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 المقدمة ومشكلة البحث

احدثت التطورات التكنولوجية والمعلوماتية ثورة في مختلف مجاالت المعرفة وطرق التدريس 

الثتتورة  عاعتتام المن ومتتة ال ياتيتتة  افتتة  ا  اتتاممت فتتي حالتتة متت  الت تتار   والتتتعلو و تتد الملتتت تلتت 

 والتواصل وامي مئا النوع م  التواصل بي  االفرام اموا ع التواصل االجتماعي .

تعتبتتتر موا تتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي متتت  الموا تتتع االاثتتتر  اتتتتخداما و  ت تتتارا علتتت  الملتتتتو  

و عالم وترفيه وتعليو في آن واحتد حيتإ  اتتطاعت عن العالمي ف د عصب ت وايلة  تصال وتواصل 

تلتتتتت طه جم تتتتورا وااتتتتعا متتتت   تتتتل العئتتتتات وفتتتتي  تتتتل ع  تتتتا  العتتتتالو   تتتتتر   بيتتتتن و وتواتتتتع متتتتدار  و 

وايلة فعالتة للتواصتل اتجتمتاعي حيتإ تتتيو التواصتل بتي  التصمال  واالصتد ا   تعد و متمامات و  ما

اتتتعت موا تتتع التواصتتتل اتجتمتتتاعي لتتتتوفير التتتدعو  والتعتتترل علتتت  ا وتتتري   ومتتت  متتت ا المنطلتتت  ف تتتد

 والتواصل العلمي والمعرفي.

امتتتا عن ال ااتتته ا لتتتي متتت  ا ج تتتصة التكنولوجيتتتة التتتتي ح تتتت اامتمتتتام المتخصصتتتي  فتتتي 

المجتتال التر تتول والتعليمتتي فعوتت  عاعتتاما  ثيتترة وعنالتتة واصتتة فتتي التتييتتر فتتي ااتتاليه وااتتتراتيجيات 

ون  تتعماة متت  عموات التكنولوجيتتا التعليميتتة فيمتتا لطلتت  عليتته امارة عمليتتة التعلتتيو  متتا ااتتتخدمه المعلمتت

دور منصات التواصل االجتماعي في تسهيل عملية االشراف ومعوقات التدريب الميداني  " 
 "کلية التربية الرياضيةلطالبات 

 منال طلعت محمدا.م.د/   

  

استاذ مساعد بقسم مناهج وطرق 
 -التدريس كلية التربية للبنات بالجزيرة

 جامعة حلوان.
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التعلتتتيو والتتتتعلو املتتتاعدة الكمبيتتتوتر  و اعتبتتتارق الاتتتا متتتوفر للو تتتت والج تتتد ويصيتتتد متتت  التعاعتتتل بتتتي  

 (19:  8الطاله والمعلو وتل يل مور عاو ميئة التدريس. )

عو موا تع االعتالم االجتمتاعي  واائل التواصتل االجتمتاعي 2014عرل فراس م مد عومة 

اع  ا موا ع  عو تطبي ات مخصصة التاحة ال درة للملتخدمي  لموا ع التواصل فيما بين و مت  وتالل 

 (30:   6وضع معلومات وتعلي ات وواائل وصور وغيرما) 

امتتتتا تعتتتتد الرياضتتتتة متتتت  عمتتتتو واتتتتائل ت  يتتتت  التنميتتتتة االجتما يتتتتة فتتتتي المجتمعتتتتات ال د ثتتتتة 

م  عمو واائل بإ روح اال تما  للوط  وغترس اليتيو الوطنيتة فتي العترم وال تعور  واصب ت الرياضة

 (25: 14االترال  بي  عفرام المجتمع.)

مجتتتاالت التر يتتتة الرياضتتتية تعمتتتل انتتتل ج تتتد علتتتي عن ت ابتتتل الواجبتتتات الم نيتتتة اتتتاوتالل  

دمات ا ا تنل تخصصات ا علي تعميل الم نيي  عااملميا علي ملتول عال اعد عن اتلعت وامتدت وت

ابيتتر علتتي الملتتتويات االجتما يتتة والث افيتتة والصتت ية والتر ويتتة  و تتد مع   طتتاع التر يتتة الرياضتتية 

 18علي تطوير البرامج الدرااية اال نل ال ل  تنااه واحتياجتات اتوق العمتل المتطتورة والمتتيترة )

 :60) 

ليتتة المعلمتتي  لتت ل   وت تتير من متتة اليو لتتنو عن تعلتتو ا طعتتال لعتمتتد ا تتنل  بيتتر علتتي فعا

لجتته علتتي اللتتلطات تتتوفير التطتتوير الم نتتي الملتتتمر للمعلمتتي  لتعصيتتص  اعتتدة معتتارف و ومماراتتات و 

ال تتاملة  متتا ل تتتال المعلمتتون التتي عن لنو تتوا متتنملي  متت  عجتتل تنعيتت  متتن ج التر يتتة الرياضتتية ا تتنل 

لملتتتتمر لت لتتتي  م تتتارات متتتتوامن متتتع المنتتتامج الدرااتتتية الم دمتتتة فتتتي المتتتدارس ومراعتتتاة التطتتتوير ا

 (. 19:  17التالمي  وتطوير عامات و الص ية مدل ال ياة)
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ان  التتتدريه الميتتدا ي متتو المجتتال ال يي تتي التت ل  Wayne,G,S.2002ول تد عوضتتو وا تت  

لن تتف عتتت  متتتدل وعتتتي ومعرفتتتة الطتتتال  المعلمتتي  لالاتتتتراتيجيات التعليميتتتة المختلعتتتة التتتتي  تل امتتتا 

ماوتل الجامعتة   ريتا ولكتي  ث تل مت ق المعلومتات التتي  تل امتا الطتال   الطال  في مراحتل التتدريس

ماوتتل ال اعتتات التدريلتتية ت تتوم  ليتتات التر يتتة الرياضتتية بتوجيتته الطالبتتات التتي التر يتتة الميدا يتتة لث تتل 

وبرات و التدريلية واعدام طاله معد ومنمل   ريتا وعمليتا اصتورة  افيتة تنملته التي ان لنتون وريجتا 

 (.46: 17ع انافة الم ارات التدريلية التي تتمتاشي مع المجتمع التدريلي) ويا  تمت

( عن بر امج التدريه الميدا ي مواطار  تمن  ع  طري ته الطتال  2001وي ير اللالمات )

م  تطبيت   واعتد الم نتة وااتتراتيجيات ا مت  وتالل متا تتو تدريلته   ريتا فتي طترق التتدريس وعاتاليه 

 (.59: 3الت ويو المختلعة ) 

التدريه الميدا ي امثااة الجا ه التطبي ي لبر امج تدريه المعلمي  ال ل  نعت  ماوتل  اما لعد

العصل ووارجته مت   بتل )الطالته المعلتو( وت ترل عليته لجنتة اتعتدام والتتدريه االكليتة عو الجامعتة 

المراحتتل: ومعلتو متعتتاون عو ماتتيل وطالبتتة متعاو تة. المعلتتو عو الماتتيعة   والتتتي تتتو فتتي عتتدم متت  

:  16مراقبة المدراتة   والم تار ة العامتة فتي العصتول الدرااتية   والمماراتة عو التطبيت  الكلتي.  ) 

57) 

امتتتا عن التتتتدريه الميتتتدا ي لنلتتته طالتتته الجامعتتتة الم تتتارات والخبتتترات و جتتترا ات التتتتدريس 

والت تتويو   العمليتتة.  تتتعلو وينتلتته فكتترة عامتتة عتت  عناصتتر التتتدريس النتتاجو   وعمتتو طتترق التتتدريس 

والتتدريه الميتدا ي متو الجا ته الم نتي لبترامج تتتدريه المعلمتي  حيتإ  تتو تتدريس  تل التتعلو الن تترل 

(.15  :36) 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

65 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

  دل التتدريه الميتدا ي  لت  ر ت  الخبترات المباشترة فتي التتدريه الميتدا ي اتالع و ا اتاملمي 

تتتدريه المعلمتتي  اليتتوم عاثتتر للمع تتوم التت ل للتتاعد الطتتال  علتت  ممتتج وبتترات و الم نيتتة. لعتتد تعلتتيو و 

عممية مما  ان عليه  بل  صف  رن. تعتبر جومة المعلو مي ا مو  ن المعلمي  الجيد   للاعدون 

 (.85: 12في تكوي  طال  جيد    )

( اع ه "مو تل  العملية التي  تو م  والل ا النمو الم ني ا تنل متن و 2008ويعرفه جون )

ا ل اللتتتتلوم الم تتتتن  التتتت ل لنتلتتتتبه المتتتتتدر  فتتتتي عثنتتتتا  عمليتتتتة للخبتتتترات والمعتتتتارل والم تتتتارات و متتتت

 (.5: 13المماراة اما لل و في رفع معدالت ا ما  في الموا ف الم نية المختلعة) 

ان ت د د الم نالت التي تواجه الطتال  عثنتا  التتدريه الميتدا ي  تتيو للمعلمتي  الميتدا يي   

مميت تا حتت   تمننتوا مت   عتامة الن تر فتي تخطتي  ت د د م ق الم نالت وتصتنيع ا وترتيب تا حلته ع 

 .(5: (10وتن يو البرامج التدريبية لت  ي  التواف  بي  برامج ووط  الجامعة وحاجة اوق العمل 

متت  وتتالل عمتتل الباحثتتة  ملتتئولة عتت  التتتدريه الميتتدا ي لطالبتتات العر تتة الثالثتتة متت  حيتتإ 

ية التي تتعاون مع الكلية  ا ت منام العد د م  التوميع علي المدارس والتنلي  مع المنالة التعليم

العيبتتتات االماريتتتة متتتع المنالتتتة الجامليتتتة ومنالتتتة التر يتتتة والتعلتتتيو ممثلتتتة فتتتي االمارات التعليميتتتة 

والمتتتدارس وم اولتتتة حتتتل متتت ق الم تتتنالت لتيلتتتير عمليتتتة التتتتدريه الميتتتدا ي للطالبتتتات   ومتتت  وتتتالل 

ل علتتي متتا واج  و متت  م تتنالت والعمتتل علتتي اتترعة االتصتتال الملتتتمر متتع  افتتة الطالبتتات والتعتتر 

حل ا وامداممو انافة المعلومات والمعارل الخاصة اعمليتة التتدريه الميتدا ي اصتورة منت متة وجتدت 

الباحثتتة ضتترورة الجتتام واتتتيلة اتتريعة متتع الطالبتتتات فتتتو ا  تتا   مو تتتع للتواصتتل االجتمتتاعي عبتتتر ) 

االعتالن عت  المو تع الختا  اته  لطالبتات العر تة  الفيس بوم( وت ت اشترال امارة الكليتة حيتإ  تتو

الثالثتتة ) عينتتة الب تتإ ( وتتتو اعالم تتو االلينتت  الختتا  اتتالمو ع متت   بتتل امارة الكليتتة و لتتو المنتتامج 
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وطتترق التتتدريس المنتتوة ام متتة التتتدريه الميتتدا ي حيتتإ رعت الباحثتتة عن متت ا المو تتع  تتد للتتاعد فتتي 

اجتته الطالبتتات عثنتتا  التتتدريه الميتتدا ي ووجتتدت الباحثتتة التتلتته علتتي الصتتعو ات والمعو تتات التتتي تو 

ضرورة الو ول علي م ق المعو ات التي ت ف عثرة في  جاح عملية التدريه م  اجل تالفي ا اطرق 

علمية اليمة وم اولة تل يل عملية االشرال علي الطالبات عثنا  التدريه الميدا ي و ل  م  والل 

عي فتتي تلتت يل عمليتتة االشتترال ومعالجتتة م تتنالت التتتدريه مرااتتة مور منصتتات التواصتتل االجتمتتا

 الميدا ي لطالبات الكلية.

 أهداف البحث:

  تتدل الب تتإ التتي مرااتتة مور منصتتات التواصتتل االجتمتتاعي فتتي تلتت يل عمليتتة االشتترال  

 ومعالجة م نالت التدريه الميدا ي لطالبات الكلية ع  طري   :

فتي تلت يل عمليتة االشترال التر تول فتي التتتدريه ا  تا  مو تع للتواصتل االجتمتاعي ومورق  .1

 الميدا ي.

التعتترل علتتي المعو تتات التتتي تواجتته طالبتتات التر يتتة الرياضتتية بنتتات اجامعتتة حلتتوان فتتي  .2

 التدريه الميدا ي.

 مرجة حدة الم نالت في الب إ. .3

 تساؤالت البحث

ر تتول اثنتتا  متتا متتو مور مو تتع التواصتتل االجتمتتاعي فتتي تلتت يل عمليتتة االشتترال الت .1

 التدريه الميدا ي للطالبات؟
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متتتامي المعو تتتات التتتتي تواجتتته طالبتتتات التر يتتتة الرياضتتتية بنتتتات اجامعتتتة حلتتتوان فتتتي  .2

 التدريه الميدا ي؟

 ما مي عاثر م ق الم نالت حدة ؟  .3

 مصطلحات البحث

 موقع التواصل االجتماعي:

صتل بيتن و عل عوامتل  تالنوع مي الواتائل التتي  تواصتل ب تا المال تي  وتالل اال تر تت  اللع
عو الجنلتتية عو الم نتتة عو اللتت   ف تتنال  تجمع تتو ميتتول وامتمامتتات م تتتر ة  ومتتو مالجعتتل ال تتبا  
عاثر تعرضا ل ا    رًا القبال و المتصا د علي ااتخدام التكنولوجيا ال د ثة المتمثلتة فتي مت ق ال تبنات 

 ( 26:  11عاثر م  عل فئة عورل.)

 الدراسات السابقة

"المشكالت التي تواجه طلبة كلية التربية اعنوان ( 2003دراسة الصفار وآخرون )-1

ب دل التعرل علي عمو الم نالت التي تواجه  البدنية جامعة الفاتح في فترة التدريب الميداني"

الطلبة االمدارس والتعرل علي حدة الم نالت و د ااتخدم المن ج الوصعي لمالئمته لطبيعة الب إ 

طاله االطري ة الع وائية م   لية التر ية الرياضية جامعة العاتو  140ي عينة  وام ا و ا ت عل

و ا ت م  امو النتائج ان اابر م نلة  ا ت م ور الصمال  ومدراي المدراة وتالما الم ور الثا ي 

 (.9: 4م اال الطلبة وم ور الم نالت التي تتعل  اامارة المدراة في الترتيه الثالإ) 

الصعوبات التي تواجه طلبة التدريب " اعنوان (  2004ة عيسي وسلمان )دراس -2

ب دل التعرل عل  "  الميداني في قسم التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية كما يراها الطلبة

الصعو ات التي تواجه طلبة  لو التدريه الميدا ي في التر ية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية 
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( طاله وطالبة طب ت 43ريه الميدا ي  ما  راما الطلبة  و ا ت علي عينة  وام ا )في ملاق التد

( ف رة مومعة علي ومس مجاالت ) االمنا ات الرياضية  الطلبة  41عليه ااتبا ة تامنت )

االشرال  امارة المدراة  البر امج والمن ال( واشارت  تائج الدرااة الي عن مرجة الصعو ات  ا ت 

عاثر م  ال  ور وعوصي الباحثان بصيامة الو ت الخا  االتطبي  مع ضرورة ميامة عند اال اث 

 (.11:  5حصص التر ية الرياضية االمدارس)

"دراسة اعنوان  (2007دراسة هناء عبد الكريم التميمي وماجد خليل خميس ) -3

عو ات  التي ب دل التعرل علي الم  تحليلية للمعوقات التي تواجه الطلبة في التطبيق األصلي"

تواجه طلبة التر ية الرياضية و لية التر ية ا اااية/  لو التر ية الرياضية.   ل  معرفة ترتيه 

( طالبا وطالبة م   ليتي التر ية الرياضية والتر ية ا اااية 36عممية م ق المعو ات و ا ت العينة )

م  التر ية ا اااية و ا ت م  ( طاله وطالبة 16( طاله وطالبة التر ية الرياضية و )20بوا ع )

عمو النتائج عن المعو ات  ا ت في ومس   اة   ص ا موات وا ج صة الرياضية وافت ار المالعه 

 (.8: 9الي ا ج صة الرياضية ممالعي  ت  ي  مدل التر ية الرياضية ) 

وافع التربية العملية لطلبة معلم الصف في اعنوان " (2010دراسة فرج المطلق ) -4

" ب دل معرفة وا ع التدريه  كلية التربية بجامعة دمشق وآفاق تطويرها، مجلة جامعة دمشق

الميدا ي في  لية التر ية اجامعة مم    وطب ت الدرااة علي طلبة اللنة الرالعة في تخصص 

وعل  الم رفي  الجامعيي  في البر امج   معلو الصف الملجلي  في ملاق التدريه الميدا ي 

( طالبا وطالبة. وم  النتائج التي عظ رت ا ۱۸۰( م رفة جاملية  و)60ة الدرااة )و لتت عين

الدرااة عن الطلبة المعلمي  برروا ضعف عمائ و في: وجوم الم رل الجامعي في عثنا  تدريل و مما 

للبه ل و اتر ام  ضعف الث افة العامة  م اال الطاله ال خصية ووبراته اللاا ة  عدم التعاعل 
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ناغو مع المعلو المتعاون ومع  مارة المدراة   لة وجوم  اعات االجتماعات لاللت ا  االم رل والت

 (61 :7)  .الجامعي و الطلبة ا وري   وتاار  الدروس الن رية مع التطبي  العملي

(بهدف التعرف على مشكالت التدريب ۲۰۱۰دراسة الخوالدة وحميده والحجازي ) -5

لبة المعلمين في تخصص تربية الطفل في كلية الملكة رانيا للطفولة في الميداني التي تواجه الط

( م  الطال  والطالبات. و ينت النتائج عن ۱۰۲  وطب ت الدرااة عل  )الجامعة الهاشمية

ه: الم نالت المتعل ة االروضة يم نالت التدريه الميدا ي التي تواجه الطلبة المعلمي  مي االترت

دريه الميدا ي  شخصية الطاله المعلو  اتشرال الجامعي  المعلمة المتعاو ة  بر امج الت

المتعاو ة  وتخطي  وتنعي  الدروس. و ينت النتائج وجوم فروق  ات ماللة  حصائية بي  متواطات 

المتتير المعدل  ی م نالت التدريه الميدا ي تعصل لمتتير الجنس  في حي  ال توجد فروق تعص 

 (737:  2التراامي للطلبة.)

( بهدف التعرف على الصعوبات ۲۰۱۰دراسة كل من الخريشا والشرعة والنعيمي ) -6

وتكو ت عينة  التي تواجه طلبة التدريب الميداني في الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة،

( طالبا 60( طالبا وطالبة في الجامعة ال اشمية  و)۷۳( طالبا وطالبة  بوا ع )۱۳۳الدرااة م  )

في جامعة اتارا . و ينت  تائج الدرااة عن عمو الصعو ات التي تواجه الطلبة المعلمي  مي وطالبة 

عل  الترتيه: اممحام الصعول الدرااية  العه  الدرااي للطاله المعلو في عثنا  التدريه الميدا ي  

ل اعد المدراة. و ينت النائج علاا وجوم فروق  ات ماللة  حصائية في متوا  الصعو ات تعص 

المتتيرل الجنس  ی لمتتير  وع الجامعة لصالو الجامعات الخاصة  في حي  ال توجد فروق تتص 

  (200:  1والتخصص. ) 
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 التعليق علي الدراسات المرتبطة 

تو االاتعامة م  الدرااات اللاا ة في ت د د المن ج الملتخدم ان الدرااات ااتخدمت المن ج 
طاله   وااعرت  تائج  140 – 36اوح عدم العينات ما بي  الوصعي لمناابته لطبيعة الدرااة وتر 

 االا اث اللاا ة علي عدة    اة توضو المعو ات التي واج ت التدريه الميدا ي ومن ا  :

ومدرسي المدرسة مشاكل الطلبة ومحور المشكالت التي تتعلق بادارة  م ور الصمال    -
 المدرسة .

ت ار المالعه الي ا ج صة الرياضية مما لعي  ت  ي    ص ا موات وا ج صة الرياضية واف -
 مدل التر ية الرياضية .

الطلبة المعلمي  برروا ضعف عمائ و في: وجوم الم رل الجامعي في عثنا  تدريل و مما  -
للبه ل و اتر ام  ضعف الث افة العامة  م اال الطاله ال خصية ووبراته اللاا ة  عدم 

 لو المتعاون ومع  مارة المدراة  التعاعل والتناغو مع المع
 لة وجوم  اعات االجتماعات لاللت ا  االم رل الجامعي و الطلبة ا وري   وتاار   -

 الدروس الن رية مع التطبي  العملي.
 اجرا ات الب إ

 منهج البحث

رض الدرااة م  والل وصف تااتخدمت الباحثة المن ج الوصعي و ل  لمناابته ل 

 كلية في جامعة حلوان علي االاتبا ة وت ليل ا.ااتجااة طالبات ال

 مجتمع وعينة البحث

طالبة    لية التر ية الرياضية للبنات االجصيرة    340طالبات العر ة الثالثة البالغ عدمم  

طالبة للعصل الدرااي ا ول  102جامعة حلوان  وتو اوتيار عينة ع وائية و لغ عدمم  

2019 /2020 . 
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 أداة الدراسة 

( م اور اشتمل  ل 8اتخدمت الباحثة ااتبا ة م  تصميم ا وت مل االاتبا ة علي )ا

(  وتو اراال ااتمارة تعليمات لالجااة عل  2( ف رة ت ريبا مرف )20م ور علي )

 االاتبا ه.

 صدق اداة الدراسة وثباتها

تو الت    م  صدق االاتمارة اعرض ا علي مجموعة م  الم نمي  م   ول االوتصا  

حيإ تو تعد ل  ( وعليه تو اورال االاتبا ة ا نل ا ال الي وصورت ا الن ائية1الخبرة مرف  )و 

اللبارات في الم اور وجعل الم ور ا ول علي ميئة تلاؤل وجعل اللبارات في الم ور ا ول 

ة  ت وم ج ة االشرال بتوضيو  يفي" افعال مباشرة تعيد ام تول اللنال  فكا ت مثال اللبارة ا ولي

اعدام الواائل التعليمية" تو تعد ل ا الي "توضيو  يفية  اعدام الواائل التعليمية" ومن ا اا ي 

( في الم ور الثا ي 16 بارات الم ور تو ح ل  بارة "ت وم ج ة االشرال" وتو تعد ل اللبارة ر و )

اللبارات التي م  " ت ويو اجصا  الدرس" الي " ت ويو عمائ  في ال صة " وتو التعايد علي ح ل 

ت مل عاثر م  ااتجااة لل صول علي ااتجااة ص ي ة  وتو التوجيه اارورة جعل  بارات 

 Cronbachالم اور الي حد ما متلاوية   وتو حلا  ثبات الميياس اطري ة علعا  رو باخ )

Alpha و امت الباحثة ا لا  معامل علعا لكل ميياس ملتخدم في الدرااة و ل  ب دل اوتبار )

(  و لما ا تر ت م  الواحد ملت عل  وجوم ثبات 1( و )0ات الم ا يس  وتتراوح قيمة علعا بي  )ثب

( معامالت 1عالي و لما ا تر ت م  الصعر ملت عل  عدم وجوم ثبات  ويبي  الجدول ر و ) 

 الثبات لم ا يس الدرااة.
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 (  1جدول )

 معامالت الثيات لم ا يس الدرااة

عدم  الم اور م
 اللبارات

ارو باخ 
 علعا

 0.96 18 عاو ميئة التدريس عو ج ة االشرال الم ور االول

االعدام الم ني لطاله التدريه الميدا ي  والل فترة  الم ور الثا ي
 الدرااة

19 0.98 

 0.92 15 التالمي  ماول المدراة الم ور الثالإ

 0.88 16 امارة المد راة الم ور الرااع

 0.89 15 الماملة المتوفرة االمدراةاالمنا يات  الم ور الخامس

 0.84 17 الصمال  في التدريه الميدا ي ومدراي المدراة الم ور اللامس

 0.98 18 ا ت ا  فترة التدريه الميدا ي. الم ور اللااع

مور منته التدريه الميدا ي ومورق في تل يل م مة  الم ور الثام 
 االشرال

18 0.97 

 جدول الدراسة

 لبة  لية التر ية الرياضية بنات .الب رل: ط -1

 المنا ي:  لية التر ية الرياضية بنات الجصيرة جامعة جلوان.  -2

 م.2020/ 2019الصمني : العصل الدرااي ا ول  -3
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 أدوات جمع البيانات

اعد التعاد م  صدق وثبات ااتمارة  االاتبيان وت د د عينة الدرااة  و عد حصر عدم 

( ااتبا ة 102ال صول علي ا  ان عدم االاتبيا ات التي تو ال صول علي ا ) االاتبيا ات التي تو 

 ف  .

(  2واعتمدت الباحثة الدرجات التالية لت د د مرجة المعو ات و ا ت الدرجات في الجدول )

وضعته الباحثة  المنا ية امرال االاتجااات في العملية االحصائية وطلبت   بارة ع  ميصان ت د رل 

( تمثل ع ل مرجة في االاتجااة  و 1( حيإ )5 – 1ات اعطا  مرجة لكل  بارة م  )م   الطالب

 ( تمثل ععلي مرجة في االاتجااة.5)

 (2جدول )

 الدرجة التي تاع ا الطالبة الدرجة

 5 مرجة  بيرة 

 4 مرجة  بيرة الي حد ما

 3 مرجة متواطة

 2 مرجة  ليلة الي حد ما

 1 مرجة ضليعة

 ائيةالمعالجات االحص

 spss , excelاعد جمع االاتبا ات والنعاد م  صالحيت ا للت ليل تو ااتخدام بر امج 

الجرا  االحصا  الخاصة ااالاتبيا ات حيإ مع اتمام  ل طالبة لالاتبيان وارااله علي المو ع 
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باحثة وااتخدمت ال,ال ل تو اوبارمو اه  ل وم البر امج ااجرا  االحصا  واالشنال البيا ية لكل م ور

 معاملة الثبات لكرو باخ علعا 

 عرض ومناقشة النتائج

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالمعوقات التي تواجه طالبات الفرقة الثالثة في التدريب الميداني

مامي المعو ات التي تواجه طلبة التر ية الرياضية بنات اجامعة حلوان في التدريه 

 الميدا ي م  وج ة   ر الطلبة؟

لكل ف رة و ل  2م ا م  والل االاتجااات  والومن الترجي ي وا ممية النلبية و ا و ان

 (.10(الي )3م ور م  م اور الدرااة و ل  م  والل الجداول م  )

 (3جدول ) 

  2التكرارات والنله المئوية واوتبار  ا

 للبارات الم ور االول : عاو ميئة التدريس ج ة االشرال

 102ن = 

 

 العبارات

 ستجاباتاال
الوزن 

 الترجيحي 
االهمية 
 النسبية 

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة  2كا

 % م % م % م % م % م

 13 غير مال 7.9 62.8% 289 17.34 17 22.44 22 20.4 20 13.26 13 30.6 30  .1

 14 غير مال 5.2 62.4% 287 14.28 14 25.5 25 16.32 16 22.4 22 25.5 25  .2

 11 غير مال 8.9 65.9% 303 23.46 23 23.46 23 13.26 13 14.3 14 29.58 29  .3

 12 غير مال 3.9 % 65 299 23.46 23 18.36 18 17.34 17 17.3 17 27.54 27  .4

 6 غير مال 2.5 68.3% 314 22.44 22 22.44 22 22.44 22 14.3 14 22.44 22  .5
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 2 غير مال 4.1 % 70 322 26.52 26 20.4 20 16.32 16 24.48 24 16.32 16  .6

 15 مال 10.5 60.9% 280 8.16 8 23.46 23 26.52 26 25.5 25 20.4 20  .7

 17 مال 44.6 48.7% 224 7.14 7 16.32 16 13.26 13 20.4 20 46.92 46  .8

 5 غير مال 2.9 69.1% 318 26.52 26 20.4 20 18.36 18 16.32 16 22.44 22  .9

 3 مال 12.02 69.8% 321 28.56 28 24.48 24 11.22 11 13.26 13 26.52 26  .10

 16 غير مال 5.25 59.6% 274 14.28 14 16.32 16 22.44 22 24.48 24 26.52 26  .11

 18 مال 73.7 47.4% 218 10.2 10 13.26 13 13.26 13 11.22 11 56.1 55  .12

 4 غير مال 6.9 69.6% 320 29.58 29 16.32 16 20.4 20 14.28 14 23.46 23  .13

 8 غير مال 5.7 67.5% 310 27.5 27 16.32 16 14.28 14 24.48 24 21.42 21  .14

 10 غير مال 3.6 65.9% 303 24.5 24 18.36 18 14.28 14 23.46 23 23.46 23  .15

 1 غير مال 2.8 70.2% 323 27.5 27 18.36 18 20.4 20 19.38 19 18.36 18  .16

 9 غير مال 0.84 66.5% 306 20.4 20 21.42 21 22.44 22 17.34 17 22.44 22  .17

 7 غير مال 1.43 67.6% 311 22.4 22 23.46 23 16.32 16 20.4 20 21.42 21  .18

 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا

في جميع اللباارات غير مالة  مما لعني ا ته ال وجتد  في تا  2 تاو م  الجدول ان قيمة  ا
   8   7ت  ماعتتدا اللبتتارات ار تتام ماللتتة احصتتائية بتتي  االاتتتجااات الخمتتس فتتي اللبتتارافتتروق  ات 

 مالة احصائيا  2ف د  ا ت قيمة  ا 12

و تتد ترواحتتت النلتته المئويتتة الاتتتجااات عينتتة الب تتإ علتت   بتتارات متت ا الم تتور متتا بتتي  
الترتيب عل   12واللبارة  الترتيب االولعل   16و د حصلت اللبارة ر و  47.39%    70.22%
 .. االخير

و النلتتبة  1فتتي اتجتتاق االاتتتجااات االر عتتة  7فتتي اللبتتارة ر تتو  2 تتا و ا تتت الداللتتة الوتبتتار
 ا تتت العتتروق فتتي اتجتتاق  12وفتتي اللبتتارة ر تتو  1 ا تتت العتتروق فتتي اتجتتاق االاتتتجااة  8لللبتتارة ر تتو 
 1االاتجااة 
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" ت تتتد ر عمائتتت  ا تتتنل موضتتتوعي" علتتتي ععلتتتي ااتتتتجااات متتت   16ل تتتد حصتتتلت اللبتتتارة ر تتتو 
( التر يتتص غلتتي ااتتتخدام ا اتتاليه التدريلتتية الت ليداتتة 6( تلت تتا اللبتتارة ر تتو ) %70.2) الطالبتتات
لتتي تواج ت  ماوتل المدراتة " حل الم تنالت ا 12(في حي  حصلت اللبارة ر و  %70.00بنلبة )

" ت عيتصم واالتاا  الث تة  8( تلت تا اللبتارة ر تو  %47.39مع االمارة" علي ا ل االاتتجااات بنلتبة) 
 (.1(  وم ا  تاو في ال نل ر و )%48.70االنعس " بنلبة )

 

 

 

 

 

 (1شكل رقم )

ون ت يص وترل الباحثة  عن امتمام اعاا  ميئة التدريس بت ييو الطالبات ا نل موضوعي م

اان بنلبة  بيرة لدل الطالبات عينة الب إ عما االنلبة لم اولة عاو ميئة التدريس ل ل م نالت 

الطالبتتتات متتتع امارة المدراتتتة فتتتي  بتتتارة )حتتتل الم تتتنالت التتتتي تواج تتت  ماوتتتل المدراتتتة متتتع االمارة( 

ت  بيترة ممتا اا ت االنلبة لتبع  الطالبتات مت  الم تاال التتي تتواج  و ولكت  ليلتت النلتبة للطالبتا

 دل علي م اوالت ج ة االشرال اامالتة عل عوائت  اماريتة امتام الطالبتات ا تنل  بيتر ولكنته لتو لنت  

موجتتوم عنتتد عغلتته الطالبتتات و لتت  ارجعتتته الباحثتته لت متتل اعتت  اعاتتا  ميئتتة التتتدريس عاثتتر متت  

اال تتنل مدراتتة فتتي االشتترال ممتتا جعتتل تر يتتص عاتتو ميئتتة التتتدريس متتع النتتواحي االماريتتة لتتو لنتت  

ال ول ال ل لعتالج  افتة الم تاال  متا عن منتام متدارس   ا تت ت تت اشترال مدراتي  تر يتة رياضتية 

.و رفتتع التتروح المعنويتتة لتتدل الطالبتتات ومتت ا ترجعتته الباحثتتة ل تتدة احتيتتال المدراتتات لطلبتتة التتتدريه 

 دارس.الميدا ي ماول المدارس لصيامة االمتمام الواضو امامة التر ية الرياضية ماول الم
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 (4جدول ) 
  2التكرارات والنسب المئوية واختبار كا

 لعبارات المحور الثاني: االعداد المهني لطالب التدريب الميداني خالل فترة التدريس
 102ن = 

 

 العبارات

 االستجابات
الوزن 

 الترجيحي 
االهمية 
 النسبية 

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة  2كا

 % م % م % م % م % م

 10 غير مال 6.9 72.4% 333 22.4 22 28.56 28 23.46 23 13.26 13 16.32 16  .1

 11 غير مال 5.8 70.9% 326 22.4 22 29.58 29 15.3 15 19.38 19 17.34 17  .2

 6 مال 12.3 73.3% 337 25.5 25 11.44 31 11.22 11 20.4 20 15.3 15  .3

 8 مالغير  7.1 72.8% 335 24.5 24 18.73 26 18.36 18 23.46 23 11.22 11  .4

 13 غير مال 4.9 70% 322 19.4 19 20.81 29 20.4 20 17.34 17 17.34 17  .5

 12 غير مال 6.4 70.4% 324 18.4 18 24.97 28 24.48 24 18.36 18 14.28 14  .6

 5 غير مال 7.2 73.5% 338 24.5 24 19.77 29 19.38 19 15.3 15 15.3 15  .7

 9 غير مال 6.4 72.6% 334 23.5 23 19.77 27 19.38 19 21.42 21 12.24 12  .8

 3 غير مال 9.5 75.2% 346 31.6 31 16.65 24 16.32 16 16.32 16 15.3 15  .9

 6 مال 12.4 733% 337 24.5 24 12.48 31 12.24 12 22.44 22 13.26 13  .10

 19 ير مالغ 4.2 61.5% 283 16.3 16 21.85 19 21.42 21 18.36 18 28.56 28  .11

 17 غير مال 1.04 64.6% 297 19.4 19 18.73 21 18.36 18 20.4 20 24.48 24  .12

 4 مال 9.7 75% 345 28.6 28 21.85 26 21.42 21 11.22 11 16.32 16  .13

 1 مال 12.1 76.1% 350 29.6 29 15.61 29 15.3 15 15.3 15 14.28 14  .14

 2 ر مالغي 8.8 75.2% 346 28.6 28 17.69 27 17.34 17 17.34 17 13.26 13  .15

 14 غير مال 2.2 68.9% 317 20.4 20 20.81 26 20.4 20 17.34 17 19.38 19  .16

 18 غير مال 3.8 64.6% 297 15.3 15 27.05 22 26.52 26 17.34 17 22.44 22  .17

 15 غير مال 6.9 67.4% 310 15.3 15 21.85 30 21.42 21 16.32 16 20.4 20  .18

 16 مال 15.2 66.1% 304 10.2 10 32.25 28 31.62 31 16.32 16 17.34 17  .19
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 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا

في جميع اللباارات غير مالة  مما لعني ا ته ال وجتد  في تا  2 تاو م  الجدول ان قيمة  ا
   10   3ي اللبتارات  ماعتدا اللبتارات ار تام فروق  ات ماللة احصائية بي  االاتتجااات الخمتس فت

 مالة احصائيا  2ف د  ا ت قيمة  ا 19  14  13

و تتد ترواحتتت النلتته المئويتتة الاتتتجااات عينتتة الب تتإ علتت   بتتارات متت ا الم تتور متتا بتتي  
عل  الترتيه  11عل  الترتيه االول واللبارة  14و د حصلت اللبارة ر و  61.52%    76.09%

 االوير.. 

و النلبة لللبارة  4   3في اتجاق االاتجااات  3في اللبارة ر و  2 ت الداللة الوتبار  او ا
 ا تت العتروق فتي اتجتاق  19  13وفتي اللبتارة ر تو  3 1 ا ت العروق في اتجتاق االاتتجااة  10ر و 

  ومتتت ا  تاتتتو فتتتي 3 2 1 ا تتتت العتتتروق فتتتي اتجتتتاق االاتتتتجااة  14وفتتتي اللبتتتارة ر تتتو  2االاتتتتجااة 
 (.2ر و ) ال نل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل رقم )

 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

79 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

" طري تتة النتتدا  علتتي التمتتري  " علتتي االاتتتجااة ا علتتي بينمتتا  14و تتد حصتتلت اللبتتارة ر تتو 

الي  لتة امتمتام اعت  ععاتا   "  يفية ابتكار ا موات" علي ع ل ااتجااة وم ا ل ير 11اللبارة ر و 

ميئتتة التتتدريس عو الم تترفي  اعامتتل ا موات المبتكتترة وتعلتتيو الطالبتتة  يفيتتة ابتكتتار ا موات عو اعطتتا  

عفكار جد دة الموات تعليمية جد دة في الدرس  نتوع مت  ع تواع الت توي    عمتا تعلتيو الطالبتات طري تة 

الم ور ال ل  لي ا الخا  اتع واع االحمتا  المتبعتة الندا  الص ي ة  ا ت ل ا االمتمام ا ابر تالما 

في ال صة ثو  تعليو الطالبات اماا  تواجد المعلو عثنا  تدريس عجتصا  التدرس المختلعتة ثتو اتجامتات 

 عما  الطاله المعلو للتمري  االنلبة للطاله.

عن مع تو و ا ت اللبارة الخاصة انيفية ابتكار ا موات في الترتيه ا وير وم ا ل ير التي 

عو ع ته لتو   تتتو ب ت ا العامتل فتتي   الطالبتات لتو لعتمتدن فتتي ابتكتار ا موات علتي توجي تتات الم ترل

 توجي اته وم ا ل تال الي امتمام. 

 (5جدول ) 

  2التكرارات والنله المئوية واوتبار  ا

 الثالإ: التالمي  ماول المدراة للبارات الم ور

 102ن = 

 

 العبارات

 االستجابات
الوزن 

 الترجيحي 
االهمية 
 النسبية 

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة  2كا

 % م % م % م % م % م

 7 مال 10.9 71.3% 328 17.34 17 33.66 33 21.42 21 17.34 17 14.28 14  .1

 4 مال 23.5 74.3% 342 17.34 17 39.78 39 19.38 19 17.34 17 10.2 10  .2

 9 غير مال 3.00 65.4% 301 16.32 16 18.73 25 18.36 18 24.48 24 19.38 19  .3
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 10 غير مال 2.1 64.6% 297 15.3 15 21.85 24 21.42 21 21.42 21 21.42 21  .4

 11 غير مال 4.6 62.2% 286 13.26 13 23.93 20 23.46 23 26.52 26 20.4 20  .5

 1 مال 21.4 79.8% 367 34.68 34 15.61 29 15.3 15 12.24 12 12.24 12  .6

 14 مال 52.6 47.8% 220 8.16 8 13.53 14 13.26 13 18.36 18 49.98 49  .7

 8 غير مال 3.00 65.6% 302 17.34 17 18.73 26 18.36 18 18.36 18 23.46 23  .8

 13 مال 37.9 48.9% 225 8.16 8 14.57 13 14.28 14 24.48 24 43.86 43  .9

 2 مال 22.5 79.1% 364 32.64 32 14.57 32 14.28 14 10.2 10 14.28 14  .10

 3 مال 9.6 74.8% 344 24.48 24 24.97 28 24.48 24 14.28 14 12.24 12  .11

 5 غير مال 9.2 73.3% 337 22.44 22 16.65 31 16.32 16 21.42 21 13.26 13  .12

 6 مال 11.3 71.5% 329 17.34 17 21.85 33 21.42 21 18.36 18 13.26 13  .13

 12 مال 10.3 59.6% 274 11.22 11 15.61 23 15.3 15 29.58 29 24.48 24  .14

 15 مال 48.4 47.8% 220 9.18 9 8.323 13 8.16 8 27.54 27 45.9 45 15

 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا

في اع  اللباارات غير مالة  مما لعني ا ه ال وجد  في تا  2 تاو م  الجدول ان قيمة  ا

  6 2 1لبتتارات  ماعتتدا اللبتتارات ار تتام فتتروق  ات ماللتتة احصتتائية بتتي  االاتتتجااات الخمتتس فتتي ال

 مالة احصائيا  2ف د  ا ت قيمة  ا 15 14 13 11 10 9 7

و تتد ترواحتتت النلتته المئويتتة الاتتتجااات عينتتة الب تتإ علتت   بتتارات متت ا الم تتور متتا بتتي  

علت  الترتيته  15علت  الترتيته االول واللبتارة  6و د حصلت اللبتارة ر تو  47.83%    79.78%

 االوير.. 

 1فتتي اتجتتاق االاتتتجااة   15 13 11 9 7 1فتتي اللبتتارة ر تتو  2ا تتت الداللتتة الوتبتتار  تتاو 

 ا تت العتروق فتي  6وفتي اللبتارة ر تو 5 2 ا ت العروق في اتجتاق االاتتجااة  2و النلبة لللبارة ر و 
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  ومتت ا  تاتتو فتتي 5 ا تتت العتتروق فتتي اتجتتاق االاتتتجااة  14وفتتي اللبتتارة ر تتو  4 3اتجتتاق االاتتتجااة 

 (.3ل البيا ي ر و )ال ن
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 (3شكل رقم )

"  وجتتتد عال تتتة وملتتتة بينتتت  و يتتتن و  " علتتتي االاتتتتجااة ا علتتتي  6و تتتد حصتتتلت اللبتتتارة ر تتتو 

و “تعليمية ع  مماراة الرياضة لعالون ال صص ال “ 7بينما اللبارة ر و   %79.8و ا ت بنلبة 

"  تتتو معتتا بت و متت  اتا ي المدراتتي  اعتتدم مماراتتة الن تاة الرياضتتي " علتتي ع تتل ااتتتجااة  15اللبتارة 

 .%48.4بنلبة 

وفتتتي متتت ا الم تتتور  ا تتتت  بتتتارة الجتتتام عال تتتة وملتتتة بتتتي  الطالتتته المعلتتتو والتالميتتت  فكا تتتت 

واقبال و علي حصة الن اة الرياضتي وتعتاعل و االاتجااة عالية جدا وم ا منشر  ول لت بل التالمي  

مع الطاله المعلو  وتلت م ق اللبارة في االاتجااات  بارة " ل عرون االمرح واللرور عثنا  ال صة 

لعاتتلون “" ثتو  بتارة  تعلمتون العد تد متت  الم تارات اصتورة صت ي ة و ا تتت ع تل االاتتجااات للبتارة 

إ متتامال منتتام اعتت  الطلبتتة ال لعاتتلون مماراتتة ال صتتص التعليميتتة عتت  مماراتتة الرياضتتة " حيتت

" والاا الن اة الرياضي ويتعاملون معه علي ع ه فترة راحة م  اا ي ال صص والاتوة التعليمية 

 بتتارة " تتتو معتتا بت و متت  اتتا ي المدراتتي  اعتتدم مماراتتة الن تتاة الرياضتتي " ومتت ا  تتدل علتتي شخصتتية 

ة احترامه لم نته التتي ال ت تل عمميتة عت  اتا ي المتوام الطاله المعلو المعدة ا نل  ول لتوعيته اعممي

الدرااتتية ولتتو عن منتتام اعتت  المتتدارس متتامال في تتا معاقبتتة التالميتت  اعتتدم مماراتتة الن تتاة الرياضتتي 
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و ا تت امارة التتدريه الميتتدا ي تلتارع االتتدول لمعالجتتة مت ق ا متتور ا تنل جتدل وحتتامم واتريع  تتدر 

 ة االنعس واراال راالة مامة للمدارس اعممية التدريه الميدا ي االمنان و ل  الالا  الطالبات الث

وععمية االا  طاله التدريه الميدا ي الخبرة الميدا ية  در االمنان اال نل ال ل  نملته  ن لصتبو 

 احتياجات اوق العمل اجدارة . معلما  ويا  امرا علي تلبية

 ( 6جدول ) 

  2التكرارات والنله المئوية واوتبار  ا

 لبارات الم ور الر ع : امارة المدراة ل

 102ن = 

 

 العبارات

 االستجابات
الوزن 

 الترجيحي 
االهمية 
 النسبية 

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة  2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

 5 غير مال 0.8 69.3% 319 22.44 22 21.42 21 22.44 22 21.42 21 17.34 17  .1

 11 غير مال 3.7 % 63 290 14.3 14 22.44 22 24.48 24 18.36 18 24.48 24  .2

 12 مال 18.7 54.6% 251 9.2 9 19.38 19 18.36 18 20.4 20 36.72 36  .3

 13 مال 34.3 50.6% 233 9.2 9 15.3 15 15.3 15 20.4 20 43.86 43  .4

 8 غير مال 6.04 67.8% 312 17.3 17 27.54 27 24.48 24 13.26 13 21.42 21  .5

 9 غير مال 3.4 67.2% 309 22.4 22 24.48 24 15.3 15 17.34 17 24.48 24  .6

 5 لغير ما 8.1 69.3% 319 22.4 22 29.58 29 14.28 14 14.28 14 23.46 23  .7

 3 مال 16.9 74.1% 341 26.5 26 33.66 33 9.18 9 18.36 18 16.32 16  .8

 14 مال 56.5 48.9% 225 8.2 8 18.36 18 11.22 11 15.3 15 51 50  .9

 1 مال 12.7 76.5% 352 31.6 31 27.54 27 16.32 16 13.26 13 15.3 15  .10

 2 مال 15.9 75.6% 348 30.6 30 30.6 30 11.22 11 14.28 14 17.34 17  .11

 16 مال 13.9. 39.1% 180 6.12 6 8.16 8 10.2 10 10.2 10 69.36 68  .12
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 7 غير مال 3.4 68.5% 315 25.5 25 22.44 22 14.28 14 19.38 19 22.44 22  .13

 4 غير مال 4.7 69.3% 319 25.5 25 24.48 24 15.3 15 15.3 15 23.46 23  .14

 10 غير مال 3.6 % 67 308 20.4 20 25.5 25 17.34 17 16.32 16 25.5 25  .15

 15 مال 88.9 % 48 221 12.2 12 16.32 16 7.14 7 9.18 9 59.16 58  .16

 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا

فتتي اعتت  اللبتتاارات غيتتر مالتتة  ممتتا لعنتتي ا تته ال وجتتد  في تتا فتتروق  ات ماللتتة  2 تاتتو متت  الجتتدول ان قيمتتة  تتا

مالتتتة  2ف تتتد  ا تتتت قيمتتتة  تتتا 16   12-8   4   3لبتتتارات  ماعتتتدا اللبتتتارات ار تتتام احصتتتائية بتتتي  االاتتتتجااات الخمتتتس فتتتي ال

 احصائيا 

و تتد  %39.3    %76.5و تتد ترواحتتت النلتته المئويتتة الاتتتجااات عينتتة الب تتإ علتت   بتتارات متت ا الم تتور متتا بتتي  

 عل  الترتيه االوير..  12عل  الترتيه االول واللبارة  10حصلت اللبارة ر و 

 ا تت  16 9 8 4و النلتبة لللبتارة ر تو  4   3فتي اتجتاق االاتتجااات  3في اللبتارة ر تو  2و ا ت الداللة الوتبار  ا

 ا تتت  12وفتتي اللبتتارة ر تتو  2 ا تتت العتتروق فتتي اتجتتاق االاتتتجااة  11  10وفتتي اللبتتارة ر تتو  1العتتروق فتتي اتجتتاق االاتتتجااة 

 (4  وم ا  تاو في ال نل البيا ي ر و )3 2العروق في اتجاق االاتجااة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل رقم )
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" تلجيل ال اور الخا  انو ا نل موضوعي " علي االاتجااة ا علتي بينمتا اللبتارة  10و د حصلت اللبارة ر و 

 الي  " علي ع ل ااتجااة" تلتي حصص التر ية الرياضية مون الرجوع  12ر و 

ويتتعتي م تتور امارة المدراتتة التت ل تعلتتو فيتته االاتتتجااات لللبتتارة الخاصتتة بتلتتجيل ال اتتور ا تتنل موضتتوعي والتت ل 

 تتدل علتتي االمتمتتام الواضتتو متت  امارة المدراتتة االطالبتتات وشتتعورمو االملتتئولية الكبيتترة تجتتاق الم اف تتة علتتي و ومتتتااعت و ا تتنل 

الخاصة بترحيه المدراة بوجوم طلبة التدريه الميدا ي ماول المدراة وم ا ل ير الي امتمتام و ا صتة ملتمر ثو تلي ا اللبارة 

التر ية الرياضية وتطلع و لكل ما مو جد د في مجال التتدريس وتلت تا  بتارة " تتوفر فنتا  لتتدريس حصتة التر يتة الرياضتية ومت ق 

م منتتان لمماراتتة الن تتاة الرياضتتي حتتتي  ن تتي  جيتتل معتتد بتتد يا متت  المنشتترات ال امتتة لنجتتاح حصتتة التر يتتة الرياضتتية والجتتا

وصت يا و علتتيا وع ليتا ا تتنل اتتليو. و ا تت ع تتل اللبتتارات ااتتجااة متت  الطالبتات  بتتارة " تلتتتي حصتص التر يتتة الرياضتتية مون 

ياضتتية  ااتتاس الرجتتوع اليتت  " ومتت ا منشتتر اتتلبي متت   بتتل المنالتتة التعليميتتة فيجتته ان لنتتون منتتام عمميتتة ل صتتة التر يتتة الر 

العدام التالمي  بد يا وع ليا و علتيا ا تنل متتوامن واحتترام الطالته المعلتو  وم نتته  طالته  تل تي التعلتيو وي تاول توصتيل امميتة 

م نتتته  متتدرس للتر يتتة الرياضتتية التتتي اصتتب ت م تت  ا  تتار العتتالو عجمتتع  حيتتإ مامالتتت منتتام  اعتت  المتتدارس التتتي مامالتتت 

ي الت نو ببع  ال صص ومن ا التر ية الرياضية في التائ ا  ل ابه م  ا ابا  وم ا  دل علي لالاف  تتبع م ا ا مر ف

 ضعف م ق المدراة في احتوا  الطاله واعدامق ا نل متصن م  جمبع النواحي.

 

 (7جدول ) 

  2التكرارات والنله المئوية واوتبار  ا

 لمدراةللبارات الم ور الخامس: االمنا يات الماملة المتوفرة اا

 102ن = 

 

 العبارات

 االستجابات
الوزن 

 الترجيحي 
االهمية 
 النسبية 

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة  2كا

 % م % م % م % م % م

 4 غير مال 3.20 65.4% 301 16.3 16 22.44 22 26.52 26 17.34 17 21.42 21  .1

 5 غير مال 2.02 63.9% 294 16.3 16 23.46 23 20.4 20 19.38 19 24.48 24  .2
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 8 غير مال 9.27 60.4% 278 11.2 11 22.44 22 25.5 25 16.32 16 28.56 28  .3

 11 مال 10.84 57.2% 263 9.2 9 19.38 19 20.4 20 28.56 28 26.52 26  .4

 6 غير مال 5.43 62.4% 287 12.2 12 23.46 23 21.42 21 23.46 23 26.52 26  .5

 1 مال 48.4 85.6% 394 45.9 45 27.54 27 12.24 12 7.14 7 11.22 11  .6

 3 غير مال 7.90 65.4% 301 19.4 19 24.48 24 20.4 20 11.22 11 28.56 28  .7

 10 مال 28.4 57.4% 264 13.3 13 19.38 19 9.18 9 28.56 28 40.8 40  .8

 14 مال 33.8 49.6% 228 8.2 8 10.2 10 21.42 21 22.44 22 41.82 41  .9

 7 مال 15.7 61.3% 282 16.3 16 25.5 25 14.28 14 13.26 13 34.68 34  .10

 2 غير مال 3.00 71.7% 330 25.5 25 24.48 24 19.38 19 18.36 18 16.32 16  .11

 15 مال 36.3 % 48 221 5.1 5 11.22 11 20.4 20 26.52 26 40.8 40  .12

 9 غير مال 8.10 57.8% 266 13.3 13 16.32 16 19.38 19 26.52 26 28.56 28  .13

 13 مال 27.9 51.7% 238 82 8 15.3 15 20.4 20 19.38 19 40.8 40  .14

 12 مال 16.3 56.5% 260 11.2 11 22.44 22 12.24 12 24.48 24 33.66 33  .15

 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا

فتتي جميتتع اللبتتاارات غيتتتر مالتتة  ممتتا لعنتتي ا تته ال وجتتد  في تتا فتتروق  ات ماللتتتة  2 تاتتو متت  الجتتدول ان قيمتتة  تتا

 2ف تد  ا تت قيمتة  تا 15 14 12 10  9   8   6   4احصائية بي  االاتجااات الخمس في اللبارات  ماعدا اللبارات ار ام 

 مالة احصائيا 

و تد  %48.04    %85.65نة الب إ عل   بارات م ا الم ور متا بتي  و د ترواحت النله المئوية الاتجااات عي

 عل  الترتيه االوير ..  12عل  الترتيه االول واللبارة  14حصلت اللبارة ر و 

 ا تت العتروق فتي  8و النلتبة لللبتارة ر تو  4فتي اتجتاق االاتتجااة  6   4في اللبارة ر تو  2و ا ت الداللة الوتبار  ا

 ا تت العتروق فتي اتجتاق  10وفتي اللبتارة ر تو 1 ا تت العتروق فتي اتجتاق االاتتجااة  12  9وفي اللبتارة ر تو  2اتجاق االاتجااة 

 ا تت العتروق فتي اتجتاق  15وفتي اللبتارة ر تو 3 اا تت العتروق فتي اتجتاق االاتتجااة  14وفي اللبتارة ر تو  4   3  2االاتجااة 

 (5  وم ا  تاو في ال نل البيا ي ر و )5 3االاتجااة 
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 (5شكل رقم )

"  12بينما اللبارة ر تو  %85.65"  وجد مدرس تر ية رياضية " علي االاتجااة ا علي   6و د حصلت اللبارة ر و 

 %48.04 توافر واائل تعليمية للم ارات الرياضية " علي ع ل ااتجااة 

ويعتي م ور االمنا يات الماملة المتوفرة االمدراة وال ل  ا ت  بارة  وجد متدرس تر يتة رياضتية متي ععلتي ااتتجااة 

وم ا لعني عممية عن لنون الطاله المعلو متواجد ماول مدراة ب ا معلو للتر ية الرياضية و ا ت اللبتارة الخاصتة بتتوافر واتائل 

االاتتتجااات عنتتد عينتتة الب تتإ  وتلت تتا ا موات البد لتتة  والاتتا عتتدم منااتتبة ا موات فتتي  تعليميتتة للم تتارات الرياضتتية متتي ع تتل

عتتدمما متتع ععتتدام التالميتت  ومتت ا ل تتير التتي ف تتر مع تتو المتتدارس لوجتتوم عموات واصتتة ا صتتة التر يتتة الرياضتتية ومتت ا ل تتير التتي 

  ضعف البنية الت تية الخاصة بتوفر ا موات في معطو المدارس .
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 ( 8ل )جدو 

 2التكرارات والنله المئوية واوتبار  ا

 للبارات الم ور اللامس: الصمال  ماول المدراة ومدرس التر ية الرياضية 

 102ن = 

 

 العبارات

 االستجابات
الوزن 

 الترجيحي 
االهمية 
 النسبية 

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة  2كا

 % م % م % م % م % م

 1 مال 57.4 76.1% 350 25.5 25 15.3 15 48.96 48 7.14 7 7.14 7  .1

 9 مال 19.4 67.2% 309 20.4 20 14.28 14 37.74 37 11.22 11 20.4 20  .2

 7 مال 82.6 67.8% 312 14.28 14 10.2 10 58.14 57 10.2 10 11.22 11  .3

 3 مال 40.06 71.3% 328 20.4 20 14.28 14 45.9 45 14.28 14 9.18 9  .4

 11 مال 15.2 65.4% 301 14.28 14 20.4 20 35.7 35 13.26 13 20.4 20  .5

 16 مال 30.6 54.6% 251 10.2 10 15.3 15 12.24 12 40.8 40 25.5 25  .6

 13 غير مال 7.1 62.6% 288 17.34 17 20.4 20 14.28 14 30.6 30 21.42 21  .7

 6 مال 87.1 68.5% 315 13.26 13 12.24 12 59.16 58 9.18 9 10.2 10  .8

 10 مال 56.1 66.30% 305 16.32 16 10.2 10 51 50 9.18 9 17.34 17  .9

 5 مال 31.1 69.6% 320 25.5 25 9.18 9 40.8 40 11.22 11 17.34 17  .10

 17 مال 26.9 52.2% 240 12.24 12 11.22 11 18.36 18 21.42 21 40.8 40  .11

 15 مال 9.6 58.3% 268 16.32 16 14.28 14 20.4 20 20.4 20 32.64 32  .12

 2 مال 50.7 72.2% 332 17.34 17 19.38 19 48.96 48 9.18 9 9.18 9  .13

 12 مال 83.1 64.6% 297 11.22 11 9.18 9 58.14 57 10.2 10 15.3 15  .14

 14 مال 44.4 60.2% 277 9.18 9 10.2 10 46.92 46 17.34 17 20.4 20  .15

 4 مال 60.3 70.2% 323 19.38 19 10.2 10 52.02 51 13.26 13 9.18 9  .16

 8 مال 78.1 67.6% 311 14.28 14 10.2 10 57.12 56 11.22 11 11.22 11  .17

 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا
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غيتتر مالتتة  ممتتا لعنتتي ا تته ال وجتتد  في تتا فتتروق  ات ماللتتة  7فتتي اللبتتارة ر تتو  2( ان قيمتتة  تتا8 تاتتو متت  جتتدول) 

 مالة احصائيا.  2احصائية بي  االاتجااات الخمس في اللبارات  و ا ت اا ي اللبارات قيمة  ا

و تد  %52.17    %76.09  و د ترواحت النله المئوية الاتجااات عينة الب إ عل   بارات م ا الم ور متا بتي

 عل  الترتيه االوير. 11عل  الترتيه االول واللبارة  1حصلت اللبارة ر و 

فتتتتي اتجتتتتاق  2ور تتتتو  2 ا تتتتت العتتتتروق فتتتتي اتجتتتتاق االاتتتتتجااة  11 1فتتتتي اللبتتتتارة ر تتتتو  2و ا تتتتت الداللتتتتة الوتبتتتتار  تتتتا

اا تتت 10 5العتتروق فتتي اتجتتاق االاتتتجااة   ا تتت 17 16 15 14 13 9 8 4 3( و النلتتبة لللبتتارة ر تتو 5 1االاتتتجااات ر تتو )

 ا تتتت العتتتروق فتتتي اتجتتتاق  12وفتتتي اللبتتتارة 1 ا تتتت العتتتروق فتتتي اتجتتتاق االاتتتتجااة  6وفتتتي اللبتتتارة ر تتتو  5فتتتي اتجتتتاق االاتتتتجااة 

 (.6  وم ا  تاو م  ال نل البيا ي ) 4االاتجااة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6شكل رقم )

" منتام ضتعف فتي التعتاون متع التصمال  غتي التتدريه الميتدا ي " علتي االاتتجااة ا علتي  1و د حصلت اللبارة ر و 

 " التعاون بي  الصمال  عثنا  وجوم الم رل " علي ع ل ااتجااة 11بينما اللبارة ر و 

الرياضتتتية  ا تتتت اللبتتتارة ا ولتتتي التتتتي حصتتتلت علتتتي ععلتتتي  وفتتتي م تتتور التتتصمال  ماوتتتل المدراتتتة ومتتتدرس التر يتتتة

االاتتجااات والتتتي ت تير التتي عن منتتام ضتعف فتتي التعتاون متتع التتصمال  فتي التتتدريه الميتدا ي ومتت ا  تتد  رجتع التتي عن الطالبتتات 

الخاصة  13للبارة المتواجدات في المدارس ليلوا م  شلبة واحدة وا ما التوميع لعتمد علي النطاق اللنني ا نل  بير وتلت ا ا

 اعدم ا ت ام اع  الطالبات في ال اور وال ل  ان  ل ي اع با  اضافية علي اا ي الصمال  ا نل مج د 
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و ا ت اللبارة الخاصة بوجوم التعاون بي  التصمال  عثنتا  وجتوم الم ترل ا تل ااتتجااة ومت ا  تدل علتي  لتة  

 اع  الطالبات ا نل ليس االكبير   التعاون بي  الطالبات و ل   د لنون لعدم وجوم علعة بي 

 (9جدول ) 

 2التكرارات والنله المئوية واوتبار  ا

 للبارات الم ور اللااع: مع ا ترا  ا ت ا  فترة التدريه الميدا ي

 102ن = 

 

 العبارات

 االستجابات
الوزن 

 الترجيحي 
االهمية 
 النسبية 

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة  2كا

 % م % م % م % م % م

 18  دال 19.08 70.9% 326 15.3 15 38.76 38 17.34 17 16.32 16 16.32 16  .1

 16 مال 19.27 72.2% 332 17.34 17 38.76 38 17.34 17 14.28 14 16.32 16  .2

 1 مال 26.73 81.3% 374 34.68 34 32.64 32 13.26 13 14.28 14 9.18 9  .3

 12 غير مال 8.49 % 75 345 26.52 26 28.56 28 20.4 20 15.3 15 13.26 13  .4

 10 مال 23.59 75.9% 349 20.4 20 39.78 39 18.36 18 14.28 14 11.22 11  .5

 5 مال 15.16 77.4% 356 26.52 26 31.62 31 20.4 20 17.34 17 8.16 8  .6

 4 مال 13.39 77.6% 357 31.62 31 27.54 27 18.36 18 14.28 14 12.24 12  .7

 17 غير مال 7.80 71.3% 328 19.38 19 27.54 27 27.54 27 15.3 15 14.28 14  .8

 8 مال 17.02 76.2% 350 22.44 22 34.68 34 20.4 20 18.36 18 8.16 8  .9

 10 مال 14.18 75.9% 349 26.52 26 32.64 32 18.36 18 11.22 11 15.3 15  .10

 13 مال 12.41 74.6% 343 22.44 22 31.62 31 24.48 24 12.24 12 13.26 13  .11

 15 غير مال 8.69 73.7% 339 22.44 22 28.56 28 23.46 23 19.38 19 10.2 10  .12

 2 مال 16.73 78.9% 363 32.64 32 28.56 28 17.34 17 15.3 15 10.2 10  .13
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 14 غير مال 6.43 74.1% 341 27.54 27 23.46 23 23.46 23 16.32 16 13.26 13  .14

 9 مال 10.55 76.1% 350 29.58 29 27.54 27 19.38 19 13.26 13 14.28 14  .15

 3 مال 15.16 78.3% 360 32.64 32 27.54 27 18.36 18 13.26 13 12.24 12  .16

 7 مال 16.43 77.2% 355 29.58 29 31.62 31 17.34 17 10.2 10 15.3 15  .17

 6 مال 20.06 76.9% 354 23.46 23 36.72 36 20.4 20 12.24 12 11.22 11  .18

 

 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا

غيتر مالتة  ممتا لعنتي ا ته ال وجتد  في تا فتروق  14   12  8  4في اللبتارة ر تو  2( ان قيمة  ا9 تاو م  جدول) 

 مالة احصائيا.  2تجااات الخمس في اللبارات  و ا ت اا ي اللبارات قيمة  ا ات ماللة احصائية بي  االا

و تد  %70.87    %81.30و د ترواحت النله المئوية الاتجااات عينة الب إ عل   بارات م ا الم ور متا بتي  

 عل  الترتيه االوير. 1عل  الترتيه االول واللبارة  3حصلت اللبارة ر و 

( و النلبة لللبتارة ر تو 5  3   2  1( في اتجاق االاتجااات ر و )2   1في اللبارة ر و ) 2 او ا ت الداللة الوتبار 

( 6وفتي اللبتارة ر تو ) 5(  ا تت العتروق فتي اتجتاق االاتتجااة 5وفتي اللبتارة ر تو ) 5  4(  ا ت العروق في اتجاق االاتجااة 3)

وفتي اللبتارة ر تو  2  1(  ا ت العروق فتي اتجتاق االاتتجااة 15  11  7وفي اللبارة ر و ) 2اا ت العروق في اتجاق االاتجااة 

  1(  ا تت العتروق فتي اتجتاق االاتتجااة 17  16   10وفتي اللبتارة ر تو ) 3  2(   ا ت العروق في اتجتاق االاتتجااة 13  9)

روق في اتجتاق االاتتجااة (  ا ت الع18وفي اللبارة ر و ) 2  1(  ا ت العروق في اتجاق االاتجااة 15وفي اللبارة ر و ) 3  2

 (7.  وم ا  تاو م  ال نل البيا ي )5  3
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 (7شكل رقم )

درس المنااه " اوتيار  وع ال 1" الندا  الص يو " علي االاتجااة ا علي بينما اللبارة ر و  3و د حصلت اللبارة ر و  

 للمرحلة الدرااية " علي ع ل ااتجااة.

متا ومت ا  وفي الم ور الخا    مع ا ترا  ا ت ا  فترة التدريه الميدا ي  ا تت المنشترات الجابيتة ومت ار تة التي حتد

دا  الصت يو  دل علي عن معدل ا ما  في م ق العترة  ان الجابيا وم بتوال ا تنل  بيتر و ا تت ععلتي االاتتجااات للبتارة تعلتو النت

ثتتو ميتتامة ا لعتتة والتنتتاغو متتع تالميتت  المدراتتة ثتتو ا اتتتخدام ا مثتتل للصتتافرة وتلت تتا اشتتباع االحتياجتتات البد يتتة للتالميتت  ماوتتل 

 ال صة .

و ا ت  بارة  يفية اوتيار  وع الدرس المنااه للمرحلتة الدرااتية عنتد اعت  الطالبتات مامالتت عائ تا عمتام و و يفيتة 

صورة عفال و يفية التتله علتي   تص االمنا يتات الماملتة المتمثلتة فتي ا موات ماوتل المدراتة وعلاتا  بتارة ابتكار ا موات ا

ايفية التتله علي الم نالت التي تواجه الطاله المعلو مع امارة المدراة  ل م ق اللبارات  ا تت ااتتجااات ا  ليلتة عنتد اعت  

 الطالبات. 
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 (10جدول ) 
 2لمئوية واختبار كاالتكرارات والنسب ا

 لعبارات المحور الثامن: دور موقع التواصل االجتماعي في تسهيل عملية االشراف التربوي  
 102ن = 

 

 العبارات

 االستجابات
الوزن 
 الترجيحي

االهمية 
 النسبية

 5 4 3 2 1 الترتيب  الداللة 2كا

 % م % م % م % م % م

 15 غير مال 5.5 61.5% 283 14.3 14 16.32 16 27.54 27 23.46 23 22.44 22  .1

 16 غير مال 5.5 60.6% 279 14.3 14 16.32 16 26.52 26 21.42 21 25.5 25  .2

 14 غير مال 3.2 65.9% 303 16.3 16 26.52 26 18.36 18 23.46 23 19.38 19  .3

 7 غير مال 4.4 70% 322 26.5 26 21.42 21 20.4 20 13.26 13 22.44 22  .4

 11 غير مال 2.9 68.9% 317 25.5 25 19.38 19 17.34 17 24.48 24 17.34 17  .5

 18 مال 45 48.1% 221 9.2 9 11.22 11 14.28 14 22.44 22 46.92 46  .6

 17 مال 35.2 49.1% 226 7.1 7 14.28 14 14.28 14 26.52 26 41.82 41  .7

 9 غير مال 1.1 68.9% 317 23.5 23 21.42 21 19.38 19 22.44 22 17.34 17  .8

 10 غير مال 6.1 68.91% 317 27.5 27 14.28 14 20.4 20 25.5 25 16.32 16  .9

 5 غير مال 7.6 70.4% 324 29.6 29 17.34 17 15.3 15 25.5 25 16.32 16  .10

 5 غير مال 7.6 70.43% 324 29.6 29 17.34 17 15.3 15 25.5 25 16.32 16  .11

 4 غير مال 5.2 70.6% 325 29.6 29 16.32 16 19.38 19 21.42 21 17.34 17  .12

 2 مال 13.1 72.6% 334 27.5 27 25.5 25 11.22 11 27.54 27 12.24 12  .13

 8 غير مال 6.04 69.8% 321 25.5 25 16.32 16 23.46 23 25.5 25 13.26 13  .14

 3 غير مال 3.8 71.5% 329 26.5 26 21.42 21 19.38 19 22.44 22 14.28 14  .15

 12 غير مال 2.8 68.9% 317 24.5 24 22.44 22 15.3 15 23.46 23 18.36 18  .16

 1 غير مال 5.8 72.6% 334 29.5 29 19.38 19 19.38 19 21.42 21 14.28 14  .17

 13 غير مال 2.4 67.8% 312 22.4 22 24.48 24 16.32 16 18.36 18 22.44 22  .18
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 9.49=  4ودرجة حرية  0.05" الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة "كا

فتتي  تتل اللبتتارات غيتتر مالتتة  ممتتا لعنتتي ا تته ال وجتتد   2( ان قيمتتة  تتا10 تاتتو متت  جتتدول) 
 13  7  6لخمس في اللبارات  ما عتدا اللبتارات في ا فروق  ات ماللة احصائية بي  االاتجااات ا

 مالة احصائيا.  2اا ت قيمة  ا

و تتد ترواحتتت النلتته المئويتتة الاتتتجااات عينتتة الب تتإ علتت   بتتارات متت ا الم تتور متتا بتتي   
علتت   6علتت  الترتيتته االول واللبتتارة 13   17و تتد حصتتلت اللبتتارة ر تتو   48.04%    72.61%

 الترتيه االوير.

( 13( فتتتتي اتجتتتاق االاتتتتجااات ر تتتتو )7  6فتتتي اللبتتتارة ر تتتو ) 2الوتبتتتار  تتتتا و ا تتتت الداللتتتة
" امنا ية  17  و د حصلت اللبارة ر و  1 ا ت العروق في اتجاق االاتجااة  7و النلبة لللبارة ر و 

اتترعة  13واللبتتارة ر تتو ,التعتترل علتتي اللجنتتة الممت نتتة اصتتورة واضتت ة " علتتي االاتتتجااة ا علتتي 
" ملتتئولي التتتدريه الميتتدا ي  6لبتتات ومنتتته التتتدريه الميتتدا ي بينمتتا اللبتتارة ر تتو التواصتتل بتتي  الطا

غير متعاو ي  عبر مو ع التواصل االجتماعي " علي ع ل ااتجااة  ومت ا  تاتو فتي ال تنل البيتا ي 
(8.) 
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و تتان آوتتر م تتور مور مو تتع التواصتتل االجتمتتاعي فتتي تلتت يل عمليتتة االشتترال التر تتول  تتد 

 ت ار ت فيه االاتجااات ا نل  بير و ا ت العروق في االاتجااات بي  اللبارات مت ار ة الي حد ما

ي "امنا يتتتة التعتتترل علتتتي اللجنتتتة الممت نتتتة اصتتتورة واضتتت ة"  ا تتتت ععلتتت 17واحتلتتتت العبتتتارة رقتتتم 

"اتتتترعة التواصتتتتل بتتتتي   13والاتتتتا اللبتتتتارة ر تتتتو  %72.61االاتتتتتجااات عنتتتتد عينتتتتة الب تتتتإ بنلتتتتبة 

الطالبتتات ومنتتته التتتدريه الميتتدا ي" تلت تتا اتترعة التواصتتل بتتي  الطالبتتات ومنتتته التتتدريه الميتتدا ي  

حيإ  %71.52وتلت ا  بارة ت دلو ودمات تعليمية عثنا  التدريه الميدا ي  بنلبة  %72.61بتلبة 

انتتت ع تتتوم اصتتتعتي الملتتتئولة عتتت  منتتتته التتتتدريه الميتتتدا ي فتتتي متتت ق العتتتترة اتتتامرال اعتتت  ا   تتتطة 

التعليميتتة واالرشتتامات الخاصتتة ا صتتة التر يتتة الرياضتتاة و متتا ل ل تتا علتتي مو تتع التتتدريه الميتتدا ي 

لملتتتاعدة الطالبتتتات  متتتا  ا تتتت  بتتتارة االاتتتتجااة المنا يتتتة تتييتتتر المتتتدارس التتت ولة ويلتتتر واتتترعة 

اصتتل متتع منتتته التتتدريه الميتتدا ي متت  اللبتتارات التتتي  ا تتت ل تتا ااتتتجااات عاليتتة متت  الطالبتتات التو 

.تتعلتتت  ااالاتتتتجااة  %70.43و ا تتتت اللبتتتارتي  اللتتتتان احتلتتتت الترتيتتته الختتتامس بنلتتتبة متلتتتاوية 

اللريعة م  منته التدريه الميدا ي لتتيير المتدارس  وات ولة ال صتول علتي التعليمتات مت  منتته 

ه الميدا ي مون ال اجة الي ال اور الي الكلية والب إ ع  عاو ميئة التدريس ممتا ل تنل التدري

 مايعة للو ت. 

عمتتتا  بتتتارة "ملتتتئولي التتتتدريه الميتتتدا ي غيتتتر متعتتتاو ي  عبتتتر مو تتتع التواصتتتل االجتمتتتتاعي" 

ومت ا  وضتو  %48.04حصلت علي ع ل ااتجااة في م ا الم ور م  عينة الب تإ و ا تت  لتبت ا 

الطالبات لو تك  لد  و م نلة واض ة في التعامل متع مو تع التتدريه الميتدا ي عبتر مو تع  عن عغله

التواصل االجتماعي الموضتو والتبع   تان لدلته م تنلة وارجعت تا الباحثتة  ن اعت  الطلبتة لتد  و 

 م نلة في توفر شبنة اال تر ت لد  و   والاا  بارة ت ليل العيبتات االماريتة متع امارة المدراتة ومتع

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

96 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

الكليتتتتة و بتتتتارة ت ليتتتتل العجتتتتوة بتتتتي  الطالبتتتتات والم تتتترفي   ا تتتتت متتتت ق اللبتتتتارات التتتتتي حصتتتتلت علتتتتي 

 ااتجااات ضليعة الاا .

 ولالجااة ع  التلاؤل الخا  ا دة الم نالت م  وج ة   ر الطالبات 

فتي الم تتور  ب )اختيتار نتتول التتدرن المناستب للمرحلتتة الدراستتية (احتلتت اللبتارة الخاصتتة 

وم ا منشر لجه االمتمتام  %70.6قرب انتهاء فترة التدريب الميداني( وكانت بنسبة )مع اللااع 

اه م   بل ععاا  ميئة التدريس فتي الناحيتة الن ريتة والناحيتة التطبيييتة حتتي تتتمن  الطالبتات مت  

مشتتكلة التعامتتل متتع التالميتت  فتتي المتتدارس تبعتتا لخصائصتت و البد يتتة والنعلتتية والعلتتيولوجية وتلت تتا 

)هتتتل تتتتم تتتتدريبح ختتتالل المحاضتتترات طتتترق فتتتي الم تتتور الثتتتا ي الختتتا    ة ابتكتتتار األدواتكيفيتتت

ومي  لبة ليلت اال ليلتة ويجته االمتمتام ب ت ا العنصتر  %61.5التدريس علي...( وكانت النسبة 

لمتتتا لتتته متتت  عمميتتتة للتالميتتت  حيتتتإ عن امتمتتتام و ا صتتتة التر يتتتة الرياضتتتية لنتتتون متتت   تتتتال عنصتتتر 

ماوتتتل ال صتتتة  متتتا عن عاتتتو ميئتتتة التتتتدريس   تتتتو عثنتتتا  وضتتتع الت يتتتيو للطالبتتتات الت تتتوي  واالثتتتارة 

اتا موات االبتكاريتتة لتت ا لجتته االمتمتتام ااعطتتا  عفكتتار مختلعتتة للطالبتتات للالفتتامة و تتد  متتت فتتي عثنتتا  

الت ييو الن ائي للطالبات بتصوير ا موات االبتكارية للطالبات واراال ا علي مو تع التتدريه الميتدا ي 

ي مو ع التواصل االجتماعي حتي للتعام الطالبات م  اعا و التبع  و  تل الخبترات بتي  اتا ي عل

الطالبات .و ا ت ع ل الم نالت حدة في ااتجااات الطالبات اللبارة )التا  حصة التر يتة الرياضتية 

وترجتتتع  %39.1مون الرجتتتوع اليتتت ( فتتتي الم تتتور الرااتتتع الختتتا   ) امارة المدراتتتة(و ا ت النلتتتبة 

باحثتتتة  لتتتة متتت ق النلتتتتبة لتو يتتتة الطالبتتتات ا تتتتنل ملتتتتمر علتتتي مو تتتتع التتتتدريه الميتتتدا ي الختتتتا  ال

االطالبتات ااالرشتتامات العامتة التتتي  ا تتت تعترض ا تتنل متتصام  طتتوال فتتترة التتدريه الميتتدا ي ومن تتا 

التملتت  ا صتتة التر يتتة الرياضتتية الموجتتومة االجتتدول الدرااتتي واالمتمتتام بن تتر مويتتة متتدرس التر يتتة 
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لرياضية  مامة عاااية ال ت ل عممية ع  اا ي الموام التدريلية ان لو تك  تنثر فتي تعاعتل التالميت  ا

متتع مدراتتي  المتتوام ا وتترل ..... اال ا تته لتتو  تتصل منتتام اعتت  المتتدارس ل اتتف تتعامتتل متتع المتتامة 

 الطالبات .اع  ا ع ل عممية م  اا ي الموام وم ا  تو مالح ته م  النلبة الموجومة م  ااتجااات 
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 ترتيب المشكالت وفقا لحدتها

االممية  اللبارات الم ور م
 النلبية

 %47.40 حل الم نالت التي تواج   ماول المدراه مع االمارة. االول  .1

 %61.50 ايفية ابتكار االموات. الثاني  .2

 تو معا بت و م  اا ي المدراي  اعدم مماراة الن اة  الثالث  .3
 الرياضي.

47.80% 

 %39.10 تلتي حصص التر ية الرياضية مون الرجوع الي . الرابع  .4

 %48  توافر واائل تعليمية للم ارات الرياضية. الخامس  .5

 %52.20 التعاون بي  الصمال  عثنا  وجوم الم رل. السادن  .6

 %70.90 اوتيار  وع الدرس المنااه للمرحلة الدرااية السابع  .7

ملئولي التدريه الميدا ي غير متعاو ي  عبر مو ع  الثامن  .8
 التواصل االجتماعي

48.10% 
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 االستنتاجات

 في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصلت الباحثة الي:

مو ع التواصل االجتماعي له مور في تل يل عملية االشرال التر ول فتي التتدريه الميتدا ي  -1
 ا نل  بير.

الرياضتتية بنتتات اجامعتتة حلتتوان فتتي التتتدريه  منتتام معو تتات متتا مالتتت تواجتته طالبتتات التر يتتة -2
 الميدا ي ويجه التعامل مع ا ا نل اريع وحامم.

اا ت منام معو ات واج ت الطالبات و ا ت عاثرما حتدة متي اوتبتار  توع التدرس المنااته  -3

( ثتتتتو %61.5( تلت تتتتا م تتتتنلة ابتكتتتتار ا موات بنلتتتتبة)%70.87للمرحلتتتتة الدرااتتتتية بنلتتتتبة) 

( ثتتو تتتوافر الواتتائل التعليميتتة %52.17  عثنتتا  وجتتوم الم تترل بنلتتبة )التعتتاون بتتي  التتصمال

( تلت ا حل الم نالت ماول المدراة مع االمارة  ا ت %48.04للم ارات الرياضية بنلبة )

(  وم نلة معاقبة التالمي  ا رما  و م  مماراة الن تاة الرياضتي  ا تت %47.3 لبت ا ) 

 تتتت ان امارة المدراتتتة تلتتتتي حصتتتص التر يتتتة ( وآوتتتر الم تتتنالت حتتتدة  ا%43.4بنلتتتية ) 

 (.%39.3الرياضية مون الرجوع الي  بنلبة )

 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

التعامتتتل عتتت  طريتتت  شتتتبنة التواصتتتل االجتمتتتاعي  متتتع الطالبتتتات  للعتتتر تي  الثالثتتتة والرااعتتتة  -4
 لتل يل العيبات التي تواجه التدريه الميدا ي .

 وضع آلية لتصميو مو ع ل ناول الطالبات عبر المو ع.    -5

 التعامل مع المعو ات التي تواجه طالبات التدريه الميدا ي ا نل اريع و امتمام .     -6

ع تتتد مورات تدريبيتتتة ملتتتتمرة لمدراتتتي  التر يتتتة الرياضتتتية فتتتي ال طتتتاع التعليمتتتي ا تتتنل مورل  -7
  نالت التي تواجه الطالبات ل ل ا ا نل اريع.للتعرل علي  ل ما مو جد د ومعرفة الم
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االاتعامة م  جللات العصف ال مني للطال  والطالبات  بل وعثنا  و عد التدريه الميتدا ي  -8
 لمواج ة المعو ات وتطوير البرامج التدريبية .

 المصادر العربية واألجنبية
التر ية العملية في الجامعة ال اشمية وجامعة االارا  (: الصعو ات التي تواجه طلبة 2010الخري ا  اعوم وآورون ) .1

 الخاصة  مجلة جامعة النجاح.

م( م نالت التر ية العملية التي تواجه الطلبة المعلمي  في تخصتص تر يتة الطعتل 2010الخوالدة مصطعي وآورون ) .2
 في  لية الملكة را يا للطعولة االجامعة ال اشمية  مجلة جامعة مم    

 .   2001مات م مد : اااليه تدريه العلوم المعاصرة مرحلة التعليو االاااي  منتبة العالح   الكويت   اللال .3

الصعار    وان وآوترون: الم تنالت التتي تواجته طلبتة  ليتة التر يتة البد يتة جامعتة العتاتو فتي فتترة التتدريه الميتدا ي   .4
 . 2003مجلة العام الجامعي  جامعة العاتو  ليبيا  

 يلي صب ي والمان بدر: الصعو ات التي تواجه طلبة التدريه الميدا ي في  لو التر ية الرياضتية اجامعتة النجتاح  .5
 . 2004الوطنية  ما  راما الطلبة  مجلة ات ام الجامعات العر ية  

لكترو تتي  الجامعتتة فتتراس م متتد عتتومة : مور شتتبنات التواصتتل االجتمتتاعي فتتي العمليتتة التعليميتتة   مر تتص التعلتتيو اال .6
  .2014االاالمية  غصة  فللطي   

فرل المطلت  : وا تع التريتة العمليتة لطلبتة معلتو الصتف فتي  ليتة التر يتة اجامعتة مم ت  وافتاق تطويرمتا  مجلتة جامعتة  .7
 .2010مم   

 م.2001  ندرل فوقية مصطعي االو : تكنولوجيا التعليو والتعلو في التر ية الرياضية  من عة المعارل  االان .8

منا  عبد الكتريو التميمتي وماجتد وليتل ومتيس : مرااتة ت ليليتة للمعو تات التتي تواجته الطلبتة فتي التطبيت  ا صتلي    .9
 م.    2007مجلة علوم الرياضة    لية التر ية الرياضية جامعة ملالي  العراق  

10. Abdelbaky arafa salem(2020) The Problems of Field Training Facing the Students of 
the Special Education Department at Majmaah University and How to Confront 
Them, Magmaah university, DOI: 10.13140/RG.2.2.17283.45600.             

11. Boyd, M.D & Ellison (2007). Social Networks Sites: Definitions, History and 
Scholarship Journal of Computer- Mediated Communication vol.13 Issue 11. 

12. Hasan Aydin & Dolgun Aslan,( 2016).  Determining Attitudes towards Pedagogical 
Teacher Training: A Scale Development Study Journal of Education and Learning; 
Vol. 5, No. 3; 2016 ISSN 1927-5250 E-ISSN 1927-5269 Published by 
Canadian Center of Science and Education.  

13. John, P.(2008) Training Research and Practice, London. Academic Press. Inc, 3 ed, P 
5. 

14. Lund.J.&Tannehitl, D. (2005). Standards – Based Curriculum Developnent in Physical 
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