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:هدفت الدراسة

للتعرف إلى اتجاهات طلبة قسم التربية بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة نحو العمل بمهنتي التدريس

 وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة،) طالباً من المستوي األول الثاني71(  وتكونت عينة الدراسة من،واإلدارة

) فقرة موزعة على25(  وقد أعد الباحث لهذا الغرض استبانه مكونة من، واستخدم الباحث المنهج الوصفي،العشوائية
 حيث كان، وكانت أهم النتائج أن أفراد العينة لديهم اتجاهات نحو العمل بمهنتي التدريس واإلدارة الرياضية،محورين

 وكان االتجاه نحو العمل بمهنة التدريب بوزن،)%73.8( االتجاه نحو العمل بمهنة اإلدارة الرياضية بوزن نسبي

 في استبيان اتجاهات طلبة التربية الرياضية نحو العمل بمهنتي،ً) أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا%80.7( نسبي
.التدريس واإلدارة الرياضية بمجاالته ودرجته الكلية تبعاً للمستوى الدراسي ألفراد العينة
: ومن أهم توصيات الدراسة

 العمل علي تسهيل التحاق الطلبة المتفوقين بكلية التربية الرياضية بجامعة األقصى بغزة من اجل تطوير أنفسهممهنيا
. تطوير القسم ليصبح يمنح درجة البكالوريوس في التربية الرياضية بدال من الدبلوم.)الرياضة الترويحية،اإلدارة الرياضية، (مهن ة التدريس: الكلمات المفتاحية

college of Students’ Trends at The Physical Education faculty in Sciences in
Gaza Applied University Towards Teaching and management Professions
Dr . Hatem Abu Salim

abogbr@hotmail.com

This Study aims to identify the trends of students in physical education faculty at
University college of Applied Sciences in Gaza towards working in the fields of teaching
and management. The study sample consisted of (71) students from the first and second
levels who have been selected by random sample. The researcher used the descriptive
approach. The most important result is that there is a positive trend in the sample of the
study towards the career of teaching and sport management, with a ratio scale (73.8%)
towards the career of sport management and (807%) towards the career of teaching. Also,
there is no statistically significant difference in the questionnaire of the trends of students
in physical education faculty trends towards working in teaching and sport management
in all its fields and its total degree according to the sample members' study level.
The main recommendations are:
Facilitating top students joining the physical education faculty at Al-Aqsa
university to develop themselves professionally.
Developing the department to offer Bachelor degree instead of diploma.
Keywords: (teaching profession, sports management, recreational sports)
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التعريف بالبحث

 1-1المقدمة واهمية البحث

احتل موضوع دراسة االتجاهات النفسية في أواخر القرن العشرين اهتماما متزايدا من معظم الباحثين في

مجالي :دراسات الشخصية ودينامات الجماعة بصفة خاصة،حيث تســهم دراسة االتجاهات النفسية لألفراد في

تفسيــر سلوكهم الحالي،والتنبــؤ بسلوكهم المستقبــلي تجاه  :األحداث والموضوعات والظواهر في إطار التنشئة
االجتماعية،فسلوك الفرد ليس وليد الصــدفة بل هو انعكـاس التجاهــاته النفسية التي يكتسبها من وسائــط التطبي ـع

واالتصال االجتمـاعي  :كاألس ـرة  ،والمدرسـة  ،والمجتمـع، .واالتجاهـات من أهم الموضوعات التي ترتبط بسلوك
اإلنسـان،اذ يشير الكثير من المهتمين إلى أن االتجاهات تمثــل محـور علــم النفس والدراسات السلوكية مهما

تعددت أنواعها( شمعون  )224 :1999،وتعد د ارسـة االتجاهات النفسية لألفراد ذات أهمية؛باعتبار أن
الشخصيـة اإلنسانيـة ما هي إال مجموعـة اتجاهات تتكون لدى الفرد فتؤثر في عاداته وميوله ووجدانه وأساليب

وأنماط سلوكه(بدر الدين.) 749: 1993،
ومن هنا أصبحت التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث من المجاالت التي توسعت بشكل كبير

على المستوى االجتماعي ،وبعد أن زاد وعي الجماهير بقيمتها الصحية والترويحية والتربوية ،ولقد أصبحت من

األنشطة اإلنسانية المتداخلة في وجدان الناس جميعًا على مختلف أعمارهم وثقافاتهم وطبقاتهم وقد حدثت
تطورات عدة في التربية البدنية والرياضية كمهنة ونظام خالل القرن العشرين لعل أبرزها هو ذلك المنحنى
المهني التخصصي الذي تخطى مراحل العمل في مجال تدريس التربية البدنية إلى آفاق مهنية أكثر رحابة،
كالتدريب الرياضي ،واإلدارة الرياضية،واللياقة،والصحة ،والرياضة الترويحية (الخولي )29 :2002 ،وهو األمر
الذي جعل فرص العمل تتنامى وتزدهر أمام خريجي كليات وأقسام التربية البدنية والرياضية ،وفتح أسواق جديدة

للعمل لم تكن مطروحة من قبل لمقابلة ا حتياجات هذه البرامج من المهنيين المؤهلين ولتقديم الخدمات المهنية
على اختالف أنواعها إلى أفراد المجتمع (أبو طامع.)434: 2006 ،
يعد موضوع اختيار الطالب السيما خريج الثانوية العامة وقبوله في كلية معينة من أكبر المشاكل التي
تواجه  ،الن عدم التوفيق في اختي ار كلية مناسبة لميوله واستعادته وقدراته قد تؤثر سلبيا على مستقبله الدراسي
 ،وربما أدى إلى مشكالت نفسية ومهنية وأسرية تحد من درجة توافقه مع الجو األكاديمي في كليته وتؤثر أيضا

على مدى إسهامه في بناء مجتمعه ( القرني  ) 33 : 1995 ،والواقع أن قرار اختيار الطالب لكلية معينة
محددة قرار بالغ الصعوبة  ،إذ يتفاعل في تكوينه عوامل عدة  :منها ما يرجع إلى قدرات الطالب الفردية ،

ورغبته الشخصية  ،وإلى مستوى تحصيله العلمي في الثانوية العامة  ،ومنها ما يعود إلى خلفية األسرة التربوية

وظروف المجتمع الفلسطيني(االجتماعية واالقتصادية )  ،وتوجيه األهل  ،ونصح األصدقاء  ،وإرشاد المرشدين
 ،ومنها ما يتلق بالجامعة أو الكلية من حيث برامجها األكاديمية  ،وموقعها الجغرافي  ،ومقدار التكلفة

االقتصادية  ،إلى جانب عوامل أخرى كثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة( حمدان  ) 84 : 2006 ،ومن هنا فإن التربية البدنية

الرياضية في صورتها التربوية الحديثة بنظمها وقواعدها السليمة ،وألوانها المتعددة ،تعتبر ميداناً هاماً من ميادين

التربية ،وعنص ًار قويًا في إعداد المواطن اإليجابي ،تزوده بخبرات ومهارات واسعة ،وتساعده على التكيف مع

مجتمعه ،وتجعله قاد اًر على تشكيل حياته ومسايرة العصر الحديث في تطوره ونموه ( .أبو سالم)5 :2003 ،
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كثير من المفاهيم واالتجاهات الجديدة بدأت تظهر في الفكر الفلسطيني،وهذه التغيرات في حياة
كذلك فإن ً ا
اإلنسان الفلسطيني تتطلب بالتأكيد استجابة جادة من قبل النظام التربوي الفلسطيني في كافة أنظمته التعليمية،

الفرعية بوجه عام دون إهمال أي جانب( .نشوان )1 :1997 ،وتعتبر دارسة االتجاهات من الموضوعات بالغة
األهمية في تحديد السلوك اإليجابي نحو المهنة التي يزاولها الفرد ،حيث تقدم بعض المؤشرات التي تدل على
احتماالت النجاح في المتطلبات المهنية المختلفة( .الخاجة  )183: 1997 ،واالتجاهات غالبًا ما تحدد نوع

السلوك المتوقع للفرد ،كما أن مقياس االتجاهات يعتبر من األساليب الهامة لتحديد دوافع الرفض والقبول

للجوانب المختلفة ،والمرتبطة بالنشاط الذي يقوم الفرد بأدائه( .موسس )138 : 1976 ،ويعرف بأنه مجموعة
استجابات القبول أو الرفض التي تتعلق بموضوع جدلي معين ،والمقصود بالموضوع الجدلي موضوع اجتماعي
يقبل المنافسة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص وأشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي تثير
هذه االستجابة(زكي. )95 :1989 ،
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتعرض لموضوع بـالغ األهميـة فـي إحـدى المؤسسـات التربويـة التـي تشـارك

فــي إعــداد الك ـوادر المســاهمة فــي تربيــة األجيــال القادمــة ،بمــا قــد يعمــل علــى تــوفير بعــض المعلومــات لتكــون فــي
متناول المسئولين القائمين على قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة.
كما تكمن أهمية هذه الد ارسـة أنهـا -فـي حـدود علـم الباحـث -الد ارسـة األولـى التـي اهتمـت بـالوقوف علـى
اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية التطبيقيـة بغـزة بالعمـل بمهنتـي التـدريس واإلدارة ا لرياضـية،
ومن خالل معرفة نتائجها يمكن أن تفيد القـائمين علـى قسـم التربيـة الرياضـية لتطـوير التخصصـات حسـب الحاجـة

لذلك.

مشكلة الدراسة

تعـد االتجاهـات مــن الموضـوعات الهامــة فـي مجـال التربيــة الرياضـية  ،والهــدف المقصـود مـن العمــل فـي مهنــة

تــدريس وإدارة التربيــة الرياضــية المدرســية هــو الرقــي بــوعي التالميــذ بأهميــة ممارســة النشــاط الرياضــي مــن الناحيــة
الجســمية والنفســية واإلداريــة  .األمــر الــذي يــدعو للتفكيــر بشــكل جــدي ؛ لمعرفــة مــا اتجاهــات طلبــة قســم التربي ـة
البدنيــة والرياضــة بالكليــة الجامعيــة التطبيقيــة بغ ـزة نحــو العمــل فــي مهنتــه تــدريس التربيــة الرياضــية وكــذلك لمعرفــة

اتجاهــات طلبــة القســم نحــو العمــل بمهنــة اإلدارة الرياضــية مــع انتشــار األنديــة والمؤسســات الرياضــية ،لــذا اخت ـار
الباحــث أن تكــون الد ارســة فــي محــورين أساســيين همــا :العمــل بمهنــة التــدريس ،والعمــل بمهنــة اإلدارة ،وخاصــة أن

فلسطين بحاجة كبيرة إلعـداد مدرسـين وإداريـين مـؤهلين بمجـال اإلدارة الرياضـية  ،للنهـوض بالرياضـة المدرسـية
والتنافسية على حد سواء.
تساؤالت الدراسة  :سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية :

-1

ما اتجاهـات طلبـة قسـم التربيـة الرياضـية بالكليـة الجامعيـة التطبيقيـة بغـزة نحـو العمـل بمهنتـي التـدريس

-2

هل تختلف اتجاهات طلبة التربية الرياضية نحـو العمـل بمهنتـي التـدريس واإلدارة الرياضـية تبعـا لمتغيـر

واإلدارة الرياضية؟

المستوى الدراسي لدى أفراد العينة ؟
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أهداف الدراسة :

هدفت الدراسة التعرف إلي:

.1

اتجاه ــات طلبـ ــة قس ــم التربيـ ــة الرياض ــية بالكليـ ــة الجامعي ــة التطبيقيـ ــة بغـ ـزة نحـ ــو العم ــل بمهنتـ ــي

.2

اتجاه ــات طلب ــة التربي ــة الرياض ــية نح ــو العم ــل بمهنت ــي الت ــدريس واإلدارة الرياض ــية تبع ــا لمتغي ــر

التدريس واإلدارة الرياضية؟

المستوى الدراسي لدى أفراد العينة ؟
حدود الدراسة :

 -1المجال الجغرافي  -:أجريت الدراسة بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة – فلسطين .

 -2المجال البشري  -:أجريت الدراسة على طالب قسم التربية البدنية والرياضة بالكلية.

 -3المجال ألزماني  -:أجريت الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  2012 / 2011م.
مصطلحات الدراسة:
 االتجاااا  :يعرف ــه ( إس ــماعيل ،1990 ،ص )65عل ــى ان ــه :اس ــتعداد وج ــداني م ــتعلم ثاب ــت نس ــبياً يح ــددشعور الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها.

 -الكلية الجامعية التطبيقية بغزة :الكليـ ــة الجامعيـ ــة للعلـ ــوم التطبيقيـ ــة بغ ـ ـزة مؤسسـ ــة فلسـ ــطينية للتعلـ ــيم

التطبيقي والمهني ،تسعى لخدمة المجتمع الفلسطيني والعربي والعـالمي والنهـوض بالمسـتوى العلمـي والتقنـي
فـي فلسـطين مــن خـالل تقــديم بـرامج أكاديميــة تطبيقيـة ،أبحـاث علميــة وخـدمات مجتمعيــة ذات جـودة عاليــة
مستندة إلى القيم والتعاليم اإلسالمية  ( .دليل الكلية الجامعية ) 2008،
 قسااام التربياااة الرياضاااية بالكلياااة الجامعياااة التطبيقياااة :هــو احــد أقســام الكليــة المهــتم إعــداد رياضــيينمتخصصــين للعمــل فــي مؤسســات التربيــة بمراحلهــا المختلفــة ،األنديــة والمؤسســات المختلفــة ،مجــال رعايــة
المعوقين،إعــداد مش ـرفين وإداريــين وفنيــين رياضــيين لتنظــيم وإدارة البط ـوالت والمهرجانــات المختلفة،تنميــة

وتطـوير مهـارات العـاملين فـي الحقـل الرياضـي فـي المؤسسـات التعليميـة واألنديـة والجمعيـات وغيرهـا ( .د
ليل الكلية الجامعية ) 2008،
 -التاادريس  :نعنــي بالتــدريس مجموع ـة الممارســات واألســاليب والنشــاطات التــي يقــوم بهــا المعلــم لتخطــيط

عملية التعلم وتنفيذها وتسهيلها وتقويم نتائجها ،وهـذه العمليـة التـي تهـدف إلـى اكسـاب المـتعلم مجموعـة مـن
المعــارف والمفــاهيم والمبــادو والمهــارات واالتجاهــات والقــيم وتطــوير قد ارتــه العقليــة مــن أجــل مواصــلة الــتعلم

الحقا( .توق ،1993 ،ص)21
 -اإلدارة الرياضية:

اإلدارة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف تنظيمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد

أخ ـ ـ ـ ــرى وبتعري ـ ـ ـ ــف أكث ـ ـ ـ ــر تفص ـ ـ ـ ــيال ل ـ ـ ـ ــخدارة يتض ـ ـ ـ ــح أنه ـ ـ ـ ــا أيض ـ ـ ـ ــا إنج ـ ـ ـ ــاز األه ـ ـ ـ ــداف م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل
القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بالوظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األساس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية (التخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط ،التنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ،التوظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف،
التوجيه ،الرقابة في المجال الرياضي سواء المدرسية أو التنافسية تعريف إجرائي .
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 -2الدراسات السابقة
 1-2دراسة حاتم أبو سالم ( )2010
هاادفت الدراسااة :للتعــرف إلــى اتجاهــات طلبــة كليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة األقصــى بغ ـزة نحــو العمــل

بمهنتــي التــدريس والتــدريب ،وتكونــت عينــة الد ارســة م ـن ( )95طالب ـاً وطالبــة ،وقــد اختيــرت عينــة الد ارســة
بالطريقــة القصــدية ،واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي ،وكانــت أهــم النتــائج وجــود اتجــاه إيجــابي عــام لــدى

عينة البحث نحـو مهنـة التـدريس ،ووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية لصـالح اإلنـاث ،ووجـود اتجـاه إيجـابي
لــدى عينــة الد ارســة نحــو العمــل بمهنــة التــدريب ،ولــم توجــد فــروق بــين الجنســين فــي االتجــاه نحــو التــدريب،
ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي:

-1

تطـوير المنـاهج والمقـررات الد ارسـية التـي تعمـل علــى تـدعيم االتجـاه نحـو مهنتـي التـدريس والتــدريب

في التربية الرياضية.
-2

االهتمام بتوفير األجهزة واألدوات والطاقم التدريسي لتوفير الخريج الكفء في التربية الرياضية.

د ارس ــة رم ــزي ج ــابر (  " )2009اتجاه ــات طلب ــة المرحل ــة الثانوي ــة نح ــو ممارس ــة األنش ــطة الرياض ــية ف ــي
مــدارس محافظ ــات قط ــاع غـ ـزة "ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى اتجاه ــات طلب ــة المرحل ــة الثانوي ــة نح ــو

ممارسـة األنشـطة الرياضــية فـي مـدارس محافظــات قطـاع غـزة  ،وكــذلك معرفـة الفـروق فــي هـذه االتجاهــات
تبعــا لمتغي ــر الجــنس .ولتحقي ــق ذل ــك أجريــت الد ارس ــة علــى عين ــة قوامه ــا (  )208طالــب وطالب ــة م ــوزعين

كـاألتي (  ) 104طالـب و (  ) 104طالبـة بالتسـاوي  ،وقـد تــم اسـتخدام المـنهج الوصـفي  ،ولجمـع بيانــات
الد ارســة وتحقي ــق أه ــدافها  ،ت ــم اس ــتخدام مقي ــاس كنيــون وق ــام باقتباس ــه محم ــد حس ــن ع ــالوي ( . ) 1998

وأســفرت نتــائج الد ارســة عــن األتــي  -:يتضــح مــن نتــائج الد ارســة أن اتجاهــات طلبــة المرحلــة الثانويــة نحــو
ممارســة األنشــطة الرياضــية فــي مــدارس محافظــات قطــاع غ ـزة كانــت ايجابيــة وبدرجــة كبي ـرة جــدا  -.أحتــل
محــور النشــاط البــدني كخبـرة جماليــة المرتبــة األولــى ،تلــي ذلــك وفــي المرتبــة الثانيــة محــور النشــاط البــدني
لخفـض التـوتر  ،ثـم جـاء محـور النشـاط البـدني كخبـرة تـوتر ومخـاطرة فـي المرتبـة الثالثـة  ،تلـي ذلـك محـور
النشاط البدني كخبرة اجتماعية بالمرتبـة الرابعـة ،ثـم محـور النشـاط البـدني كخبـرة للتفـوق الرياضـي قـد احتـل
المرتبة الخامسة ،ثم جاء محور النشاط البدني للصحة واللياقة في المرتبة السادسة واألخيرة .

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع اإلبعاد لمتغير الجنس ( طالب – طالبات ) .

دراسة رمزي جابر (  " )2008اتجاهات طالبـات المرحلـة اإلعداديـة نحـو وقـت الفـ ار فـي محافظـات قطـاع
غزة " هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالبات المرحلة اإلعدادية نحـو وقـت الفـ ار فـي محافظـات

قطــاع غ ـزة  -فلس ــطين  .ولتحقيــق ذل ــك أجريــت الد ارس ــة علــى عين ــة قوامهــا (  ) 200طالب ــة مــن م ــدارس
محافظــات قطــاع غـزة  ،وقــد تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي  ،ولجمــع بيان ـات الد ارســة وتحقيــق أهــدافها  ،تــم

استخدام اختبار االتجاه نحو وقت الف ار من تصميم منير ارغـب وجـاكوب بيـرد  ،وقـام محمـد حسـن عـالوي
باقتباســه واختصــاره إلــى ( ) 24فق ـرة  .وأســفرت نتــائج الد ارســة إلــى أن المحــور المعرفــي قــد احتــل المرتب ـة
األولــى ،تلــي ذلــك وفــي المرتبــة الثانيــة المح ـور االنفعــالي  ،ثــم جــاء المحــور الســلوكي فــي المرتبــة الثالثــة

واألخيرة .
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 2-2دراسة فيصل عبد هللا ()2007

هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف إلـى اتجاهـات طلبـة قسـم التربيـة الرياضـية فـي جامعـة البحـرين نحـو مجـال

تخصص ــهم (ت ــدريس التربي ــة الرياض ــية) ،ك ــذلك معرف ــة أث ــر ك ــل م ــن الج ــنس ،والمع ــدل التراكم ــي ،والس ــنة

الد ارســية ،علــى اتجاهــات الطلبــة .وقــد تألفــت عينــة الد ارســة مــن ( )180طالب ـاً وطالبــة شــملت ( )60ذكــور

و( )120إنــاث تــم اختيــارهم بالطريقــة العش ـوائية مــن طلبــة قســم التربيــة الرياضــية بجامعــة البح ـرين ،ولجمــع
البيانـات قـام الباحـث بتطـوير أداة لقيـاس االتجاهـات نحـو تخصـ

التربيـة الرياضـية تضـمنت ( )45عبـارة

موزعــة علــى ( )4محــاور رئيســية ،وذلــك بعــد التأكــد مــن صــدقها وثباتهــا ،ولتحليــل البيانــات واإلجابــة عــن

أس ــئلة الد ارس ــة ت ــم اس ــتخدام األس ــاليب اإلحص ــائية الالزم ــة كالمتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياريـ ـة

،والنسـب المئويـة ،واختبـار "ت" ،واختبـار تحليـل التبـاين ،وأسـفرت الد ارسـة عـن النتـائج التاليـة :وجـود اتجـاه
ايج ــابي ل ــدى طلب ــة قس ــم التربي ــة الرياض ــية بجامع ــة البحـ ـرين نح ــو مج ــال تخصص ــهم ،حي ــث بل ــغ متوس ــط

اتجاهـ ــات الطلبـ ــة الكليـ ــة ( )3.69أي مـ ــا يعـ ــادل ( .)%73.90ووجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية فـ ــي

اتجاهــات الطلبــة نحــو مج ـال تخصصــهم تعــزى لمتغيــر الجــنس ،وذلــك لصــالح اإلنــاث ،ووجــود فــروق ذات
داللة إحصـائية فـي اتجاهـات الطلبـة نحـو مجـال تخصصـهم تعـزى لمتغيـر المعـدل التراكمـي ،وذلـك لصـالح

ذوي المع ــدل المرتف ــع والمتوس ــط ،ووج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي اتجاه ــات الطلب ــة نح ــو مج ــال
تخصصــهم تعــزى لمتغيــر الســنة الد ارســية ،وذلــك لصــالح طلبــة الســنتين الثالثــة والرابع ـة .وأوصــى الباحــث
بضرورة إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.
 3-2دراسة بهجت أبو طامع (:)2006

ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى دواف ــع التح ــاق الطلب ــة بأقس ــام التربي ــة الرياض ــية ف ــي كلي ــات فلس ــطين

الحكوميــة ،إضــافة إلـ ـى تحديــد الفــروق ف ــي درجــة دوافــع الطلب ــة تبع ـًا لمتغيــر الكلي ــة ،والجــنس ،والبرن ــامج،

والمستوى الدراسي ،ولتحقيق ذلـك طبقـت اسـتبانة الد ارسـة علـى عينـة عشـوائية طبيعيـة قوامهـا ( )175طالبـاً
وطالب ــة .وأظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة أن درج ــة ال ــدوافع عن ــد الطلب ــة كان ــت كبيـ ـرة ج ــدًا عل ــى جمي ــع المجـ ـاالت
والدرجــة الكليــة ،حيــث وصــلت النســبة المئويــة لالســتجابة ( )%83.4إضــافة إلــى عــدم وجــود فــروق ذات

داللـة إحصــائية فـي دوافــع االلتحـاق تعــزى لمتغيــر الكليـة والجــنس ووجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية تعــزًى
لمتغيـر البرنــامج ولصــالح الــدبلوم والمســتوى الد ارســي ،ولصــالح ســنة أولــى .وأوصــى الباحــث بعــدة توصــيات
منها تعزيز واستثمار دوافع الطلبـة وتطـوير بـرامج وأقسـام التربيـة الرياضـية واعتمـاد بـرامج للد ارسـات العليـا
خاص بالتربية الرياضية.

 4-2دراسة عمر العياط وآخرون( :) 2005
" اتجاهات طالب كلية التربية البدنية بجامعة الفاتح نحو مهنة التدريس "

هدف ت الدراسة إلـى التعـرف علـى اتجاهـات طـالب السـنة الرابعـة بكليـة التربيـة البدنيـة نحـو مهنـة التـدريس .
اســتخدم المــنهج الوصــفي التفاقــه مــع إج ـراءات الد ارســة  ،وكــذلك مقيــاس اتجاهــات طــالب كليــات التربيــة
البدنية لخاطر والكنعان بعد تعديلـه بمـا يتناسـب مـع البيئـة الليبيـة  .وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن  100طالـب

وطالبة  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن األتي  :أن مهنـة تـدريس التربيـة البدنيـة ال تقـل أهميتهـا عـن أي مهنـة
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أخرى ،وأن لديهم شعور قوي بحب العمل فـي مجـال تـدريس التربيـة البدنيـة -.شـكل انخفـاض قيمـة ال ارتـب
ـلبيا لـدى الطـالب نحـو مهنـة تـدريس التربيـة البدنيـة -.أظهـر إحسـاس الطـالب
الشـهري للمعلـم
ً
اتجاهـا س ً
سـلبية وعـدم جديـة نظـرة المجتمـع نحـو مهنـة تـدريس التربيـة البدنيـة ومعلـم التربيـة البدنيـة ،األمـر الـذي أثـر

على اتجاهاتهم وجعلهم يشعرون بالحرج في بعض األحيان إذا ما عرف األصدقاء وذويهم بأنهم سـيعملون
بعـد تخـرجهم معلمـين للتربيـة البدنيـة -.يفضـلون الطـالب مهنـة تـدريس التربيـة البدنيـة عـن بعـض المهـن

األخرى ألهميتها في اكتساب اللياقة البدنية والصحية والمحافظة عليها ،باإلضافة إلى كونهـا مجـال حيـوي

لـتعلم القيـادة واإلشـراف-.الرغبـة والـدافع السـتكمال الد ارسـة الجامعيـة وتناسـب قـدرات واسـتعدادات الطـالب
الرياضـية مـع متطلبـات الد ارسـة بالكليـة كانـت أقـوى األسـباب المـؤثرة علـى اتجاهـاتهم الختيـار مجـال مهنـة

تدريس التربية البدنية.
 5-2دراسااة مارااارل و ماريااا

 " :)2003(Macarl & Mariaاتجاهااات معلمااي التربيااة الرياضااية

بالمدارس العليا بوالية نيويورك نحو التدريب المعد لطالب التربية الرياضية "

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات معلمي التربيـة الرياضـية بالمـدارس العليـا بواليـة نيويـورك نحـو التـدريب
المع ــد لط ــالب التربي ــة الرياض ــية ( األهمي ــة – الوس ــائل ) مس ــتخدما الم ــنهج الوص ــفي عل ــى عين ــة قوامه ــا

( )121معلــم مــن معلمــي التربيــة البدنيــة ناســي وســوفولك بواليــة نيويــورك  .وأســفرت أهــم النتــائج عــن عــدم
وجود تعاون كافي بين المعلمين وأولياء األمور في تحقيق أهداف التربية الرياضية .

دراسة حاتم أبو سالم ( ")2003واقع إعداد معلم التربية الرياضـية بجامعـة األقصـى" هـدفت الد ارسـة التعـرف
إلــي واقــع إعــداد معلــم التربيــة الرياضــية بجامعــة األقصــى ،واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي مــن خــالل
استخدامه استبانه للتعرف على أهـم مشـكالت برنـامج التربيـة الرياضـية ،وكانـت النتـائج أن مجـاالت مقيـاس
المشـكالت حظيـت جميعـًا بدرجـة اهتمـام متوسـطة لـدى الطلبـة بنسـبة ( ،)%57وجـاء تحصـيل الطلبـة علــى

اختبار مستوى المعرفة الرياضية متدنياً بنسبة ( ،)%53وأن االتجاهـات نحـو برنـامج التربيـة الرياضـية كـان

مرتفعًا بشكل ملحوظ.

دراسة ماكـارل و ماريـا(  " )Macarl & Maria 2003اتجاهـات معلمـي التربيـة الرياضـية بالمـدارس العليـا
بواليــة نيويــورك نحــو التــدريب المعــد لطــالب التربيــة الرياضــية " هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات

معلم ــي التربي ــة الرياض ــية بالم ــدارس العلي ــا بوالي ــة نيوي ــورك نح ــو الت ــدريب المع ــد لط ــالب التربي ــة الرياضـ ـية

( األهمي ــة – الوس ــائل ) مس ــتخدما الم ــنهج الوص ــفي عل ــى عين ــة قوامه ــا ( )121معل ــم م ــن معلم ــي التربي ــة
البدنيــة بواليــة نيويــورك  .وأســفرت أهــم النتــائج عــن عــدم وجــود تعــاون كــافي بــين المعلمــين وأوليــاء األمــور
في تحقيق أهداف التربية الرياضية .
د ارسـ ــة حسـ ــن الشـ ــرعة وجمـ ــال البـ ــاكر( ")2000هـ ــدفت الد ارسـ ــة إلـ ــى التعـ ــرف علـ ــى اتجاهـ ــات المعلمـ ــين

والمعلمات التابعين لو ازرة التربية والتعليم العالي بدولة قطر نحو مهنة التدريس ،وكذلك أثـر بعـض العوامـل

على االتجاهات نحو مهنة التدريس ،وهذه العوامل هـي :جـنس المعلـم ،والمرحلـة التعليميـة التـي يـدرس بهـا،

وســنوات الخدمــة ،ومســتوى الــدخل مــن ممارســة مهنــة التــدريس ،ولتحقيــق أهــداف الد ارســة تــم اختيــار عينــة
مكونـة مـن ( )356معلمـاً ومعلمـة بالطريقـة الطبقيـة العشـوائية مـنهم ( )173معلمـاً و( )183معلمـة ،و قـد
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اســتخدم الباحــث اختبــار االتجاهــات نحــو مهنــة التــدريس مــن إعــداد بيــب ( )1990بعــد إج ـراء التعــديالت
الضــرورية لتناســب البيئــة القطريــة وفقــا راء المحكمــين  ،ويمكــن تلخــي

أهــم نتــائج الد ارســة علــى النحــو

التــالي :اتجاهــات المعلمــين والمعلمــات نحــو مهنــة التــدريس أقــل مــن المســتوى المقبــول اجتماعي ـًا وتربوي ـًا ،
س ـواء فــي االتجــاه الكلــي نحــو مهنــة التــدريس أوفــي األبعــاد الفرعيــة الثالثــة لالتجــاه نحــو مهنــة التــدريس.

واتجاهــات المعلمــات نحــو مهنــة التــدريس أفضــل مــن اتجاهــات المعلمــين نحــو المهنــة .واتجاهــات معلمــي
المرحلة االبتدائية نحو مهنة التدريس أفضل من اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو المهنة.

دراسة فائق أبو حليمة( ")2000د ارسـة مقارنـة التجاهـات طلبـة كليـة التربيـة الرياضـية فـي الجامعـة األردنيـة
وجامعة اإلمارات نحو مهنة تدريس التربية الرياضية" هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى اتجاهـات طلبـة كليـة
التربية الرياضـية فـي الجامعـة األردنيـة وجامعـة اإلمـارات نحـو مهنـة تـدريس التربيـة الرياضـية وقـد اشـتملت
طالبـا مـن طلبـة
طالبـا مـن كليـة التربيـة الرياضـية بـاألردن و( )55
ً
طالبـا مـنهم( ً )75
العينـة علـى(ً )130
جامعات اإلمارات قسم التربيـة البدنيـة ،وقـد اسـتخدم مقيـاس خـاطر والكنعـان لقيـاس االتجاهـات نحـو مهنـة
تـدريس التربيـة البدنيـة ،وقـد أسـفرت نتـائج الد ارسـة بـأن اتجاهـات طلبـة جامعـة اإلمـارات أكثـر إيجابيـة نحـو

مهنة تدريس التربية البدنية من طالب جامعـة األردن ،وأن مجتمـع دولـة اإلمـارات العربيـة ينظـر إلـى مهنـة
تـدريس التربيـة البدنيـة بـأكثر إيجابيـة مـن المجتمـع األردنـي وأن هـذه المهنـة تعـادل المهـن األخـرى ،كمـا
أشارت نتائج الدراسة بأن أكثر العوامل تأثير في اختيـار الطـالب لمهنـة التـدريس بـالمجتمع األردنـي ناتجـة
مـن تـدني المجمـوع العـام بالثانويـة بينمـا فـي جامعـة اإلمـارات يـتم قبـول الطـالب بالرغبـة مـن قبـل الطالـب

نظر للمكانة االجتماعية المتميزة لمعلم التربية البدنية .
القتناعه بمهنة التدريس ًا
د ارس ــة ه ــدي الخاج ــة ( ")1997ه ــدفت الد ارس ــة للتع ــرف عل ــى اتجاه ــات ط ــالب قس ــم التربي ــة الرياض ــية
بجامعة البحرين نحو العمـل بمهـن اإلدارة الرياضـية والتـدريس والتـدريب ،واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي
للد ارســات المســحية ،وذلــك لمناســبة طبيعــة إج ـراء تلــك الد ارســة ،وبلغــت عينــة الد ارســة النهائيــة ( )47طالب ـاً

من الجنسين ( )18طالبًا و( )29طالبة .وتوصلت الد ارسـة للنتـائج التاليـة :أن االتجـاه لمهنـة التـدريس يمثـل
الشــكل الغالــب التجاهــات طــالب التربيــة الرياضــية بكليــة التربيــة بجامعــة البحـرين للطالبــات والطــالب ،يلــي

ذلــك االتجــاه لمهنــة اإلدارة الرياضــية ف ـي مهنــة التــدريب ،وأن اتجاهــات الطلبــة أكث ـر إيجابيــة نحــو مهنت ـي
اإلدارة والتــدريب عــن اتجاهــات الطالبــات ،وأن اتجاهــات الطالبــات أكثــر إيجابيــة نحــو مهنــة التــدريس عــن
اتجاهات الطلبة.

د ارس ــة احم ــد غ ــوني ( ")1994ه ــدفت الد ارس ــة إل ــي التع ــرف عل ــى اتجاه ــات طلب ــة وطالب ــات كلي ــة التربي ــة

بالمدينة المنورة نحو مهنة التدريس في ضوء اإلعداد النظـري الـذي يتمثـل فـي المفـردات الد ارسـية ،واإلعـداد
التطبيقـي الـذي يتمثـل فـي أداء التربيـة العمليـة .واعتمـد الباحـث فـي د ارسـته علـى المـنهج األمبريقـي للتعـرف

علـى االتجـاه نحـو مهنـة التــدريس فـي ضـوء اإلعـداد النظـري والتربيــة العمليـة ،كـذلك للتعـرف علـى اخــتالف
هـذا االتجــاه بـين الطلبــة والطالبـات .وقــد قـام الباحــث بإعـداد اســتبانه لقيـاس درجــة اتجـاه الطلبــة والطالبــات

نحو مهنة التدريس .تمثلـت عينـة البحـث العشـوائية مـن ( )504طالبـاً وطالبـة مـنهم ( )252طالبـاً و()252
طالبــة مــوزعين علــى ثالثــة مســتويات د ارســية (مســتجدون ،مســتوى اربــع ،تخــرج) .وقــد قــام الباحــث بإيجــاد
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المتوســطات الحس ــابية واالنح ارفــات المعياري ــة الس ــتجابات الطلبــة

والطالب ــات ،وباســتخدام تحلي ــل التب ــاين

الثنـائي واختبـار "ت" لمعرفــة االخـتالف فــي اتجاهـات الطلبــة والطالبـات فـي ضــوء كـل مــن اإلعـداد النظــري

والتربيــة العمليــة .وقــد أوضــحت النتــائج أن اإلعــداد النظــري المتمثــل فــي المقــررات الد ارســية كــان لــه تــأثيره
القـوي فـي اتجاهـات الطـالب إيجابيـاً نحـو مهنـة التـدريس ،بينمـا لـم تـؤد التربيـة العمليـة دورهـا المطلـوب فـي
تقوية اتجاهات الطالب نحو مهنة التدريس .كما أوضحت النتـائج أن الطالبـات عنـد التحـاقهن بكليـة التربيـة

كان لديهن اتجاهات أقوى من الطلبة نحو التـدريس بينمـا كـان تـأثير اإلعـداد النظـري أفضـل بالنسـبة للطلبـة

من الطالبات ،أما التربية العملية فلم يكـن لهـا تـأثير ملمـوس فـي أي مـن الجنسـين .وفـي ضـوء النتـائج التـي
أسـفرت عنهـا الد ارسـة ،قـام الباحـث بـاقتراح بعـض التوصـيات التـي مـن شـأنها أن تفيـد فـي تعـديل الوضـع
السائر في المجتمع السعودي ،أو تحسينه بالنسبة لالتجاهات السلبية نحو مهنة التدريس.
 6-2دراسة جابر جابر وحسين الدريني (:)1985

هــدفت الد ارســة إلــى معرفــة درجــة تفضــيل طــالب وطالبــات جامعــة قطــر للتخص ـ

فــي تــدريس التربيــة

الرياضــية والفنيــة ،وبعــض العوامــل التــي تكمــن وراء هــذه التفضــيالت ،واشــتملت عينــة الد ارســة علــى ()40

طالبــة جامعيــة مــن الملتحقــات حــديثاً بكليــة التربيــة ،ولــم تتضــمن العينــة طــالب الجامعــة ،وذلــك لقلــة أعــداد
الملتحقين بالمستوى الدراسي األول ،وكانت األداة المستخدمة اسـتبانة حـول اختيـار الطلبـة للمهنـة المناسـبة.

وتوصلت الدراسة إلـى النتـائج التاليـة :ظهـور العوامـل االجتماعيـة كأحـد األسـباب المؤديـة إلـى عـدم تفضـيل

القط ـريين تــدريس التربيــة الرياضــية .وميــول الطلبــة أنفســهم كــان أهــم العوامــل التــي جعلــتهم يفضــلون مهنــة
تدريس التربية الرياضية رغم االنتقادات حيث لم يشجعهم المجتمع.
التعقيب على الدراسات السابقة :

يتضــح لنــا مــن العــرض الســابق للد ارســات العربيــة واألجنبيــة ذات الصــلة باهتمامــات الد ارســات الحاليــة أنه ـا

تميزت بما يلي :
-1اهتم عدد من هذه الدراسات بدراسة االتجاهات نحو ممارسة األنشطة الرياضية .
 -2تعدد البيئات التي أجريت فيها الدراسات فمنها العربية واألجنبية .
وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في :

 -1تحديد مشكلة الدراسة .

 -2صياغة تساؤل الدراسة .
 -3تحديد مفاهيم الدراسة .
 -4االستفادة في تحديد المعالجات اإلحصائية .
وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في :

 .1تناولها لظاهرة االتجاهات .

 .2استخدام المنهج الوصفي كمنهج للدراسة .
بينمـا تختلـف الد ارســة الحاليـة عـن الد ارســات السـابقة فـي طبيعــة الموضـوع الـذي تناولتــه فهـو موضـوع جديــد
لم تتناوله الدراسات السابقة من حيث البيئة والعينة وأداة الدراسة .
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إجراءات الدراسة :يتضمن هذا الجزء من الدراسة الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني
من حيث المنهجية المتبعة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت

في تحليل البيانات الختبار صدق وثبات أداة الدراسة ،ومن ثم جمع البيانات من العينة الكلية للتوصل

إلى النتائج النهائية للدراسة ،وذلك كما يلي:

منهج الدراسة :استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يبحث عن الحاضر،

ويهدف إلى تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيدًا لخجابة على تساؤالت محددة بدقة تتعلق

بالظواهر الحالية ،واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث ،وذلك

باستخدام أدوات مناسبة (األغا.)43 :2002 ،
مجتمع الدراسة :بلغ حجم المجتمع األصلي للدراسة ( )160طالبا من طلبة الكلية الجامعية التطبيقية بغزة.
عينة الدراسة :قام الباحث باختيار عينة من المجتمع كعينة للدراسة ،وقد استجاب على أداة الدراسة

( )71من أفراد العينة بنسبة استجابة ( )% 100والجدول التالي يبين توزيع العينة تبعًا للمستوى
الدراسي:

جدول ()1

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمستوى الدراسي
المؤهل

العدد

%

األول

36

50.7

الثاني

35

49.3

المجموع

71

100

أداة الدراسة:

 .1استبيان اال تجاهات نحو العمل بمهنتي التدريس واإلدارة الرياضية :قام الباحث ببنـاء اسـتبيان يتكـون
في صورته األولية مـن ( )25فقـرة تقـيس اتجاهـات طلبـة قسـم التربيـة الرياضـية بالكليـة الجامعيـة التطبيقيـة
بغزة نحو العمل بمهنتي التدريس واإلدارة الرياضية ،وقد توزعت فقرات االستبيان على مجالين كما يلي:
جدول ()2

يبين مجاالت االستبيان وعدد فقرات كل مجال

مجاالت االستبيان

عدد الفقرات

االتجا نحو العمل بمهنة اإلدارة

13

االتجا نحو العمل بمهنة التدريس

12

الدرجة الكلية لالستبيان

25

وتتم االستجابة على االستبيان وفقًا لتدرج خماسي على طريقة ليكـرت " أوافـق بشـدة – أوافـق– ال

أدري– معـارض– معـارض بشـدة" وتصـحح بالــدرجات ( )1 -2 -3 -4 -5علـى التـولي ،والجـدول التــالي
يوضح فقرات كل بعد والفقرات السلبية:
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جدول ( )3مجاالت االستبيان وفقرات كل مجال والفقرات السلبية
الفقرات

الفقرات السلبية

-17-16-15-11-10-6-3-2-1
22-21-19-18
-23-20-14-13-12-9-8-7-5-4
25-24
25

-18-17-16-11-10-3-2
22-21-19
20-7

مجاالت االستبيان
االتجاه نحو العمل بمهنة اإلدارة
االتجاه نحو العمل بمهنة التدريس
الدرجة الكلية لالستبيان

ويتم احتساب درجة المفحوص بجمع درجاته علـى كـل مجـال وجمـع درجاتـه علـى كـل المجـاالت للحصـول
علـ ــى الدرجـ ــة الكليـ ــة لالسـ ــتبيان ،وتت ـ ـراوح الدرجـ ــة الكليـ ــة للمفحـ ــوص علـ ــى االسـ ــتبيان بـ ــين (125 – 25

درجة) ،والدرجة المنخفضة تعني ضعف االتجاه أما الدرجة المرتفعة فتعني قوة االتجاه نحو المهنة.
صدق وثبات االستبيان:
 -1الصدق:

أ .صااادق المحكماااين :للتأكــد مــن صــدق أداة الد ارس ـة مــن خــالل صــدق المحكمــين ،قــام الباحــث بعــرض

الصــورة األوليــة لالســتبيان علــى عــدد مــن المحكمــين مــن الــزمالء المختصــين فــي المجــال التربــوي ،وذلــك
بهـ ــدف معرفـ ــة آرائهـ ــم ومالحظ ـ ــاتهم ومقترحـ ــاتهم حـ ــول مجـ ــاالت االس ـ ــتبيان وفقراتهـ ــا ومـ ــدى وض ـ ــوحها،

وترابطها ،ومدى تحقيقها ألهداف الد ارسـة ،وتـم تفريـغ المالحظـات التـي أبـداها المحكمـون وفـي ضـوئها قـام

الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات وبقي االستبيان يتكون من ( )25فقرة.

ب .صدق االتساق الاداخلي :قـام الباحـث بتطبيـق االسـتبيان علـى عينـة اسـتطالعية عشـوائية مـن مجتمـع

الد ارسـة األصـلي بلغــت ( )22فـرد بهــدف حسـاب صـدق وثبــات األداة :ولحسـاب صــدق االتسـاق الــداخلي؛
تــم حســاب مع ــامالت االرتبــاط ب ــين درجــة ك ــل فق ـرة والدرج ــة الكليــة لك ــل مجــال م ــن مجــاالت االس ــتبيان،

والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( )4ارتباطات درجات فقرات كل مجال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه
المجال

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

المجال

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.74
0.71
0.53
0.83
0.68
0.87
0.82
0.88
0.47
0.67
0.54
0.50

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

دالة عند 0.01
0.73
1
دالة عند 0.01
0.62
2
دالة عند 0.01
0.70
3
دالة عند 0.01
0.68
4
-2
-1
دالة عند 0.01
0.82
5
االتجاه
االتجاه
غير دالة إحصائيا
0.36
6
نحو
نحو
العمل
دالة عند 0.01
0.49
7
العمل
بمهنة
دالة عند 0.01
0.64
8
بمهنة
التدريس
دالة عند 0.05
0.54
9
اإلدارة
دالة عند 0.05
0.45
10
دالة عند 0.01
0.70
11
دالة عند 0.01
0.59
12
دالة عند 0.01
0.80
13
قيمة ر الجدولية (درجات حرية=  )18عند  ،0.444 =0.05وعند 0.561 =0.01
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يتضح من الجدول السابق أن معظم فقـرات مجـاالت االسـتبيان حققـت ارتباطـات دالـة مـع الدرجـة

الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه عنــد مســتوى  0.01ومســتوى  ،0.05باســتثناء الفق ـرة ( )11فــي المج ــال
األول كانــت غيــر دالــة وقــد تــم حــذفها وبــذلك يبقــى االســتبيان يتكــون فــي صــورته النهائيــة مــن ( )24فق ـرة

موزعة بالتساوي على المجالين.

وفيما يلي قام الباحث بحساب االتسـاق الـداخلي لالسـتبيان مـن خـالل تقـدير معامـل االرتبـاط بـين
درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبيان:
جد ول ()5
يبين ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبيان
مجاالت االستبيان

معامل االرتباط

مستوى الداللة

االتجا نحو العمل بمهنة اإلدارة

0.827

دالة عند 0.01

االتجا نحو العمل بمهنة التدريس

0.824

دالة عند 0.01

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

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرت باطات لدرجات مجاالت االستبيان مع الدرجة الكلية

لالستبيان كانت()0.824 ،0.827وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى  .0.01وبذلك يتضح أن مجاالت
االستبيان تتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي،أي أن األداة تقيس ما وضعت من أجله لقياسه.

 -2ثبات االستبيان:

أ .طريقة التجزئة النصفية :قام الباحث بحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بحساب
معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفردية لالستبيان ( 12فقرة)

ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ( 12فقرة) والمكونة لالستبيان (مجموع الفقرات =  24فقرة) وبلغت قيمة

معامل ارتباط بيرسون بين النصفين ()0.483

ثم استخدم معادلة سبيرمان براون (النصفين غير

متساويين) لتعديل طول االختبار ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة ()0.651

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من  ،0.01األمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات

ب .استخدام معامل كرونباخ ألفا :كما تم كذلك تقدير ثبات االختبار بحساب معامل كرونباخ ألفا

لفقرات االختبار (عدد الفقرات =  ،)44وقد بلغت قيمة ألفا ( ،)0.760وهي قيمة تدلل على مستوى جيد

من الثبات ،وهي دالة عند مستوى داللة أقل  ، 0.01وتفي بمتطلبات تطبيق االختبار على أفراد العينة.

وبذلك يتضح أن استبيان اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة
نحو العمل بمهنتي التدريس واإلدارة الرياضية ،يتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات تفي بمتطلبات
تطبيقه على أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات الميدانية.
الخطوات اإلجرائية :بعد انتهاء الباحث من إعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة تم تحديد أداة الدراسة
وهي (اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة نحو العمل بمهنتي التدريس

واإلدارة الرياضية) ،واستمارة بيانات ديموغرافية .وتحديد العينة ،ووضع أسئلة الدراسة.
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وبعـد ذلـك تـم تحديـد عينـة الد ارسـة ،فقـد تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن الطلبـة فـي الكليـة الجامعيـة

التطبيقية ،وطبق الباحث األداة على العينة.

وبعد االنتهاء من التطبيـق تـم تصـحيح االسـتبيان ورصـد الـدرجات عليهـا وفقـًا ألسـاليب التصـحيح

للمقيــاس ،وتمــت معالجــة هــذه الــدرجات باســتخدام األســاليب اإلحصــائية المناســبة بهــدف الحصــول علــى

النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة ،وقد استعان الباحـث ببرنـامج الـرزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة SPSS
 بهدف التوصل للنتائج.عرض وتفسير نتائج الدراسة :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ين

على:

-1ما اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة نحو العمال بمهنتاي
التدريس واإلدارة الرياضية؟

قام الباحـث بحسـاب المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي لـدرجات أفـراد العينـة

على األبعاد والدرجة الكلية الستبيان اتجاهات طلبة التربيـة الرياضـية نحـو العمـل بمهنتـي التـدريس واإلدارة
الرياضية؛ كما في الجدول التالي:

جدول ( )6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة

على استبيان اتجاهات طلبة التربية الرياضية نحو العمل بمهنتي التدريس واإلدارة الرياضية
الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

44.28

5.81

73.8

2

4.87

80.7

1

9.48

77.3

عدد

المتوسط

م

المجاالت

1

االتجا نحو العمل بمهنة اإلدارة

12

2

االتجا نحو العمل بمهنة التدريس

12

48.42

5

الدرجة الكلية لالستبيان

24

92.70

النسبي

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي لمستوى اتجاهات طلبـة التربيـة الرياضـية نحـو العمـل
بمهنتـي التـدريس واإلدارة الرياضـية لـدى ألفـراد العينـة يقـع عنـد ( )%77.3تـدل علـى أن أفـراد العينـة لـديهم
اتجاهــات نحــو العمــل بمهنتــي التــدريس واإلدارة الرياضــية ،حيــث كــان االتجــاه نحــو العمــل بمهن ــة اإلدارة

الرياضية بوزن نسبي ( ،)%73.8وكان االتجاه نحو العمل بمهنة التدريس بوزن نسبي (.)%80.7
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:

-2هل تختلف اتجاهاات طلباة التربياة الرياضاية نحاو العمال بمهنتاي التادريس واإلدارة الرياضاية تبعاا

لمتغير المستوى الدراسي لدى أفراد العينة ؟

قام الباحث بإجراء اختبار (ت) لتحديد الفروق بين عينتـين مسـتقلتين وذلـك لقيـاس تـأثير المسـتوى الد ارسـي

ألف ـراد العينــة (المســتوى األول=  36طالــب ،والمســتوى الثــاني=  35طالــب) علــى الدرجــة الكليــة الســتبيان
اتجاهــات طلبــة التربيــة الرياضــية نحــو العمــل بمهنتــي التــدريس واإلدارة الرياضــية (عــالم)210 :2005 ،
رما في الجدول التالي:
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جدول ( )7اختبار (ت) للفروق للكشف عن الفروق في اتجاهات طلبة

التربية الرياضية نحو العمل مهنتي التدريس واإلدارة الرياضية تبع ًا للمستوى الدراسي ألفراد العينة
األول

المتغير

االتجا نحو العمل
بمهنة اإلدارة

االتجا نحو العمل
بمهنة التدريس
الدرجة الكلية
لالستبيان

(ن = )36
المتوسط

الثاني

(ن = )35

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف

الحسابي

قيمة (ت)

ومستوى الداللة

المعياري

44.33

6.19

44.22

5.47

0.075

غير دالة إحصائياً

48.44

5.01

48.40

4.79

0.038

غير دالة إحصائياً

92.77

9.38

92.62

9.23

0.066

غير دالة إحصائياً

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

يبين الجدول السـابق أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياً ،فـي اسـتبيان اتجاهـات طلبـة التربيـة الرياضـية نحـو

العمل بمهنتي التدريس واإلدارة الرياضية بمجاالته ودرجته الكلية تبعاً للمستوى الدراسي ألفراد العينة.

ويرجــع الباحــث ذلــك أن مهنــة الت ــدريس والعمــل بهــا فــي فلس ــطين مســتقرة مــن الناحيــة الوظيفي ــة

والماديــة حي ــث ال ارتــب الش ــهري الجي ــد شــهريا ف ــي ظ ــل األوضــاع الس ــائدة ف ــي فلســطين وأم ــا مهن ــة اإلدارة
الرياضية فإنها من المهن التي يحبذ الطلبة العمل بها بعـد مهنـة التـدريس وان جـاء االتجـاه نحوهـا مرتفـع
نسبيا لكن غالبية العينة فضلت العمل بمهنة التـدريس و ذلـك أيضـا لالحتـرام والتقـدير الـذي يتمتـع بـه معلـم
التربيــة الرياضــية ولمحبــة الطلبــة بمعلــم التربي ـة الرياضــية وتفاعلــه االجتمــاعي ومكانتــه بــين المعلمــين وفــي

المجتمـع ومــن بعــد ذلــك ينطلــق للعمــل فــي المجــال الرياضــي اإلداري ،وعــدم وجــود فــروق فــي االتجــاه نحــو

العمـ ــل بمهنتـ ــي التـ ــدريس واإلدارة الرياضـ ــية بـ ــين طلبـ ــة المسـ ــتوي األول والثـ ــاني بالكليـ ــة يرجعـ ــه الباحـ ــث

للحيويــة التــي يتمتــع بهــا طلبــة قســم التربيــة الرياضــية وازديــاد عــدد المؤسســات الرياضــية فــي فلســطين مم ـا
يتــيح فــرص العمــل والــذي أصــبح العمــل بــه ببــدل مــادي ولمكانــة العــاملين بمجــال التربيــة الرياضــة محليــا
ووطنيا وعربيا وعالميا

.واتفقت الدراسة مع دراسة (هدى الخاجة  1997ودراسة أبو سالم.)2010

في ضوء النتائج والبيانات التي توصلت إليها هذ الدراسة وفي ضوء أهاداف الدراساة وعيناة الدراساة
يمكن صياغة التوصيات التالية:

 االهتمــام بقســم التربيــة الرياضــية والعمــل علــى إنشــاء القاعــات الرياضــية والصــاالت المغلقــة والمالعــبمن أجل تطوير القسم لكلية.

 تطـوير المنــاهج والمقـررات الد ارســية التـي تعمــل علـى تــدعيم االتجـاه نحــو مهنتـي التــدريس واإلدارة فـيالتربية الرياضية.
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 -العمــل علــي تســهيل التحــاق الطلبــة المتفــوقين بالقســم بكليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة األقصــى بغـزة م ـن

اجل تطوير أنفسهم مهنيا .

 -تطــوير القســم ليصــبح يمــنح درجــة البكــالوريوس فــي التربيــة الرياضــية ب ـدال مــن الــدبلوم واعتمــاد أقس ــام

أخــري تمــنح درجــة البكــالوريوس فــي اإلدارة الرياضــية والتــدريب الرياضــي لتلبيــة احتياجــات ســوق العم ـل
بوجود إداريين ومدربين مؤهلين.
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