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 امللخص
 :هدفت الدراسة

ريس للتعرف إلى اتجاهات طلبة قسم التربية بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة نحو العمل بمهنتي التد 
لطريقة رت عينة الدراسة با( طالبًا  من المستوي األول الثاني، وقد اختي71واإلدارة، وتكونت عينة الدراسة من )

عة على   ( فقرة موز 25وقد أعد الباحث لهذا الغرض استبانه مكونة من ) لمنهج الوصفي،العشوائية، واستخدم الباحث ا
يث كان ية، حأن أفراد العينة لديهم اتجاهات نحو العمل بمهنتي التدريس واإلدارة الرياض  وكانت أهم النتائج محورين،

وزن ب(، وكان االتجاه نحو العمل بمهنة التدريب %73.8ل بمهنة اإلدارة الرياضية بوزن نسبي )االتجاه نحو العم
مهنتي ( أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا، في استبيان اتجاهات طلبة التربية الرياضية نحو العمل ب%80.7نسبي )

 .اسي ألفراد العينة للمستوى الدر التدريس واإلدارة الرياضية بمجاالته ودرجته الكلية تبعاً 
 ومن أهم توصيات الدراسة :

نفسهم أمن اجل تطوير  العمل علي تسهيل التحاق الطلبة المتفوقين بكلية التربية الرياضية بجامعة األقصى بغزة -
 مهنيا
 .تطوير القسم ليصبح يمنح درجة البكالوريوس في التربية الرياضية بدال من الدبلوم -

 ة  التدريس ،اإلدارة الرياضية،الرياضة الترويحية(.الكلمات المفتاحية :)مهن
 

in  Sciences in facultyStudents’ Trends at The Physical Education  college of

 Professions managementniversity Towards Teaching and U AppliedGaza  
 

. Hatem Abu Salim          abogbr@hotmail.com Dr 
  

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
 المقدمة واهمية البحث 1-1
حثين في تجاهات النفسية في أواخر القرن العشرين اهتماما متزايدا من معظم البااحتل موضوع دراسة اال      

ي فالجماعة بصفة خاصة،حيث تســهم دراسة االتجاهات النفسية لألفراد  ماتودينامجالي: دراسات الشخصية 
شئة ر التنفي إطاتفسيــر سلوكهم الحالي،والتنبــؤ بسلوكهم المستقبــلي تجاه : األحداث والموضوعات والظواهر 
ع التطبيــ سائــطاالجتماعية،فسلوك الفرد ليس وليد الصــدفة بل هو انعكـاس التجاهــاته النفسية التي يكتسبها من و 

لوك سرتبط باالتجاهـات من أهم الموضوعات التي تو ، .واالتصال االجتمـاعي : كاألســرة ، والمدرسـة ، والمجتمـع
ما وكية مهالمهتمين إلى أن االتجاهات تمثــل محـور علــم النفس والدراسات السليشير الكثير من  اذاإلنسـان،

باعتبار أن جاهات النفسية لألفراد ذات أهمية؛وتعد دراسـة االت (224: 1999،تعددت أنواعها) شمعون 
 أساليبو انه عاداته وميوله ووجد ن لدى الفرد فتؤثر فيالشخصيـة اإلنسانيـة ما هي إال مجموعـة اتجاهات تتكو 

 .( 749: 1993،)بدر الدينوأنماط سلوكه
بير أصبحت التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث من المجاالت التي توسعت بشكل كومن هنا        

 بحت منعلى المستوى االجتماعي، وبعد أن زاد وعي الجماهير بقيمتها الصحية والترويحية والتربوية، ولقد أص
ثت وقد حد وثقافاتهم وطبقاتهم انية المتداخلة في وجدان الناس جميعًا على مختلف أعمارهماألنشطة اإلنس

نحنى ها هو ذلك المرز تطورات عدة في التربية البدنية والرياضية كمهنة ونظام خالل القرن العشرين لعل أب
 ،مهنية أكثر رحابةالعمل في مجال تدريس التربية البدنية إلى آفاق هني التخصصي الذي تخطى مراحل الم

و األمر وه (29: 2002 )الخولي، ة الترويحيةوالرياض ،والصحة،واللياقة،لرياضيةواإلدارة ا ،كالتدريب الرياضي
دة اق جديالذي جعل فرص العمل تتنامى وتزدهر أمام خريجي كليات وأقسام التربية البدنية والرياضية، وفتح أسو 

ية المهن حتياجات هذه البرامج من المهنيين المؤهلين ولتقديم الخدماتللعمل لم تكن مطروحة من قبل لمقابلة ا
 .(434: 2006 )أبو طامع، تالف أنواعها إلى أفراد المجتمععلى اخ
يعد موضوع اختيار الطالب السيما خريج الثانوية العامة وقبوله في كلية معينة من أكبر المشاكل التي       

ار كلية مناسبة لميوله واستعادته وقدراته قد تؤثر سلبيا على مستقبله الدراسي تواجه ، الن عدم التوفيق في اختي
، وربما أدى إلى مشكالت نفسية ومهنية وأسرية تحد من درجة توافقه مع الجو األكاديمي في كليته وتؤثر أيضا 

لكلية معينة  والواقع أن قرار اختيار الطالب ( 33 : 1995على مدى إسهامه في بناء مجتمعه ) القرني ، 
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 

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

ــــــــاالقتصادية ، إلى جانب عوامل أخرى كثي  لبدنيةا ومن هنا فإن التربية ( 84 : 2006رة) حمدان ، ــــــــــــــ
تعتبر ميدانًا هامًا من ميادين  ،وألوانها المتعددة ،نظمها وقواعدها السليمةة في صورتها التربوية الحديثة بالرياضي
تساعده على التكيف مع و تزوده بخبرات ومهارات واسعة،  ،وعنصرًا قويًا في إعداد المواطن اإليجابي ،التربية
 (5 :2003 مسايرة العصر الحديث في تطوره ونموه. ) أبو سالم،وتجعله قادرًا على تشكيل حياته و  ،مجتمعه
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وهذه التغيرات في حياة ،كذلك فإن كثيًرا من المفاهيم واالتجاهات الجديدة بدأت تظهر في الفكر الفلسطيني
، ةاإلنسان الفلسطيني تتطلب بالتأكيد استجابة جادة من قبل النظام التربوي الفلسطيني في كافة أنظمته التعليمي

وتعتبر دارسة االتجاهات من الموضوعات بالغة  (1 :1997 )نشوان،. لفرعية بوجه عام دون إهمال أي جانبا
األهمية في تحديد السلوك اإليجابي نحو المهنة التي يزاولها الفرد، حيث تقدم بعض المؤشرات التي تدل على 

االتجاهات غالبًا ما تحدد نوع و  (183: 1997،  )الخاجة .المختلفةفي المتطلبات المهنية احتماالت النجاح 
كما أن مقياس االتجاهات يعتبر من األساليب الهامة لتحديد دوافع الرفض والقبول  ،السلوك المتوقع للفرد
مجموعة  بأنهويعرف  (138:  1976)موسس،  .والمرتبطة بالنشاط الذي يقوم الفرد بأدائه ،للجوانب المختلفة

والمقصود بالموضوع الجدلي موضوع اجتماعي  ،ض التي تتعلق بموضوع جدلي معيناستجابات القبول أو الرف
الموجبة أو السالبة نحو أشخاص وأشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي تثير  يقبل المنافسة
 .( 95 :1989)زكي، هذه االستجابة

ك هميـة فـي إحـدى المؤسسـات التربويـة التـي تشـار تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتعرض لموضوع بـالغ األ    
فــي إعــداد الكــوادر المســاهمة فــي تربيــة األجيــال القادمــة، بمــا قــد يعمــل علــى تــوفير بعــض المعلومــات لتكــون فــي 

 .بالكلية الجامعية التطبيقية بغزةمتناول المسئولين القائمين على قسم التربية الرياضية 
الدراسـة األولـى التـي اهتمـت بـالوقوف علـى  -فـي حـدود علـم الباحـث-كما تكمن أهمية هذه الدراسـة أنهـا  

ا لرياضـية،  بالعمـل بمهنتـي التـدريس واإلدارةبالكلية الجامعية التطبيقيـة بغـزة اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية  
ب الحاجـة حسـ تربيـة الرياضـية لتطـوير التخصصـاتومن خالل معرفة نتائجها يمكن أن تفيد القـائمين علـى قسـم ال

 لذلك.
 مشكلة الدراسة

االتجاهـات مــن الموضـوعات الهامــة فـي مجـال التربيــة الرياضـية ، والهــدف المقصـود مـن العمــل فـي مهنــة  عـدت  
احيــة تــدريس وإدارة التربيــة الرياضــية المدرســية هــو الرقــي بــوعي التالميــذ بأهميــة ممارســة النشــاط الرياضــي مــن الن

ة ألمـــر الــذي يــدعو للتفكيــر بشـــكل جــدي ؛ لمعرفــة مــا اتجاهـــات طلبــة قســم التربيـــالجســمية والنفســية واإلداريــة . ا
معرفــة لالبدنيــة والرياضــة بالكليــة الجامعيــة التطبيقيــة بغــزة نحــو العمــل فــي مهنتــه تــدريس التربيــة الرياضــية وكــذلك 

ــذا اختــ، رياضــيةر األنديــة  والمؤسســات الاإلدارة الرياضــية مــع انتشــا بمهنــةاتجاهــات طلبــة القســم نحــو العمــل  ار ل
، وخاصــة أن اإلدارةالباحــث أن تكــون الدراســة فــي محــورين أساســيين همــا: العمــل بمهنــة التــدريس، والعمــل بمهنــة 

رسـية للنهـوض بالرياضـة المد ،  اإلدارة الرياضـية مـؤهلين بمجـال  وإداريـين فلسطين بحاجة كبيرة إلعـداد مدرسـين 
 .سواءوالتنافسية على حد 

 :التالية التساؤالت  عنالدراسة لإلجابة  سعت : ةتساؤالت الدراس
دريس ما اتجاهـات طلبـة قسـم التربيـة الرياضـية بالكليـة الجامعيـة التطبيقيـة بغـزة نحـو العمـل بمهنتـي التـ  -1

 واإلدارة الرياضية؟ 
غيـر هل تختلف اتجاهات طلبة التربية الرياضية نحـو العمـل بمهنتـي التـدريس واإلدارة الرياضـية تبعـا لمت -2

 المستوى الدراسي  لدى أفراد العينة ؟
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 : أهداف الدراسة
 :إلي لتعرفاالدراسة  تهدف       
اتجاهــــات طلبــــة قســــم التربيــــة الرياضــــية بالكليــــة الجامعيــــة التطبيقيــــة بغــــزة نحــــو العمــــل بمهنتــــي  .1

 التدريس واإلدارة الرياضية؟ 
ـــدريس واإلد .2 ـــي الت ـــة الرياضـــية نحـــو العمـــل بمهنت ـــة التربي ارة الرياضـــية تبعـــا لمتغيـــر اتجاهـــات طلب

 المستوى الدراسي  لدى أفراد العينة ؟
 حدود الدراسة :  
 فلسطين .  –أجريت الدراسة بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة   -المجال الجغرافي : -1
 أجريت الدراسة على طالب  قسم التربية البدنية والرياضة بالكلية.  -المجال البشري : -2
 .م 2012/  2011أجريت الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  -اني :المجال ألزم -3

 :مصطلحات الدراسة
ـــه( 65ص ،1990 ،إســـماعيليعرفـــه )  :االتجاااا  - ـــى ان اســـتعداد وجـــداني مـــتعلم ثابـــت نســـبيًا يحـــدد  :عل

 شعور الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها.
الكليــــة الجامعيــــة للعلــــوم التطبيقيــــة بغــــزة مؤسســــة فلســــطينية للتعلـــــيم  :جامعية التطبيقية بغزةالكلية ال  -

قنـي التطبيقي والمهني، تسعى لخدمة المجتمع الفلسطيني والعربي والعـالمي والنهـوض بالمسـتوى العلمـي والت
ات جـودة عاليــة فـي فلسـطين مــن خـالل تقــديم بـرامج أكاديميــة تطبيقيـة، أبحـاث علميــة وخـدمات مجتمعيــة ذ

 (  2008، دليل الكلية الجامعية ) . مستندة إلى القيم والتعاليم اإلسالمية
اضـــيين الكليـــة المهـــتم إعـــداد ري أقســـامهـــو احــد  :التطبيقياااة ةقسااام التربياااة الرياضاااية بالكلياااة الجامعيااا -

مجــال رعايــة والمؤسســات المختلفــة،  متخصصــين للعمــل فــي مؤسســات التربيــة بمراحلهــا المختلفــة، األنديــة
ميـــة لتنظــيم وإدارة البطـــوالت والمهرجانــات المختلفة،تن المعوقين،إعــداد مشــرفين وإداريـــين وفنيــين رياضــيين

د  ) .الحقـل الرياضـي فـي المؤسسـات التعليميـة واألنديـة والجمعيـات وغيرهـا وتطـوير مهـارات العـاملين فـي
 (   2008ليل الكلية الجامعية  ،

والنشــاطات التــي يقــوم بهــا المعلــم لتخطــيط الممارســات واألســاليب  ةمجموعــ نعنــي بالتــدريس :يس التاادر  -
عـة مـن هـذه العمليـة التـي تهـدف إلـى اكسـاب المـتعلم مجمو و عملية التعلم وتنفيذها وتسهيلها وتقويم نتائجها، 

لــتعلم والمبــادو والمهــارات واالتجاهــات والقــيم وتطــوير قدراتــه العقليــة مــن أجــل مواصــلة االمعــارف والمفــاهيم 
 (21، ص1993 ،توق ) .الحقا

  :الرياضية اإلدارة -
 اإلدارة هـــــــــــــــــــــي إنجـــــــــــــــــــــاز أهـــــــــــــــــــــداف تنظيميـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــالل األفـــــــــــــــــــــراد ومـــــــــــــــــــــوارد 
 وبتعريـــــــــف أكثـــــــــر تفصــــــــــيال لـــــــــخدارة يتضـــــــــح أنهـــــــــا أيضــــــــــا إنجـــــــــاز األهـــــــــداف مـــــــــن خــــــــــالل أخـــــــــرى 
 بالوظـــــــــــــــــائف اإلداريـــــــــــــــــة الخمســـــــــــــــــة األساســـــــــــــــــية )التخطـــــــــــــــــيط، التنظـــــــــــــــــيم، التوظيــــــــــــــــــف، القيـــــــــــــــــام
 . تعريف إجرائي رقابة في المجال الرياضي سواء المدرسية أو التنافسيةال التوجيه،
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 الدراسات السابقة  -2
 (2010سالم )  أبودراسة حاتم  2-1

للتعــرف إلــى اتجاهــات طلبــة كليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة األقصــى بغــزة  نحــو العمــل  :هاادفت الدراسااة
( طالبـــًا وطالبـــة، وقـــد اختيـــرت عينـــة الدراســـة 95ن )بمهنتــي التـــدريس والتـــدريب، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مــ

 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 

ــم توجــد فــروق بــين الجنســين فــي االتجــاه نحــو التــدريب،  لــدى عينــة الدراســة نحــو العمــل بمهنــة التــدريب، ول
 ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي:

ب تطـوير المنـاهج والمقـررات الدراسـية التـي تعمـل علــى تـدعيم االتجـاه نحـو مهنتـي التـدريس والتــدري -1
 في التربية الرياضية.

 ضية.لخريج الكفء في التربية الريالتوفير ااالهتمام بتوفير األجهزة واألدوات والطاقم التدريسي  -2
ـــة نحـــو ممارســـة األنشـــطة الرياضـــية فـــي  "( 2009دراســـة رمـــزي جـــابر )  ـــة المرحلـــة الثانوي اتجاهـــات طلب

مـــدارس محافظـــات قطـــاع غـــزة "هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى اتجاهـــات طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة نحـــو 
طـاع غـزة ، وكــذلك معرفـة الفـروق فــي هـذه االتجاهــات ممارسـة األنشـطة الرياضــية فـي مـدارس محافظــات ق

( طالـــب وطالبـــة مـــوزعين 208تبعـــا لمتغيـــر الجـــنس. ولتحقيـــق ذلـــك أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا ) 
( طالبـة بالتسـاوي ، وقـد تــم اسـتخدام المـنهج الوصـفي ، ولجمـع بيانــات  104( طالـب و )  104كـاألتي ) 

( .  1998دام مقيـــاس كنيـــون وقـــام باقتباســـه محمـــد حســـن عـــالوي ) الدراســـة وتحقيـــق أهـــدافها ، تـــم اســـتخ
ــة الثانويــة نحــو  -وأســفرت نتــائج الدراســة عــن األتــي : يتضــح مــن نتــائج الدراســة أن اتجاهــات طلبــة المرحل

أحتــل  -ممارســة األنشــطة الرياضــية فــي مــدارس محافظــات قطــاع غــزة كانــت ايجابيــة وبدرجــة كبيــرة جــدا .
ني النشــاط البــد المرتبــة األولــى،  تلــي ذلــك وفــي المرتبــة الثانيــة محــور خبــرة جماليــةالنشــاط البــدني ك محــور

 فـي المرتبـة الثالثـة ، تلـي ذلـك محـور النشـاط البـدني كخبـرة تـوتر ومخـاطرة، ثـم جـاء محـور  لخفـض التـوتر
حتـل اقـد  ضـيالنشـاط البـدني كخبـرة للتفـوق الريا بالمرتبـة الرابعـة، ثـم محـور النشاط البدني كخبرة اجتماعية
 في المرتبة السادسة واألخيرة . النشاط البدني للصحة واللياقة المرتبة الخامسة،  ثم جاء محور

 طالبات (  . –ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع اإلبعاد لمتغير الجنس ) طالب  -
فـي محافظـات قطـاع  ( " اتجاهات طالبـات المرحلـة اإلعداديـة نحـو وقـت الفـرا 2008دراسة رمزي جابر ) 

 غزة " هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالبات المرحلة اإلعدادية نحـو وقـت الفـرا  فـي محافظـات
( طالبـــة مـــن مـــدارس  200فلســـطين . ولتحقيـــق ذلـــك أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا )  -قطـــاع غـــزة 

ات الدراســة وتحقيــق أهــدافها ، تــم محافظــات قطــاع غــزة ،  وقــد تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي ، ولجمــع بيانــ
استخدام اختبار االتجاه نحو وقت الفرا  من تصميم منير راغـب وجـاكوب بيـرد ، وقـام محمـد حسـن عـالوي 

ة قــد احتــل المرتبــ المعرفــي ( فقــرة . وأســفرت نتــائج الدراســة إلــى أن المحــور 24باقتباســه واختصــاره إلــى )
لثـــة فــي المرتبــة الثا الســـلوكيور االنفعـــالي ، ثــم جــاء المحــور األولــى، تلــي ذلــك وفـــي المرتبــة الثانيــة المحــ

 واألخيرة .
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 (2007) عبد هللا فيصل دراسة  2-2
هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف إلـى اتجاهـات طلبـة قسـم التربيـة الرياضـية فـي جامعـة البحـرين نحـو مجـال 

ـــر كـــل مـــن الجـــنس، والم ـــدريس التربيـــة الرياضـــية(، كـــذلك معرفـــة أث عـــدل التراكمـــي، والســـنة تخصصـــهم )ت
( ذكــور 60شــملت ) ( طالبــًا وطالبــة180الدراســة مــن ) الدراســية، علــى اتجاهــات الطلبــة. وقــد تألفــت عينــة

 ولجمــع ،إنــاث تــم اختيــارهم بالطريقــة العشــوائية مــن طلبــة قســم التربيــة الرياضــية بجامعــة البحــرين (120و)
( عبـارة 45و تخصـ  التربيـة الرياضـية تضـمنت )البيانـات قـام الباحـث بتطـوير أداة لقيـاس االتجاهـات نحـ

ولتحليــل البيانــات واإلجابــة عـــن  ،وذلــك بعــد التأكــد مــن صــدقها وثباتهــا ،محــاور رئيســية (4موزعــة علــى )
ـــو  أســـئلة الدراســـة تـــم اســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية الالزمـــة كالمتوســـطات الحســـابية  ةاالنحرافـــات المعياري

تجـاه اوجـود  :وأسـفرت الدراسـة عـن النتـائج التاليـة ،واختبـار تحليـل التبـاين، "ت"والنسـب المئويـة، واختبـار ،
ـــد طلبـــة قســـم التربيـــة الرياضـــية بجامعـــة البحـــرين نحـــو مجـــال تخصصـــهم، حيـــث بلـــغ متوســـط  ىايجـــابي ل

ــــة الكليــــة ) ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية فــــي و  (.%73.90أي مــــا يعــــادل ) (3.69اتجاهــــات الطلب وجــــود ف
وجــود فــروق ذات ، و لمتغيــر الجــنس، وذلــك لصــالح اإلنــاث ى ال تخصصــهم تعــز اتجاهــات الطلبــة نحــو مجــ

لمتغيـر المعـدل التراكمـي، وذلـك لصـالح  ى داللة إحصـائية فـي اتجاهـات الطلبـة نحـو مجـال تخصصـهم تعـز 
وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية فــــي اتجاهــــات الطلبــــة نحــــو مجــــال ، و ذوي المعــــدل المرتفــــع والمتوســــط

وأوصــى الباحـــث ة. لســنة الدراســية، وذلـــك لصــالح طلبـــة الســنتين الثالثــة والرابعـــلمتغيـــر ا ى تخصصــهم تعــز 
 بضرورة إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.

 :(2006) أبو طامع بهجت دراسة 2-3
ـــى اهـــدفت الدراســـة   ـــى لتعـــرفإل ـــة عل ـــة الرياضـــية فـــي كليـــات فلســـطين  دوافـــع التحـــاق الطلب بأقســـام التربي

 ،والبرنـــامج ،والجـــنس ،ى تحديـــد الفـــروق فـــي درجـــة دوافـــع الطلبـــة تبعـــًا لمتغيـــر الكليـــةإضـــافة إلـــ ،الحكوميـــة
ًا ( طالبـ175ولتحقيق ذلـك طبقـت اسـتبانة الدراسـة علـى عينـة عشـوائية طبيعيـة قوامهـا ) ،والمستوى الدراسي

ـــى جميـــع المجـــ ـــرة جـــدًا عل ـــد الطلبـــة كانـــت كبي ـــائج الدراســـة أن درجـــة الـــدوافع عن االت وطالبـــة. وأظهـــرت نت
( إضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات %83.4والدرجــة الكليـــة، حيـــث وصـــلت النســـبة المئويـــة لالســـتجابة )

 تعــزىً داللـة إحصــائية فـي دوافــع االلتحـاق تعــزى لمتغيــر الكليـة والجــنس ووجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية 
الباحــث بعــدة توصــيات وأوصــى  .ولصــالح ســنة أولــى ،لمتغيـر البرنــامج ولصــالح الــدبلوم والمســتوى الدراســي

ات العليـا منها تعزيز واستثمار دوافع الطلبـة وتطـوير بـرامج وأقسـام التربيـة الرياضـية   واعتمـاد بـرامج للدراسـ
 خاص بالتربية الرياضية.

 :( 2005) ياط  وآخرون دراسة عمر الع 2-4
  " اتجاهات طالب كلية التربية البدنية بجامعة الفاتح نحو مهنة التدريس " 
ت الدراسة إلـى التعـرف علـى اتجاهـات طـالب السـنة الرابعـة بكليـة التربيـة البدنيـة نحـو مهنـة التـدريس . هدف

اســتخدم المــنهج الوصــفي التفاقـــه مــع إجــراءات الدراســـة ، وكــذلك مقيــاس اتجاهـــات طــالب كليــات التربيـــة 
طالـب  100نـة الدراسـة مـن البدنية لخاطر والكنعان بعد تعديلـه بمـا يتناسـب مـع البيئـة الليبيـة . وتكونـت عي

 مهنـة أي عـن أهميتهـا تقـل ال البدنيـة التربيـة تـدريس مهنـة وطالبة ، وأسفرت نتائج الدراسة عن األتي : أن
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 الراتـب قيمـة انخفـاض شـكل -البدنيـة. التربيـة تـدريس مجـال فـي العمل بحب قوي  لديهم شعور وأن أخرى،
 الطـالب إحسـاس أظهـر -البدنيـة. التربيـة نـة تـدريسمه نحـو الطـالب لـدى سـلبًيا اتجاًهـا للمعلـم الشـهري 
 أثـر الـذي األمـر البدنيـة، التربيـة ومعلـم التربيـة البدنيـة تـدريس مهنـة نحـو المجتمـع نظـرة جديـة وعـدم سـلبية
 سـيعملون  بأنهم وذويهم األصدقاء عرف ما إذا األحيان بعض في يشعرون بالحرج وجعلهم اتجاهاتهم على

 المهـن بعـض عـن البدنيـة التربيـة تـدريس مهنـة الطـالب يفضـلون  -البدنيـة. بيـةللتر  معلمـين بعـد تخـرجهم
 مجـال حيـوي  كونهـا إلى باإلضافة عليها، والمحافظة والصحية البدنية اللياقة اكتساب ألهميتها في األخرى 
الب الطـ واسـتعدادات قـدرات وتناسـب الجامعيـة الدراسـة السـتكمال والـدافع الرغبـة-واإلشـراف. القيـادة لـتعلم

 مهنـة مجـال الختيـار علـى اتجاهـاتهم المـؤثرة األسـباب أقـوى  كانـت بالكليـة الدراسـة متطلبـات مـع الرياضـية
 البدنية. التربية تدريس

" اتجاهااات معلمااي التربيااة الرياضااية  :Macarl & Maria (2003)دراسااة مارااارل و ماريااا  2-5
  التربية الرياضية " بالمدارس العليا بوالية نيويورك نحو التدريب المعد لطالب

تـدريب اتجاهات معلمي التربيـة الرياضـية بالمـدارس العليـا بواليـة نيويـورك نحـو الإلى هدفت الدراسة التعرف 
الوســـائل ( مســـتخدما المــــنهج الوصـــفي علـــى عينـــة قوامهــــا  –المعـــد لطـــالب التربيـــة الرياضــــية ) األهميـــة 

بواليــة نيويــورك . وأســفرت أهــم النتــائج عــن عــدم  ( معلــم مــن معلمــي التربيــة البدنيــة ناســي وســوفولك121)
 وجود تعاون كافي بين المعلمين وأولياء األمور في تحقيق أهداف التربية الرياضية .

رف لتعـ" هـدفت الدراسـة اواقع إعداد معلم التربية الرياضـية بجامعـة األقصـى" (2003أبو سالم )حاتم دراسة 
واســـتخدم الباحـــث المــنهج الوصـــفي مـــن خـــالل  ،جامعـــة األقصــىإلــي واقـــع إعـــداد معلــم التربيـــة الرياضـــية ب

س وكانـت النتـائج أن مجـاالت مقيـا ،للتعرف على أهـم مشـكالت برنـامج التربيـة الرياضـية استبانهاستخدامه 
وجـاء تحصـيل الطلبـة علــى  ،(%57المشـكالت حظيـت جميعـًا بدرجـة اهتمـام متوسـطة لـدى الطلبـة بنسـبة )

كـان  وأن االتجاهـات نحـو برنـامج التربيـة الرياضـية ،(%53ياضية متدنيًا بنسبة )اختبار مستوى المعرفة الر 
 مرتفعًا بشكل ملحوظ.
( " اتجاهـات معلمـي التربيـة الرياضـية بالمـدارس العليـا Macarl & Maria 2003دراسة ماكـارل و ماريـا) 

ت إلــى التعــرف علــى اتجاهــابواليــة نيويــورك نحــو التــدريب المعــد لطــالب التربيــة الرياضــية " هــدفت الدراســة 
      يةمعلمـــي التربيـــة الرياضـــية بالمـــدارس العليـــا بواليـــة نيويـــورك نحـــو التـــدريب المعـــد لطـــالب التربيـــة الرياضـــ

ـــى عينـــة قوامهـــا ) –) األهميـــة  ـــة 121الوســـائل ( مســـتخدما المـــنهج الوصـــفي عل ـــم مـــن معلمـــي التربي ( معل
مــور عــن عــدم وجــود تعــاون كــافي بــين المعلمــين وأوليــاء األ بواليــة نيويــورك . وأســفرت أهــم النتــائج  البدنيــة 

 في تحقيق أهداف التربية الرياضية .
ــــاكر)جمــــال الشــــرعة و حســــن دراســــة  ــــى اتجاهــــات المعلمــــين  "(2000الب هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف عل

 بعـض العوامـللوزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر نحو مهنة التدريس، وكذلك أثـر  والمعلمات التابعين
التـي يـدرس بهـا،  على االتجاهات نحو مهنة التدريس، وهذه العوامل هـي: جـنس المعلـم، والمرحلـة التعليميـة

الدراســة تــم اختيــار عينــة  ولتحقيــق أهــداف، وســنوات الخدمــة، ومســتوى الــدخل مــن ممارســة مهنــة التــدريس
قـد  و ،( معلمـة183و) ( معلمـاً 173م )مـنه  ومعلمـة بالطريقـة الطبقيـة العشـوائية ( معلمـاً 356مكونـة مـن )
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( بعــد إجــراء التعــديالت 1990بيــب )إعــداد  اختبــار االتجاهــات نحــو مهنــة التــدريس مــن الباحــث اســتخدم
نتــائج الدراســة علــى النحــو  أهــم يمكــن تلخــي و  ،  المحكمــين الضــرورية لتناســب البيئــة القطريــة وفقــا  راء

،  وتربويــاً  أقــل مــن المســتوى المقبــول اجتماعيــاً  هنــة التــدريساتجاهــات المعلمــين والمعلمــات نحــو م التــالي:
. األبعــاد الفرعيــة الثالثــة لالتجــاه نحــو مهنــة التــدريس فــيأو  ســواء فــي االتجــاه الكلــي نحــو مهنــة التــدريس

اتجاهــات معلمـــي . و التــدريس أفضــل مــن اتجاهــات المعلمــين نحــو المهنــة اتجاهــات المعلمــات نحــو مهنــةو 
   . نحو مهنة التدريس أفضل من اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو المهنة المرحلة االبتدائية

نيـة األرد الجامعـة الرياضـية فـي التربيـة طلبـة كليـة التجاهـات مقارنـة دراسـة" (2000حليمة) أبو فائق دراسة
ة ة كليـهدفت الدراسة إلى التعـرف علـى اتجاهـات طلبـ الرياضية" التربية تدريس مهنة نحو اإلمارات وجامعة

 لتاشـتم الرياضـية وقـد التربيـة تـدريس مهنـة نحـو اإلمـارات األردنيـة وجامعـة الجامعـة التربية الرياضـية فـي
 بـةطل مـن طالًبـا  (55 و) بـاألردن الرياضـية كليـة التربيـة مـن ( طالًبـا75 مـنهم) طالًبـا (130علـى) العينـة
 مهنـة نحـو االتجاهـات لقيـاس والكنعـان رخـاط مقيـاس اسـتخدم وقـد التربيـة البدنيـة، قسم اإلمارات جامعات

 حـون أكثـر إيجابيـة اإلمـارات جامعـة طلبـة اتجاهـات بـأن الدراسـة نتـائج أسـفرت وقـد البدنيـة، تـدريس التربيـة
 ةمهنـ إلـى ينظـر العربيـة دولـة اإلمـارات مجتمـع وأن األردن، جامعـة طالب من البدنية التربية تدريس مهنة
 كمـا األخـرى، المهـن تعـادل المهنـة هـذه وأن المجتمـع األردنـي مـن يجابيـةإ بـأكثر البدنيـة التربيـة تـدريس
 تجـةنا األردنـي بـالمجتمع التـدريس لمهنـة الطـالب اختيـار في تأثير أكثر العوامل بأن الدراسة نتائج أشارت
 الطالـب قبـل مـن بالرغبـة الطـالب قبـول يـتم اإلمـارات جامعـة فـي بينمـا بالثانويـة العـام تـدني المجمـوع مـن

 .  البدنية التربية لمعلم المتميزة االجتماعية للمكانة نظًرا التدريس بمهنة القتناعه
الدراســـة للتعـــرف علـــى اتجاهـــات طـــالب قســـم التربيـــة الرياضـــية  هـــدفت "(1997الخاجـــة )هـــدي دراســـة  

في بجامعة البحرين نحو العمـل بمهـن اإلدارة الرياضـية والتـدريس والتـدريب، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـ
ــًا ( طال47للدراســات المســحية، وذلــك لمناســبة طبيعــة إجــراء تلــك الدراســة، وبلغــت عينــة الدراســة النهائيــة ) ب

يمثـل  ( طالبة. وتوصلت الدراسـة للنتـائج التاليـة: أن االتجـاه لمهنـة التـدريس29( طالبًا و)18)من الجنسين 
لــي الشــكل الغالــب التجاهــات طــالب التربيــة الرياضــية بكليــة التربيــة بجامعــة البحــرين للطالبــات والطــالب، ي

ي ر إيجابيـــة نحــو مهنتـــمهنــة التـــدريب، وأن اتجاهــات الطلبـــة أكثــي ذلــك االتجــاه لمهنـــة اإلدارة الرياضــية فـــ
اإلدارة والتــدريب عــن اتجاهــات الطالبــات، وأن اتجاهــات الطالبــات أكثــر إيجابيــة نحــو مهنــة التــدريس عــن 

 اتجاهات الطلبة.
ـــة  "(1994غـــوني )احمـــد دراســـة  ـــة التربي ـــة وطالبـــات كلي ـــى اتجاهـــات طلب ـــي التعـــرف عل هـــدفت الدراســـة إل

المفـردات الدراسـية، واإلعـداد  إلعداد النظـري الـذي يتمثـل فـيبالمدينة المنورة نحو مهنة التدريس في ضوء ا
الباحـث فـي دراسـته علـى المـنهج األمبريقـي للتعـرف  التطبيقـي الـذي يتمثـل فـي أداء التربيـة العمليـة. واعتمـد

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

( 252( طالبـًا و)252( طالبـًا وطالبـة مـنهم )504نحو مهنة التدريس. تمثلـت عينـة البحـث العشـوائية مـن )
لباحــث بإيجــاد ا طالبــة مــوزعين علــى ثالثــة مســتويات دراســية )مســتجدون، مســتوى رابــع، تخــرج(. وقــد قــام
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والطالبـــات، وباســـتخدام تحليـــل التبـــاين  المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات الطلبـــة
الثنـائي واختبـار "ت" لمعرفــة االخـتالف فــي اتجاهـات الطلبــة والطالبـات فـي ضــوء كـل مــن اإلعـداد النظــري 

مثــل فــي المقــررات الدراســية كــان لــه تــأثيره أوضــحت النتــائج أن اإلعــداد النظــري المت والتربيــة العمليــة. وقــد
المطلـوب فـي  القـوي فـي اتجاهـات الطـالب إيجابيـًا نحـو مهنـة التـدريس، بينمـا لـم تـؤد التربيـة العمليـة دورهـا

تقوية اتجاهات الطالب نحو مهنة التدريس. كما أوضحت النتـائج أن الطالبـات عنـد التحـاقهن بكليـة التربيـة 
ن الطلبة نحو التـدريس بينمـا كـان تـأثير اإلعـداد النظـري أفضـل بالنسـبة للطلبـة كان لديهن اتجاهات أقوى م

فلم يكـن لهـا تـأثير ملمـوس فـي أي مـن الجنسـين. وفـي ضـوء النتـائج التـي  من الطالبات، أما التربية العملية
 الدراسـة، قـام الباحـث بـاقتراح بعـض التوصـيات التـي مـن شـأنها أن تفيـد فـي تعـديل الوضـع أسـفرت عنهـا

 السائر في المجتمع السعودي، أو تحسينه بالنسبة لالتجاهات السلبية نحو مهنة التدريس.
 :(1985) حسين الدرينيو  جابر راسة جابرد 2-6
هــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة درجــة تفضـــيل طـــالب وطالبـــات جامعـــة قطــر للتخصـــ  فـــي تـــدريس التربيـــة  

( 40التفضــيالت، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )الرياضــية والفنيــة، وبعــض العوامــل التــي تكمــن وراء هــذه 
ــم تتضــمن العينــة طــالب الجامعــة، وذلــك لقلــة أعــد اد طالبــة جامعيــة مــن الملتحقــات حــديثًا بكليــة التربيــة، ول
مناسـبة. الملتحقين بالمستوى الدراسي األول، وكانت األداة المستخدمة اسـتبانة حـول اختيـار الطلبـة للمهنـة ال

يل لنتـائج التاليـة: ظهـور العوامـل االجتماعيـة كأحـد األسـباب المؤديـة إلـى عـدم تفضـوتوصلت الدراسة إلـى ا
  القطــريين تــدريس التربيــة الرياضــية. وميــول الطلبــة أنفســهم كــان أهــم العوامــل التــي جعلــتهم يفضــلون مهنــة

 تدريس التربية الرياضية رغم االنتقادات حيث لم يشجعهم المجتمع.
 قة :   على الدراسات الساب التعقيب

ا يتضــح لنــا مــن العــرض الســابق للدراســات العربيــة واألجنبيــة ذات الصــلة باهتمامــات الدراســات الحاليــة أنهــ
 تميزت بما يلي : 

 عدد من هذه الدراسات بدراسة االتجاهات نحو ممارسة األنشطة الرياضية  . اهتم-1
 ية .تعدد البيئات التي أجريت فيها الدراسات فمنها العربية واألجنب -2

 السابقة في :  اتوقد تم االستفادة من الدراس
 تحديد مشكلة الدراسة . -1
 صياغة تساؤل الدراسة .  -2
 تحديد مفاهيم الدراسة . -3
 .  تحديد المعالجات اإلحصائية  االستفادة في  -4

 وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في : 
 تناولها لظاهرة االتجاهات  . .1
 م المنهج الوصفي كمنهج للدراسة .استخدا .2
  فهـو موضـوع جديــدالموضـوع الـذي تناولتــه  طبيعــةتختلـف الدراســة الحاليـة عـن الدراســات السـابقة فـي  بينمـا

 . وأداة الدراسةلم تتناوله الدراسات السابقة  من حيث البيئة  والعينة 
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داني التي تمت في الجانب المي يتضمن هذا الجزء من الدراسة الخطوات واإلجراءات إجراءات الدراسة:
 تاستخدم الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي وأداة من حيث المنهجية المتبعة، ومجتمع وعينة الدراسة، 

لتوصل لفي تحليل البيانات الختبار صدق وثبات أداة الدراسة، ومن ثم جمع البيانات من العينة الكلية 
 ا يلي:إلى النتائج النهائية للدراسة، وذلك كم

، استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يبحث عن الحاضر منهج الدراسة:
ويهدف إلى تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيدًا لخجابة على تساؤالت محددة بدقة تتعلق 

لك اء البحث، وذبالظواهر الحالية، واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجر 
 (.43: 2002باستخدام أدوات مناسبة )األغا، 

 قية  بغزة.من طلبة الكلية الجامعية التطبيطالبا ( 160بلغ حجم المجتمع األصلي للدراسة ) مجتمع الدراسة:
دراسة قام الباحث باختيار عينة من المجتمع كعينة للدراسة، وقد استجاب على أداة ال عينة الدراسة:

وى والجدول التالي يبين توزيع العينة تبعًا للمست %( 100اد العينة بنسبة استجابة )فر ( من أ71)
 الدراسي:

 (1جدول )
 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمستوى الدراسي

 % العدد المؤهل

 50.7 36 األول
 49.3 35 الثاني

100 71 المجموع 

 أداة الدراسة:
تبيان يتكـون قام الباحث ببنـاء اسـ الرياضية:واإلدارة  التدريسو العمل بمهنتي تجاهات نحاال . استبيان 1

قيـة التطبي ( فقـرة تقـيس اتجاهـات طلبـة قسـم التربيـة الرياضـية بالكليـة الجامعيـة25في صورته األولية مـن )
 ي:ما يلك ينالرياضية، وقد توزعت فقرات االستبيان على مجالواإلدارة  سبغزة نحو العمل بمهنتي التدري

 (2جدول )
 يبين مجاالت االستبيان وعدد فقرات كل مجال

 عدد الفقرات مجاالت االستبيان
 13 االتجا  نحو العمل بمهنة اإلدارة
 12 ساالتجا  نحو العمل بمهنة التدري

 25 الدرجة الكلية لالستبيان
 ال –أوافـق – فـق بشـدةأوا وتتم االستجابة على االستبيان وفقًا لتدرج خماسي على طريقة ليكـرت "

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

 بمهنة اإلدارة االتجاه نحو العمل
1-2-3-6-10-11-15-16-17-

18-19-21-22 

2-3-10-11-16-17-18-

19-21-22 

 ساالتجاه نحو العمل بمهنة التدري
4-5-7-8-9-12-13-14-20-23-

24-25 

7-20 

  25 الدرجة الكلية لالستبيان

حصـول ويتم احتساب درجة المفحوص بجمع درجاته علـى كـل مجـال وجمـع درجاتـه علـى كـل المجـاالت لل
ــــين )  125 – 25علــــى الدرجــــة الكليــــة لالســــتبيان، وتتــــراوح الدرجــــة الكليــــة للمفحــــوص علــــى االســــتبيان ب

 .االتجاه نحو المهنةأما الدرجة المرتفعة فتعني قوة  االتجاهدرجة(، والدرجة المنخفضة تعني ضعف 
 صدق وثبات االستبيان:

 الصدق: -1
ة مـــن خـــالل صـــدق المحكمـــين، قـــام الباحـــث بعـــرض للتأكـــد مـــن صـــدق أداة الدراســـ أ. صااادق المحكماااين:

الصــورة األوليــة لالســتبيان علــى عــدد مــن المحكمــين مــن الــزمالء المختصــين فــي المجــال التربــوي، وذلــك 
بهـــــدف معرفـــــة آرائهـــــم ومالحظـــــاتهم ومقترحـــــاتهم حـــــول مجـــــاالت االســـــتبيان وفقراتهـــــا ومـــــدى وضـــــوحها، 

ام فريـغ المالحظـات التـي أبـداها المحكمـون وفـي ضـوئها قـوترابطها، ومدى تحقيقها ألهداف الدراسـة، وتـم ت
 ( فقرة.25الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات وبقي االستبيان يتكون من )

قـام الباحـث بتطبيـق االسـتبيان علـى عينـة اسـتطالعية عشـوائية مـن مجتمـع  ب. صدق االتساق الاداخلي:
ولحسـاب صــدق االتسـاق الــداخلي؛  داة:( فـرد بهــدف حسـاب صـدق وثبــات األ22الدراسـة األصـلي بلغــت )

تـــم حســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــين درجـــة كـــل فقـــرة والدرجـــة الكليـــة لكـــل مجـــال مـــن مجـــاالت االســـتبيان، 
 والجدول التالي يبين ذلك: 

 ارتباطات درجات فقرات كل مجال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه (4جدول )

 المجال
 رقم

 الفقرة

 معامل

 طاالرتبا
 المجال مستوى الداللة

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط
 مستوى الداللة

1- 

االتجاه 

نحو 

العمل 

بمهنة 

 اإلدارة

 0.01دالة عند  0.73 1

2- 

االتجاه 

نحو 

العمل 

بمهنة 

 التدريس

 0.01دالة عند  0.74 1

 0.01دالة عند  0.71 2 0.01دالة عند  0.62 2

 0.05الة عند د 0.53 3 0.01دالة عند  0.70 3

 0.01دالة عند  0.83 4 0.01دالة عند  0.68 4

 0.01دالة عند  0.68 5 0.01دالة عند  0.82 5

 0.01دالة عند  0.87 6 غير دالة إحصائيا   0.36 6

 0.01دالة عند  0.82 7 0.01دالة عند  0.49 7

 0.01دالة عند  0.88 8 0.01دالة عند  0.64 8

 0.05دالة عند  0.47 9 0.05دالة عند  0.54 9

 0.01دالة عند  0.67 10 0.05دالة عند  0.45 10

 0.05دالة عند  0.54 11 0.01دالة عند  0.70 11

 0.05دالة عند  0.50 12 0.01دالة عند  0.59 12

  0.01دالة عند  0.80 13

 0.561= 0.01، وعند 0.444= 0.05( عند 18قيمة ر الجدولية )درجات حرية=    
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فقـرات مجـاالت االسـتبيان حققـت ارتباطـات دالـة مـع الدرجـة  معظميتضح من الجدول السابق أن   
( فـــي المجـــال 11، باســـتثناء الفقـــرة )0.05ومســـتوى  0.01الكليـــة للمجـــال الـــذي تنتمـــي إليـــه عنـــد مســـتوى 

( فقــرة 24كــون فــي صــورته النهائيــة مــن )األول كانــت غيــر دالــة وقــد تــم حــذفها وبــذلك يبقــى االســتبيان يت
 موزعة بالتساوي على المجالين.

 وفيما يلي قام الباحث بحساب االتسـاق الـداخلي لالسـتبيان مـن خـالل تقـدير معامـل االرتبـاط بـين
 درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبيان:

 (5جد ول )
 يبين ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبيان

 مستوى الداللة معامل االرتباط االت االستبيانمج

 0.01دالة عند  0.827 االتجا  نحو العمل بمهنة اإلدارة

 0.01دالة عند  0.824 ساالتجا  نحو العمل بمهنة التدري
 0.561= 0.01، وعند 0.444= 0.05( عند 18قيمة ر الجدولية )درجات حرية= 

باطات لدرجات مجاالت االستبيان مع الدرجة الكلية يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرت
. وبذلك يتضح أن مجاالت 0.01وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى (0.824 ،0.827)كانتلالستبيان 

 .سهداة تقيس ما وضعت من أجله لقيااالستبيان تتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي،أي أن األ
 ثبات االستبيان: -2

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

ت قيمة بلغو  فقرة( 24والمكونة لالستبيان )مجموع الفقرات =  فقرة( 12) ودرجاتهم على الفقرات الزوجية
(  ثم استخدم معادلة سبيرمان براون )النصفين غير 0.483معامل ارتباط بيرسون بين النصفين )

( 0.651متساويين( لتعديل طول االختبار، وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة )
 ثباتلى درجة جيدة من الذي يدلل ع، األمر ال0.01وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من 

لفا كما تم كذلك تقدير ثبات االختبار بحساب معامل كرونباخ أ ب. استخدام معامل كرونباخ ألفا:
جيد  (، وهي قيمة تدلل على مستوى 0.760(، وقد بلغت قيمة ألفا )44لفقرات االختبار )عدد الفقرات = 

 لعينة.متطلبات تطبيق االختبار على أفراد ا، وتفي ب 0.01من الثبات، وهي دالة عند مستوى داللة أقل 
 بغزة التطبيقية وبذلك يتضح أن استبيان اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية

ات واإلدارة الرياضية، يتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات تفي بمتطلب سنحو العمل بمهنتي التدري
 بيانات الميدانية.تطبيقه على أفراد عينة الدراسة لجمع ال

الدراسة  د أداة بعد انتهاء الباحث من إعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة تم تحدي الخطوات اإلجرائية:
 سيالتدر  التطبيقية بغزة نحو العمل بمهنتي وهي )اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية

 افية. وتحديد العينة، ووضع أسئلة الدراسة.الرياضية(، واستمارة بيانات ديموغر واإلدارة 
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يـة وبعـد ذلـك تـم تحديـد عينـة الدراسـة، فقـد تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن الطلبـة فـي الكليـة الجامع
 التطبيقية، وطبق الباحث األداة على العينة.

وبعد االنتهاء من التطبيـق تـم تصـحيح االسـتبيان ورصـد الـدرجات عليهـا وفقـًا ألسـاليب التصـحيح 
للمقيــاس، وتمــت معالجـــة هــذه الــدرجات باســـتخدام األســاليب اإلحصــائية المناســـبة بهــدف الحصــول علـــى 

 SPSSة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة، وقد استعان الباحـث ببرنـامج الـرزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـ

 بهدف التوصل للنتائج. -
 ل األول الذي ين  على: النتائج المتعلقة بالسؤا عرض وتفسير نتائج الدراسة:

ل بمهنتاي التطبيقية بغزة نحو العما ما اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية-1
 الرياضية؟ واإلدارة  سالتدري

 قام الباحـث بحسـاب المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي لـدرجات أفـراد العينـة
اإلدارة و  سبيان اتجاهات طلبة التربيـة الرياضـية نحـو العمـل بمهنتـي التـدريعلى األبعاد والدرجة الكلية الست
 الرياضية؛ كما في الجدول التالي:

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة (6جدول )
 يةواإلدارة الرياض سعلى استبيان اتجاهات طلبة التربية الرياضية نحو العمل بمهنتي التدري 

عدد  المجاالت م
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 73.8 5.81 44.28 12 االتجا  نحو العمل بمهنة اإلدارة 1
 1 80.7 4.87 48.42 12 ساالتجا  نحو العمل بمهنة التدري 2
  77.3 9.48 92.70 24 الدرجة الكلية لالستبيان 5

السابق أن الوزن النسبي لمستوى اتجاهات طلبـة التربيـة الرياضـية نحـو العمـل يتضح من الجدول 
ديهم لــ( تـدل علـى أن أفـراد العينـة %77.3واإلدارة الرياضـية لـدى ألفـراد العينـة يقـع عنـد ) سبمهنتـي التـدري

رة واإلدارة الرياضـــية، حيـــث كـــان االتجـــاه نحـــو العمـــل بمهنـــة اإلدا ساتجاهـــات نحـــو العمـــل بمهنتـــي التـــدري
 .(%80.7بوزن نسبي ) س(، وكان االتجاه نحو العمل بمهنة التدري%73.8الرياضية بوزن نسبي )

 قة بالسؤال الثاني الذي ينص على:النتائج المتعل
ة تبعاا واإلدارة الرياضاي سهل تختلف اتجاهاات طلباة التربياة الرياضاية نحاو العمال بمهنتاي التادري-2 

 العينة ؟ المستوى الدراسي  لدى أفراد لمتغير
راسـي قام الباحث بإجراء اختبار )ت( لتحديد الفروق بين عينتـين مسـتقلتين وذلـك لقيـاس تـأثير المسـتوى الد

 علــى الدرجــة الكليــة الســتبيان طالــب( 35طالــب، والمســتوى الثــاني=  36)المســتوى األول=  ألفــراد العينــة
 (210: 2005 )عــالم، دارة الرياضــيةواإل ساتجاهــات طلبــة التربيــة الرياضــية نحــو العمــل بمهنتــي التــدري

 رما في الجدول التالي:
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 اختبار )ت( للفروق للكشف عن الفروق في اتجاهات طلبة (7جدول ) 
 ينةاد العألفر للمستوى الدراسي دارة الرياضية تبعًا إلوا سالتربية الرياضية نحو العمل مهنتي التدري 

 المتغير

 األول
 (36)ن = 

 الثاني
 (35)ن = 

 ومستوى الداللة )ت( قيمة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

االتجا  نحو العمل 
 بمهنة اإلدارة

 غير دالة إحصائياً  0.075 5.47 44.22 6.19 44.33

االتجا  نحو العمل 
 غير دالة إحصائياً  0.038 4.79 48.40 5.01 48.44 سبمهنة التدري

ة الكلية الدرج
 غير دالة إحصائياً  0.066 9.23 92.62 9.38 92.77 لالستبيان

 2.66=  0.01وعند مستوى داللة ،2.00=0.05( عند مستوى داللة 69قيمة )ت( الجدولية )د.ح=    
نحـو  اتجاهـات طلبـة التربيـة الرياضـيةاسـتبيان أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا، فـي  يبين الجدول السـابق

 .لعينةاتبعًا للمستوى الدراسي ألفراد بمجاالته ودرجته الكلية واإلدارة الرياضية  سهنتي التدريالعمل بم
ويرجـــع الباحـــث ذلـــك أن مهنـــة التـــدريس والعمـــل بهـــا فـــي فلســـطين مســـتقرة مـــن الناحيـــة الوظيفيـــة 

دارة مهنـــة اإل وأمـــاالســـائدة فـــي فلســـطين  فـــي ظـــل األوضـــاع حيـــث الراتـــب الشـــهري الجيـــد شـــهريا والماديـــة
مرتفـع  وان جـاء االتجـاه نحوهـا  المهن التي يحبذ الطلبة العمل بها بعـد مهنـة التـدريس الرياضية فإنها من 

معلـم  لالحتـرام والتقـدير الـذي يتمتـع بـه أيضـاذلـك  و نسبيا لكن غالبية العينة فضلت العمل بمهنة التـدريس
ن وفــي فاعلــه االجتمــاعي ومكانتــه بــين المعلمــيالرياضــية وت ةالتربيــة الرياضــية ولمحبــة الطلبــة بمعلــم التربيــ

فــي االتجــاه نحــو  وعــدم وجــود فــروق  ،المجتمـع ومــن بعــد ذلــك ينطلــق للعمــل فــي المجــال الرياضــي اإلداري 
 يرجعــــه الباحــــث بــــين طلبــــة المســــتوي األول والثــــاني بالكليــــة الرياضــــية  واإلدارةالعمــــل بمهنتــــي التــــدريس 

ا عــدد المؤسســات الرياضــية فــي فلســطين ممــ دتربيــة الرياضــية وازديــاللحيويــة التــي يتمتــع بهــا طلبــة قســم ال
ولمكانــة العــاملين بمجــال التربيــة الرياضــة محليــا  يتــيح فــرص العمــل والــذي أصــبح  العمــل بــه ببــدل مــادي

 (.2010دراسة أبو سالمو  1997هدى الخاجة ).واتفقت الدراسة  مع دراسة  وعربيا وعالميا   ووطنيا
لدراساة اهذ  الدراسة وفي ضوء أهاداف الدراساة وعيناة  إليهاالتي توصلت   لبياناتفي ضوء النتائج وا

 يمكن صياغة التوصيات التالية:
عــب ت المغلقــة والمالالقاعــات الرياضــية والصــاال إنشــاءالتربيــة الرياضــية والعمــل علــى  بقســم االهتمــام -

 .لكلية القسم  من أجل تطوير
ي فــ تجـاه نحــو مهنتـي التــدريس واإلدارةتـي تعمــل علـى تــدعيم االالمنــاهج والمقـررات الدراســية ال تطـوير -

 التربية الرياضية.
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ن مــبكليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة األقصــى بغــزة  بالقســم العمــل علــي تســهيل التحــاق الطلبــة المتفــوقين -
 اجل تطوير أنفسهم مهنيا .

 واعتمـــاد أقســـام دال مـــن الـــدبلومتطـــوير القســـم ليصـــبح يمـــنح درجـــة البكـــالوريوس فـــي التربيـــة الرياضـــية بـــ -
ل لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــ تمــنح درجــة البكــالوريوس فــي اإلدارة الرياضــية والتــدريب الرياضــي  أخــري  

 بوجود إداريين  ومدربين مؤهلين.

 العربية واالجنبية المصادر
ة جامعال في الرياضية التربية كلية طلبة اتجاهات مقارنة  " :( 2000حليمة ، فائق )  أبو .1

     التربية      كلية مجلة الرياضية ، التربية تدريس مهنة نحو اإلمارات وجامعة األردنية
  للبنات ، جامعة اإلسكندرية ، مصر . الرياضية

"، رســـالة واقـــع إعــداد معلـــم التربيـــة الرياضـــية فــي جامعـــة األقصـــى" :( 2003أبــو ســـالم ، حـــاتم ) .2
 جامعة عين شمس، جامعة األقصى بغزة.ماجستير غير منشورة، البرنامج المشترك 

نحـو العمـل   ةاتجاهات طلبة كلية التربية الرياضـية بجامعـة األقصـى بغـز ":(2010)أبو سالم،حاتم .3
   12العدد، 24المجلد ،للعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة النجاح الوطنية بمهنتي التدريس والتدريب،

إلــى أقســام التربيــة الرياضــية فــي كليــات دوافــع التحــاق الطلبــة  : "( 2006أبــو طــامع  ،بهجــت  ) .4
 (، حزيران.2) 14، مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانيةفلسطين الحكومية، 

 ، مكتبة خدمة الطالب، القاهرة.2، طمدخل إلى علم النفس"  : (1990إسماعيل ،محمد ) .5
 مطبعة الرنتيسي، غزة. "،البحث التربوي "عناصره ومناهجه وأدواته : " (1997) ،إحساناألغا .6
ــــدين  .7 ــــدر ال      "دراســــة مقارنــــة لالتجاهــــات نحــــو التربيــــة الرياضــــية بــــين    : (1993)  طــــارق ،   ،ب

ربيـة اإلمـارات الع اإلسـكندرية)ج.م.ع.(والمنطقة الشـرقية بدولـة  طالبــات المـدارس الثانويـة بمحافظـة
 .749، ص 18باإلسكندرية،العدد  نيـنة الرياضية للبي". مجـلة  نظريات وتطبيقات ، كلية الترب

 ماند التربية،أونروا، يونسكو، عمعه"ةتحليل العملية التعليمة التعليمي":(1993محي الدين )توق، .8
"اتجاهـات طالبـات المرحلـة اإلعداديـة نحـو وقـت الفـرا  فـي محافظـات   : (2008جابر ،رمزي  )  .9

 غزة، مؤتمر الرياضة بالكويت.

التخصــــ  فــــي تــــدريس ين لمهنــــة التــــدريس و يل القطــــر ضــــيتف":(1985)حســــين،،الدرينيجابر،جابر .10
 ،مركز البحوث التربوي،جامعة قطر،المجلد الحادي عشردراسات نفسيةبحوث و "التربية الرياضية

" بعنــــوان اتجاهــــات طلبــــة المرحلــــة الثانويــــة نحــــو ممارســــة األنشــــطة  : (2009جــــابر، رمــــزي )  .11
 (اإلنسـانية الدراسـات سلسلة اإلسالمية  الجامعة مجلة الرياضية في مدارس محافظات قطاع غزة

 " 2009يونيو 417 ص- 385 الثاني،ص العدد عشر، السابع المجلد
 ، مؤسسة المختار للنشر، القاهرة.التدريب الرياضي" :( 2002حماد ،مفتي ) .12
بعـض دوافـع خريجـي الشـهادة الثانويـة العامـة لاللتحـاق بالكليـات  ( 2004) حمدان ،عبـد الـرحيم  .13

ـــة بمحافظـــات قطـــاع غـــزة ،  ـــة جامعـــة النجـــاحالمهنيـــة والتقني ـــوم اإلنســـانية (  مجل لألبحـــاث ) العل
 ( العدد األول ، جامعة النجاح فلسطين  . 18المجلد ) 
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" اتجاهـــات طـــالب قســـم التربيـــة الرياضـــية بجامعـــة البحـــرين نحـــو  : (1997الخاجـــه ،هـــدى   ) .14
 ، جامعة البحرين.العلوم التربوية والنفسية مجلةالعمل بمهنة اإلدارة والتدريس والتدريب، 

 ، المهنـــة واإلعـــداد المهنـــي، النظـــامأصـــول التربيـــة البدنيـــة والرياضـــية : "( 2002أمين )،الخـــولي .15
 الفكري، دار الفكر العربي، القاهرة.

 "  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة  . : (2009الدليل الجامعي. ) .16
 ، دار النهضة القاهرة.3، طلم النفس التربوي ع" :( 1989زكي، صالح ،. ) .17
قطـر ومـدى  المعلمين لمهنـة التـدريس بدولـة اتجاهات" :( 2009) جمال ،الباكرو  حسن ،الشرعة  .18

 .(، سبتمبر56) 14، جامعة الكويت ،   المجلة التربوية، تأثرها ببعض العوامل الديموغرافية
ـــنفس الرياضـــي والق " : (1999محمـــد ) ،شـــمعون  .19 ـــم ال ـــاب للنشـــر، طعل ـــاس النفســـي،مركز الكت  1ي

 .423،القاهرة،ص
(: "دراســــة مقارنــــة لالتجاهــــات نحــــو النشــــاط الرياضــــي بــــين بعــــض 2004منــــى ) ، عبــــد الحلــــيم .20

ة ، كليـة  التربيـ وتطبيقـات مجلـة نظريـاتالمرحلـة الثانويـة ب)ج.م.ع(ومملكـة البحـرين ".  طالبـات
 .440، ص 52الرياضية للبنين،جامعة اإلسكندرية،العدد 

اتجاهـــات طلبـــة قســـم التربيـــة الرياضـــية فـــي جامعـــة البحـــرين نحـــو  " ( :2007فيصـــل   )،عبــد    .21
 .ر(، سبتمب84) 21، جامعة الكويت ،  المجلة التربوية،  مجال تخصصهم

 األســاليب اإلحصــائية االســتداللية فــي تحليــل بيانــات البحــوث (1993) .صــالح الــدين  ، عــالم .22
 دار الفكر العربي، القاهرة.  ،االجتماعية والتربوية

( ، اتجاهــات طــالب كليــة التربيــة البدنيــة بجامعــة الفــاتح نحــو 2005العيــاط ،عمــر وآخــرون  )  .23
 مهنة التدريس، المجلة الجامعة ، العدد السابع ، جامعة السابع من ابريل ، ليبيا.

ــ اتجاهــات طلبــة وطالبــات كليــة التربيــة : " (1994حمــد  )أ،غــوني  .24 ورة نحــو مهنــة بالمدينــة المن
ة ، جامعــ المجلــة التربويــة،  (مقارنــة التــدريس فــي ضــوء اإلعــداد النظــري والتربيــة العمليــة )دراســة

 .(، يونيو31) 8الكويت ،  
عوامــل اختيـــار الطــالب وقبـــولهم فــي جامعـــة الملــك ســـعود ، مجلـــة   (  1995 ) القرنــي، علـــي  .25

 ( .30اتحاد الجامعات العربية ، العدد ) 
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