرياضة، وقمة الميزانيات وبالتالي قمة صيانة األجيزة واألدوات والمالعب بصفة دورية، وكذلؾ قياـ 
 معمـ التربية البدنية بأعماؿ أخرؼ خارج نطاؽ تخصصو.

 ( ـٕٗٔٓناني كالشكريجي )دراسة الس -ٖ

الصعوبات التي تواجو معممي التربية الرياضية في  إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
تدريس ذوؼ اإلعاقة الذىنية بمدارس الدمج وأبعادىا ومستوياتيا كما يدركيا ىؤالء المعمموف، واتبع 

نة مف اعداد الباحثيف، وتكونت وذلؾ باستخداـ استبا ،الباحثاف المنيج الوصفي والدراسات المسحية 
: ىناؾ ثالثة توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىمياعينة البحث مف جميع معممي التربية الرياضية، 

تتعمق  مشكالتأبعاد تمثل المشكالت التي تواجو معممي التربية الرياضية عند دمج المعاؽ وىي: 
 بالطفل المعاؽ، المدرسة، معمـ التربية الرياضية.

 (ـٕٕٔٓة رفيق كصابر)دراس -ٗ

المعوقات التي تواجو طمبة التربية الرياضية المطبقيف  إلىىدفت ىذه الدراسة الي التعرؼ 
في المدارس مركز مدينة كركوؾ مف وجية نظر الطمبة المطبقيف، واستخدـ الباحث المنيج 

ة بالغ عددىا جراء الدراسة عمي عينإالوصفي باألسموب المسحي  لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتـ 
في المرحمة الرابعة مف طمبة كمية التربية لمعموـ االنسانية قسـ التربية الرياضية  وطالبة   ا  طالب (46)
 حيث مكانيات اغمب المدارس في كركوؾ مفضعف إ: توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ،

لساحات الرياضية ، وعدـ توفير األجيزة واألدوات الالزمة لنجاح درس التربية الرياضية وتوفير ا
المساعدة مف قبل المشرفيف في عممية التطبيق لمطالب المطبقيف لتجاوز المعوقات التي تواجو 

 الطالب المطبقيف.

 (ـٕٔٔٓدراسة المكمني ك عككر) -٘

أىـ المعوقات التي تواجو لعبة الكرة الطائرة مف ى التعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة  
لتربية الرياضية في محافظة إربد،  واستخدـ الباحثاف المنيج وجية نظر معممي ومعممات ا

الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وقد تمثمت أدوات الدراسة في استبياف لجمع المعمومات 
توصمت الدراسة إلى ، ربدإفظة معمـ ومعممة في محا (66)والبيانات ، وقد طبق االستبياف عمى 
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واجو لعبة الكرة الطائرة في محافظة إربد كانت بدرجة متوسطة، : المعوقات التي تعدة نتائج أىميا
حصائية في المعوقات التي تواجو لعبة الكرة الطائرة في محافظة إربد إعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

، بينما كانت ىناؾ فروؽ ألثر متغير المؤىل العممي وبمغ تعزؼ لمتغير الجنس وسنوات الخبرة
 دبموـ.كثرىا حدة لحممة شيادة الأ
  (ـٕٔٔٓدراسة عرماف كالنكاجعو ) -6

المعوقات التي تواجو معممي التربية الرياضية في  ىالتعرؼ عم  إلىىدفت ىذه الدراسة 
، دراسةالموقف التعميمي في محافظة الخميل، استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة ال

 ( معمما  848االستبياف عمى عينة مكونة مف  )وقد طبق الباحثاف  ،وتمثمت أداة الدراسة في استبياف 
: متوسطات توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىمياوقد اختيرت بطريقة طبقية عشوائية،  ومعممة  

المعوقات في الموقف التعميمي التي تواجو معممي التربية الرياضية في محافظة الخميل كانت 
 متوسطة.

 (ـٜٕٓٓ) دراسة عبد الحافظ -ٚ

درسية في مديريات المشكالت التي تواجو الرياضة الم إلىالتعرؼ  إلىاسة ىدفت ىذه الدر 
وأعد الباحث ليذا الغرض  واتبع الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، ،محافظة الزرقاء

: توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ،ة(معمـ ومعمم887استبانة ،وطبقيا عمى عينة مكونة مف )
االستعانة بخبرات  شكالت حدة ىي "عدـ وجود مدارس رياضة متخصصة "وأقميا حدة"أف أكثر الم

دارة األنشطة الرياضية الداخمية والخارجية، عدـ تأثير إمعممي المواد األخرػ غير المؤىميف في 
 مشكالت الرياضة المدرسية بمتغيرات الجنس، المؤىل العممي والخبرة باستثناء المديرية.

 (ـٜٕٓٓكالمعجكف )دراسة الجبكري  -ٛ

مشكالت الرياضة المدرسية في المدارس الثانوية في  ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 
ساليب معالجتيا، واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب المسح أمحافظة صالح الديف و 

ا لطبيعة لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع معمومات البحث لمناسبتي
توصمت الدراسة إلى عدة نتائج ( مدرس، 41( مشرفيف و)6الدراسة، وطبقت االستبانة عمى ) 

: المنياج الحالي ال يمبي حاجات التالميذ وميوليـ وغير شامل لجميع الفعميات الرياضية، أىميا
وضع  ضرورة افية لممارسة النشاطات الرياضية، األجيزة واألدوات والمالعب الرياضية غير ك
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لمتطور العممي والتربوؼ، تطوير المالكات العاممة في  منياج يمبي حاجات التالميذ وميوليـ مواكبا  
الرياضة المدرسية مف المشرفيف والمدرسيف باستمرار عالوة عمي توفير مستمزمات تنفيذىا مف 

 األجيزة والساحات والمالعب.
 (ـٕٙٓٓدراسة أبك جامع )  -ٜ

فة معوقات تنفيذ األنشطة الرياضية المدرسية في محافظات ىدفت ىذه الدراسة إلى معر 
جنوب قطاع غزة مف وجية نظر مدرسي التربية الرياضية ومدرساتيا، واتبع الباحث المنيج 
الوصفي، واستخدـ مقياس معوقات تنفيذ األنشطة الرياضية المدرسية أداة  لمدراسة، وتكونت عينة 

توصمت الدراسة إلى عدة ( مدرسة، 61( مدرسا  و)45)( مدرسا  ومدرسة منيـ 75الدراسة مف )
: نقص األدوات واألجيزة الرياضية، عدـ توفر األدوات البديمة، الكثافة الطالبية العالية نتائج أىميا

 في الفصل، عدـ وجود خطة لالرتقاء باألنشطة الرياضية المدرسية خارج فمسطيف.
 (ـٕٚٓٓدراسة عكدات كخصاكنة )-81

المشكالت المينية التي تواجو مدرس التربية الرياضية  ىالتعرؼ عم إلىدراسة ىدفت ىذه ال
في المدارس الحكومية األردنية، واتبع الباحثاف المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتمثمت 

توصمت أدوات الدراسة في االستبانة، وطبقت عمى عينة مف معممي ومعممات التربية الرياضية، 
: وجود بعض المشكالت المينية التي تواجو مدرس التربية الرياضية ى عدة نتائج أىمياالدراسة إل

 .بعض الحموؿ لمعالجتيا والحد منياالتي تتعمق بالمنياج واإلمكانات، واقتراح 
 (ـٕٗٓٓدراسة خنفر) -88

التعرؼ عمى معيقات البرامج الرياضية خالؿ انتفاضة األقصى مف  إلىىدفت ىذه الدراسة 
نظر معممي ومعممات التربية الرياضية في محافظة نابمس، واتبع الباحث المنيج الوصفي  وجية

لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات التربية الرياضية في 
محافظة نابمس، واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات لمالئمتيا لطبيعة الدراسة، 

مجالي النشاطيف الداخمي والخارجي وتنفيذ  في: المعيقات مت الدراسة إلى عدة نتائج أىمياتوص
 البرنامج كانت كبيرة أما بقية المجاالت فقد كانت متوسطة.

 (ـٕٚٓٓدراسة عبد الحميـ) -82



ٖٗ 

 

المشكالت التي تواجو التربية البدنية والرياضية في  ىالتعرؼ عمإلى ىدفت ىذه الدراسة 
عميـ الحكومي، واتبع الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، واستخدـ الباحث مراحل الت

( 81المقابمة الشخصية كأداة لجمع المعمومات لمالئمتيا لطبيعة الدراسة، وبمغت عينة الدراسة )
جمالي عدد مدرسيف ) ( موجو تربية 51( درس ثانوؼ )64( مدرس إعدادؼ )826إدارات تعميمية وا 

: أف اإلمكانيات والميزانية والمنيج ىي أىـ مشاكل توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ، يةرياض
 معمـ التربية البدنية والرياضة.

 (,Andersonٕٕٓٓدراسة أندرسكف ) -86

المشكالت التي يواجييا مدراء الرياضة والمدرسيف  ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 
احث المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف لممرحمة الثانوية، واتبع الب

( 47: أف حوالي )توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا( منطقة تعميمية مختمفة في الواليات ، 52)
مف الطالب يشاركوف في برامج التربية الرياضية المدرسية التي يقدميا مدراء المدرسة وأف ىناؾ 

دعـ اجو الرياضة المدرسية مرتبطة بميزانية الرياضة في المدرسة بسبب نقص الضغوط كبيرة تو 
 .الفعاؿ في المناطق التعميمية

 التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ:
 أكاًل مف حيث اليدؼ:

تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة و أغراضيا، فبعضيا ىدفت إلى معرفة و تحديد 
تي تواجو التربية الرياضية واألنشطة الرياضية التعميـ العاـ المشكالت، والمعيقات، والصعوبات ال

دراسة (، و ـ2119) (، ودراسة عبد الحافعـ2185دراسة عز الديف وآخروف ) كدراسة كل مف:
دراسة عبد (، و ـ2114(، و دراسة خنفر)ـ2116(، ودراسة أبو جامع )ـ2119الجبورؼ والمعجوف )

 (.ـ2117الحميـ)

ت التي تواجو المعمميف كدراسة كل مف: دراسة السناني والشوريجي دراسات تناولت الصعوبا
(، و ـ2114دراسة خنفر)(، و ـ2188(، ودراسة عرماف والنواجعو )ـ2185دراسة دمحم)(، و ـ2184)

 (.,2112Andersonدراسة أندرسوف )
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 دراسات تناولت الصعوبات التي تواجو الطمبة في التعميـ العاـ كدراسة كل مف: دراسة رفيق
 (.ـ2188(، و دراسة المومني و عكور)ـ2182وصابر)

وقد اتفقت دراسة الباحث مع الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ العاـ و ىو التعرؼ عمى 
 المشكالت، أو الصعوبات، أو المعيقات، التي تواجو التربية الرياضية.

 ثانيًا: مف حيث العينة:

عيا وأىداؼ، حيث اختارت بعض الدراسات فقد تنوعت عينات الدراسات السابقة بطبيعة أنوا 
عينات مف معممي ومعممات التربية الرياضية في المدارس، كدراسة كل مف: دراسة عز الديف 

(، ـ2119(، و دراسة الجبورؼ والمعجوف )ـ2119) (، ودراسة عبد الحافعـ2185وآخروف )
(، دراسة ـ2117) يـ(، و دراسة عبد الحمـ2114(، و دراسة خنفر)ـ2116ودراسة أبو جامع )
(، و ـ2188(، و دراسة عرماف والنواجعو )ـ2185(، و دراسة دمحم)ـ2184السناني والشوريجي )

(، ـ2188عكور)(، ودراسة المومني و ,2112Andersonدراسة أندرسوف )(، و ـ2114دراسة خنفر)
ذت مف (،عف جميع الدراسات السابقة في ىذا المحور واتخـ2182واختمفت دراسة رفيق وصابر)

 الطمبة عينة ليا.

 ثالثا: مف حيث األدكات:

البيانات والمعمومات، ما عدا  لجمع كأداة االستبانة السابقة الدراسات أغمب استخدمت 
( استخدمت المقابمة واالستبياف كأداة لمدراسة ،ودراسة عبد ـ2185دراسة عز الديف وآخروف )

( ـ2116( استخدمت المقابمة كأداة لمدراسة، وفي حيف استخدمت دراسة أبو جامع)ـ2117الحميـ)
 المقياس في جمع البيانات والمعمومات.

ىذا وقد تشابيت دراسة الباحث مع كل الدراسات السابقة في ىذا المحور في استخداـ 
 االستبانة في جمع المعمومات والبيانات.

 رابعًا: مف حيث المنيج:

ة الدراسات السابقة في ىذا المحور المنيج الوصفي التحميمي، وتتفق دراسة استخدمت كاف
 الباحث في ذلؾ مع كل الدراسات في المنيج المتبع.
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 خامسًا: مف حيث نتائج الدراسة:

، مع االختالؼ في بعض النسب التي خمصت نتائج عدة تشابيت في المضموف العاـ تقريبا  
تالؼ الفئة المستيدفة، الزماف والمكاف، إال أنيا جميعيا حددت نتائج صعوبات اختمفت بحسب اخ

 أثبتت وبقوة وجود صعوبات كثيرة تواجو التربية الرياضية في مراحل التعميـ العاـ.
 ىذا كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في المحكر األكؿ التالي:

 .إعداد أداة الدراسة 
 النظرؼ. واإلطار 
 ستبانة(.تحديد مجاالت األداة )اال 
 .وتحديد المشكالت 

 المحكر الثاني: دراسات تناكلت المشكالت في التعميـ الجامعي:

 (ـٕ٘ٔٓدراسة سالـ)  -ٔ

الصعوبات التي تواجو الطالب المعمـ وعالقتيا باالتجاه  ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 
نيج الوصفي لمالئمتو جامعة األقصى بغزة، واستخدـ الباحث المفي نحو برنامج التربية الرياضية 

 (88)لطبيعة الدراسة، واستخدـ الباحث االستبياف في جمع البيانات، وطبقو عمى عينة مكونة مف 
توصمت الدراسة إلى طالب وطالبة مف طمبة كمية التربية البدنية و الرياضة في جامعة األقصى، 

اضية بجامعة الري كمية التربيةالوزف النسبي لمستوؼ الصعوبات التي تواجو طمبة  عدة نتائج أىميا :
ف الصعوبات المتعمقة بالتربية العممية قد حازت%(74.4األقصى جاءت ) أعمي المراتب بوزف  ، وا 

، ثـ %(77.2اقات الدراسية بوزف نسبي )، يمييا الصعوبات المتعمقة بالمس%(78.8نسبي )
، ولوحع وجود فروؽ في (%75.6بي )الصعوبات المتعمقة باألجيزة والمرافق الرياضية  بوزف نس

، والدرجة عوبات المتعمقة بالتربية العممية، والصعمقة باألجيزة والمرافق الرياضيةالصعوبات المت
 ناث مف أفراد العينة.، وقد كانت الفروؽ لصالح اإللمجنس ية الستبانة الصعوبات تبعا  الكم
 (ـٕٗٔٓدراسة أبك سالـ )   -ٕ

مشكالت التي تواجو طمبة قسـ التربية الرياضية بالكمية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ال
الجامعية بغزة في أثناء فترة الدراسة مف وجية نظرىـ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، 
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وأعد الباحث ليذا الغرض استبانة وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة قسـ التربية الرياضية بالكمية 
: الوزف النسبي لمستوػ المشكالت التي تواجو طمبة ى عدة نتائج أىمياتوصمت الدراسة إلالجامعية، 

( مما يدؿ عمى أف 57.9قسـ التربية الرياضية بالكمية الجامعية التطبيقية بغزة أثناء فترة الدراسة )
 أفراد العينة لدييـ نسبة مف المشكالت.

 (ـٕٗٔٓدراسة عباس )  -ٖ
المشكالت التربوية والنفسية واالجتماعية  تقويـ بعض ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 

طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة بابل، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي  ػوالصحية لد
باألسموبيف المسحي ودراسة الحالة لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتمثمت أدوات الدراسة في االستبيانات 

طالب وطالبة مف طمبة كمية التربية الرياضية  (288والمقاييس ،وطبقت عمى عينة مكونة مف )
طمبة التربية الرياضية يزداد غيابيـ عف : توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميابجامعة بابل ، 

المحاضرات وكثرة الرسوب واتجاىاتيـ المستقبمية وتحقيق الذات والسموؾ والميارات االجتماعية 
 بنسبة عالية. عف السموؾ الصحي غير السميـ لدييـ  فضال  
 (ـٖٕٔٓدراسة عبيد)  -ٗ

بعض المشكالت المينية لتدريسيي مادة المبارزة في  ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 
أقساـ  وكميات التربية الرياضية بالجامعات العراقية ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي باألسموب 

قياس كأداة لجمع البيانات ، وطبقتو عمى المسحي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، واستخدمت الباحثة الم
: مفردات المنيج توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ،( مدرس ومدرسة  44عينة مكونة مف ) 

مع قدرات الطمبة المعرفية والميارية  يتالءـالخاصة بمادة المبارزة تتسـ باالتساع والكثافة وىذا ال 
حياف يتسـ في ضعف دة، اف درس المبارزة في أكثر األسبوعية المعطاة ليذه الماومع الساعات األ

مف والسالمة وذلؾ لقمة القاعات المخصصة لدرس المبارزة والتجييزات الخاصة  عوامل األ
بالمبارزة، عدـ توفر التجييزات الخاصة بالمبارزة ال يشعر الطمبة باألمف واالطمئناف عند ممارسة 

 داء.األ ىعم حركاتيا مما يؤثر سمبا  
 (ـٕٕٔٓاسة ياسيف )در  -٘

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية 
والرياضة في جامعة األقصى في تعمـ مساقات الجمباز بجامعة األقصى، واتبع الباحث المنيج 

قة العمدية الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتـ تطبيق الدراسة عمى عينة تـ اختيارىا بالطري
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( مف طمبة كمية التربية البدنية والرياضة في جامعة األقصى، ولتحقيق أىداؼ الدراسة 66وقواميا)
توصمت قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة والتي ىي عبارة عف استبانة شفيية أديت بطريقة )المقابمة(، 

 سة.: المشكالت كانت كبيرة في مجاالت الدراالدراسة إلى عدة نتائج أىميا
 (ـٕٔٔٓدراسة المصري )  -ٙ

ىدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجو طمبة التدريب الميداني بقسـ تعميـ 
الرياضة بجامعة األقصى، ولتحقيق ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة عمدية مف طمبة قسـ تعميـ 

راسة، واستخدـ الباحث وىـ كل مجتمع الد ( طالبة  48، )( طالبا  69الرياضة وطالباتيا وتكونت مف )
: وجود معوقات تواجو طمبة توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىمياالمنيج الوصفي التحميمي، 

 التدريب العممي في أثناء قياميـ بالتدريب.
 (ـٕٔٔٓدراسة حمارشة كالريماكي )  -ٚ

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو طمبة التدريب الميداني في دائرة 
لتربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظر الطمبة، وتمثمت أداة الدراسة في استخداـ الباحثاف ا

الستبانة واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي لمالءمتو لطبيعة الدراسة، وتكوف مجتمع 
درجة  : أفتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا( طالبا وطالبة، 71الدراسة مف عينة قواميا )

 المعوقات التي تواجو طمبة التدريب الميداني متوسطة.
 (ـٜٕٓٓدراسة الصفار)  -ٛ

المشكالت التي تواجو طمبة قسـ التربية الرياضية كمية  ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 
ساسية في أثناء فترة التدريب الميداني، واتبع الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة التربية األ

وتمثمت أداة الدراسة في استبياف لجمع المعمومات والبيانات، وتـ تطبيقو  عمى عينة مف  اسة،الدر 
توصمت الدراسة إلى عدة كمية التربية األساسية،  -طمبة السنة الدراسية الرابعة بقسـ التربية الرياضية

حيث المشاكل  وؿ مف: المشكالت المتعمقة بالزمالء ومدرسي المدرسة في الترتيب األنتائج أىميا
التي تواجو طمبة التدريب الميداني، المشكالت الشخصية في الترتيب الثاني مف حيث المشاكل التي 

 تواجو طمبة التدريب الميداني.
 (ـٕٕٔٓدراسة الشنباري ) -ٜ

أىـ العقبات التي تواجيو كمية التربية البدنية والرياضة  ىالتعرؼ عم ىلإىدفت ىذه الدراسة 
الطالب، ووضع تصور مقترح  ػفع األثقاؿ والتعرؼ عمي أكثر المشكالت حدة لدفي تعمـ ميارات ر 
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مكانيات الطالب، واتبع الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو لطبيعة إيتناسب مع 
وتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية لجميع الطالب الذيف أنيوا دراسة مساؽ رفع  الدراسة،

توصمت في القسـ،  ىولطالبا مف طالب المجموعة األ (22)معة األقصى البالغ عددىـ األثقاؿ بجا
 ػ: وجود مشكالت في الجانب التعميمي وكانت أكثر المشكالت حدة لدالدراسة إلى عدة نتائج أىميا

أفراد العينة، صعوبة تعمـ ميارات رفع األثقاؿ لما تحتاج مف توافق عضمي عصبي، وال تتاح 
 صة التدريب عمي رفع األثقاؿ.لالعبيف فر 

 

 (ـٕٗٓٓدراسة عيسي كسمماف) -81

الصعوبات التي تواجو التدريب الميداني في قسـ  ىالتعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 
التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية بفمسطيف كما يراىا الطمبة، واتبع الباحثاف المنيج 

طبيعة الدراسة، واستخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لجمع الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو ل
المعمومات لمالئمتيا لطبيعة الدراسة، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة التدريب الميداني لقسـ 

( طالبا  وطالبة، 46عينة قواميا ) ىالتربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، وأجريت الدراسة عم
: درجة الصعوبات كانت عالية في مجاالت اإلمكانيات دة نتائج أىمياتوصمت الدراسة إلى ع

الرياضية، والبرنامج والمنياج، واإلدارة، واإلشراؼ، وطمبة المدارس والصعوبات كانت عند اإلناث 
أكثر مف الذكور، وكانت أكثر مجاالت الصعوبات قدرة عمي التنبؤ في مجاالت اإلمكانيات 

 الرياضية.
 (,john ٕٕٓٓدراسة )-88

أىـ المعوقات التي تواجو اإلدارة الرياضية في والية أرىايو  ىىدفت الدراسة لمتعرؼ عم
( 818وتكونت عينة الدراسة مف ) الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، بأمريكا، واتبع الباحث المنيج

( فقرة موزعة 68)مف اإلدارييف والعامميف في االتحادات الرياضية المحمية، وتكونت أداة الدراسة مف 
: وجود توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميامجاالت ) التخطيط ، والموارد المالية، التقويـ(،  ىعم

تواجو اإلدارة الرياضية وعدـ وجود وضوح معيار حقيقي إلجراء عممية التقييـ  معوقات كبيرة جدا  
 لدرس التربية الرياضية.
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 التعقيب عمى دراسات المحكر الثاني:

  مف حيث اليدؼ:أكالً 

تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة و أغراضيا، فبعضيا ىدفت إلى معرفة و تحديد 
المشكالت، والمعيقات، والصعوبات التي تواجو طمبة كمية التربية الرياضية كدراسة كل مف: دراسة 

سة (، دراـ2182(، ودراسة ياسيف)ـ2184(، ودراسة عباس)ـ2184(، وأبو سالـ )ـ2185أبو سالـ)
(، ودراسة ـ2119(، ودراسة الصفار )ـ2188(، ودراسة حمارشة والريماوؼ)ـ2188المصرؼ )
(، دراسات تناولت المشكالت مف وجية نظر ـ2114(، ودراسة عسيى وسمماف )ـ2182الشنبارؼ )

 (.,john 2114(، ودراسة )ـ2186األكاديمييف كدراسة كل مف: عبيد )

ت السابقة مف حيث اليدؼ العاـ و ىو التعرؼ عمى وقد اتفقت دراسة الباحث مع الدراسا
 المشكالت، أو الصعوبات، أو المعيقات، التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضية.

 ثانيًا: مف حيث العينة:

فقد تنوعت عينات الدراسات السابقة بطبيعة أنواعيا وأىدافيا، حيث اختارت بعض الدراسات 
(، وأبو سالـ ـ2185الرياضية والبدنية كدراسة كل مف : دراسة أبو سالـ)عينات مف طمبة الكميات 

(، ودراسة ـ2188(، دراسة المصرؼ )ـ2182(، ودراسة ياسيف)ـ2184(، ودراسة عباس)ـ2184)
(، ودراسة ـ2182(، ودراسة الشنبارؼ )ـ2119(، ودراسة الصفار )ـ2188حمارشة والريماوؼ)

(، ـ2186مفت دراسة الباحث مع دراسة كل مف: عبيد )(، في حيف اختـ2114وسمماف ) عيسى
(، مف حيث الفئة المستيدفة إذ كانت عينات الدراستيف مف األكاديمييف و ,john 2114ودراسة )
 اإلدارييف.

 ثالثا: مف حيث األدكات:

البيانات والمعمومات، ما عدا دراسة  لجمع كأداة االستبانة السابقة الدراسات أغمب استخدمت
( استخدمت ـ2186( استخدمت المقياس واالستبياف كأداة لمدراسة ، ودراسة عبيد)ـ2184)عباس 

( المقابمة في جمع البيانات ـ2182المقياس كأداة لمدراسة، وفي حيف استخدمت دراسة أبو ياسيف)
 والمعمومات.
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ىذا وقد تشابيت دراسة الباحث مع معظـ الدراسات السابقة في ىذا المحور في استخداـ 
 الستبانة في جمع المعمومات والبيانات.ا

 رابعًا: مف حيث المنيج:

استخدمت كافة الدراسات السابقة في ىذا المحور المنيج الوصفي التحميمي، وتتفق دراسة 
الباحث في ذلؾ مع كل الدراسات السابقة في ىذا المحور  في المنيج المتبع كونو المنيج األنسب 

 )االستبانة( أداة لجمع البيانات.ألداة الدراسات التي تتخذ مف 

 خامسًا: مف حيث نتائج الدراسة:

جميع الدراسات السابقة أكدت عمى وجود المشكالت و المعيقات والصعوبات ، و اختمفت 
أغمبيا أجمع عمى أف  أف إال ،تمؾ المشكالت و المعيقات والصعوبات مف دراسة إلى أخرػ 

لمشكالت و المعيقات والصعوبات وىذا ما أكدتو أيضا اإلمكانات كانت دائما تتصدر قائمة تمؾ ا
دراسة الباحث، في حيف اختمفت دراسة الباحث مف حيث النتائج مع دراسة كل مف: دراسة 

 ـ2114(، ودراسة )ـ2114(، ودراسة عيسى وسمماف)ـ2182(، ودراسة الشنبارؼ)ـ2119الصفار)
john.) 

 كريف معا :تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة الخاصة بالمح

 في ضوء ما تـ عرضو مف الدراسات السابقة بمحاورىا المختمفة وما استخمص مف نقاط
اتفاؽ ونقاط اختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة تبيف لمباحث أف الدراسة الحالية تختمف 

التي تواجو  عف الدراسات السابقة في أنيا قسمت الدراسات إلى محوريف )دراسات تناولت المشكالت
التربية الرياضية في التعميـ العاـ، دراسات تناولت المشكالت التي تواجو طمبة التربية الرياضية في 

 (.خاصالتعميـ الجامعي بشكل 
 كبصكرة عامة فقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في:

 .إعداد اإلطار النظرؼ في ىذه الدراسة 
 .بناء و تصميـ أداة الدراسة 
 د محاور األداة.تحدي 
 .تفسير النتائج وتحميميا 
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 الطريقة كاإلجراءات :الفصل الرابع
يتناوؿ ىذا الفصل وصفا  مفصال  لإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة، حيث 

لبدنية والرياضة بجامعة األقصى، تمثل ىدؼ الدراسة في المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية ا
ووضع تصور مقترح لمتغمب عمييا، وتعريف منيج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة 
الدراسة، وا عداد أداة الدراسة )االستبانة(، والتأكد مف صدقيا وثباتيا، وبياف إجراءات الدراسة، 

 وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات. واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج،
 أكاًل: منيج الدراسة :

 اعتمد الباحث في دراستو:

 المنيج الكصفي التحميمي:

يعرؼ بأنو " المنيج الذؼ يتناوؿ دراسة أحداث وظواىر وممارسات قائمة موجودة ومتاحة 
ل معيا لمدراسة والقياس كما ىي، دوف تدخل الباحث في مجرياتيا، ويستطيع الباحث أف يتفاع

(، ويعرؼ المنيج الوصفي التحميمي أيضا  بأنو " أحد  46 ، صـ2111فيصفيا ويحمميا" ) األغا، 
أشكاؿ التحميل والتفسير العممي المنظـ لوصف ظاىرة أو مشكمة محددة، وتصويرىا كمي ا عف طريق 

خ ضاعيا لمدراسة جمع البيانات والمعمومات المقننة عف الظاىرة أو المشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 
 (624، ص ـ2115)ممحـ، الدقيقة". 

المنيج الوصفي التحميمي، وذلؾ لمالئمتيا لطبيعة اليدؼ مف ىذه الدراسة  كاستخدـ الباحث
والمنيج الوصفي التحميمي ىو وصف دقيق ومنظـ و أسموب تحميمي لمظاىرة أو المشكمة المراد 

ممية وتفسيرىا بطريقة موضوعية وحيادية بما بحثيا، مف خالؿ منيجية عممية لمحصوؿ عمى نتائج ع
 يحقق أىداؼ البحث و فرضياتو.
 ثانيًا: مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى 
( 667( موزعيف ) 499، والبالغ عددىـ )2187/ـ2186بخانيونس، المسجميف في الفصل الدراسي 

 (.862ا  وطالبة )طالب
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 :ثالثًا: عينة الدراسة

كمية التربية البدنية مف  وطالبة ( طالب21وتكونت مف )العينة االستطالعية لمدراسة: -ٔ
تـ اختيارىـ بالطريقة  2187-ـ2186لمعاـ الدراسي  والرياضية بجامعة األقصى بخانيونس

ثبات بالطرؽ المناسبة وقد تـ استبعادىـ العشوائية ليتـ تقنيف أداة الدراسة عمييـ مف خالؿ الصدؽ وال
 مف التطبيق النيائي.

 العينة الفعمية لمدراسة:-ٕ

طمبة كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة  (286تكونت عينة الدراسة األصمية مف ) 
%( مف المجموع الكمي لممجتمع 57.68بواقع ) 2187-ـ2186لمعاـ الدراسي األقصى بخانيونس، 

 لجداوؿ التالية توضح عينة الدراسة:األصمي، وا
 يكضح عينة الدراسة حسب الجنس: (4.1جدكؿ )

 المئكية لممجتمع النسبة لمعينة  النسبة المئكية المجتمع العينة المتغير

 42.58 54.5 667 156 ذكر
 98.48 45.5 862 130 أنثى
 76.12 811 499 286 المجمكع

 لمستكى الدراسييكضح عينة الدراسة حسب ا: (4.2جدكؿ )

 المئكية لممجتمعالنسبة لمعينة  النسبة المئكية المجتمع ينةالع المتغير

 42.26 24.8 868 71 األكؿ

 74.78 30.1 885 86 الثاني

 68.17 28.3 889 81 الثالث

 49.48 16.8 97 48 الرابع

  811 499 286 المجمكع
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 أداة الدراسة: رابعًا: 

ة الحالية استبانة المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية استخدـ الباحث في الدراس
والرياضية  مف إعداده ، وتـ تقنييف االستبانة عمى البيئة الفمسطينية وعمى الفئة المستيدفة طمبة كمية 

 :كفق الخطكات التاليةالتربية البدنية والرياضية في جامعة األقصى، 

الع عمى األدب التربوؼ والعديد مف الدراسات السابقة التي قاـ الباحث باالطإعداد المقياس: 
تناولت موضوع المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية الرياضية ومف ىذه الدراسات دراسة كل مف 

(، دراسة المصرؼ ـ2182(، ودراسة ياسيف)ـ2184(، ودراسة عباس)ـ2184: أبو سالـ )
(، ودراسة الشنبارؼ ـ2119(، ودراسة الصفار )ـ2188(، ودراسة حمارشة والريماوؼ)ـ2188)
 ( .ـ2114(، ودراسة عسيى وسمماف )ـ2182)

 
 صدؽ كثبات المقياس:

 :ويقصد بالصدؽ أف تقيس االستبانة ما وضعت مف أجمو، وتـ التحقق مف الصدؽ  الصدؽ
 بالطرؽ اآلتية:

 حساب صدؽ المحكميف الستبانة المشكالت: - أ

مالئمة مفردات  ػصدؽ المحكميف لمتأكد مف مدتـ حساب صدؽ االستبانة بواسطة 
معرفة " المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية لمغرض الذؼ وضعت مف أجمو وىو  االستبانة

وذلؾ بعرض االستبانة عمى بعض أساتذة الجامعات الفمسطينية المتخصصيف البدنية والرياضية " 
 (.8ـ في مدػ مناسبة مفرداتيا )ممحق رقـفي مجاؿ التربية الرياضية والخبراء، لألخذ برأيي

وبعد االطالع عمى ىذه الدراسات وما تضمنتو مف استبانات خاصة بالمشكالت، قاـ 
وتـ  الباحث بإعداد االستبانة الحالية الخاصة بػالمشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية الرياضية،

بارة موزعة عمى مجاليف، كما في ( ع66والتي تتكوف مف ) عرضيا عمى الخبراء والمحكميف ، 
 .(4.3الجدوؿ رقـ )
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 كزيع فقرات استبانة المشكالت التي تكاجو طمبة كمية التربية البدنية كالرياضية: ت(4.3جدكؿ )

 عدد الفقرات مجاؿال ـ

 88 المشكالت الخاصة بمجاؿ اإلمكانات الرياضية 8

 88 المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية 2

 66 انة ككلاالستب 6

تتـ استجابة المفحوص عمى عبارات المقياس وفق تدرج خماسي ليكرت،  طريقة تصحيح المقياس:
يتكوف ىذا التدرج مف البدائل )كبيرة جدا ، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جدا (، وعمى المفحوص أف 

تحت البديل )×( يختار البديل الذؼ يراه مف وجية نظره أكثر انطباقا عميو وذلؾ بوضع عالمة 
( عمى الترتيب،  5 ، 4 ، 6 ، 2 ، 8المناسب أماـ كل عبارة، وقد اعطيت ليذه البدائل الدرجات ) 

 (.881 – 66وبالتالي فإف درجات المقياس تتراوح ما بيف )

 

 صػدؽ االتساؽ الداخمي الستبانة المشكالت: - ب

ط بيف كل فقرة مف فقرات تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة بإيجاد معامل االرتبا
االستبانة والدرجة الكمية ليا، ومعامل االرتباط بيف كل فقرة والمجاؿ الذؼ تنتمي إليو، وبيف المجاؿ 

 والدرجة الكمية لالستبانة، كما يمي:

 معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية الستبانة المشكالت: - أ

بيف كل فقرة والدرجة الكمية لالستبياف، كما يوضحيا الجدوؿ رقـ تـ حساب معامل االرتباط 
(4.4 .) 
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التي تكاجو  بانة المشكالتمعامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية الست: (4.4جدكؿ )
 طمبة كمية التربية البدنية كالرياضية

معامل  الرقـ
 مستكى الداللة رتباطمعامل اال  الرقـ مستكى الداللة االرتباط

 1.18دالة عند  1.66 ٜٔ 1.18دالة عند  1.62  .ٔ

 1.18دالة عند  1.44 ٕٓ 1.18دالة عند  1.52  .ٕ

 1.18دالة عند  1.65 ٕٔ 1.18دالة عند  1.61  .ٖ

 1.18دالة عند  1.68 ٕٕ 1.15دالة عند  1.65  .ٗ

 1.18دالة عند  1.49 ٖٕ 1.18دالة عند  1.69  .٘

 1.18دالة عند  1.51 ٕٗ 1.18دالة عند  1.64  .ٙ

 1.18دالة عند  1.57 ٕ٘ 1.18دالة عند  1.54  .ٚ

 1.18دالة عند  1.61 ٕٙ 1.18دالة عند  1.61  .ٛ

 1.18دالة عند  1.44 ٕٚ 1.18دالة عند  1.49  .ٜ

 1.18دالة عند  1.56 ٕٛ 1.18دالة عند  1.47  .ٓٔ

 1.18دالة عند  1.58 ٜٕ 1.18دالة عند  1.45  .ٔٔ

 1.18دالة عند  1.49 ٖٓ 1.18دالة عند  1.46  .ٕٔ

 1.18دالة عند  1.57 ٖٔ 1.18دالة عند  1.45  .ٖٔ

 1.18دالة عند  1.48 ٕٖ 1.18دالة عند  1.47  .ٗٔ

 1.18دالة عند  1.42 ٖٖ 1.18دالة عند  1.59  .٘ٔ
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معامل  الرقـ
 االرتباط

 مستكى الداللة رتباطمعامل اال  الرقـ مستكى الداللة

 1.18دالة عند  1.42 ٖٗ 1.18دالة عند  1.54  .ٙٔ

 1.18دالة عند  1.61 ٖ٘ 1.18دالة عند  1.59  .ٚٔ

 1.18دالة عند  1.58 ٖٙ 1.18دالة عند  1.66  .ٛٔ

 (ٖٔ.ٓبمغت ) ٘ٓ.ٓكمستكى داللة  ٖٛقيمت )ر( الجدكلية عند درجة حرية 

 (ٜٖ.ٓبمغت ) ٔٓ.ٓكمستكى داللة  ٖٛقيمت )ر( الجدكلية عند درجة حرية 

( أف جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطا  ذو داللة إحصائية مع 4.8يتضح مف الجدوؿ )
 ستبانة، وىذا يدلل عمى صدؽ األداة.الدرجة الكمية لال

 معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو: - ب

تـ حساب معامل االرتباط بيف كل فقرة والدرجة الكمية لممجاؿ، كما يوضحيا الجدوؿ رقـ 
(4.5.) 

الدرجة الكمية ستبانة ك معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات اال: (4.5جدكؿ )
 التي تكاجو طمبة كمية التربية البدنية كالرياضية الستبانة المشكالت

معامل  الرقـ
 مستكى الداللة معامل االرتباط الرقـ مستكى الداللة االرتباط

 المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية المشكالت الخاصة بمجاؿ االمكانات الرياضية

 1.18دالة عند  1.67 ٜٔ 1.18دالة عند  1.65  .ٔ

 1.18دالة عند  1.47 ٕٓ 1.18دالة عند  1.57  .ٕ

 1.18دالة عند  1.66 ٕٔ 1.18دالة عند  1.65  .ٖ
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معامل  الرقـ
 االرتباط

 مستكى الداللة معامل االرتباط الرقـ مستكى الداللة

 1.18دالة عند  1.71 ٕٕ 1.18دالة عند  1.48  .ٗ

 1.18دالة عند  1.55 ٖٕ 1.18دالة عند  1.78  .٘

 1.18دالة عند  1.52 ٕٗ 1.18دالة عند  1.72  .ٙ

 1.18دالة عند  1.67 ٕ٘ 1.18دالة عند  1.55  .ٚ

 1.18دالة عند  1.68 ٕٙ 1.18دالة عند  1.65  .ٛ

 1.18دالة عند  1.57 ٕٚ 1.18دالة عند  1.69  .ٜ

 1.18دالة عند  1.72 ٕٛ 1.18دالة عند  1.78  .ٓٔ

 1.18دالة عند  1.62 ٜٕ 1.18دالة عند  1.55  .ٔٔ

 1.18دالة عند  1.59 ٖٓ 1.18دالة عند  1.47  .ٕٔ

 1.18دالة عند  1.78 ٖٔ 1.18 دالة عند 1.48  .ٖٔ

 1.18دالة عند  1.59 ٕٖ 1.18دالة عند  1.47  .ٗٔ

 1.18دالة عند  1.56 ٖٖ 1.18دالة عند  1.59  .٘ٔ

 1.18دالة عند  1.45 ٖٗ 1.18دالة عند  1.62  .ٙٔ

 1.18دالة عند  1.62 ٖ٘ 1.18دالة عند  1.67  .ٚٔ

 1.18دالة عند  1.67 ٖٙ 1.18دالة عند  1.69  .ٛٔ

 (ٖٔ.ٓبمغت ) ٘ٓ.ٓكمستكى داللة  ٖٛدكلية عند درجة حرية قيمت )ر( الج

 (ٜٖ.ٓبمغت ) ٔٓ.ٓكمستكى داللة  ٖٛقيمت )ر( الجدكلية عند درجة حرية 
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( أف جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطا  ذو داللة إحصائية مع 4.5يتضح مف الجدوؿ )
 ألداة.الدرجة الكمية لممجاؿ الذؼ تنتمي إليو، وىذا يدلل عمى صدؽ ا

 معامل االرتباط بيف كل مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة: - ت

تـ حساب معامل االرتباط بيف كل مجاؿ مف مجاالت والدرجة الكمية لالستبانة، كما 
 (. 4.6يوضحيا الجدوؿ رقـ )

 
تنتمي إليو في  لممجاؿ الذيمعامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية : (4.6جدكؿ )

 التي تكاجو طمبة كمية التربية البدنية كالرياضية استبانة المشكالت

 مستكى الداللة معامل االرتباط المجاالت الرقـ

 1.18دالة عند  1.89 المشكالت الخاصة بمجاؿ االمكانات الرياضية  .ٔ

 1.18دالة عند  1.88 المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية  .ٕ

( أف جميع مجاالت االستبانة مرتبطة ارتباطا  ذو داللة إحصائية 4.6تضح مف الجدوؿ )ي
 مع الدرجة الكمية لالستبانة، وىذا يدلل عمى صدؽ األداة.

 :حساب ثبات استبانة المشكالت: قاـ الباحث بحساب ثبات االستبانة بالطرؽ التالية 
 طريقة التجزئة النصفية: -أ

ئة النصفية لحساب ثبات االستبانة مف خالؿ تطبيق االستبانة عمى تـ استخداـ طريقة التجز 
( مف طمبة كمية التربية البدنية والرياضية، وقد 41عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا )

 (، مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات مرتفع.1.86بمغت قيمة معامل الثبات)
 معامل ألفا كركنباخ: -ب

معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس بعد تجريبيا عمى عينة استطالعية  تـ استخداـ
( مف طمبة كمية التربية البدنية والرياضية، وقد بمغت قيمة معامل 41مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا )

 (، وىذه القيـ تدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات مرتفع.1.92الثبات)
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: -

 استخدـ الباحث في التحميل اإلحصائي برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية
(Statistical Package for Social Sciences – SPSS). 

 صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة. معامل ارتباط بيرسوف إليجاد 
 .معامل التجزئة النصفية، ومعامل ألفا كرونباخ لمتأكد مف ثبات االستبانة 
 توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتعرؼ إلى استجابات الطمبة عمى فقرات االستبانة.الم 
  اختبار(T.test) .إليجاد الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية لمتغير الجنس 
  اختبار تحميل التبايف األحادؼOne way ANOVA   إليجاد الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية

 بيف متغير المستوػ.

يما يتعمق بتفسير نتائج الدراسة اعتمد الباحث عمى التدرج الخماسي لميكرت لالستبانة، أما ف
 (. 4.7كما يوضحيا الجدوؿ)

 لميكرت لالستبانةالتدرج الخماسي  :(4.7جدكؿ )

 الدرجة الكزف النسبي المتكسط الحسابي

 قميمة جدا   -1.21 -8

 قميمة -1.66 -8.8

 متوسطة -1.52 -2.6

 كبيرة -1.68 -6.4

 كبيرة جدا   1.84-811 -4.2
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 نتائج الدراسة كمناقشتيا
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 نتائج الدراسة كمناقشتيا: الفصل الخامس 
 :تمييد

يتناوؿ ىذا البحث عرضا  مفصال  لنتائج الدراسة التي توصل إلييا الباحث ومناقشتيا 
اليدؼ منيا التعرؼ إلى المشكالت التي  وتفسيرىا في ضوء مشكمة الدراسة وتساؤالتيا، والتي كاف

تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى، ووضع تصور مقترح لمتغمب عمييا، 
( في معالجة بيانات الدراسة وسيتـ عرض النتائج SPSSحيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي )

 مى حدة.التي تـ التوصل إلييا ومناقشتيا وتفسيرىا لكل سؤاؿ ع
 نتائج الدراسة كمناقشتيا:

 النتائج التي تتعمق بالسؤاؿ األكؿ كمناقشتيا:أكاًل: 

ما المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية  :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ: كنص عمى
 والرياضة بجامعة األقصى المتعمقة باإلمكانات الرياضية؟

لباحث بدراسة أؼ المجاالت تحصل عمى أعمى درجة مف وجية نظر ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ ا
أفراد العينة، تـ إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ والوزف النسبي كما يوضحيا 

 (.5.1الجدوؿ )
 قيمة الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي لمعينة ككل كالترتيب لفقرات المجاؿ": (5.1جدكؿ )

 " االمكانات الرياضية

المتكسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

الكزف 
 الترتيب النسبي

 5 69.00 1.16 3.45 األدوات الرياضية قديمة وغير مطابقة لممواصفات القانونية.  .ٔ

ٕ.  
قمة الوسائل التعميمية التي تساعد عمى شرح الميارات 

 الرياضية.
3.45 1.10 69.00 6 

لمصادر والمراجع العممية المتخصصة بالتربية قمة توافر ا  .ٖ
 الرياضية في مكتبة الجامعة.

3.27 1.22 65.40 82 
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المتكسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

الكزف 
 الترتيب النسبي

اختالؼ األدوات واألساليب والمرافق المستخدمة بيف الذكور   .ٗ
 واالناث.

3.38 1.18 67.60 7 

 9 67.00 1.19 3.35 عداد الطمبة.إ عدـ تناسب األدوات الرياضية المتوفرة مع   .٘

 81 66.40 1.25 3.32 المالعب القانونية الخاصة بالتعميـ والتدريب.عدـ توفر   .ٙ

 86 63.00 1.23 3.15 قمة مساعدة الطمبة القدامى الطمبة الجدد.  .ٚ

 87 62.80 1.23 3.14 ندرة معرفة الطمبة قوانيف األلعاب الرياضية.  .ٛ

 8 67.60 1.25 3.38 قمة الصاالت المغطاة داخل الكمية.  .ٜ

 85 63.40 1.21 3.17 زف لألدوات الرياضية .قمة توافر مخا  .ٓٔ

 84 64.60 1.25 3.23 ندرة وجود أجيزة قياس واختبارات لمميارات العممية.  .ٔٔ

 88 58.60 1.27 2.93 قمة الكادر التعميمي المتخصص في الكمية.  .ٕٔ

 88 65.60 1.25 3.28 افتقار المالعب إلى عوامل األمف والسالمة.  .ٖٔ

ٔٗ.  
سبة لتبديل مالبس الطمبة وأماكف قمة وجود غرؼ غيار منا

 لحفظيا.
3.59 1.34 71.80 2 

 4 69.40 1.24 3.47 عدـ وجود دورات تدريبية رياضية لمطمبة.  .٘ٔ

 86 65.00 1.28 3.25 يوجد ازدواجية في المالعب داخل الكمية.  .ٙٔ

 8 73.60 1.30 3.68 ال تراعي الجامعة الوضع االقتصادؼ الصعب لطمبة الكمية.  .ٚٔ

 6 71.40 1.31 3.57 الجامعة جميع التسييالت الالزمة لطمبة الكمية. ال توفر  .ٛٔ

 *** 66.73 70. 3.34 الدرجة الكمية
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متوسط درجة االستجابة لدػ عينة الدراسة عمى ىذا يتضح مف الجدكؿ السابق ما يمي:  
اؿ ما %( وتراوحت نسب فقرات المج66.76( وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ )6.64المجاؿ بمغت )

 (، وقد تـ ترتيب الفقرات كما في الجدوؿ.%76.61 -%58.61بيف )

( والتي نصت عمى " 76.61( فقرة وبوزف نسبي )88( مف أصل )87وحازت العبارة رقـ )  
مف وجية نظر ترتيب األوؿ ال عمى"  ال تراعي الجامعة الوضع االقتصادؼ الصعب لطمبة الكمية

( فقرة 88( مف أصل ) 84ة كبيرة ،وجاءت العبارة رقـ) وىي التي جاءت بدرجة صعوبالطمبة 
قمة وجود غرؼ غيار مناسبة لتبديل مالبس الطمبة وأماكف  ( والتي نصت عمى "78.81وبوزف نسبي )

وحازت  ،الترتيب الثاني مف وجية نظر الطمبة  وىي التي جاءت بدرجة صعوبة كبيرة لحفظيا " 
ال توفر الجامعة ( والتي نصت عمى " 78.41بوزف نسبي )( فقرة و 88( مف أصل )88العبارة رقـ )

الترتيب الثالث  مف وجية نظر الطمبة وىي التي جاءت بدرجة  جميع التسييالت الالزمة لطمبة الكمية "
 أف : صعوبة كبيرة ويعزو الباحث ذلؾ إلى

لبدنية ىناؾ صعوبة كبيرة ومشكمة حقيقية في اإلمكانات الموجودة داخل كمية التربية ا   
إليو كل مف كد نتائج دراسة الباحث  وتتناغـ مع ما أشار ؤ والرياضة في جامعة األقصى كما ت

( ودراسة عيسى ـ2188ودراسة المصرؼ ) ،(ـ2182ودراسة ياسيف ) ،(ـ2185دراسة أبو سالـ)
ومف ناحية أخرػ يرػ الباحث  ،بية الرياضية بشكل عاـ( بخصوص إمكانات التر ـ2114وسمماف )

الوضع االقتصادؼ الصعب الذؼ يعيشو سكاف قطاع غزة بشكل عاـ وبسبب الحصار  بأف
والذؼ أثر بشكل كبير عمى إدخاؿ  ،غالؽ المتواصل لممعابراالسرائيمي الجائر عمى القطاع واإل

المعدات واألجيزة الرياضية الالزمة لتطوير كميات التربية الرياضية  التي يستفيد منيا طمبة 
 ،طينية بشكل عاـ وطمبة كمية التربية الرياضية في جامعة األقصى بشكل خاص  الجامعات الفمس

كما وأف االنقساـ في الساحة الفمسطينية أثر عمى الوضع المالي بشكل عاـ في قطاع غزة مما أدػ 
وسبب العديد مف المشكالت  ، جامعة األقصىالرياضية في التربية ةكمي توفير المكانات فيلتراجع 

وذلؾ األمر أدػ لقمة اىتماـ إدارة الجامعة  ،معات وخاصة جامعة األقصى في قطاع غزة داخل الجا
بتطوير األجيزة والمرافق والمعدات واألدوات الرياضة داخل الكمية وذلؾ مما أدػ لنزوح الطمبة 

 الجدد عف تخصص التربية الرياضية  .
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مكانيات وأدوات وأجيزة ومرافق إ كما ويرػ الباحث بضرورة توفير كل ما يمـز ليذا القسـ مف  
 . لبدنية والرياضة في جامعة األقصىال يمكف االستغناء عنيا داخل كمية التربية ا

قمة (  والتي نصت عمى "58.61ف نسبي )( وبوز 88( مف أصل )82وحازت العبارة رقـ )   
بدرجة قميمة ،  الكادر التعميمي المتخصص في الكمية" الترتيب األخير مف وجية نظر الطمبة وىي

( والتي نصت عمى "ندرة معرفة 62.81( وبوزف نسبي )88( مف أصل )8وحازت العبارة رقـ )
 ،وىي بدرجة قميمةقبل األخير مف وجية نظر الطمبة  الطمبة قوانيف األلعاب الرياضية" الترتيب

دة عقمة مسا( والتي نصت عمى "66.11وزف نسبي)( وب88( مف أصل ) 7وحازت العبارة رقـ)
 .وىي بدرجة قميمة  مف وجية نظر الطمبة " الترتيب قبل ما قبل األخيرالطمبة القدامى الطمبة الجدد

ويرػ الباحث بأف ىذا التدني النسبي لدرجة الصعوبة بالمقارنة مع الفقرات األخرػ المرتفعة    
رياضة في جامعة لبدنية والبشكل عاـ ربما يعود إلى وجود كادر تعميمي متخصص في كمية التربية ا

معيا بمينية عالية ولربما كاف ذلؾ ناتج مف  عمى مراعاة الفروؽ الفردية والتعامل يعمل  ،األقصى
معرفة المدرسيف لمدػ أىمية توفير الراحة النفسية لمطمبة وما قد ينعكس عمى الطمبة مف تفاعل مع 

 المدرس والمنياج .

تو العممية في جامعة األقصى ومف خالؿ ويؤكد الباحث مف خالؿ حياتو الدراسية وتجرب  
مدػ  ،زيارتو الشخصية لمكتبة الجامعة أثناء دراستو لمبكالوريوس وأثناء تطبيق دراسة الماجستير

 اىتماـ الكمية في جانب توفير المراجع والكتب التي تمـز الطمبة أثناء الدراسة لمرحمة البكالوريوس.
ما المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية  كنص عمى: ني:النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثا: ثانياً 

 ؟بالخطة الدراسيةالبدنية والرياضة بجامعة األقصى المتعمقة 

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بدراسة أؼ المجاالت تحصل عمى أعمى درجة مف وجية نظر 
رؼ والوزف النسبي كما يوضحيا أفراد العينة، تـ إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيا

 (.5.2الجدوؿ )
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 قيمة الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي لمعينة ككل كالترتيب لفقرات المجاؿ: (5.2جدكؿ )
 "الخطة الدراسية"

المتكسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

الكزف 
 الترتيب النسبي

 8 71.40 1.17 3.57 العممية.صعوبة تطبيق أنشطة بعض المقررات  ٔ

 6 65.60 1.12 3.28 نقص في المراجع االساسية لمتربية الرياضية بالكمية. ٕ

ٖ 
عداد معمـ التربية إ عدـ مساىمة المساقات التربوية في 

 الرياضية.
3.27 1.21 65.40 7 

 4 66.20 1.17 3.31 عدـ تمبية بعض المساقات الرياضية لطموحات الطمبة. ٗ

 88 64.60 1.23 3.23 ناث.توافر كادر تدريسي مف اإلقمة  ٘

ٙ 
عدـ مراعاة المساقات التربوية خصائص النمو المعرفي 

 لممتعمميف وفق الخطة الدراسية المعدة مف قبل الجامعة.
3.17 1.17 63.40 86 

 8 65.40 1.16 3.27 عدـ تنمية المساقات الرياضية الثقافة الرياضية العامة لمطمبة. ٚ

 9 65.40 1.14 3.27 دـ فيـ الطمبة لمخطة الدراسية الصحيحة.ع ٛ

 86 64.20 1.18 3.21 عدـ انتظاـ بعض المحاضريف في مواعيد المحاضرات. ٜ

 85 63.80 1.16 3.19 عدـ التناسب بيف المقررات النظرية والعممية. ٓٔ

ٔٔ 
مكانيات الجامعة عند وضع إعدـ األخذ بعيف االعتبار 

 الخطة.
3.29 1.16 65.80 5 

 87 62.80 1.22 3.14 قمة عدد ساعات المقررات في الفصل الدراسي الواحد. ٕٔ

 2 68.00 1.19 3.40 عدـ مناسبة وقت بعض المحاضرات لمطمبة. ٖٔ

 6 67.80 1.18 3.39 عدـ تسمسل المواد في الخطة. ٗٔ
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المتكسط  الفقرات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

الكزف 
 الترتيب النسبي

 82 64.60 1.23 3.23 عدـ تناسب بعض طرؽ التدريس العممية مع الطمبة. ٘ٔ

 88 60.20 1.24 3.01 قمة االىتماـ بالجانب العممي أكثر مف الجانب النظرؼ. ٙٔ

زيادة عدد الطمبة في الشعبة الدراسية الواحدة عف الحد  ٚٔ
 المطموب.

3.20 1.20 64.00 84 

 81 65.20 1.21 3.26 إعطاء األساتذة ألكثر مف مادة لنفس الطمبة. ٛٔ

 *** 65.22 72. 3.26 الدرجة الكمية

 يتضح مف الجدكؿ السابق ما يمي:

( وبمغ الوزف 6.26متوسط درجة االستجابة لدػ عينة الدراسة عمى ىذا البعد بمغت )  
، %(71.40 -% 60.20)%( وتراوحت نسب فقرات المجاؿ ما بيف 65.22النسبي ليذا المجاؿ )

 وقد تـ ترتيب الفقرات كما في الجدوؿ.

صعوبة تطبيق ( والتي نصت عمى "  78.41( بوزف نسبي )88)( مف أصل 8وحازت العبارة رقـ )
وحازت  ،الترتيب األوؿ مف وجية نظر الطمبة  وىي بدرجة كبيرة "  أنشطة بعض المقررات العممية

عدـ مناسبة وقت ( والتي نصت عمى " 68.11( بوزف نسبي )  88( مف أصل ) 86العبارة رقـ ) 
وحازت العبارة  ،ني مف وجية نظر الطمبة  وىي بدرجة كبيرة الترتيب الثا بعض المحاضرات لمطمبة "

( والتي نصت عمى " عدـ تسمسل المواد في 67.81( وبوزف نسبي ) 88( مف أصل ) 84رقـ )
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف  ،الترتيب الثالث مف وجية نظر الطمبة  وىي بدرجة كبيرة   الخطة "

ة في الفقرات الثالث عائد لمنظاـ األكاديمي المعموؿ بو السبب الحقيقي وراء ارتفاع درجة الصعوب
حيث يتمقى طمبة كمية التربية البدنية والرياضة محاضرة واحدة عممية فقط   ،في جامعة األقصى 

وذلؾ كوف الطمبة في المحاضرات  ،وىذا ال يكفي وبالذات في المساقات العممية  ،في كل أسبوع 
ىذا  ،وا مع ىذه الميارات أو يروىا أو يقوموا بتطبيقيا ألوؿ مرة العممية في غالب األحياف يتعامم

بالنسبة عمى الصعيد األكاديمي أما بالنسبة لمواعيد المحاضرات فيرػ الباحث أنيا ال تناسب الكثير 
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مف الطمبة خاصة أف موعدىا صباحا  والبعض مف الطمبة يعمموف في ىذه األوقات لتوفير لقمة 
 عية نظرا  لمظروؼ االقتصادية الصعبة في قطاع غزة.عيشيـ ورسوميـ الجام

لتسمسل الخطة  واضحا   ويرػ الباحث أيضا أف نظاـ الجامعة األكاديمي لـ يضع نظاما    
وذلؾ  ،الدراسية وترتيب المواد بشكل يسيل لمطالب تسجيل المواد المتاحة لو حسب مستواه الدراسي 

د ألنيا تكوف مبنية عمى مواد سابقة ليا مثال  : طالب أدػ إلى صعوبة الطمبة في دراسة بعض الموا
يا متاحة لو عمى التي تعتمد عمييا في األصل لػأن 2ولـ يدرس سباحة  6مستوػ ثاني يدرس سباحة 

 .صفحة التسجيل

مكانيات ويرػ الباحث أف ارتفاع درجة الصعوبة في الفقرات الثالث يعود أيضا إلى قمة اإل  
ة الدراسية الواحدة شعبدوات رياضية كافية في الكمية و كثرة عدد الطمبة في الالرياضية وعدـ وجود أ

 .ةمما يؤدؼ إلى عدـ تطبيق كافة الطمبة لمميارة العممي

لتكوف محاضرتيف عمميتيف عمى  ،ويرػ الباحث بضرورة زيادة عدد المحاضرات العممية   
أكبر لمممارسة والتكرار والتعمـ مف مما سيعطي الطمبة فرصة  ،األقل بمقدار ساعتيف لكل لقاء 

 وىذا ما يعطي المدرس أيضا فرصة إضافية لمتابعة أخطاء الطمبة وتصحيحيا . ،األخطاء

وتوافقت نتائج دراسة الباحث في ىذا المجاؿ مع دراسة كل مف كل مف دراسة أبو   
سمماف ( ودراسة عيسى و ـ2188ودراسة المصرؼ ) ،(ـ2182ودراسة ياسيف ) ،(ـ2185سالـ)

 (.ـ2114)

قمة التي نصت عمى "( و 61.21( بوزف نسبي )88( مف أصل )86وحازت العبارة رقـ )   
االىتماـ بالجانب العممي أكثر مف الجانب النظرؼ" الترتيب األخير مف وجية نظر الطمبة  وىي 

" ( والتي نصت عمى 62.81( بوزف نسبي )88( مف أصل )82بدرجة قميمة، وحازت العبارة رقـ )
قمة عدد ساعات المقررات في الفصل الدراسي الواحد" الترتيب قبل األخير مف وجية نظر الطمبة  

( والتي نصت 66.41( بوزف نسبي ) 88( مف أصل )6ـ )ونصت العبارة رق ،قميمة وىي بدرجة
ة عدـ مراعاة المساقات التربوية خصائص النمو المعرفي لممتعمميف وفق الخطة الدراسية المعدعمى "

ويعزو  قميمة مف قبل الجامعة " الترتيب ما قبل قبل األخير مف وجية نظر الطمبة  وىي بدرجة
 الباحث ذلؾ إلى: 
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تركيز الكادر التعميمي المتخصص في الكمية عمى الجانب العممي أكثر مف الجانب النظرؼ   
كثرة الميارات الرياضية وألف المساقات الرياضية يغمب عمييا الجانب التطبيقي لمميارات الرياضية ول

أما بالنسبة لممقررات الدراسية فمف وجية نظر الباحث أف عدد المحاضرات لممساؽ الواحد  ،العممية 
يرػ الباحث أف المساقات التربوية تراعي خصائص النمو  ،خالؿ الفصل مناسبة لفيـ الطمبة لممادة 

ويعزو الباحث زيادة الكفاءة  ،جامعة المعرفي لممتعمميف وفق الخطة الدراسية المعدة مف قبل ال
المعرفية لدػ الطمبة إلى خبرة المدرسيف الطويمة وسعة أفقيـ في مجاؿ العمل التعميمي كذلؾ فإف 
وجود نصف عدد حممة درجة الدكتوراه تخصص المناىج وطرؽ التدريس في التربية الرياضية 

ضل طرؽ التدريس الموجودة والتي وتخصص التدريب الرياضي مما يعطييـ الخبرة في استخداـ أف
 تتالءـ مع البيئة والمستوػ التعميمي بالكمية.

 كنص عمى:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:

في مستوػ المشكالت   (α ≥ 0.05)ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 
الدراسة تعزػ لمتغير التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة 

توجد فروؽ ال ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة فرضية متغير الجنس والتي نصيا:   الجنس؟
في مستوػ المشكالت التي تواجو طمبة كمية   (α ≥ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوػ 

)ذكور، إناث(.  التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة تعزػ لمتغير الجنس
ولمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشف عف داللة الفروؽ 

 ( يوضح ذلؾ.5.3بيف الجنسيف، والجدوؿ )
حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كقيمة اختبار "ت" لمكشف عف الفرؽ بيف متكسط : (5.3جدكؿ )

 أنثى( -عينة لممشكالت تعزى إلى متغير الجنس )ذكراستجابات تقدير أفراد ال

المتكسط  العدد نكع العينة مشكالت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 "قيمة "ت"
 مستكى 

 الداللة

 مكانات الرياضيةاإل
 74. 3.35 156 ذكر

ٓ.ٕ٘ 
غير دالة عند 

 66. 3.33 130 أنثى 1.15
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المتكسط  العدد نكع العينة مشكالت
 الحسابي

االنحراؼ 
 "قيمة "ت" المعياري 

 مستكى 

 الداللة

 الخطة الدراسية
 74. 3.27 156 ذكر

ٓ.ٕٖ 
ة عند غير دال
 69. 3.25 130 أنثى 1.15

( و المتوسط 3.35كاف المتوسط الحسابي إلجابات الذكور يساوؼ ) :مكانات الرياضيةاإل 
( وىي غير  1.25( وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوؼ )3.33الحسابي إلجابات اإلناث يساوؼ )

 ≤ α)إحصائية عند مستوػ  توجد فروؽ ذات داللةال ، وىذا يعني أنو 1.15دالة إحصائيا عند 
في مستوػ المشكالت الخاصة باإلمكانات الرياضية التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية  (0.05

 .)ذكور، إناث( والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة تعزػ لمتغير الجنس

الحسابي  ( و المتوسط3.27كاف المتوسط الحسابي إلجابات الذكور يساوؼ ) الخطة الدراسية:
( وىي غير دالة  1.26( وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوؼ )3.25إلجابات اإلناث يساوؼ )

  (α ≥ 0.05)، وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 1.15إحصائيا عند 
رياضة في مستوػ المشكالت الخاصة بالخطة الدراسية التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية وال

 بجامعة األقصى في فترة الدراسة تعزػ لمتغير الجنس )ذكور، إناث(.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى: 

التشابو في الظروؼ والمتطمبات الدراسية لمطالب والطالبات والنظاـ التعميمي الموحد في  
لى المرجعية العممية الواحدة لكل مإالكمية مف حيث ما يتوفر بيا مف  ف مكانات وتسييالت وا 

باإلضافة إلى أف  الكادر التعميمي الذؼ يدرس الذكور ىو نفسو الذؼ يدرس  ،الطالب والطالبات
 .يا لإلناثاالناث ونفس المساقات والميارات التي يدرسيا لمذكور يتـ تدريس

وجاءت  ،واجيوف الصعوبات نفسيا في الكميةويرػ الباحث أيضا أف الطالب والطالبات ي 
( ودراسة ـ2184 ،( ودراسة ) عباسـ2184 ،فقة مع نتائج دراسة) أبو سالـنتائج ىذه الدراسة مت

( ودراسة )حمارشة والريماوؼ ـ2182(  ودراسة )ياسيف ـ2188( ودراسة الشنبارؼ )ـ2182ياسيف )
(  حيث أظيرت أنو ال يوجد ـ2114سمماف  ،و) عيسى  (ـ2188( ودراسة  )المصرؼ ـ2188
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لمتغير الجنس في المعوقات الذؼ تواجو طمبة كمية التربية الرياضية  فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا  
 .(ـ2185مع نتائج دراسة ) أبو سالـ في حيف اختمفت ،في جامعة النجاح الوطنية 

 كنص عمى: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:

في مستوػ المشكالت   (α ≥ 0.05)ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 
اجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة تعزػ لممستوػ التي تو 
عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة فرضية متغير المستوػ والتي نصيا: ال توجد فروؽ ولإلجابة   الدراسي؟

في مستوػ المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية   (α ≥ 0.05)عند مستوػ  ذات داللة إحصائية
البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة تعزػ لمتغير المستوػ الدراسي ) األوؿ، الثاني، 

 الثالث، الرابع(.

ولمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ، لمكشف عف 
ودرجات الحرية داللة الفروؽ بيف درجات المستوػ، وتـ حساب مصدر التبايف ومجموع المربعات 

األوؿ، الثاني، الثالث، المستوػ الدراسي )ومتوسط المربعات وقيمة ؼ، ومستوػ الداللة تبعا لمتغير 
 ( يوضح ذلؾ.5.4الرابع(، والجدوؿ )

حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري حسب تقدير عينة البحث لمشكالت التي تكاجو : (5.4جدكؿ )
 كالرياضة بجامعة األقصى تعزى لمتغير المستكى الدراسي طمبة كمية التربية البدنية

 )األكؿ، الثاني، الثالث، الرابع(

المتكسط  العدد المتغير المشكالت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 الرياضية اإلمكانات

 73. 3.09 71 األكؿ

 65. 3.27 86 الثاني

 66. 3.50 81 الثالث

 72. 3.55 48 الرابع

 70. 3.34 286 المجمكع
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المتكسط  العدد المتغير المشكالت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 الخطة الدراسية

 75. 3.00 71 األكؿ

 62. 3.19 86 الثاني

 72. 3.44 81 الثالث

 71. 3.49 48 الرابع

 72. 3.26 286 المجموع

 لمربعات كقيمة ؼ، كمستكى الداللةمصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط ا: (5.5جدكؿ )
 كؿ، الثاني، الثالث، الرابع(تبعا لمتغير المستكى الدراسي )األ 

مجمكع  مصدر التبايف البياف
 المربعات

 درجات

 الحرية

 متكسط

 المربعات

 قيمة

F 
مستكى 
 الداللة

 مكانات الرياضيةاإل

 3.11 3.00 9.32 بيف المجموعات

دالة عند  6.63
1.18 

 47. 282.00 132.10 داخل المجموعات

  285.00 141.41 المجمكع

 اسيةالخطة الدر 

 3.44 3.00 10.33 بيف المجموعات

7.08 
دالة عند 

1.18 

 
 49. 282.00 137.14 داخل المجموعات

  285.00 147.47 المجمكع

 كيتضح مف خالؿ الجداكؿ السابقة:

،  1.18( وىي دالة عند مستوػ الداللة 6.66كاف قيمة ؼ تساوؼ ) :مكانات الرياضيةاإل  
في مستوػ المشكالت   (α≥0.05)ات داللة إحصائية عند مستوػ توجد فروؽ ذوىذا يعني أنو 
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باإلمكانات الرياضية التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في الخاصة 
 فترة الدراسة تعزػ لمتغير المستوػ الدراسي ) األوؿ، الثاني، الثالث، الرابع (.

،  وىذا 1.18( وىي دالة عند مستوػ الداللة 7.18)كاف قيمة ؼ تساوؼ  :الخطة الدراسية  
في مستوػ المشكالت الخاصة   (α≥0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ يعني أنو 

بالخطة الدراسية التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة 
 الثاني، الثالث، الرابع (. تعزػ لمتغير المستوػ الدراسي ) األوؿ،

 (5.6لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا، كما يوضحيا جدوؿ )  LSDنتائج اختبار وبدراسة 
 لمتعرؼ إلى اتجاه الفركؽ كدالالتيا LSDنتائج اختبار : (5.6جدكؿ )

 الخطة الدراسية مكانات الرياضيةاإل المجاؿ    المستكى 

 األكؿ

 1.89888- 1.8828 الثاني

 *1.46964- *1.48886- الثالث

 *1.48924- *1.46662- الرابع

 الثاني
 *1.24826- *1.26616- الثالث

 *1.29886- *1.28152- الرابع

 1.14991- 1.14451- الرابع الثالث

 كيتضح مف خالؿ الجداكؿ السابقة:

صة في مستوػ المشكالت الخا  (α≥0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 
باإلمكانات الرياضية التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة 
الدراسة تعزػ لمتغير المستوػ الدراسي لصالح المستوػ الثالث والرابع عمى المستوػ األوؿ والثاني، 

جوىرية في في حيف ال توجد فروؽ جوىرية بيف المستوػ األوؿ والثاني، وكذلؾ ال توجد فروؽ 
 المستوػ الثالث والرابع.
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في مستوػ المشكالت الخاصة   (α≥0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 
بالخطة الدراسية التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في فترة الدراسة 

عمى المستوػ األوؿ والثاني، في حيف تعزػ لمتغير المستوػ الدراسي لصالح المستوػ الثالث والرابع 
ال توجد فروؽ جوىرية بيف المستوػ األوؿ والثاني، وكذلؾ ال توجد فروؽ جوىرية في المستوػ 

 الثالث والرابع.

وىذا يعني أف المشكالت الخاصة باإلمكانات الرياضية والخطة الدراسية التي تواجو طمبة 
 صى أكثر وضوحا  بالنسبة لطمبة المستوػ الثالث والرابع.كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األق

ويعزو الباحث ذلؾ إلى حداثة الطمبة في الكمية وعدـ تأقمميـ مع نظاـ الدراسة وذلؾ لقمة 
لطمبة في المستوػ خبرة طمبة المستوػ األوؿ الثاني فال يشعروف بالصعوبات أو المشاكل كباقي ا

 .الثالث والرابع

لمستوػ الثالث والرابع يشعروف بالمشاكل التي تواجييـ وذلؾ ألف طمبة وألف الطمبة ذات ا
خالص ويحتاجوف إلى وقت ا  المستوػ الدراسي الثالث والرابع يؤدوف واجباتيـ الدراسية بكل جد و 

حيث  ،وأدوات رياضية كافية وليذا يشعروف بالمشاكل أكثر مف طمبة المستوػ األوؿ والثاني  كاؼٍ 
 .ػ لصالح المستوػ الثالث والرابعىناؾ فروؽ تعز أظيرت النتائج أف 

 ( واختمفت نتائج الدراسة مع دراسةـ2184أبو سالـ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة  )واتفقت 
 .( ـ2188) حمارشة والريماوؼ 

ما التصور المقترح لمتغمب عمى المشكالت التي كنص عمى" :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس
 ؟" ة التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصىكميتواجو طمبة 

ثـ الخبرة  وفي ضوء النتائج المستخمصة مف نتائج عينة الدراسة ،  ،فبعد االعتماد عمى هللا 
ثانيا  ،الشخصية التي امتمكيا ونماىا الباحث مف خالؿ عممو في مجاؿ تدريس التربية الرياضية

ثالثا يضع الباحث بيف يدؼ  ،راسات قميمة مشابيةوبعد االطالع عمى ما وصل إليو الباحث مف د
والميتميف في مجاؿ  ،وكذلؾ بيف يدؼ الباحثيف ،الميتميف في دراسة وتدريس التربية الرياضية

ىذا التصور المتواضع المقترح لتذليل تمؾ الصعوبات والمعيقات والمشكالت التي  ،التربية الرياضية
مكانيات ومجاؿ رياضة أثناء فترة الدراسة الخاصة بمجاؿ اإلتواجو طالب كمية التربية البدنية وال
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ينية التي وفي كل المؤسسات والكميات والجامعات الفمسط ،الخطة الدراسية في جامعة األقصى
 .تدرس التربية الرياضية

شتممت عمييما وسأعمل عمى تقسيـ تمؾ التصورات المقترحة بناء عمى المجاليف التي ا
  :محاور أداة الدراسة

 : تصكرات مقترحة لمتغمب عمى صعكبات مجاؿ االمكانات الرياضية: أكالً 
و كذلؾ مف  ،بيةعمى نتائج دارستو وكل الدارسات األخرػ المشا يعتقد الباحث أنو و بناء  

أف المشكمة العظمى التي تتسبب في كل  ،تربية الرياضيةواقع خبرتو المحدودة في مجاؿ تدريس ال
مكانات مصطمح ضخـ إومصطمح  ،مكاناتتكمف في نقص اإل ،لصعوباتااألزمات و  وجود تمؾ 

فنقص  ،سواء عمى مستوػ األشياء الحية أو عمى مستوػ الجمادات ،ءيدخل في مضمونو كل شي
لذلؾ يرػ  ،األدوات يعتبر مف نقص اإلمكانات ونقص ،مكانات المدرسيف يعتبر مف نقص اإل

كىي عمى ة الرياضية ضرورية لالرتقاء بطمبة كمية التربيمكانات الالباحث ألنو يجب توفير بعض اإل
 :النحك التالي

 رتفاعات وتتناسب مع أعداد رياضية قانونية مغطاة مف حيث المساحة واال تتوفير صاال
 ،ثقاؿ والعديد مف الرياضات األخرػ تستخدـ لمعديد مف الرياضات مثل لمجمباز ورفع األ ،الطمبة

األمر الذؼ سيجعميا  ،مف األجيزة دوف تكدس بجوار بعضياف وتسمح باحتواء أكبر عدد ممك
 .صطداـ بيا عند التدريب أو األداءلخوؼ الطمبة مف اال نفسيا   عائقا  

  العمل عمى تخصيص غرفة مطورة ومزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المساعدة عمى توضيح
مل عرض ما يمكف بحيث تش ،و شرح ما قد يعجز عف شرحو أو توضيحو مدرسو المساقات

 عرضو مف و سائل معينة لصور ثابتة ومتحركة وغيرىا.
   أماـ الطمبة لممساعدة في كسر حاجز  ضرورة أف يطبق المدرس أو مف ينوب عنو نموذجا عمميا

 .في التطبيق الصحيح لممياراتمع ضرورة التدرج اآلمف وبحكمة  الخوؼ تدريجيا  
 القوانيف الدولية خاص لممواصفات والمقاييس و  امعة يخضعضرورة إنشاء ستاد رياضي في الج

يعود عمى الكمية بالكمية ويمكف االستفادة منو كمشروع استثمارؼ خارج إطار الدواـ الجامعي 
 .بالعائد المادؼ
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 استخدامو في بحيث يتـ  ،ضرورة إنشاء مسبح رياضي يخضع لممواصفات والقوانيف الدولية
ى توفير العبء المالي عمى الجامعة حيث أنيا تقـو ويعمل أيضا عم ،تدريس وتدريب الطمبة

 باستئجار مسبح خارجي لتدريس مساقات السباحة. 
 العب ضرورة توفير قاعات دراسية خاصة بطمبة تخصص التربية الرياضية تكوف قريبة مف الم

ألف طمبة الرياضة يسود جو المحاضرات الطابع العممي  ،ومستقمة عف التخصصات األخرػ 
وبسبب تميز طمبة التربية  ،عمييـ تطبيق الميارات بوقت أسرع قرب القاعات يسيل وبالتالي

 الرياضية عف باقي التخصصات األخرػ بالزؼ الرياضي الالـز ليـ.
  توفير النقطة الطبية الخاصة باإلسعافات األولية لمتعامل مع أؼ طارغ أو إصابة قد تحدث

 .أثناء تطبيق الميارات العممية في المحاضرات
 : تصكرات مقترحة لمتغمب عمى صعكبات مجاؿ الخطة الدراسية: ثانياً  

  زيادة عدد المحاضرات العممية وذلؾ إلتاحة أكبر قدر ممكف مف الفرص لتكرار الميارة مما
وبذلؾ تتناسب عدد ساعات التطبيق  ،سينعكس مباشرة عمى تحسيف مستوػ األداء بنسب عالية

 ات في كل فصل.ع عدد الميار موالتدريب العممي 
 تطوير تغيير و العمل عمى االبتكار و  عمى المدرسيف القائميف عمى تدريس المساقات العممية

 .ميديةلت في أغمبيا تقاز طرؽ التدريس التي ال 
 التعمـ التشاركي( ومحاولة االستفادة منيا  ،)التعميـ التعاوني استخداـ أساليب تدريس حديثة مثل

 ارات العممية.قدر المستطاع في تدريس المي
   بخصوص الطالبات في كمية التربية الرياضية فينصح الباحث بتقميل عدد الميارات العممية

غزؼ وغالب العالـ العربي فتيات في مجتمعنا الفمسطيني اللالمطروحة في كل مساؽ كوف ا
 .محافظات

  يات الطمبة عمل ترتيب لممواد الدراسية بشكل متسمسل في الخطة بحيث تكوف مناسبة  مع مستو
 ويتـ مساعدة الطمبة عمى تسجيل ىذه المواد حتى تكوف بشكل تتابعي وتراكمي. ،الدراسية 

   ترتيب المحاضرات ضمف الجدوؿ الدراسي بحيث يكوف ترتيب المواد العممية والنظرية مناسب
 جياد لمطمبة بحيث يؤثر عمى استيعابيـ في المحاضرات.إلمطمبة حتى ال يكوف 

 ادة عدد المحاضرات النظرية والعممية خالؿ األسبوع الواحد بحيث تكوف بواقع العمل عمى زي
 محاضرتيف لكل مساؽ.
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  يجب عمى المدرسيف تقسيـ الجانب النظرؼ في المحاضرات العممية بدال  مف اختصارىا في
 وذلؾ كي يستطيع الطمبة ربط الجانب النظرؼ بالعممي.  ،محاضرة واحدة في نياية الفصل 

 جات : االستتا 

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا يسنتج الباحث ما يأتي : 

 أف المشكالت المتعمقة بمجاؿ االمكانات  جاءت في أعمى المراتب مف وجية نظر الطمبة . -8
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ المشكالت الخاصة بالخطة واالمكانات  -2

بدنية والرياضة في جامعة األقصى خالؿ فترة الدراسية التي تواجو طمبة كمية التربية ال
 الدراسة تعزػ لمتغير الجنس .

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ المشكالت الخاصة باالمكانات والخطة   -6
 الدراسية في فترة الدراسة كانت أكثر وضوحا بالنسبة لطمبة المستوػ الثالث والرابع .

 :التكصيات

رستو و العمل عمى تعميميا عمى المنطقة الجغرافية التي يحيا يعتقد الباحث بأف إجراء دا
يصاليا إلى مف يمكف أف تصل إليو مف المعنييف د في تجاوز الكثير مف قد تسيـ وتساع ،فييا وا 

مما سيؤدؼ الى تفادييا في  ،المعيقات التي تقف كعقبة أماـ تدريس التربية الرياضيةالصعوبات و 
ع أصحاب الشأف والمتخصصيف في المناىج الحديثة ىنا في بالدنا المستقبل و بالذات عندما يض

 أو في أؼ مكاف آخر قد تصل إليو الدارسة ىذه التوصيات نصب أعينيـ.

وبالرغـ مف أف القميل مف الباحثيف قد تناولوا الصعوبات  والمشكالت و المعوقات التي 
ات، سواء في المدارس أو الجامعات أو تواجو الطمبة و المدربيف في تدريس التربية الرياضية  بالذ

، يرػ بأف إضافة ىذه الدارسة إلى الدارسات األخرػ السابقة التدريب إال أف  الباحث في مراكز
يا عمى طمبة كمية التربية البدنية و الرياضة في جامعة األقصى قد يساعد في تقميل ئجراا  و 

وكل المؤسسات التي تدرس  ،ل خاصالصعوبات التي تواجو طمبة الكمية في جامعة األقصى بشك
ويعتقد الباحث بأف  ،تخصص التربية البدنية والرياضة في  بالدنا والتي بدأت تزداد في الفترة األخيرة

تمؾ المؤسسات ستستفيد مف دارستو وبالذات تمؾ التي في قطاع غزة وذلؾ لتساوؼ فئاتيا المستيدفة 
عمما بأف ىذه الدارسة ستكوف األولى مف نوعيا  ،ةفي الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والجغرافي

 عمى مستوػ قطاع غزة.
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 النتائج:

 يمكف لمباحث أف يكصي بتكاضع بما يمي:   ،في ضكء ما تكصل إليو الباحث مف نتائج

االىتماـ بالمعرفة الرياضية العامة مف قبل مخططي المناىج في التربية الرياضية في كمية  -8
 .ية في جامعة األقصىبدنية والرياضالتربية ال

يجب عمى إدارة الجامعة وقسـ التخطيط فييا االىتماـ بكمية التربية البدنية والرياضة والعمل  -2
نشاء  ياضية والصاالت المغمقة والمالعبعمى إنشاء القاعات الر  وأماكف تغيير المالبس وا 

 .البدنية والرياضة بجامعة األقصى عيادة طبية خاصة بكمية التربية

عمى توفير مدرسات في كمية التربية البدنية والرياضة في جامعة األقصى ليكوف العمل  -6
 .لتدريسية بيف المدرسيف والمدرساتىناؾ توازف في الييئة ا

ومراجعة  ،األكاديمي والميني لجميع الطمبة ضرورة إعادة النظر في متطمبات التخصص -4
ما يحقق توفير فرص أفضل لتأىيل الخطة الدراسية لممساقات النظرية والعممية والميدانية ب

 .لمعمل بالتدريس والتدريب الرياضيالطالب 

بأكثر مف طريقة مما يساعد  ائل التعميمية الحديثة المناسبة و توجيو المدرسيف الستخداـ الوس -5
تقانيا وزيادة الفعالية مع ضرورة الموازنة بيف الشرح النظرؼ  في سرعة تعمـ الميارات وا 

 ميارات أثناء تدريس المساقات العممية.والتطبيق العممي لم

 حث المسؤوليف عمى تخصيص موارد مالية لبناء وتشييد الساحات الرياضية. -6

دارة الكمية و أعضاء الييئة التدريسية   -7 ضرورة عقد اجتماعات دورية بيف إدارة الجامعة وا 
عمقة في الجامعة لبحث المشكالت التي تواجو الطمبة بشكل عاـ وخاصة المشاكل المت

 مكانات الرياضية ومجاؿ الخطة الدراسية.بمجاؿ اإل

مكانات الرياضية خالؿ التطبيق العممي لمطمبة ضرورة إيجاد حموؿ جذرية لمنقص في اإل -8
مكانات الرياضية التي يحتاجونيا مف قبل وىذا يمكف مف خالؿ تزويد الطمبة ببعض اإل

 قبل الطمبة.مف  عادتيا الى الكمية رسميا  ا  الكمية بشرط تسمميا و 

وتزويد  ،العمل مف قبل الجامعة عمى تنمية الكتب والمجالت الرياضية الموجودة في المكتبة -9
 المكتبة بأحدث أنواع الكتب الرياضية سواء المنيجية أو التي تنمي الثقافة الرياضية.
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تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى كميات أقساـ  التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية  -81
 .لالستفادة مف نتائج ىذه الدراسة

 المقترحات:

إجراء دراسات تتناوؿ الخطط الدراسية لكميات التربية الرياضية التي تقوـ بإعداد معممي التربية  .8
الرياضية مف أجل الوقوؼ عمى ما تقدمو لممعمـ مف معرفة رياضية وتربية عممية ومساقات عممية 

 يف ىذه الخطط باستمرار .ونظرية وتقديـ النصائح والتوجييات لتحس
إجراء دارسات مشابية محمية في كل مجاؿ مف مجاالت التربية البدنية والرياضة يشعر المدرسوف  .2

وعدـ االكتفاء بالقياس عمى نتائج وتوصيات الدارسات  ،فييا بأزمة تواجييـ عند تد ريس مساقاتيـ
 األخرػ المشابية في مناطق خارج فمسطيف.

الحموؿ التي مف شأنيا حل المشاكل الرياضية التي تواجو طمبة الكميات  جراء دراسة القتراحإ .6
 والجامعات الفمسطينية.

جراء ورش عمل متخصصة في جانب الخطة وأساليب التدريس بيف متخصصيف في مجاؿ إ .4
مناىج تربية الرياضية وأعضاء الييئة التدريسية وطمبة الكمية لتطوير الخطة واألساليب المستخدمة 

 لكمية.داخل ا
جراء المزيد مف الدراسات والبحوث المشابية لمحد مف الصعوبات التي تواجو طمبة التربية إضرورة  .5

 الرياضية أثناء فترة الدراسة.
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ -

 أكاًل: المراجع العربية

دار : القاىرة )د.ط(.  ،التربية الرياضية والترويح لممعاقيف .(1998).ليمي  ،فرحاتو حممي  ،إبراىيـ
 الفكر العربي.

راـ هللا: مؤسسة دار . )د.ط(، الثقافة العامة في التربية الرياضية(. ـ8987. )أحمد ، أنور المفمح
 القمـ لمطباعة والنشر.

 دار األرقـ.غزة:  .8، طمناىج البحث العممي(. ـ2111). األغا، احساف

، جامعة ب الجامعي: مكتبة ومطبعة الطال. )د.ط(، غزةالتربية الرياضة. (ـ2182. )األقرع، ىشاـ
 األقصى.

 دراسة تحميمية لمشكالت التربية البدنية والرياضة المدرسية. (ـ2117. )إيياب، عبد هللا عبد الحميـ
 ، مصر.جامعة حمواف، غير منشورة( رسالة ماجستير)

 .مكتبة األنجمو المصرية :القاىرة .8ط ،أسس التربية البدنية .(ـ8986بوتشر، تشارلز)

كماؿ صالح، القاىرة: و ، حسف معوض :، ترجمةأسس التربية الرياضية (.ـ8964. )تشارلز، بيوكر
 مكتبة األنجمو المصرية.

معوقات تنفيذ األنشطة الرياضية المدرسية في محافظات جنوب ـ(. 2116جامع ، فتحي. ) أبو
المؤتمر العممي  ورقة مقدمة إلى، ف وجية نظر مدرسي التربية الرياضية ومدرساتياقطاع غزة م

التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج الواقع والتطمعات، جامعة األقصى،  األوؿ لكمية التربية
 غزة.

مشكالت الرياضة المدرسية في . (ـ2119. )عدناف جواد والمعجوف، جاسـ صالح ،الجبورؼ 
( 6)8، جامعة تكريتمجمة ، انوية في محافظة صالح الديف واساليب معالجتياالمدارس الث

22-52. 
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، الكويت: دار الكتاب 4. ططرؽ التدريس في التربية الرياضية(. ـ8982. )معوض ، حسف
 الحديث لمطبع والنشر.

ني في . المعوقات التي تواجو طمبة التدريب الميدا(ـ2188) عمر. عبد السالـ والريماوؼ، ،حمارشة
، مجمة جامعة النجاح لألبحاثدائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظر الطمبة، 

25(4 )8168-8158 

)بحث  ، مفيوـ التربية الرياضية بالمدارس الثانوية بمحافظة القاىرة. (ـ8976) الحمامي، دمحم
 كمية التربية الرياضية لمبنيف. منشور(

ضة األقصى وبات التي تعترض تنفيذ البرامج الرياضية خالؿ انتفاالصع (.ـ2114. )خنفر، وليد
 .، غزةمجمة الجامعة االسالمية، بحث مقبوؿ لمنشر، في مدارس محافظة نابمس

النظاـ  .8ط، أصوؿ التربية البدنية والرياضية المينية واالعداد الميني .(ـ2112).، أميف الخولي
 يدار الفكر العربمصر: ، العممي األكاديمي

دار : القاىرة)د.ط(. ، أسس بناء برامج التربية الرياضية(. ـ8991).والحمامي،دمحم  أميفالخولي، 
 .يالعربالفكر 

دار  :القاىرة ،8. طالتربية الرياضية المدرسية. (ـ8991. )محمودعبد الفتاح  وعناف، الخولي، أميف
 .الفكر العربي

 جامعة القدس المفتوحة. :زةغ، 2ط .مناىج البحث العممي(، ـ2118دياب، سييل )

: مؤسسة المعارؼ لمطباعة ، القاىرة2ط .التربية الصحية واألماف(. ـ8996. )ناديو دمحم ،رشاد
 والنشر

. المعوقات التي تواجو طمبة التربية الرياضية (ـ2182. )يق، شاىيف رمزؼ وصابر، دمحم أحمدرف
مجمة القادسية طمبة المطبقيف، المطبقيف في المدارس مركز مدينة كركوؾ مف وجية نظر ال

 .891-867( 2)82، العراؽ، لعمـو التربية الرياضية

ـ(. الصعوبات التي تواجو الطالب المعمـ وعالقتيا باالتجاه نحو 2185أبو سالـ ، حاتـ جبر. )
مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات التربوية برنامج التربية الرياضية بجامعة األقصى بغزة، 

 286-884( 6)26 ،والنفسية
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ـ(. المشكالت التي تواجو طمبة قسـ التربية الرياضية بالكمية الجامعية 2184أبو سالـ ، حاتـ. )
(، 66)8 ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لمدراسات واألبحاثالتطبيقية بغزة أثناء فترة الدراسة، 

815-864 

القاىرة: مركز  ،8. طلرياضيةطرؽ التدريس في التربية ا (.ـ8998نيممي. ) ،فييـو  دناى ،سعد
 الكتاب لمنشر.

. المشكالت التي تواجو معممي التربية الرياضية في (ـ2184. )السناني، يسرػ والشوريجي،سحر
مجمة تدريس ذوؼ اإلعاقة الذىنية المدمجيف بمدارس الدمج بالتعميـ األساسي بسمطنة عماف، 

 .888-856(6)85، العمـو التربوية والنفسية

. دراسة تحميمية لبعض المشكالت التي تواجو طالب كمية التربية (ـ2182. )، أزير خميسالشنبارؼ 
-65(61)89،  مجمة الرافديف لمعموـ الرياضيةاضة في تعميـ ميارات رفع األثقاؿ، البدنية والري

59. 

ية . المشكالت التي تواجو طمبة قسـ التربية الرياضية كمية الترب(ـ2119. )الصفار، نشواف محمود
-269(8)85، جامعة ديالي مجمة عموـ الرياضةفي أثناء فترة التدريب الميداني، االساسية 

286. 

. تقويـ بعض المشكالت التربوية والنفسية واالجتماعية والصحية لدؼ طمبة (ـ2184. )عباس، رائد
-865(2)7  ،مجمة عموـ التربية الرياضيةكمية التربية الرياضية في جامعة بابل، العراؽ، 

869. 

المشكالت التي تواجو الرياضة المدرسية في مديريات  .(ـ2119. )عبد الحافع، عبد الباسط مبارؾ
 .52-67( 2)66،  مجمة دراسات العمـو التربويةمحافظة الزرقاء، 

المياقة البدنية ومكوناتيا األسس النظرية اإلعداد . (ـ8978. )دمحم، حسنيفو  كماؿ، ،عبدالحميد
 القاىرة: دار الفكر العربي. ،6. طاسالبدني طرؽ القي

. بعض المشكالت المينية لتدريسيي مادة المبارزة في أقساـ  وكميات (ـ2186. )عبيد، مقداد روال
( 6) 86 ، مجمة القادسية لعمـو التربية الرياضية، العراؽ،بية الرياضية بالجامعات العراقيةالتر 

219-264 
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. المعوقات التي تواجو معممي التربية (ـ2188. )د أحمداىيـ دمحم والنواجعو، محمو عرماف، ابر 
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث الرياضية في الموقف التعميمي في محافظة الخميل، 

 .286-249 (24) 2، والدراسات 

 ، غزة: المقداد لمطباعة والنشر.. )د.ط(تخطيط المناىج وتقويميا( . ـ8996عزو. ) ،عفانة

منشورات  القدس: ،دراسة لواقع التربية الرياضية في مدارس الضفة الغربية. ـ(8997)عمر، خميل .
 .مكتب اليونسيف

المشكالت المينية التي تواجو مدرس التربية . (ـ2117. )عبد الحكيـ معيف وخصانو، ،عودات
 .الجامعة األردنية، عماف،  الرياضية في المدارس الحكومية األردنية

لميداني في قسـ . المشكالت التي تواجو طمبة التدريب ا(ـ2004. )رعيسى، صبحي وسميماف، بد
، مجمة اتحاد الجامعات  العربية، لنجاح الوطنية كما يراىا الطمبةبجامعة ا التربية الرياضية

(43)  881-841  

ـ( . الصعوبات التي تواجو التدريب 2114. )نمر محمود وسمماف، بدر رفعتعيسي، صبحي 
مجمة اتحاد ة، التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية بفمسطيف كما الطمبالميداني في قسـ 
 888-855  (43) االردف، الجامعات العربية 

مي مشكالت التدريس وعالقتيا بعوامل الجودة لمعم. (ـ2182) .، فاطمة عبد الرحمف الفرحاف
التربية الرياضية لمبنيف جامعة  كمية مجمة بحوث التربية الرياضية ، التربية البدنية بدولة الكويت

 (91)46،   الزقازيق

دليل المعمـ في التربية الرياضية لمصف الثامف  (.ـ2112. )وأخروف ، عبد الناصر ،القدومي
 .ارة التربية والتعميـ الفمسطينيةمركز المناىج منشورات وز  :، راـ هللااألساسي

اتجاىات طمبة جامعة النجاح الوطنية (. ـ8998. )وليد عبد الفتاح ،خنفرو ، عبد الناصر ،القدومي
، جامعة األقصى مجمة كمية التربية، شطة الرياضية داخل الحـر الجامعينحو اإلشتراؾ في األن

2(2 )21-44 
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الصعوبات التي تواجو معمـ التربية البدنية والرياضة في المدارس . (ـ2185. )دمحم، رخيمة حميداف
 )رسالة ماجستير غير منشورة( ة الخرطوـ محمية امدرمافالخاصة بمرحمة تعميـ االساس والي

 ، السوداف.لوجياجامعة السوداف لمعموـ والتكنو 

 بيروت: دار الجبل. . )د.ط(،التربية الرياضية الحديثة. ت(.. )ددمحم، عبد القادر

عة . المعوقات التي تواجو طمبة التدريب العممي بقسـ تعميـ الرياضة جام(ـ2188. )المصرؼ، وائل
 566-519( 2)82، مجمة جامعة األزىر بغزةاألقصى غزة، 

دار المسيرة لمنشر  :عماف .2ط، القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفسـ(.2115ممحـ، سامي)
 .والتوزيع 

 .دار المعارؼ :القاىرة )د.ط(. ،مدخل وتاريخ التربية الرياضية .(ـ8987). مموخية، شكرؼ 

، دليل المعمـ لمتربية الرياضية لمصف السابع األساسي(. ـ2118. )منذر، نصر هللا وأخروف 
 منشورات وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية، راـ هللا: مركز المناىج.

. المعوقات التي تواجو لعبة الكرة الطائرة مف (ـ2188. )المومني، زياد عمي وعكور، أحمد أميف
( 9)25، مجمة جامعة النجاح، افظة إربدالتربية الرياضية في محوجية نظر معممي ومعممات 

2466-2486 

ـ(. مشكالت تنفيذ برنامج األنشطة الرياضية بالمرحمة 2185عز الديف، وأخروف. ) ،أبو النجا 
 (24العدد )،مجمة كمية التربية الرياضيةاالبتدائية في محافظة ميساف بجميورية العراؽ، 

منشورات جامعة القدس عماف: ، وطرائق تدريسياالتربية الرياضية . ـ(2119).أبو نمرة ، دمحم 
 .المفتوحة

 منشورات جامعة القدس المفتوحة عماف:  .8ط ،الرياضة والصحة. (ـ8999). أبو نمرة ، دمحم

 ، عماف: منشورات جامعة القدس المفتوحة.الصحة والرياضة (.ـ8999دمحم خميس. ) ،أبو نمرة 

المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية البدنية ( .ـ2182. )ياسيف، عماد الديف عبد الرحمف
 رسالة ماجستير) والرياضة في تطبيق الجوانب العممية في مساقات الجمباز في جامعة األقصى

 الجامعة االسالمية، غزة، غير منشورة(
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  ثانيًا: المراجع األجنبية
Anderson, W. (2002). High school athleties directors anddress participation and 

funding , journal or physical education recreation and dance, 78 (1) 5-16. 

Johan, M. (2002). Obstacles in sport management، DAL, journal physical 

education، 18 (1) 3-7. 
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 لمحكميف ألداة الدراسةقائمة بأسماء السادة ا: (ٔممحق رقـ )

 مكاف العمل التخصص الرتبة العممية االسـ ـ

 أستاذ دكتور عزو عفانة  .ٔ
مناىج وطرؽ تدريس/ 

 رياضيات
الجامعة 
 اإلسالمية

 مشارؾأستاذ  أحمد يوسف حمداف  .ٕ
مناىج وطرؽ تدريس التربية 

 الرياضية
 جامعة األقصى

 معة األقصىجا التدريب الرياضي أستاذ مشارؾ ىشاـ عمي األقرع  .ٖ

نادر اسماعيل سعيد   .ٗ
 حالوة

 جامعة األقصى التدريب الرياضي أستاذ مساعد

الجامعة  ىج وطرؽ التدريسمنا أستاذ دكتور دمحم سميماف أبو شقير  .٘
 اإلسالمية

رجاء الديف حسف   .ٙ
 زىدؼ طموس

مناىج وطرؽ تدريس /المغة  ماجستير
 العربية

الجامعة 
 اإلسالمية
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جة كأداة الدراسة ) االستبانة ( قبل التحكيـديبا: (ٔممحق رقـ )  
 

 غزة  –الجامعة االسالمية 

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية التربية 

 قسـ المناىج كطرؽ التدريس 

 ،،، حفظو هللا.         السيد الدكتكر/ ..........................................

لمشكالت التي تكاجو طمبة كمية التربية البدنية كالرياضة "ايقـو الباحث حاليا  بإجراء دراسة بعنواف 
 .ككضع تصكر مقترح لمتغمب عمييا" ،بجامعة األقصى

 

وذلؾ ضمف متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في المناىج وطرؽ التدريس بالجامعة 
البدنية  وتيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشف عف المشكالت التي تواجو طمبة كمية التربية ،االسالمية

 ووضع تصور مقترح لمتغمب عمييا. ،والرياضة بجامعة األقصى
 كصممت أداة الدراسة في المجاالت األربعة التالية: 

 المشكالت الخاصة باإلمكانيات الرياضية. -8
 المشكالت الخاصة بالخطة الدراسية. -2
 المشكالت الخاصة  بالجنس. -6
 المشكالت الخاصة بالمستوػ الدراسي. -4

يرجو الباحث مف سعادتكـ التكـر باالطالع عمى أداة  ،مية وخبرتكـ في ىذا المجاؿولمكانتكـ العم
أماـ كل فقرة منيا تحت الخانة التي تعبر عف وجية  "√" بوضع عالمة  ،الدراسة وتحكيـ عباراتيا

 عمما  بأف أداة الدراسة تستخدـ المقياس الخماسي التالي : ،نظرؾ

 بدرجة قميمة جداً  بدرجة قميمة جة متكسطةبدر  بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً 

 ،،ويسأؿ هللا لكـ العوف والتوفيق، ،والباحث يقدـ لكـ سمفا  جزيل الشكر وعظيـ االمتناف 
 الباحث: أحمد نبيل أحمد سمكر
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 بطاقات التحكيـ قبل تعديل المحكميف:

 أكاًل: المشكالت الخاصة بمجاؿ اإلمكانات الرياضية

 بمجاؿ اإلمكانات الرياضية فقرات المشكالت الخاصة

 مدى المناسبة مدى االنتماء
 االقتراحات 
غير  منتمية كالتعديل

 منتمية
غير  مناسبة

 مناسبة

دوات الرياضية ومعظميا غير مطابق قدـ األ
 لممواصفات القانونية.

     

      قمة الوسائل التعميمية التي تساعد عمى شرح الميارات الرياضية.

لمصادر والمراجع العممية المتخصصة ندرة توفر ا
 بالتربية الرياضية في مكتبة الجامعة.

     

      ماكف الخاصة بتبديل المالبس.قمة توفر األ

عداد الطمبة أ دوات الرياضية المتوفرة ال تتناسب مع األ
 بالجامعة.

     

      عدـ توفر المالعب القانونية الخاصة بالتدريب والمباريات.

      فر األدوات البديمة .عدـ تو 

قمة وجود المالعب المتخصصة لأللعاب الجماعية 
 والفردية لكل لعبة عمى حدا.

    
 

      قمة الصاالت المغطاة داخل الجامعة .

      قمة توافر مخازف لألدوات الرياضية .
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 بمجاؿ اإلمكانات الرياضية فقرات المشكالت الخاصة

 مدى المناسبة مدى االنتماء
 االقتراحات 
 منتمية كالتعديل

غير 
 مناسبة منتمية

غير 
 مناسبة

      ندرة وجود أجيزة قياس واختبارات .

جميع رياضية متخصصة في  قمة وجود كوادر
 .الرياضات

    
 

      عدـ توفير عوامل األمف والسالمة.

      عدـ صالحية األجيزة واألدوات لالستخداـ.

      عدـ وجود دورات رياضية لمطالب

 ثانيًا: المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية

 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية
 مدى المناسبة مدى االنتماء

قتراحات اال
غير   منتمية كالتعديل

  منتمية
غير   مناسبة

  مناسبة

      صعوبة تطبيق أنشطة بعض المقررات العممية.

      نقص في المراجع االساسية لمتربية الرياضية بالكمية.

عداد معمـ التربية إ عدـ مساىمة المساقات التربوية في 
 الرياضية. 

     

ضية في تمبية ضعف في بعض المساقات الريا
 طموحات الطالب.
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 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية
 مدى المناسبة مدى االنتماء

قتراحات اال
غير   منتمية كالتعديل

  منتمية
غير   مناسبة

  مناسبة

      تشابو المساقات التربوية والنظرية في بعض المواد.

عدـ توافق المساقات التربوية وخصائص النمو 
المعرفي في التربية الرياضية لممتعمميف وفق الخطة 

 الدراسية المعدة مف قبل الجامعة.
     

ة العامة ال تنمي المساقات الرياضية الثقافة الرياضي
 لمطالب.

     

      عدـ فيـ الطالب لمخطة الدراسية الصحيحة.

      عدـ االنتظاـ في مواعيد المحاضرات.

      قمة المقررات النظرية.

مكانيات الجامعة عند إعدـ األخذ بعيف االعتبار 
 وضع الخطة.

     

      قمة المحاضرات في الفصل الدراسي الواحد.

      ت بعض المحاضرات لمطالب.عدـ مناسبة وق

      عدـ تسمسل المواد في الخطة.

      عدـ وعي الطالب لمخطة الدراسية الصحيحة.
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 ثالثًا: المشكالت الخاصة بمجاؿ الجنس

 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الجنس  

 مدى المناسبة مدى االنتماء
 االقتراحات 
 منتمية كالتعديل

غير 
 مناسبة منتمية

ير غ
 مناسبة

قمة أداء الطالبات لمحركات الرياضية العنيفة ألنيا 
 تؤذؼ األعضاء الداخمية لدييف

    
 

      قمة تشجيع التعاليـ الدينية عمى ممارسة الرياضة لمفتيات. 

اختالؼ األدوات واألساليب والمرافق  المستخدمة بيف 
 الذكور واإلناث.

    
 

      ناث.قمة توافر كادر تدريسي مف اإل

      قمة وجود األجيزة الرياضية الخاصة باإلناث.

      عدـ توفير الصاالت المغمقة لمطالبات.

عطاء الطالبات كافة األنشطة الرياضية إ عدـ 
 النسائية.

     

عدـ تناسب بعض طرؽ التدريس العممية مع 
 الطالبات.

     

      .االىتماـ بالجانب النظرؼ أكثر مف الجانب العممي

      صعوبة تقييـ الطالبات في االختبارات العممية.

      عدـ قدرة الطالبات عمي اداء بعض الميارات الرياضية.
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 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الجنس  

 مدى المناسبة مدى االنتماء
 االقتراحات 
 منتمية كالتعديل

غير 
 مناسبة منتمية

ير غ
 مناسبة

زيادة عدد الطمبة في الشعبة الدراسية الواحدة عف 
 الحد المطموب.

     

      وجود صعوبة في بعض الميارات األساسية.

      عدـ المعرفة في كل الرياضات.

      عدـ ممارسة األنشطة الرياضية خارج الجامعة.

عدـ متابعة التطورات والتعديالت الرياضية واالستفادة 
 منيا.

     

 رابعًا: المشكالت الخاصة بمجاؿ المستكى الدراسي

فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ المستكى 
 الدراسي   

 مدى المناسبة مدى االنتماء
 االقتراحات 
غير  نتميةم كالتعديل

غير  مناسبة منتمية
 مناسبة

      وجود فوارؽ اجتماعية كبيرة بيف الطمبة.

      معاممة الطمبة القدامى الطمبة الجدد بطريقة سيئة.

استحداث االساليب الدراسية لدػ الطالب الجدد 
 في تعمـ التربية الرياضية.

    
 

      لممستوػ الدراسي. اختالؼ طريقة الشرح تبعا  

     وقوع الضغط النفسي عمى الطمبة تبعا لممستوػ 
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فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ المستكى 
 الدراسي   

 مدى المناسبة مدى االنتماء
 االقتراحات 
 نتميةم كالتعديل

غير 
 مناسبة منتمية

غير 
 مناسبة

 الدراسي.

      وجود فروؽ فردية عقمية وجسدية بيف الطالب.

      عطاء المدرسيف ألكثر مف مادة لنفس الطالب.إ 

ىماؿ الجوانب إ التركيز عمي النواحي العممية مع 
 األخرػ.

     

      قمة وعي البعض بأىمية التربية الرياضية.

      عدـ كافة بعض المدرسيف في الجانب العممي.

      عدـ وجود تغذية راجعة.

اىماؿ بعض المدرسيف لبعض المحاضرات 
 الميمة. 

     

      الطالب في المحاضرات النظرية. اىتماـعدـ 

      دراؾ الطالب لقوانيف كل األلعاب.إعدـ 

      عدـ اىتماـ الطالب بالرياضة خارج الجامعة.

      عدـ تطبيق ما ُأخذ في المحاضرات.

      خجل بعض الطالب مف بنيتيـ الجسدية. 
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 معمكمات عف الُمحّكـ

  االسـ

  الدرجة العممية

  المؤىل

  جية العمل

 التكقيع التاريخ
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ع عينة الدراسةم النيائية بعد التعديل التي أجريتأداة الدراسة )االستبانة( : (ٕممحق رقـ )  

 

 غزة  –الجامعة االسالمية 

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية التربية 

 قسـ المناىج كطرؽ التدريس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عزيزي الطالب/ الطالبة:
 السالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

 يرجى قراءة التعميمات التالية قبل البدء باإلجابة عمى أسئمة الدراسة:

المشكالت التي تكاجو طمبة كمية التربية البدنية تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشف عف " .ٔ
 لمتغمب عمييا".ككضع تصكر مقترح  ،كالرياضة بجامعة األقصى

 اقرأ/ ئي السؤاؿ بعناية ودقة قبل اإلجابة عنو. .2

ونظرا  لعالقتؾ المباشرة بدراسة الباحث كونؾ مف الطمبة الذيف يمثموف مجتمع الدراسة، 
 يرجو منؾ

الباحث االطالع عمى أسئمة األداة واالجابة عنيا، وذلؾ باختيار إجابة واحدة صحيحة فقط مف 
( أسفل اإلجابة الصحيحة التي تعبر عف وجية وضع الرمز )بيف الخيارات الخمس. ب

 نظرؾ، عمما  بأف أداة الدراسة تستخدـ المقياس الخماسي التالي:
 

 بدرجة قميمة جداً  بدرجة قميمة بدرجة متكسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً 

 ية لمطمبة. مالحظة: ىذا االختبار لدارسة خاصة بالباحث كليس لو عالقة بالدرجات الجامع
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 .أنثى     الجنس:  ذكر 

 .الرابع       الثالث        الثاني       المستكى الدراسي:    األكؿ 

 كالباحث يقدـ لؾ سمفًا جزيل الشكر كعظيـ االمتناف، كيسأؿ هللا لؾ النجاح كالتكفيق.،،

 مع تحيات الباحث:

 أحمد نبيل سمكر

 مكانيات الرياضيةالمشكالت الخاصة بمجاؿ اإل: أكالً 
 

 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية ـ
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

8 
األدوات الرياضية قديمة وغير مطابقة 

 لممواصفات القانونية.
     

2 
قمة الوسائل التعميمية التي تساعد عمى شرح 

 ضية.الميارات الريا
     

6 
قمة توافر المصادر والمراجع العممية المتخصصة 

 بالتربية الرياضية في مكتبة الجامعة.
     

4 
اختالؼ األدوات واألساليب والمرافق المستخدمة 

 بيف الذكور واالناث.
     

5 
عدـ تناسب األدوات الرياضية المتوفرة مع اعداد 

 الطمبة.
     

6 
ونية الخاصة بالتعميـ عدـ توفر المالعب القان

      والتدريب.
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 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية ـ
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

      قمة مساعدة الطمبة القدامى الطمبة الجدد. 7

      ندرة معرفة الطمبة قوانيف األلعاب الرياضية. 8

      قمة الصاالت المغطاة داخل الكمية. 9

      قمة توافر مخازف لألدوات الرياضية . 81

88 
مميارات ندرة وجود أجيزة قياس واختبارات ل

 العممية.
     

      قمة الكادر التعميمي المتخصص في الكمية. 82

      افتقار المالعب إلى عوامل األمف والسالمة. 86

84 
قمة وجود غرؼ غيار مناسبة لتبديل مالبس 

 الطمبة وأماكف لحفظيا.
     

      عدـ وجود دورات تدريبية رياضية لمطمبة. 85

      المالعب داخل الكمية. يوجد ازدواجية في 86

87 
ال تراعي الجامعة الوضع االقتصادؼ الصعب 

 لطمبة الكمية.
     

88 
ال توفر الجامعة جميع التسييالت الالزمة لطمبة 

 الكمية.
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 ثانيًا: المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية

 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية ـ
بدرجة 
كبيرة 
اً جد  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

      صعوبة تطبيق أنشطة بعض المقررات العممية. 8

2 
نقص في المراجع االساسية لمتربية الرياضية 

 بالكمية.
     

6 
عدـ مساىمة المساقات التربوية في اعداد معمـ 

      التربية الرياضية. 

4 
ات الرياضية لطموحات عدـ تمبية بعض المساق

      الطمبة.

      قمة توافر كادر تدريسي مف االناث. 5

6 
عدـ مراعاة المساقات التربوية خصائص النمو 
المعرفي لممتعمميف وفق الخطة الدراسية المعدة 

 مف قبل الجامعة.
     

7 
عدـ تنمية المساقات الرياضية الثقافة الرياضية 

      العامة لمطمبة.

      ـ فيـ الطمبة لمخطة الدراسية الصحيحة.عد 8

9 
عدـ انتظاـ بعض المحاضريف في مواعيد 

 المحاضرات.
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 فقرات المشكالت الخاصة بمجاؿ الخطة الدراسية ـ
بدرجة 
كبيرة 
اً جد  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

      عدـ التناسب بيف المقررات النظرية والعممية. 81

88 
عدـ األخذ بعيف االعتبار امكانيات الجامعة عند 

 وضع الخطة.
     

82 
 قمة عدد ساعات المقررات في الفصل الدراسي

 الواحد.
     

      عدـ مناسبة وقت بعض المحاضرات لمطمبة. 86

      عدـ تسمسل المواد في الخطة. 84

85 
عدـ تناسب بعض طرؽ التدريس العممية مع 

 الطمبة.
     

86 
قمة االىتماـ بالجانب العممي أكثر مف الجانب 

 النظرؼ.
     

87 
ة عف زيادة عدد الطمبة في الشعبة الدراسية الواحد

 الحد المطموب.
     

      إعطاء األساتذة ألكثر مف مادة لنفس الطمبة. 88
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 معمكمات عف الُمحّكـ

  االسـ

  الدرجة العممية

  المؤىل

  جية العمل

 التكقيع التاريخ

  

 

 الباحث: أحمد نبيل أحمد سمكر
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تسييل ميمة الباحث: (ٗممحق رقـ)  
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ئية مجتمع الدراسة(: إحصا٘ممحق رقـ )  

 


