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ملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في كلية التربية

الرياضية بجامعة اليرموك ،لتعرف الفروق في المعوقات التي تواجههم تبعا لمتغير الجنس ،وتم
استخدام المنهج الوصفي المسحي ،وتضمنت أداة الدراسة أربعة مجاالت هي (مشرف التدريب

الميداني ،المعلم المتعاون ،المدير المتعاون ،اإلمكانات) واشتملت عينة الدراسة على ( )69طالبا
وطالبة.
أظهرت النتائج أن المعوقات التي تواجه عينة الدراسة كانت متوسطة على مجاالت الدراسة

باستثناء مجال االمكانات فكانت منخفضة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعوقات

تعزى لمتغير الجنس.

الكلمات المفتاحية :التدريب الميداني ،المعوقات.
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..... المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في كلية التربية

Obstacles Facing Field Training Students at the Faculty of Physical
Education at Yarmouk University
Samera Abed Al Rasool Taher Al Sa'adoon*
Abstract
The present study aimed to identify the obstacles faced by field training
students in the Faculty of Physical Education at Yarmouk University, to
identify the differences in the obstacles facing them according to sex
variable. The descriptive approach was used. The study instrument included
four areas (Field Training Supervisor, Collaborative Teacher, Collaborative
Director, and Potentials). The study sample consisted of 96 students.
The results showed that the obstacles facing the sample of the study were
moderate on the fields of study except for the field of potentials which was
low, and there were no significant differences in the obstacles due to sex
variable.
Keywords: Field training, constraints.
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المقدمة:
ّ

يعددد إعددداد المعلددم أااديميددا ومهافيددا ومهنيددا ،نهطددة البدددء فددي التطددوير واإلص د

التربددو  ،ويعددد

التددريب الميددداني جددزءا أساسدديا وجوهريدا فددي إتمددام هدداا اإلعددداد ،ولمددا كانددت كليددات التربيددة الرياضددية
هي المسئولة عن إعداد الطلبة فدي تخصدا التربيدة الرياضدية ،فدنن ذلدي يحدتم عليهدا تكثيده الجهدود

إلعداد هؤالء الطلبة؛ ليكونوا أافاء وقادرين على إتهان مهنة التعليم.

ولعل الهضية العامة بالنسبة للمعلم هي قضية اإلعداد األااديمي والمهني له،ويهصدد باإلعدداد
األادداديمي ،ذلددي البرنددامج الددا تهدمددة كليددات التربيددة الرياضددية علددى شددكل مسدداقات ن ريددة عمليددة،
بعضددها ي درتبت بفت درة التهيئددة فددي مدددار التطبي د  ،وبعضددها ي درتبت بفت درة التطبي د الميددداني والت ددريس
العه ل ددي ،فمد ددن ب د د ل التطبي د د الميد ددداني يكتسد ددب الطلبد ددة الخب د درات المهنيد ددة الخاصد ددة مثد ددل األهد ددداف
التعليميددة ،والتخطدديت للتدددريس ،وكيفيددة التعامددل مددد الت ميددا وفدارة الصدده ،وحف د الن ددام ،واسددتخدام

الوسددائل التعليميددة ،باإلضددافة إلددى التدددريب علددى عمليددة التهددويم والمشدداركة فددي كافددة األنشددطة التربويددة
في المدرسة(.)Taylor, 1988
ويعد التطبي الميداني من الجواندب المهمدة فدي مهدررات اإلعدداد التربدو والفندي لمعلمدي المدواد

المختلفة ،باصة فدي مجدال التربيدة الرياضدية ،ويعدود ذلدي إلدى طبيعدة عمدل معلدم التربيدة الرياضدية،
الد ددا يتصد دده بتغلد ددب الفعاليد ددات واألنشد ددطة البدنيد ددة والحركيد ددة ،وهد ددي تنفد ددا فد ددي األنديد ددة والم عد ددب

والصد د د د دداالت الرياضد د د د ددية ،فد د د د ددي حد د د د ددين أن الم د د د د دواد األبد د د د ددرى تنفد د د د ددا فد د د د ددي الفصد د د د ددول الد ارسد د د د ددية أو
المختبرات(.)Hasanien,2001

فالتطبي الميداني يعد مرحلدة مهمدة وضدرورية مدن م ارحدل إعدداد المعلمدين ،وتعدد الفتدرة الزمنيدة

التي يسمح فيهدا لطلبدة التربيدة الرياضدية بدالتحهي مدن إعددادهم نفسدي ا وتعليميد ا وفداريدا وعمليدا لخبدرات
ومتطلبدات الطددرق الد ارسددية الحهيهددة تحدت إشدراف وتوجيدة مدربين مدؤهلين مددن األسدداتاة والمشدرفين مددن
الكليات أو المعلمين المتعاونين في المدار (.)Wong, 2003
ويهدددف التطبي د الميددداني إلددى إعددداد المعلمددين؛ لدداا يتجدده مجددال تدددريب الطالددب ميدددانيا إلددى

المدار  ،فان بير إعداد للمعلم يتضمن منهجه فدي وقدت واحدد الد ارسدة العمليدة والن ريدة ،لمدا سديهوم

بده بعددد تخرجدده ويهددول بيددوكر " :بمددا أن مع ددم مددن يلتحهددون بمعاهددد التربيددة الرياضددية يتوقعددون العمددل

في المددار بعدد تخدرجهم ،فدان هداا الميددان سديبهى أن يكدون نهطدة االرتكداف فدي عمليدة أعدداد هدؤالء

الط ب(.)Tanga, 2013
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إذن فالتدددريب الميددداني يمثددل الفت درة المخصصددة مددن ب درامج إعددداد المعلمددين والتددي يطب د فيهددا
الطالب المعلم ما در من مهررات ن رية ومهنية في التربية الرياضية ،والمصممة إلعداد المدرسدين

لمراحل تدريسية معينة ،يعطى فيها الطلبة المعلمين الفرصة لممارسة أدوارهم كمعلمين أصليين حيدث

يهومون بجميدد المسدؤوليات واألنشدطة التدي يفتدرض أن يهدوم بهدا أ مددر معدين فدي المدرسدة تحدت
إشراف مشرفين متخصصين (.)khalil, 2009
أهمية الدراسة:

إن الواجبدات الملهداة علدى عددات مددر التربيدة الرياضدية كبيدرة ومتنوعدة ،فهدي ال تهتصدر علددى

الهيام بالتدريس ،بل الهيام بالشؤون اإلدارية الروتينية ،وال يمكن إغفال دور المددر فدي حيداة التلميدا،

فهددو الددا يسدداعده علددى النمددو والتطددور ،ومعلددم التربيددة الرياضددية يختلدده عددن المدرسددين ا بدرين،من

حيدث معاملدة الت ميدا وع قتده معهدم ،والتدفمير فدي سدلوكهم وهداا يحتدا إلدى معرفدة وفلمدام فدي شددؤون

التدريس والتنشئة التربوية ،بحيث ت ئم مختله المستويات والهابليات التي تتضدمنها المدرسدة أو علدى
األقل طلبة الصه الاين يهوم المدر بتدريسه.
ومددن هنددا يجددب االهتمددام بالجانددب العملددي والتطبيهددي فددي إعددداد المعلمددين ،وهددو المددتمم للجانددب

الن ر  ،والا يتسم بدرجة عالية من الصعوبة؛ ألن ما يطب هدو تجربدة شخصدية وممارسدة إيجابيدة
يهبلها الفرد عن طواعية ورغبة ويطبهها بكل حواسه وعهلة.
فالتطبي الميداني ،هو الهدرة التي يتحول فيها الفرد من طالب إلى مددر أ ينتهدل مدن مدتعلم
إلى معلم ،هاا التحول ال يحدث طفرة وال يدتم بدين عشدية وضدحاها ،وفنمدا هدو تكييده مسدلكي تربدو

يتطلب مهارة ،وهي عملية شاقة وطويلة ،ألنها تتطلب ااتساب عادات تربية نافعة ،وهاا يحتا إلدى

سنوات من التمرين المتواصل والتدريب العملي الدائب.
ويمكن تحديد أهمية الدراسة في ا تي:

 .1أن تكددون د ارسددة تهويميددة للتدددريب الميددداني ،ومدددى تحهي د هدداا البرنددامج ألهددداف المرجددوة مددن
ب ل معرفة المعوقات التي تواجه الطلبة ب لها.

 .2قد تسهم هاه الدراسة في التوصل إلى نتائج وتوصيات تفيد المعنيين فدي كليدة التربيدة الرياضدية
في التخطيت للتدريب الميداني مستهب .
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مشكلة الدراسة:

إن التددريب الميدداني يح دى باهتمددام كبيدر مدن قبدل المؤسسددات المهتمدة بنعدداد وتددريب الطلبددة

المعلمددين؛ لكددي تسدداعد مددن يعمددل فددي مهنددة التدددريس مسددتهب علددى تعلددم وفتهددان المهددارات الن ريددة
والعمليددة ،مددن ب د ل عمددل الباحثددة فددي المجددال الرياضددي األادداديمي الح ددت أن هندداك ابت ف دا فددي
المعوقات التدي تواجده الطلبدة بد ل التددريب الميدداني ،وعددم وجدود أسدس موحددة يعتمددها المشدرفون
في تهويم الطلبة المتدربين ،إضافة إلى ابدت ف رراء البداحثين والد ارسدات والبحدوث السدابهة حدول هداا
البرن ددامج ،وك ددالي لع دددم وج ددود د ارس ددات كافي ددة ف ددي األردن لتغطي ددة ه دداا الموض ددو  ،رغ ددم أن التد ددريب
الميداني يعد مساق ضرور مهم لطلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ،وقد قامت الباحثدة
بنجراء هاه الدراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه الطلبة ب ل التدريب الميداني.
أهداف الدراسة:

هدفت هاه الدراسة التعرف إلى:

 .1المعوقات التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ب ل التدريب الميداني

 .2الفروق في المعوقات التي تواجه طلبة كليدة التربيدة الرياضدية فدي جامعدة اليرمدوك تبعدا لمتغيدر
الجنس (ذكر ،أنثى).
أسئلة الدراسة:

 .1مددا المعوق ددات الت ددي تواج دده طلب ددة كلي ددة التربي ددة الرياض ددية ف ددي جامع ددة اليرم ددوك بد د ل الت دددريب
الميداني؟

 .2هددل هندداك فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي المعوقددات التددي تواجدده طلبددة كليددة التربيددة الرياضددية
ب ل التدريب الميداني في جامعة اليرموك تبعا لمتغير الجنس ؟
الدراسات السابقة:

قام أبو نمرة ( )abu numra, 2001بدراسة هدفت التعرف إلى المعوقدات التدي تواجده الطلبدة

ب ل التدريب الميداني في كليات التربية التربوية التابعة لوكاالت الغوث الدولية ،وكالي التعرف إلى

أوجه الفروق فدي المعوقدات التدي تدواجهم تعدزى لمتغيدر الجدنس ،والكليدة ،والمسدتوى الد ارسدي ،وتكوندت
عينددة الد ارسددة مددن ( )161طالبددا وطالبددة تددم ابتيددارهم بطريهددة عشدوائية ،واسددتخدمت هدداه الد ارسددة أداة

قيددا

مكونددة مددن( )91فه درة موفعددة علددى سددتة مجدداالت وهددي (تن دديم البرنددامج ،واألهددداف ،وعمليددة

اإلشراف ،والمدار  ،والتهويم ،والكفايات التعليمية) ،وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود المعوقدات التدي
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تواجه ايجابية للطلبة على جميد المجاالت وكالي عدم وجود فروق فردية تعدزى لمتغيدر الجدنس علدى
مجدداالت الد ارسددة ،و أظهددرت عدددم وجددود فددروق فرديددة علددى مجدداالت الد ارسددة تعددزى لمتغيددر المسددتوى
الدراسي.

أجدرى ديددنهم ( )Dinham, 2006د ارسددة هدددفت إلددى :مراجعددة لتعلدديم الممارسددة واالتصددال فددي

الخدمددة االجتماعيددة فددي بريطانيددا ،وأظهددرت الد ارسددة أن التدددريب الميددداني هددو األسددا

فددي ااتسدداب

مهددارات الممارسددة المهنيددة للخدمددة االجتماعيددة ،وباصددة مهددارة االتصددال ،حيددث يددتم تدددريب الط د ب
على كيفية التواصل مد ا برين والتعامل مد ال رف المجتمعية المتغيرة على نحو أفضل.

أمددا د ارسددة نيتددا ( )Neta et all, 2007وكددان عنوانهددا برنددامج مبتكددر فددي تعلدديم الخدمددة

االجتماعية ،فهدد هددفت الد ارسدة إلدى إمدراء معدارف المشدرفين الميددانيين ،والطد ب بن ريدات ممارسدة
الخدمددة االجتماعيددة فددي المؤسسددات الصددحية ،وقددد تكونددت عناصددر البرنددامج مددن حهددوق المرضددى،

والعد

الهصددير ،وفدارة الحدداالت ونوعيددة الحيدداة وأظهددرت النتددائج أن مع ددم المشدداركين فددي البرنددامج

أادوا أ ن البرنامج ساعدهم في الربت بين الن رية والممار في الخدمة االجتماعية.

وفي حين أجرى الطراونة ( )altarawneh, 2007د ارسدة مفادهدا التعدرف إلدى المشدك ت التدي

تواجدده الطالددب المعلددم فددي فتدرة التطبيد الميددداني لتخصددا معلددم الصدده فددي جامعددة مؤتددة والمتعلهددة

بالمشددرف التربددو  ،والمعلددم المتعدداون ،ومدددير المدرسددة المتعاونددة ،وفج دراءات التربيددة العمليددة ،واقت د ار

حلول لها وتكونت عينة الدراسة من جميد طلبة معلدم الصده المسدجلين فدي مسداق تربيدة عملدي ( )

في الفصل الدراسي األول من العام  2112/2112والبالغ عددهم  131طالب ا وطالبة ،وكاندت نتدائج
الد ارسددة وجددود مشددك ت مرتبطددة بالمشددرف التربددو  ،والمعلددم المتعدداون ،وم دددير المدرسددة المتعاونددة،
وفجراءات التربية العملية.
التعليق على الدراسات السابقة:

تتف الدراسة السابهة مد الدراسة الحالية في أهمية توضيح والتعرف على المعوقات التي تواجه

طلبة كلية التربية الرياضية ب ل التدريب الميداني في جامعة اليرموك.

فد ارسدة أبدو نمدره ( )fedraseh or numrah, 2001تطرقدت إلدى المعوقدات التدي قدد تواجده

الطلبد ددة ب د د ل التد دددريب الميد ددداني فد ددي كليد ددات التربيد ددة التابعد ددة لوكالد ددة الغد ددوث بينمد ددا بحثد ددت د ارسد ددة
( )Dinham, 2006فددي مراجعددة لتعلدديم الممارسددة واالتصددال فددي الخدمددة االجتماعيددة فددي بريطانيددا،

344

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد األول.8102 ،

ف ددي ااتس دداب مه ددارات الممارس ددة المهني ددة للخدم ددة

وعل ددى اعتب ددار أ ن الت دددريب المي ددداني ه ددو األس ددا
االجتماعية ،وباصة مهارة االتصال.

فد ددي حد ددين اشد ددارت د ارسد ددة الطراوند ددة ( )tarawneh,2007والتد ددي كد ددان مفادهد ددا التعد ددرف إلد ددى

المشدك ت التدي تواجده الطالدب المعلدم فدي فتدرة التطبيد الميدداني لتخصدا معلدم الصده فدي جامعددة

مؤتة والمتعلهة بالمشرف التربو والمعلم المتعاون.

إال أن الد ارس ددة الحالي ددة ابتلف ددت م ددد الد ارس ددات االب ددرى م ددن حي ددث التخص ددا ،كونه ددا بحث ددت

المعوقات التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك وهاا أهم ما ميز هاه الدراسة.
حدود الدراسة:

الحد البشر  :طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك.
الحد المكاني :جامعة اليرموك ،كلية التربية الرياضة ،األردن.

الحد الزماني :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2112-2119
مصطلحات الدراسة:

التدريب الميداني:

ميدان تتكون فيه المعوقات التي تواجه المرغوب فيها لمهنة التدريس ،ويتم ذلي بااتشاف

المهارات التي تساعد على التدريب والتعرف إلى أهم المشك ت وأسلوب معالجتها يتم ب لها
التفاعل مد المجتمد المدرسي ،وما يتضمن من ع قات (.)abu numrah, 2005
المعوقات:

ق
اء يرجد ذلي إلى
تعني كلمة المعوقات في قامو ااسفورد :أ شيء يعو من التهدم سو ا
عوائ طبيعية ،أو مصطنعة ،مما يؤد إلى صعوبة اجتياف المواقه؛ كما تعرف المعوقات بفنها:
الحيلولة دون تحهي الهدف والمند عن ذلي ،والعرقلة؛ وكل ما من شفنه أن يهه في وجه إنجاف
األمر أو احراف النجا )Saad abd al al, 2013(.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بصورته المسحية لم ءمته لطبيعة هاه الدراسة.
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مجتمع الدراسة:

تكددون مجتمددد الد ارسددة مددن جميددد طلبددة كليددة التربيددة الرياضددية ،وعددددهم ( )321طالبددا وطالبددة

( )231ذكور و( )29إناث في جامعة اليرموك.
عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( )69طالبا وطالبة ( )33ذكور و( )13اناث.

أداة الدراسة:

في ضوء الدراسات السابهة والمرجعيات األدبية والمراجد العلمية المختلفة في مجال برامج

التدريب الميداني تم تطوير أداة الدراسة وتكونت أداة الدراسة بشكلها النهائي من ( )26فهرة تمثل
أربعة مجاالت وهي:

 .1مجال مشرف التدريب الميداني ( 2فهرات).
 .2مجال المعلم المتعاون ( 2فهرات).
 .3مجال المدير المتعاون ( 2فهرات).
 .1مجال اإلمكانات ( 2فهرات).

هاا وتم استخدام مهيا

بماسي لمستويات اإلجابة لتحديد المعوقات التي تواجه الطلبة وهي:

 .1مواف بشدة ( 3درجات).
 .2مواف ( 1درجات).
 .3متردد ( 3درجات).

 .1غير مواف ( 2درجة).
 .3غير مواف بشدة ( 1درجة).
صدق األداة:

للتفاد من صدق محتوى األداة بصيغتها األولية تم عرضها على عدد من المحكمين ،بهدف

التفاد من مناسبة الفهرات لكل مجال من مجاالت الدراسة ،وصياغة فهراتها ،ووضوحها ،وفضافة

بعض الفهرات وحافها أو االقتراحات التي يرونها مناسبة ،وقد تم اعتماد نسبة ( )%23لمدى انسجام
الفهرات التي تتف مد رراء المحكمين.
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ثبات األداة:

تم قيا

مبات األداة بطريهة االبتيار ()test- retestعلى عينة مكونة من ( )13طالبا

وطالبة ،مم طب االبتيار مرة أبرى بعد ( )2أيام من التطبي األول ،وتم احتساب معامل الثبات
عن طري

معامل االرتباط ( )Person Correlationبين االبتبار األول والثاني ،وجاءت

معام ت االرتباط كما في الجدول (.)1

جدول ( :)1معامل االرتباط لمجاالت الدراسة
المجال

معامل االرتباط

مشرف التدريب الميداني

1.22

المعلم المتعاون

1.23

المدير المتعاون

1.22

اإلمكانات

1.23

يتضح من الجدول أن معام ت الثبات على مجاالت األداة تراوحت ما بين (،)1.22–1.22
وهي تعتبر معام ت االرتباط عالية في هاه الدراسة.
المعالجة االحصائية:

تم استخدام برنامج الرفم اإلحصائية للعلوم التربوية واالجتماعية ) (SPSSواالنحرافات

المعيارية والمتوسطات الحسابية لمعالجة البيانات.
عرض النتائج ومناقشتها:
السؤال األول:

لإلجابة عن السؤال األول الا

ينا على" :ما المعوقات التي تواجه طلبة الية التربية

الرياضية في جامعة اليرموك ب ل التدريب الميداني؟" وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية واألهمية النسبية لمجاالت الدراسة.

جدول ( :)1ترتيب مجاالت الدراسة حسب إجابات عينة الدراسة (ن= )96المتوسط الحسابي االنحراف
المعياري واألهمية النسبية لكل مجال من مجاالت الدراسة.

الترتيب

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األهمية النسبية

الدرجة

3

مشرف التدريب الميداني

3.22

1.23

93.21

متوسطة

المدير المتعاون

3.39

1.32

92.22

متوسطة

3.22

1.22

99.33

متوسطة

اإلمكانيات

2.22

1.21

36.32

منخفضة

1
2
1

المعلم المتعاون
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يتضح من الجدول ( )1أن ترتيب مجاالت الدراسة حسب المتوست الحسابي واألهمية النسبية
جاءت على النحو التالي:

مجال المعلم المتعاون بالمرتبة األولى ،ومجال المدير المتعاون بالمرتبة الثانية ،ومجال مشرف

التدريب الميداني في المرتبة الثالثة ،وجاء مجال اإلمكانات في المرتبة الرابعة واألبيرة ،وكانت
درجات جميد المجاالت متوسطة باستثناء مجال اإلمكانات فكانت المعوقات التي تواجه الطلبة
ب ل هاا المجال منخفضة.
المجال األول :مشرف التدريب الميداني

جدول ( :)2المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات عينة الدراسة
(ن= )96على مجال مشرف التدريب الميداني.

الرقم
1
2
3
1

المتوسط

الفقرة
يهوم المشرف بالمتابعة واإلشراف على الطلبة من
ب ل فيارات مبرمجة
يعمل المشرف على التهييم المستمر ألداء الطلبة من
ب ل نماذ باصة
يهوم المشرف بتزويد الطلبة بالتعليمات والهوانين التي
يحكم سير التدريب الميداني
يزور المشرف الطلبة بتهارير دورية
والمهترحات من أجل تطوير أداءه ألتدريسي.

3
9
2

يسهم المشرف بتزويد الطلبة بالخبرة الميدانية من
أجل تحسين مهاراتهم وقدراتهم التدريسية.
يهوم المشرف بعهد اجتماعات دورية لطلبة التدريب
الميداني بصورة دورية.
يستمد المشرف إلى وجهات ن ر الطلبة ومهترحاتهم
الخاصة بمادة التدريب الميداني
الكلي

الترتيب في

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

النسبية

المجال

3.31

1.32

21.23

2

3.12

1.13

91.11

2

3.11

1.12

92.12

9

3.12

1.33

93.31

3

3.31

1.33

99.23

3

3.22

1.11

93.92

1

3.32

1.91

21.13

1

3.22

1.23

93.21

يتضح من الجدول ( )2أن المتوست الحسابي للمجال بلغ ( )3.22واالنحراف()1.23

واألهمية النسبية ( )93.21وأن المتوسطات الحسابية لفهرات مجال مشرف التدريب الميداني قد
تراوحت ما بين ( )3.32-3.12واألهمية النسبية بين ( )21.13-91.11وهي متوسطة وجاءت
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الفهرة رقم ( )2بالمرتبة األولى وهي " :يستمد المشرف إلى وجهات ن ر الطلبة ومهترحاتهم الخاصة
بمادة التدريب الميداني " بمتوست حسابي ( )3.32وانحراف معيار ( )1.19وأهمية نسبية بلغت

( ،)21.13في حين جاءت الفهرة رقم ( " )1يهوم المشرف بالمتابعة واإلشراف المباشر على الطلبة
من ب ل فيارات مبرمجة " بالمرتبة الثانية وبمتوست حسابي بلغ ( )3.31وفنحراف معيار ()1.32
وأهمية نسبية بلغت ( )21.23في حين جاءت الفهرة رقم ( )3بالمرتبة الثالثة والمتعلهة بد" مساهمة

المشرف بتزويد الطلبة بالخبرة الميدانية من أجل تحسين مهاراتهم وقدراتهم التدريسية " بمتوست
حسابي بلغ ( )3.31وانحراف معيار ( )1.33وأهمية نسبية بلغت ( )99.23في حين جاءت الفهرة

رقم ( )2المتعلهة بد" يعمل المشرف على التهييم المستمر ألداء الطلبة من ب ل نماذ باصة "

بالمرتبة األبيرة وبمتوست حسابي بلغ ( )3.12وانحراف معيار مهداره ( )1.31وأهمية نسبية بلغت

( .)91.11وتعزى الباحثة ذلي إلى أن الطلبة دائما يرغبون في التعديل ،وتغيير عملية اإلشراف في
التدريب الميداني وبالتالي يهومون بصورة مستمرة بمراجعة المشرفين ،وفعطائهم مهترحاتهم سواء كان
ذلي ب ل عملية اإلشراف ،أو من ب ل االجتماعات ،أو الزيارات التي يهوم بها المشرفين إلى
المدار التي يطب بها الطلبة ،وكالي بما أن عملية التهييم تبهى الهاجس الا يهل الطلبة ،لما لها
أهمية عند الطلبة ،وباصة لتفميرها على معدالتهم الدراسية فغالبا ال يهتم الطلبة بكيفية قيام المشرف

بعملية التهييم بهدر رغبتهم بالحصول على الع مة التي يسعون إليها ،وبالتالي ال يعيرون أهمية
الستخدام المشرفين لنماذ باصة للتهييم من عدمة ،وباصة أن عملية التهييم تكون أحيانا سرية من

قبل المشرفين.
المجال الثاني :المدرس المتعاون

جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية واألهمية النسبية وإجابات عينة الدراسة (ن=)96
على مجال المدرس المتعاون.

الرقم
3
1
9

المتوسط

الفقرة
يهوم بمساعدة الطلبة على حل المشك ت التي تواجههم
أمناء مادة التدريب الميداني.
يوضح للطلبة مهامهم وواجباتهم المتعلهة بتدريس
حصا التربية الرياضية.
يهوم المعلم بتشجيد الطلبة على تن يم األنشطة بار
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الحسابي

المعياري

األهمية

الترتيب في

االنحراف

النسبية

المجال

3.36

1.29

21.21

1

3.33

1.13

21.92

2

3.31

1.32

21.11

3
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الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

الترتيب في

النسبية

المجال

الجدول الدراسي والمشاركة فيها.

1
3
2
2

يعطي الطلبة حرية الهيام بالعملية التدريسية دون
التدبل بسير الحصة.
يسهم المعلم بتزويد الطلبة بالخبرة الميدانية من أجل
تحسين مهاراتهم وقدراتهم التدريسية.
يعرف الطلبة باإلمكانات والتسهي ت الرياضية المتوفرة
في المدرسة.
يسهم المعلم في تهييم أداء الطلبة من ب ل نموذ
باص وسر يزود به في نهاية الفصل.
الكلي

3.13

1.31

92.23

1

3.32

1.11

92.21

3

3.13

1.26

91.11

9

3.13

1.33

91.11

2

3.39

1.32

92.22

يتضح من الجدول ( )3أن المتوست الكلي للمجال بلغ ( )3.39واإلنحراف المعيار ()1.32
واألهمية النسبية ( .)92.22وأن المتوسطات الحسابية لفهرات مجال المدر

المتعاون قد تراوحت

بين ( )3.36– 3.13واألهمية النسبية بين ( )21.21 – 91.11وهي متوسطة ،ولهد جاءت الفهرة
( " )3يهوم بمساعدة الطلبة على حل المشك ت التي تواجههم أمناء مادة التدريب الميداني" بالمرتبة
األولى بمتوست حسابي بلغ ( )3.36وانحراف معيار ( )1.29وأهمية نسبية بلغت ( )21.21في
حين جاءت الفهرة ( )1والمتعلهة بد " يوضح للطلبة مهامهم وواجباتهم المتعلهة بتدريس حصا
التربية الرياضية " بالمرتبة الثانية وبمتوست حسابي بلغ ( )3.33وانحراف معيار مهداره ()1.13

واألهمية النسبية بلغت ( .)21.92وجاءت الفهرة ( )9بالمرتبة الثانية وهي " يهوم المعلم بتشجيد
الطلبة على تن يم األنشطة بار الجدول الدراسي والمشاركة فيها" بمتوست حسابي ()3.31
وانحراف معيار مهداره ( )1.32وأهمية نسبية بلغت ( .)21.11وجاءت الفهرة ( )2بالرتبة األبيرة
وهي " يسمح المعلم في تهييم أداء الطلبة من ب ل نموذ باص وسر يزود به في نهاية الفصل
الدراسي " بمتوست حسابي بلغ ( )3.13وفنحراف معيار مهداره ( )1.33وأهمية نسبية بلغت

( .)91.11وتعزو الباحثة ذلي إلى أن المدر

المتعاون يكون دائم مرافها للطلبة عند إعطائهم

حصا التربية الرياضية ،ويكون مشرفا عليهم بصورة مباشرة دابل المدرسة ،ويتابد دفاتر
التحضير الخاصة بهم والتي يهومون بتحضير الدرو

بناء على المنها المدرسي والا

يشرف

بصورة مباشرة على تنفياه .وبالتالي يكون دائم الحضور والمتابعة أوال بفول وهي من أولويات عمله،
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وفيما يتعل بعمليات التهييم فتعتهد الباحثة أنه والعتهاد الطلبة بفن المعلم تهييمه الدور المستمر لهم
ب ل الحصا الدراسية التي يهوموا بنعطائها وم ح اته على دفاتر التحضير هي المحصلة

النهائية للتهييم ،وأن ما يهوم به في نهاية الفصل ال يتعدى ما قام به ب ل الفصل الدراسي وباصة

أن هاه العملية تتم بصورة سرية بين المعلم ومشرف التدريب الميداني ،وترى الباحثة بفن هنالي

العديد من المدرسين ال يرغبون باسته ك كل األدوات الرياضية؛ ألنها تكون عهدة عليهم وبوفا من

تلفها وفهدانها ال يهومون بنظهارها وتعريف الطلبة بها بصورة كلية.
المجال الثالث :المدير المتعاون

جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات عينة الدراسة (ن=)96
على مجال المدير المتعاون

الرقم
1
2
2
3
1

المتوسط

الفقرة
يهوم المدير بتحديد مهام وواجبات الطلبة والصفوف
التي سيهوموا بتدريسها

يخبر المدير المدر المتعاون بمهام وواجبات الطلبة.
يسهم المدير في تهييم أداء الطلبة من نموذ باص
وسر يزود به في نهاية الفصل الدراسي.
يهوم المدير بفببار مشرف التدريب الميداني بمدى
انضباط الطلبة وأية تجاوفات ممكن أن تحدث.
يسهم المدير بتدعيم الع قات االجتماعية بين الطلبة
المطبهين وأعضاء الهيئة التدريسية بالمدرسة.

الترتيب في

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

النسبية

المجال

3.93

1.33

23.12

1

3.11

1.22

96.63

2

3.29

1.31

96.21

3

3.23

1.33

91.26

1

3.16

1.33

93.63

3

يعمل المدير على أببار مشرف التدريب الميداني بفية
2

قوانين جديدة أو تعدي ت قد تؤمر على التدريب

3.16

1.33

93.63

3

الميداني.
3
9

يعمل المدير على تعريف الطلبة بالمعلمين بالمدرسة.
يهوم المدير بعهد اجتماعات دورية لطلبة مادة التدريب
الميداني.
الكلي

3.12

1.23

93.23

2

3.13

1.22

92.21

2

3.22

1.23

99.33

يتضح من الجدول ( )1أن المتوست الحسابي الكلي للمجال بلغ ( )3.22واالنحراف المعيار

( )1.23واألهمية النسبية ( )99.33وان المتوسطات الحسابية لفهرات مجال المدير المتعاون
333

سامره السعدون

المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في كلية التربية .....

تراوحت ما بين ( )3.93 – 3.13واألهمية النسبية ( )23.12 – 92.23وهي متوسطة وجاءت
الفهرة ( )1وهي " أن يهوم المدير بتحديد مهام وواجبات الطلبة والصفوف التي يهوموا بتدريسها "
بالمرتبة األولى بمتوست حسابي بلغ ( )3.93وانحراف معيار ( )1.33وأهمية نسبية بلغت

( .)23.12وجاءت الفهرة ( )2بالمرتبة الثانية وهي " يخبر المدير المدر

المتعاون بمهام وواجبات

الطلبة " بمتوست حسابي بلغ ( )3.11وانحراف معيار ( )1.22وأهمية نسبية بلغت ()96.93
وجاءت الفهرة ( )2وهي " يسهم المدير في تهييم أداء الطلبة من ب ل نموذ باص وسر يزود
به في نهاية العام الدراسي " بالمرتبة الثالثة وبمتوست حسابي بلغ ( )3.29وانح ارف معيار مهداره

( )1.31وأهمية نسبية بلغت ( .)93.21وجاءت الفهرة ( )9وهي " يهوم المدير بعهد اجتماعات
دورية لطلبة مادة التدريب الميداني " في الرتبة األبيرة وبمتوست حسابي بلغ ( )3.13وانحراف
معيار ( )1.22وأهمية نسبية بلغت ( )92.21وتعزو الباحثة ذلي إلى أن مدير المدرسة يجتمد مد
الطلبة في بداية الدوام المدرسي ويهوم بتوجيههم وفعطاءهم الجدول الدراسي لتخصا ولصفوف

التي سيهومون بتدريسها ،وبالتالي توضيح الواجبات والمهام المطلوبة منهم وبحضور المدر

المتعاون ،وبالتالي ليس هنالي حاجة إلى عهد اجتماعات دورية ،وذلي ألن أية أمور مستجدة يخبر
المدير المدر

المتعاون بها ،ويهوم بنيصالها وفببارها للطلبة ،وكالي الحال عندما يهوم المدير

بنببار المشرف بفية أمور متعل بالطلبة المطبهين ،وكالي ترى الباحثة أن االتجاه الواضح من قبل

الطلبة ألهمية مل يهوم به مدير المدرسة ودورة الفاعل في تهييم أدائهم من ب ل التهارير الفصلية

التي يزودها من قبل المشرف وبصورة سرية.
المجال الرابع :اإلمكانات

جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات عينة الدراسة(ن=)96
على مجال اإلمكانات.

الرقم
1
3
3

المتوسط

الفقرة
توفر المدرسة الم عب المناسبة لألنشطة الرياضية
المتنوعة.
يوجد في المدرسة غرفة باصة لمدرسي التربية
الرياضية.
تعمل المدرسة على إشراك الطالب المطب في ابتيار
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الحسابي

المعياري

األهمية

الترتيب في

افنحراف

النسبية

المجال

3.99

1.22

23.33

1

3.22

1.12

93.92

2

2.32

1.33

93.33

3
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الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

افنحراف

المعياري

األهمية

الترتيب في

النسبية

المجال

األدوات والتجهيزات الرياضية.
2
2
1
9

تعمل المدرسة على توفير كافة المستلزمات واألدوات
والتجهيزات الرياضية.
تعمل المدرسة على تسهيل استخدام كافة األدوات
الرياضية لطلبة التدريب الميداني.
تهدم المدرسة األدوات والتجهيزات الرياضية للطلبة.
توفر المدرسة الهاعة المناسبة لممار النشاط
الرياضي ب ل فصل الشتاء.
الكلي

2.62

1.21

32.31

1

2.21

1.36

31.19

3

2.92

1.11

33.31

9

2.11

1.33

12.31

2

2.22

1.21

36.32

يتضح من الجدول ( )3أن المتوست الكلي للمجال بلغ ( )2.22واالنحراف المعيار ()1.21
واألهمية النسبية ( .)36.32وأن المتوسطات الحسابية لفهرات مجال اإلمكانات تراوحت ما بين

( )3.99 – 2.11واألهمية النسبية بين ( )23.33 – 12.31وهي منخفضة بناءا على المتوست
الكلي للمجال ،وجاءت الفهرة ( )1وهي " توفر المدرسة الم عب المناسبة لألنشطة الرياضية
المتنوعة " المرتبة األولى بمتوست حسابي بلغ ( )3.99وانحراف معيار ( )1.22وأهمية نسبية
بلغت ( )23.33وجاءت الفهرة ( )3في المرتبة الثانية وهي يوجد في المدرسة غرفة باصة لمدرسي
التربية الرياضية " وبمتوست حسابي بلغ ( )3.22وانحراف معيار ( )1.12وأهمية نسبية بلغت

( ،)93.23وجاءت الفهرة ( )3في المرتبة الثالثة وهي " تعمل المدرسة على إشراك الطالب المطب

في ابتيار األدوات والتجهيزات الرياضية " بمتوست حسابي بلغ ( )2.32وانحراف معيار مهداره
( )1.33وأهمية نسبية بلغت ( ،)93.33وجاءت في المرتبة األبيرة الفهرة ( )9وهي " توفر المدرسة
الهاعة المناسبة لممارسة النشاط الرياضي ب ل فصل الشتاء " بمتوست حسابي بلغ ()2.11

وانحراف معيار ( )1.33وأهمية نسبية بلغت ( .)12.31وتعزو الباحثة ذلي إلى أن االمكانات
التي توفرها و افرة التربية والتعليم في الغالب الم عب والساحات والتي تستغل في إقامة الم عب
الرياضية المختلفة وأحيانا تكون ساحة االصطفاف للطلبة هي التي يتم تخطيت الم عب الرياضية
عليها باصة وأن المدار

تمتلي مساحات واسعة من هاه الساعات وبالتالي سهولة توفرها ،وهاا

الشيء ينط أيضا على الغرف الخاصة بمعلمي التربية الرياضية والتي تكون ضمن البناء المدرسي

والتي تستغل أيضا لوضد األوراق الرياضة المختلفة من البنية الرياضية وكرات وغيرها.
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وكالي تعتهد الباحثة ،ونتيجة لضعه الجانب االقتصاد

لتلي المدار

حرص اإلدارات

المدرسية على المحاف ة على األدوات والتجهيزات الرياضية لفترات طويلة وبالتالي فنن توفر

المستلزمات الرياضية يكون لبعض األلعاب األاثر ممارسة عنها لبهية األلعاب األبرى وال تهوم
المدرسة بتهديم أية أدوات أو تجهيزات رياضية للطلبة باستثناء هؤالء الاين يشتركون في الفرق

المدرسية ويمثلون المدرسة في البطوالت الرياضية المختلفة والمتنوعة.

وأظهرت النتائج أن فهرة توفير الهاعة المناسبة في فصل الشتاء حصلت على أقل النسب
المئوية من المعوقات التي تواجه الطلبة ويعز الباحثة ذلي إلى أن مثل هاه الهاعات غير متوفرة
في مدار محاف ات الجنوب والتي يطب بها طلبة التدريب الميداني باستثناء بعض المدار

يتوفر فيها الصالة الرياضية أو المسر الا

التي

يستغل في فصل الشتاء لبعض األنشطة الرياضية

وغير ذلي ف تتوفر مثل هاه اإلمكانيات والمباني.
السؤال الثاني:

لإلجابة عن السؤال الثاني الا

ينا على" :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في

المعوقات التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية ب ل التدريب الميداني في جامعة اليرموك تبعا

لمتغير الجنس ؟"

قامت الباحثة باستخدام ابتبار "ت" لداللة فروق المتوسطات لمجاالت الدراسة تبعا لمتغير

الجنس .والجدول ( )2يوضح ذلي.

جدول ( :)7نتائج اختبار "ت" لداللة فروق المتوسطات لمجاالت الدراسة تبعا لمتغير الجنس.
الوسط

االنح ارف

مجاالت الدراسة

الجنس

مشرف التدريب

ذكر

3.31

الميداني

أنثى

3.33

1.29

ذكر

3.21

1.62

أنثى

3.32

1.91

ذكر

3.32

1.92

أنثى

3.31

1.36

ذكر

3.16

1.21

أنثى

3.31

1.16

المدر المتعاون
المدير المتعاون

االمكانات

فروق

الحسابي

المعياري
1.26

قيمة ت

مستوى الداللة

الداللة

1.13

1.32

1.21

غير دال

1.11

1.91

1.31

غير دال

1.13

1.32

1.21

غير دال

1.11

1.29

1.11

غير دال

المتوسطات

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى ()1..1 = ...5 ≥ α
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يوض ددح الج دددول ( )2نت ددائج ابتب ددار"ت" لدالت ددة ف ددروق المتوس ددطات لمج دداالت الد ارس ددة جميعه ددا
حسددب متغيددر الجددنس ،وبددالن ر إلددى الهيمددة "ت " المحسددوبة ومهارنتهددا بهيمددة "ت" الجدوليددة ()1.62

عند مستوى ( ) 1.13 = ≥ αنجد أن قيمة "ت" المحسوبة أقل مدن الهيمدة الجدوليدة ،ممدا يعندي عددم
وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية تبعددا لهدداا المتغيددر علددى مجدداالت الد ارسددة جميعهددا علددى مجدداالت

الد ارسدة جميعهدا ،وتعدزو الباحثدة ذلددي إلدى أن عيندة الد ارسدة (ذكدور وفندداث) المعوقدات التدي تواجده هددم

ب د ل مددادة التدددريب الميددداني متشددابهة ومتهاربددة ن د ار لل ددروف الد ارسددية المشددتركة التددي يمددرون بهددا
وكالي تشابه المشرفين وال روف المختلفة في المدار التي يهوموا بالتطبي بها.

االستنتاجات:

في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها ،ومن بد ل عدرض النتدائج ومناقشدتها ،تخلدا االسدتنتاجات

فيما يلي:

 .1أوضحت النتائج أن المعوقات التي تواجه عينة الدراسة كانت جميعها متوسطة على مجاالت
الدراسة باستثناء مجال االمكانات فكانت منخفضة.

 .2أظهرت النتدائج عددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي المعوقدات التدي تواجده الطلبدة علدى
التدريب الميداني تعزى لمتغير الجنس.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
 .1ضرورة االهتمام بتوفير االمكانات واألدوات الرياضية المناسبة لتحسين حصة التربيدة الرياضدية
وكالي ليهوم المدر بنعطاء الحصة بكفاءة عالية بصورة.
 .2ضددرورة تددوفير قاعددات مغلهددة مجه دزة ب داألدوات المناسددبة السددتغ لها فددي إعطدداء درو

التربيددة

الرياضية في فصل الشتاء في جميد المدار .
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