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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الصعوبات التي تواجه طلبة جامعة اليرموك 
المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية في مجالي المدرس وطبيعة المادة 

  .التدريسية

ــاء قــام الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي نظــرًا لمالءمتــه لطبيعــة الدراســة، حيــث تــ       م بن
 18األول معوقات خاصة بالمدرس وتكـون مـن   :  فقرة موزعة على مجالين  34استبانة مكونة من    

وبعــد التأكــد مــن  .  فقــرة16والثــاني معوقــات خاصــة بطبيعــة المــادة التدريــسية وشــمل    . فقــرة
مـن مجتمـع    % 47 طالبـة بنـسبة      146 طالبًا   186صدقها قام الباحث بتوزيعها على عينة قوامها        

  .الدراسة

وبعــد إجــراء العمليــات اإلحــصائية الالزمــة أظهــرت الدراســة أن درجــة الــصعوبات متوســطة   
بالنـسبة لطبيعـة المـادة التدريـسية وكـان          % 64.85بالنـسبة للمـدرس و      % 51.62حيث بلغـت    

مــن أهــم الــصعوبات المتعلقــة بالمــدرس إعطــاءه كــم كبيــر مــن المعلومــات فــي المحاضــرة الواحــدة  
بينمـــا أهـــم الـــصعوبات المتعلقـــة بطبيعـــة المـــادة  .  تعليميـــة مـــساعدةوعـــدم اســـتخدامه لوســـائل

التدريــسية اعتمــاد المــادة علــى الحفــظ، وكثــرة المــادة المعطــاة، وعــدم وجــود عالقــة بــين المــادة     
فــي حــين لــم تظهــر الدراســة أي فــروق دالــة إحــصائيًا عنــد مــستوى  . المعطــاة ومــواد التخــصص

α   05.0الداللة    مستويات متغيرات الدراسة سواء بين الذكور واإلنـاث فـي الـصعوبات               بين  ≥
بالمدرسين حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في طبيعة المـادة       المتعلقة بالمادة   

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث باسـتخدام    .  لصالح الذكور  الدراسية بين الذكور واإلناث   
التنويع في أسلوب طـرح المـادة التدريـسية ومحتواهـا بمـا يتناسـب مـع               وسائل تعليمية مساعدة و   

االختالف في مستويات الطالب الذكور واإلناث، مع اإلشارة إلى عالقة العلوم الرياضية مـع العلـوم                
 .األخرى والربط بينهما، والتركيز على نوعية المعلومات المعطاة وليس على كميتها
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  المقدمـة 

 األردنية مقصورًا على تزويد الطلبة بالحديث من العلوم، أو النـافع            لم يعد دور الجامعات   
من المعلومـات، أو االكتفـاء بتنميـة مواهـب الطالـب العلميـة، وتطـوير قدراتـه العقليـة، وتوجيهـه                 
مهنيــًا، أو تهيئتــه ليكــون مجــرد مــستقبل إيجــابي تنحــصر مهمتــه فــي تلقــي المحاضــرات، بــل أن    

ــة وف   ــا وتعــددت أغراضــها لتــشمل أيــضًا        رســالة الجامعــات التربوي ــة اتــسع نطاقه لــسفتها العلمي
اإلســهام فــي بنــاء شخــصية الطالــب وإعــداده إعــدادًا متكــامًال، ليكــون مــؤهًال لمواجهــة متطلبــات  
الحياة الحديثة والوفـاء بالتزاماتـه نحـو وطنـه، فقامـت الجامعـات حاليـًا بتـوفير اإلمكانـات الفنيـة                      

ــا   ــام طلبتهـ ــة، وشـــرعت أمـ ــا    والماديـ ــة، وبـــرزت منهـ ــددة مـــن النـــشاطات الالمنهجيـ ــاالت متعـ مجـ
ــاتهم، والتــي تعــد واحــدة مــن أهــم          ــًا لميــولهم وهواي النــشاطات الرياضــية التــي يمارســونها وفق
المجاالت التـي تـسهم فـي تحقيـق أهـداف الجامعـات ورسـالتها األكاديميـة، وقـد أضـحى الطالـب                       

ألهميـة النـشاط الرياضـي فـي تلـك الجامعـات         محور العملية التعليمية وهـدفها األساسـي، ونظـرًا          
فإنهــا عهــدت إلــى العديــد مــن الكــوادر البــشرية المؤهلــة لإلشــراف علــى هــذا النــشاط، ووضــع         
البرامج الرياضية الترويحية والتنافسية، ومتابعة الخطط المبرمجة وتنفيذ فعالياتهـا، وتعـد هـذه              

ذه البـرامج بـصورة فاعلـة، وبـدونها ال          الكوادر من أهم المدخالت التربوية التي تعتمد عليهـا هـ          
  ).1996(يمكن ألي نشاط تربوي أن يحقق طموحاته أو أهدافه بصورة الئقة، الكردي 

تأكيــده أن اإلنــسان يجــب عليــه أن  ) 1977" (رونيــة"نقــًال عــن ) 1986(ويــذكر جــودة 
  .يهتم ببدنه ضمن الحدود التي تتيح له استخدامه بثقة

ــة ا  ــسات التربويـ ــتم المؤسـ ــسليمة    وتهـ ــات الـ ــا بغـــرس االتجاهـ ــة أبنائهـ ــن تربيـ لمـــسؤولة عـ
عن طريق توفير الممارسة الفعلية والخبـرة        يتم   أن ذلك ) 1970" (راجح" واإليجابية، ويشير   

إلى أن االتجاهـات ال    " سكينر"الشخصية والترغيب والقدوة الحسنة والمثال الفعال، كما يشير         
 يحـيط بــه فـي البيئــة فقـط ولكــن عنـدما تتكــون     تنمـو عــن طريـق األخــذ والعطـاء بــين الفـرد ومــا    

  ).1970،راجح (فإنها تؤثر على مستقبلة  

  مشكلـة الدراسـة وأهميتـها

أن المواد الدراسية الحرة التي تطرحه كلية التربية الرياضية في أي جامعة تقوم على 
متكامل للفرد إيصال رسالة تهدف إلى تعميق الدور اإليجابي الذي تلعبه الرياضة في البناء ال

ذلك ال بد من العمل على التقليل من الصعوبات التي تواجه الطلبة الذين لوالمجتمع ككل، و
يسجلون هذه المواد لكي يزيد عدد الراغبين بتسجيلها ومن ثم الوصول إلى نشر وترويج 
المفاهيم الرياضية الصحيحة والتقليل من المدركات الخاطئة حول طبيعة التربية الرياضية 
وأهدافها وفوائدها، وبالتالي الشعور باالطمئنان واالستقرار النفسي والتكيف االجتماعي 

أن طبيعة العمل في المجال ) 1981(نقًال عن األبحر ) 1996(ويذكر الكردي . الجاد
الرياضي تتصف بمجموعة من العالقات المتشابكة التي تؤثر في تحقيق التوافق النفسي 
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القة الفرد مع مهنته، ونظام العمل والزمالء واإلدارة والرؤساء، فكلما والرضا المهني، ومنها ع
كان التوافق والرضا مع المهنة مرتفعًا، كلما كان األداء والعطاء والنجاح في العمل متميزًا، 
وعكس ذلك فإنه قد يؤدي إلى عدم الرضا أو السعادة عن المهنة، وهذا يسبب فقدان الثقة 

  .بالنفس

رياضية وإن كانت وسيلتها الحركة إال أن غايتها التربية، فمن خالل تعدد إن التربية ال
األنشطة والبرامج المعدة بنظام ودقة والمنفذة بقدرة وحكمة على أيدي مسؤولة ومؤهلة 

  ).1986(جودة . يةوتأهيًال يتناسب وأهدافها تتحقق العملية الترب

  :وتبرز اهمية هذه الدراسة مما يلي

 أهم الصعوبات التي تواجه طلبة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق              تسليط الضوء على   .1
  .الحر الذي تطرحه الكلية

تزويــد المدرســين فــي كليــة التربيــة الرياضــية بالمعلومــات الكافيــة حــول الــصعوبات التــي       .2
 .يواجهها الطلبة للسعي في تذليل هذه الصعوبات

مساق الحر في الكلية وعالقتهـا  التعرف على الصعوبات التي يواجهها الطلبة المسجلين لل    .3
  .ببعض المتغيرات

  هـدف الدراسـة

ــة          ــى التعــرف علــى النــسبة المئويــة لدرجــة الــصعوبات التــي تواجــه طلب هــدفت الدراســة إل
جامعـــة اليرمـــوك المـــسجلين للمـــساق الحـــر الـــذي تطرحـــه كليـــة التربيـــة الرياضـــية فـــي مجـــالي  

  .المدرس وطبيعة المادة التدريسية

  :ةأسئلـة الدراسـ

  : الدراسة تم وضع األسئلة التاليةهدف من أجل تحقيق 

ما هي درجـة الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق الحـر الـذي             -1
  .تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بالمدرس ؟

لـذي  ما هي درجـة الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق الحـر ا           -2
  .تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بالمادة التدريسية ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة وجود الصعوبات التي تواجه طلبة جامعة  -3
: اليرموك المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية تعزى لمتغيرات

  .المعدل التراكمي؟الجنس، مكان السكن، المستوى األكاديمي، 
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  :الدراسـات السابقـة

دراســـة هـــدفت الـــى فحـــص مـــا إذا كانـــت المـــشاركة فـــي  ) Finley,2003(وأجـــرى فينلـــي
  فالنوادي الرياضية تعمل على خلق مشاكل اجتماعية وأكاديمية للمشاركين وأيضا تحديـد كيـ    

 نادي رياضـي ،  يمكن حل هذه  المشكالت ، وتكونت عينة الدراسة من فريق الدراجين يتبعون          
أجابوا عن األسئلة المتعلقة بالمـشاكل التـي يواجهونهـا ، أظهـرت نتـائج الدراسـة أن الرياضـيين           
فــي المــستويات العليــا مجبــرين علــى التــضحية بــأدوارهم االجتماعيــة وهــذا يعــود لهــم فقــط عــن  

ي طريــق قــرارات يتخــذونها ، وهــذا ليختلــف مــع رياضــيين آخــرين يــتم إمــالء برنــامجهم اليــوم       
 بهذا البرنامج ، وكـذلك المـشاكل والـصعوبات األكاديميـة يمكـن              \عليهم وبدورهم عليهم التقيد   

أن يكــون نتيجــة طبيعيــة لمــشاركتهم الرياضــية ، كمــا أن الــدراجين الرياضــيون يعطــون األولويــة 
  .الرياضية على الرغم من تأثير هذا على تقدمهم

 التعرف علـى الـصعوبات التـي تواجـه     هدفت إلى ) 2003(وفي دراسة قام بها عبد الحق   
طلبــة قــسم التربيــة الرياضــية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي مــساقات الجمبــاز ، وتكونــت عينــة  

طالــــب وطالبــــة ، وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن الــــصعوبات المتعلقــــة   ) 100( الدراســــة مــــن 
داللـة إحـصائية   كما أظهرت وجود فروق ذات      % ) 65( باإلمكانات ، جاءت في الترتيب األول       

فــي درجــة الــصعوبات المتعلقــة بعوامــل األمــن والــسالمة وطريقــة التــدريس لــصالح اإلنــاث ، فــي  
حــين لــم توجــد فــروق ذات داللــة احــصائية فــي درجــة الــصعوبات المتعلقــة بالمنهــاج واإلمكانــات 

  .والعوامل النفسية بين الذكور واإلناث

ف علـى الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة      بدراسـة هـدفت إلـى التعـر        ) 1998(وقام القواسمة   
كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية بمساق الجمباز وإجراء مقارنة بهـذه الـصعوبات تبعـا             

 ) 120( للمتغيرات الجنس ، مـستوى المـساق ، الممارسـة للعبـة ، تكونـت عينـة الدراسـة مـن           
احـــث االســـتبيان كـــأداة لجمـــع  طالبـــا وطالبـــة تـــم اختيـــارهم بالطريقـــة العمديـــة ، واســـتخدام الب 

:  ، أظهــرت نتــائج الدراســة أن الــصعوبات كانــت متوســطة علــى مجــاالت الدراســة وهــي تالبيانــا
األمن والسالمة ، طريقة التـدريس ، المنهـاج  ، العوامـل النفـسية تـاله مجـال طـرق التـدريس ،                        

  .واحتل مجال األمن والسالمة المرتبة األخيرة

 بدراســة عنوانهــا ممارســة األنــشطة الالمنهجيــة ومــدى      )1998(قــام حمــدان والكــردي   
اإلقبال عليها لدى طلبة الجامعة األردنية، هدفت إلى تحديد أهم المعوقات التي تعوق ممارسـة               
األنشطة الالمنهجية الجامعية والمرتبطة بكل مـن العوامـل الشخـصية، ووقـت الفـراغ واإلمكانـات             

ــشطة والعوامــل اال    ــرامج واألن ــوفرة والب ــة المت ــصادية واالجتماعي ــة الدراســة مــن    . قت تكونــت عين
 وطالبــة مــن الجامعــة األردنيــة، وبعــد توزيــع أداة الدراســة وإخــراج النتــائج تبــين أن   ا طالبــ608

مـــنهم يـــشكون مـــن قلـــة     % 20.6مـــنهم تتعـــارض األنـــشطة مـــع أوقـــات فـــراغهم و      % 38.4
 المالعـب والتجهيـزات      يـذكرون بـأن قلـة      عينـة الدراسـة   من  % 16.1المشرفين على األنشطة و     
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هــي العــائق أمــام ممارســتهم لألنــشطة الالمنهجيــة وبعــضهم يــشكون مــن النــواحي االقتــصادية           
  واالجتماعية ومعارضة األهل، 

هــدفت إلــى استقــصاء اتجاهــات مفــاهيم الطالبــات الالعبــات   ) 1996(وفــي دراســة ألديــب 
ــشاط الرياضــية التنافــسي واستقــصاء بعــض المــشكالت واالتج       ــة التــي   نحــو الن اهــات االجتماعي

تعــوق مــشاركة الطالبــات فــي النــشاطات الرياضــية التنافــسية تــم بنــاء أداة قيــاس تــضمنت أربعــة   
ُبعــد ) د.  ُبعــد المعوقــات ) جـــ.  ُبعــد المفــاهيم ) ب.   ُبعــد االتجاهــات ) أ: أبعــاد رئيــسية هــي 

  .االتجاهات االجتماعية

واتي اشــتركن فــي بطولــة المــدارس   شــملت عينــة الدراســة فــرق الكــرة الطــائرة لإلنــاث اللــ   
 مــن أوليــاء أمــورهن، أشــارت  544 طالبــة و 272الثانويــة لمحافظــة عمــان، وبلــغ حجــم العينــة   

نتائج التحليـل اإلحـصائي إلـى وجـود اتجاهـات ومفـاهيم إيجابيـة لـدى الطالبـات المـشاركات فـي                 
لسلبية الـسائدة فـي     البرامج الرياضية التنافسية، رغم وجود بعض مظاهر التعصب واالتجاهات ا         

  .المجتمع نحو مشاركة الفتيات في الرياضة التنافسية

بدراسة هدفت إلى رصد أهم المشكالت التي واجهت طلبة قسم ) 1996(قام أبو عبيد 
  .التربية الرياضية في جامعة مؤتة خالل تطبيق التربية العملية، وبيان حدة هذه المشكالت

ي هذه الدراسة، واسـتخدم كـذلك االسـتبانة كـأداة      وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ف     
  . طالبًا وطالبة23لجمع البيانات من عينة الدراسة التي اختيرت بطريقة عمدية، وبلغ عددها 

وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن أكثــر المــشكالت حــدة كانــت عــدم قيــام المــشرف بإعطــاء  
المالبـــس الرياضـــية مـــن قبـــل  مالحظاتـــه وتوجيهاتـــه عنـــد كـــل زيـــارة ميدانيـــة، وعـــدم ارتـــداء   

التالميــذ، وعــدم تــوفر المراجــع العلميــة، وعــدم قيــام الطلبــة بتطبيــق عــدد كــاف مــن الحــصص،   
  .باإلضافة إلى عدم توفر األماكن المغلقة واألدوات واألجهزة لتنفيذ الدرس

وقد أوصى الباحث بضرورة إعطـاء المالحظـات والتوجيهـات مـن قبـل المـشرف عنـد كـل                   
ــارة ميدانيــ  ــوفير المراجــع العلميــة         زي ــزي الرياضــي، وت ــداء ال ــة علــى ارت ة، وضــرورة حــث الطلب

المتخصصة، وتوفير عدد كاف من الحصص لطلبة التربية العملية باإلضافة إلـى تـوفير األجهـزة                
  .واألدوات المناسبة لتنفيذ الدرس

، بهـــدف التعـــرف علـــى الـــصعوبات المهنيـــة التـــي  )1992 (وفـــي دراســـة قـــام بهـــا الزعبـــي
اجههــا معلمــو ومعلمــات التربيــة الرياضــية لمرحلــة التعلــيم األساســي فــي األردن اإلضــافة إلــى   يو

التعــرف علــى درجـــة هــذه الـــصعوبات تبعــًا لمتغيــرات الجـــنس، المؤهــل العلمـــي، الخبــرة، نـــوع        
مقيـاس  معلمـًا ومعلمـة وتـم اسـتخدام     ) 478(المدرسة، وتم إجراء الدراسة علـى عينـة قوامهـا        

ــصعوبات المهنيــ  ــى ســتة مجــاالت هــي     ) 79(ة المكــون مــن  ال تنفيــذ البــرامج،  : فقــرة موزعــة عل
التالميــذ، اإلشــراف التربــوي، اإلدارة المدرســية، النمــو المهنــي، واإلمكانــات الرياضــية، توصــلت   
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ــدبلوم والبكــالوريوس         الدراســة إلــى وجــود فــروق فــي الــصعوبات المهنيــة لــدى حملــة مؤهــل ال
  .ن الفروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغيرات الجنس والخبرةلصالح حملة الدبلوم في حين لم تك

دراسة هدفت إلى التعرف على الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة              ) 1990( وأجرى صويص   
كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية أثناء فترة التـدريب العملـي ، اشـتملت عينـة الدراسـة              

ــة التــدريب العملــي الــذين أ  : علــى مجمــوعتين   نهــوا مــادة التــدريب العملــي ،، والمجموعــة    طلب
الثانيـة مـن األسـاتذة والمـشرفين علـى التـدريب العملـي ، أظهـرت نتـائج الدراسـة أن الــصعوبات           
ذات الحــدة العاليــة تمثلــت فــي محــاور اإلمكانــات الماديــة واإلشــراف التربــوي ، بعــض المــشاكل  

  . لمدرسة الخاصة بتالميذ المدرسة ، وبعض المشاكل الخاصة بإدارة ا

ــدات، وآخــرون       ــا عوي ــي دراســة قــام به ــوان عــزوف الفتيــات عــن ممارســة     ) 1988(ف بعن
األنشطة الرياضية هدفت الدراسة إلى معرفـة أسـباب عـزوف الطالبـات فـي الجامعـة األردنيـة عـن               
ممارسة األنشطة الرياضية وقد حدد الباحثون ستة أبعـاد رئيـسية تـساهم فـي عـزوف الطالبـات                

البعـــد النفـــسي واالجتمـــاعي واألكـــاديمي واالقتـــصادي والـــديني  : ياضـــة وهـــيعـــن ممارســـة الر
  .والمعرفي وقد تم بناء فقرات لقياس كل بعد من األبعاد المذكورة سابقًا

تكــون مجتمــع الدراســة مــن الطالبــات الملتحقــات بالدراســة النظاميــة فــي الجامعــة األردنيــة  
 طالبـة مـن مـستويات      400م اختيـار     طالبـة حيـث تـ      5447م، وقد بلـغ عـددهن       85/1986لعام  

  .السنة األولى والثانية والثالثة والرابعة وبشكل عشوائي من مختلف كليات الجامعة

وقــد دلــت الدراســة علــى أن العوامــل الواضــحة التــي لقيــت دورًا كبيــرا فــي عــزوف أفــراد      
ل الـديني ثـم   العينة من طالبات السنوات األربعـة المختلفـة يمكـن أن تعـزى فـي أقواهـا إلـى العامـ          

االجتمـــاعي ثـــم االقتـــصادي وقـــد أوصـــى البـــاحثون بـــضرورة تعميـــق اتجاهـــات الطالبـــات نحـــو  
األنشطة الرياضية من خالل مواد دراسية تعطى لهن في مختلـف الـسنوات مـع تخـصيص أمـاكن                 

  .للفتيات بممارسة بعض أنواع الرياضة

ن على  يتي تواجه القائم  أظهرت النتائج أن أهم المشكالت ال     ) 1986(وفي دراسة الكردي    
هـــي مـــشكالت مرتبطـــة بالنظـــام  تنفيـــذ بـــرامج التربيـــة الرياضـــية وتحـــول دون تحقيـــق أهـــدافها 

ــادة أعــداد التالميــذ فــي الــصف           ــة الرياضــية األســبوعية، وزي ــة حــصص التربي التعليمــي مثــل قل
ياضـي، عـدم   الواحد، والمشكالت المرتبطة بالتالميذ مثل عدم التزام التالميذ بإرتـداء الـزي الر            

تشجيع أولياء األمور ألبنائهم على ممارسة األنشطة الرياضية، أما المشكالت المرتبطة بـالمعلم             
فهي عدم توفر الحوافز التشجيعية لتحقيق التوافـق المهنـي وإن المنهـاج ال يـساهم فـي إحـداث                    

  .عملية االبتكار واإلبداع للمعلم

ــي   ــى    ) 1985(أجــرى الكيالن ــدى معلمــي   المــشكالت الدراســة بهــدف التعــرف عل ــة ل مهني
التربية الرياضية بالمرحلة االبتدائية كما يعبر عنها المعلمـون، وقـد اشـتملت عينـة البحـث علـى                   

 معلمــًا ومعلمــة وقــد توصــل الباحــث إلــى أن هنــاك بعــض المــشكالت المهنيــة التــي تواجــه    103
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ــي للمعلــ       ــالنمو المهن ــا مــشكالت مرتبطــة ب ــة ومنه ــة االبتدائي م، ومــشكالت مرتبطــة  معلمــو التربي
بتنفيذ برامج التربية الرياضية، ومشكالت مرتبطة بإعداد المعلم، وبنظرة المجتمع للمهنة حيـث             

من المعلمـات أن تكـون مـادة التربيـة الرياضـية      %) 70(من المعلمين و%) 82(أفاد ما نسبته  
 وعــدم مــادة رســوب ونجــاح وإن عــدد الــصف الواحــد غيــر مناســب لتــدريس التربيــة الرياضــية،   

توفر األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ منهاج التربية الرياضية وعدم تزويد المعلمـين بالنـشرات      
التربوية وعدم عقد دورات وندوات في مجال التربية الرياضية كما أن إدارة المدرسـة ال تـؤمن                 

  .بأهمية التربية الرياضية في إعداد التالميذ إعدادًا كامًال متزنًا

عـن معوقـات رياضـة الجمبـاز للبنـين لجمهوريـة مـصر        )1982(ام بهـا غريـب    وفي دراسة ق  
العربيــة بهــدف التعــرف علــى أهــم المعوقــات التــي أدت إلــى عــدم تقــدم رياضــة الجمبــاز وكــذلك      

أجريــت الدراســة علــى عينــة القطــاعين التعليمــي . التعــرف علــى األهميــة النــسبية لهــذه المعوقــات
ؤوًال مــن المــدربين واإلداريــين والحكــام وأعــضاء هيئــة   خبيــرًا مــس59واألهلــي واشــتملت علــى 

 العبـًا دوليـًا، اسـتخدم االسـتبيان لجمـع           17التدريب بكلية التربية الرياضية كما تـضمنت العينـة          
 – التخطــيط –اإلمكانــات : بيانــات البحــث وقــد أظهــرت النتــائج أن أهــم المعوقــات هــي بالترتيــب 

  . والحكام– األمور  أولياء– اإلداريين – اإلعالم –المدرب 

ــد الــسالم     ــي دراســة لعب ــى التعــرف علــى اتجاهــات طــالب كــل مــن       ) 1982(وف هــدفت إل
الكليات العملية والكليات النظرية نحو النشاط الرياضي والمقارنة بينهما، فقد اسـتخدم الباحـث         

طالـب وطالبـة مـن    ) 791(مقياسًا من تصميمه لتحقيق أهداف البحث وطبقه على عينـة قوامهـا      
لطــالب النظــاميين بالــصفين الثــاني والثالــث بالكليــات النظريــة والعمليــة بجامعــة القــاهرة، وقــد      ا

  :توصل الباحث إلى النتائج التالية

وجود فرق معنوي دال بين كل من طالب الكليات العملية من الذكور واإلناث في مقيـاس          *
  .االتجاهات نحو النشاط الرياضي لصالح الذكور

عنوي دال بين طالب الكليـات النظريـة مـن الـذكور واإلنـاث فـي مقيـاس                  عدم وجود فرق م     *
  .االتجاهات نحو النشاط الرياضي

عدم وجود فرق معنـوي دال بـين طالبـات كـل مـن الكليـات العمليـة والكليـات النظريـة فـي                          *
  .مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي

ــة والكل      * ــات العمليـ ــالب الكليـ ــين طـ ــوي دال بـ ــرق معنـ ــود فـ ــاس   وجـ ــي مقيـ ــة فـ ــات النظريـ يـ
  .االتجاهات نحو النشاط الرياضي لصالح طالب الكليات العملية

وجود اتجاهات إيجابية نحو النشاط الرياضي لدى طالب العينة بشكل عام بدرجة تزيد   *
  .عن الطالبات في مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي
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ولت المشكلة التي تواجه التربية  تناتبعد عرض الدراسات السابقة تبين أن هذه الدراسا
الرياضية بشكل عام والبرامج الرياضية، واختلفت هذه الدراسة عن غيرها بأنها تناولت 

  .المساق الحر الذي تطرحه الكلية والصعوبات التي تواجه الطلبة المسجلين لهذا المساق

  إجـراءات الدراسـة

  .نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي :المنهج المستخدم  -أ

 اشــتمل مجتمــع الدراســة علــى الطلبــة المــسجلين للمــساق الحــر الــذي    :مجتمــع الدراســة  -ب
 393 طالبـًا و     338تطرحه كلية التربيـة الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك وقـد بلـغ عـددهم                   

  .طالبة من مختلف التخصصات

مــن مجتمـــع  %) 55(ب بنــسبة   طالــ 186اشــتملت عينــة الدراســة علــى     : عينــة الدراســة    -جـ
مـــن مجتمــع الدراســـة موزعـــة علـــى متغيـــرات  %) 37.2( طالبـــة بنـــسبة 146الدراســة و  

: المعـدل التراكمـي  / سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعـة       : المستوى األكاديمي : الدراسة التالية 
مدينــة، قريــة،  : مكــان الــسكن % 76أعلــى مــن  % 76إلــى % 68مــن % 68أقــل مــن  

  :لجدول التاليوكانت ممثلة في ا

المستوى األكاديمي، : على متغيرات) ذكور وإناث(توزيع أفراد عينة الدراسة  ):A(جدول
  المعدل التراكمي، ومكان السكن

  مكـان السكـن  المعـدل التراكمـي  المستـوى األكاديمـي  الجنـس

  الذكور

)186(  

  )55(سنة أولى 

  )51(سنة ثانية 

  )49(سنة ثالثة 

  )31(سنة رابعة 

  )54% (68 من أقل

68-76) %76(  

  )56% (76أكثر من 

  )126(مدينة 

  )60(قرية 

  اإلناث

)146(  

  )41(سنة أولى 

  )45(سنة ثانية 

  )29(سنة ثالثة 

  )31(سنة رابعة 

  )30% (68أقل من 

68-76) %68(  

  )48% (76أكثر من 

  )93(مدينة 

  )53(قرية 

  332  :المجموع

تبانة كوســيلة لجمــع البيانــات المتعلقــة بالمعوقــات    تــم اســتخدام االســ :بنــاء أداة الدراســة  -د
ــة المــسجلين للمــساق الحــر الــذي تطرحــه كليــة التربيــة الرياضــية فــي         التــي تواجــه الطلب
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جامعــة اليرمــوك، وقــد تــم بنــاء االســتبانه باالعتمــاد علــى الدراســات الــسابقة التــي بحثــت    
خبــرة الباحــث كعــضو  بموضــوع المعوقــات فــي مجــال التربيــة الرياضــية، وباالعتمــاد علــى   
ــت االســتبانة مــن         ــة الرياضــية، تكون ــة التربي ــي كلي ــدريس ف ــة ت ــرة موزعــة علــى   34هيئ  فق

 فقـــرة، 18تمثـــل المعوقـــات المتعلقـــة بالمـــدرس وتكـــون مـــن      : مجـــالين، المجـــال األول 
 فقـرة  16تمثل بالمعوقات المتعلقة بطبيعة المادة التدريسية وتكون مـن        : والمجال الثاني 
  .يوضح ذلك) 1(والملحق رقم 

  : صـدق أداة الدراسـة

قام الباحث بعرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمـين مـن           للتأكد من صدق األداة     
 لهــم خبــرات مناســبة فــي مجــال تــدريس المــساقات    نحملــة درجــة الــدكتوراه والماجــستير الــذي  

ات وإعـــادة وقـــد تـــم االســـتفادة مـــنهم بتعـــديل بعـــض الفقـــر . الحـــرة للتربيـــة الرياضـــية وغيرهـــا
  .صياغتها وزيادة درجة وضوحها وشمولها للمجالين المدروسين

  :ثبـات أداة الدراسـة

لقيـاس االتـساق الـداخلي      تم تطبيق معادلة معامـل الثبـات كرونبـاخ ألفـا            للتأكد من الثبات    
  .مما يشير إلى معدل ثبات عالي) 0.93(، وبلغ معامل الثبات بين الفقرات

  :اسة على فقرات االستبانةتفريغ إجابات عينة الدر

ــة لإلجابــات عــن         ــدرجات والنــسب المئوي تــم اعتمــاد مقيــاس ليكــرت الخماســي لحــساب ال
ــة    ــتبانة، حيـــث أعطيـــت اإلجابـ ــرات االسـ ــشدة (فقـ ــات، 5) موافـــق بـ ــق( درجـ ــات، 4) موافـ  درجـ

  .درجة واحدة) غير موافق بشدة(درجتان، ) غير موافق( درجات، 3) محايد(

ــرات اال   ــع فق ــا أن جمي ــر عــن      كم ــا تعب ــصياغة ســلبية كونه ــت ب ــات الســتبانة كان التــي معوق
إزاء كل فقرة تحت ما يراه مناسـبًا مـن البـدائل       ) ×(ارة  شيواجهها الطلبة، وعلى الطالب وضع إ     

  .الخمس الموضوعة

أما بالنـسبة للنـسب المئويـة فقـد اعتمـد الباحـث التـدرج التـالي للتعبيـر عـن درجـة وجـود                  
  :معوقات تواجه الطلبة

  .بدرجة قليلة جدًا% 25 أقل من *

  .بدرجة قليلة% 45-25%* 

  .بدرجة متوسطة% 65-45.1%* 

  .بدرجة كبيرة% 80-65.1%* 

  .بدرجة كبيرة جدًا% 80أكثر من * 
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  :عـرض النتائـج ومناقشتـها

  :سيتم عرض النتائج ومناقشتها بناء على أسئلة الدراسة

ه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق          ما هـي درجـة الـصعوبات التـي تواجـ           :السؤال األول 
  .الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بالمدرس

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئويـة واالنحرافـات             
  )1(المعيارية للمجال األول الذي يعبر عن الصعوبات المتعلقة بالمدرس، جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية للمعوقات المتعلقة   :)1(جدول 
  بالمدرس لكل فقرة من الفقرات والمجال ككل

االنحراف  الفقــرة  الرقـم
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  %46.4  2.32  1.26  .عدم وضوح صوت المدرس  -1

  %47.8  2.39  1.12  .وتوضيحهاطرح األمثلة دون التركيز عليها   -2

  %47.8  2.39  1.19  .عدم التركيز على النقاط الهامة في وحدات المساق  -3

تكــوين حكــم نهــائي علــى الطالــب مــن خــالل االمتحــان    -4
  .األول

1.19  2.22  44.4%  

  %39.8  1.99  1.06  .عدم كفاءة المدرس في شرح المادة  -5

  %36.2  1.81  0.95  .عدم قدرة المدرس على ضبط المحاضرة  -6

  %65.4  3.27  1.23  .عدم استخدام وسائل تعليمية مساعدة  -7

  %53.6  2.68  1.18  .عدم االستيعاب الكافي أثناء المحاضرة  -8

  %52.8  2.64  1.13  .عدم التفاعل بين الطالب والمدرس  -9

  %56.2  2.81  1.23  .عدم اهتمام المدرس بتحضير الطلبة للمحاضرات  -10

  %51.4  2.57  1.20  .المدرس ألسئلة االختبارعدم تنويع   -11

  %52.4  2.62  1.27  .عدم مراعاة المدرس لظروف الطلبة  -12

  %54  2.70  1.26  .استخدام المدرس ألسلوب التلقين  -13

إعطــــاء كــــم كبيــــر مــــن المعلومــــات فــــي المحاضــــرة     -14
  .الواحدة

1.46  3.27  65.4%  

ر عـــدم تنظـــيم المـــادة بـــشكل جيـــد ممـــا يجعلهـــا غيـــ  -15
  .مترابطة

1.28  2.71  54.2%  

  %48.6  2.43  1.14  .الخروج عن مفردات المساق  -16
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االنحراف  الفقــرة  الرقـم
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

عـدم القـدرة علـى      (سرعة المحاضـر أثنـاء المحاضـرة          -17
  ).متابعة المدرس

1.34  2.99  59.8%  

  %53  2.65  1.11  .التركيز على موضوعات وإهمال أخرى  -18

51.62  46.46  12.34  الكلي   
%  

  .درجات) 5 (القيمة العظمى للفقرة*

  ).90(القيمة العظمى للمجال *

أن النسب المئوية التي تعبر عن درجة وجود معوقات ) 1(يتضح من الجدول رقم 
متعلقة بالمدرس لدى الطلبة المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية في 

رجة وجود بمعنى أن د%) 65.4-%36.2(جامعة اليرموك، أن هذه النسب تراوحت بين 
عدم قدرة ): 6(صعوبات تتراوح بين قليلة ومتوسطة ومرتفعة، حيث حصلت الفقرة رقم 

): 4(عدم قدرة المدرس في شرح المادة، ورقم ): 5(المدرس على ضبط المحاضرة، ورقم 
تكوين حكم نهائي على الطالب من خالل االمتحان األول، حصلت على نسب مئوية منخفضة، 

  .على التوالي%) 44.4، %39.8، %36.2(وكانت 

إعطـاء كـم كبيـر مـن        ): 14(عدم استخدام وسائل تعليمية مساعدة، و     ): 7(أما الفقرتان   
لكـل  % 65.4المعلومات في المحاضرة الواحـدة، فقـد حـصلتا علـى نـسبة مئويـة عاليـة وبلغـت                    

فقــرة فقــد حــصلت علــى نــسب مئويــة ) 13(أمــا الفقــرات األخــرى والبــالغ عــددها . مــن الفقــرتين
  .متوسطة

وهــي تعبــر عــن درجــة متوســطة مــن   ) 51.62(وقــد بلغــت النــسبة المئويــة للمجــال ككــل   
الـصعوبات التــي يواجههــا الطلبــة والمتعلقــة بالمــدرس، ولتقليــل حــدة هــذه الــصعوبات وإضــعاف  
دورها في التأثير على الطالب ال بـد للمدرسـين مـن التقليـل مـن اسـتخدام أسـلوب التلقـين فـي             

 كبيــر مــن المعلومــات فــي المحاضــرة الواحــدة واالســتعانة       جــم إعطــاء حشــرح المــادة، وعــدم  
بالوسائل التعليمية المساعدة التي توضح المادة المعطاة بصورة أفضل، وتنظيم المـادة بـشكل              

ــة وســـهلة التنـــاول   ــة   . جيـــد لتكـــون مترابطـ ــام يمكـــن القـــول بـــأن الـــصعوبات المتعلقـ وبـــشكل عـ
 فــي حــين أن بعــض الدراســات مثــل دراســة أبــو بالمــدرس لــم تــصل إلــى حــد تــصبح فيــه مــشكلة

أشارت إلى أن المعوقات التي تواجه طالب الجامعـة أثنـاء التطبيـق الميـداني أن     ) 1996(عبيد  
 ممـا يـؤدي إلـى ظهـور صـعوبات فـي أداء هـؤالء                المدرس ال يعطي توجيهات أو معلومات كافية      

ــة صـــويص    ــع دراسـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــة واتفقـــت هـ ــار ) 1991(الطلبـ ــي أشـ ــود بعـــض  التـ ــى وجـ ت إلـ
  .المشكالت مع تالميذ المدارس
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 ما هي درجـة الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق                :السؤال الثاني 
  .الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بطبيعة المادة الدراسية

مئوية واالنحرافات ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والنسبة ال
المعيارية للمجال الثاني الذي يعبر عن درجة الصعوبات المتعلقة بطبيعة المادة الدراسية، 

  ).2(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية للمعوقات المتعلقة   :)2(جدول 
  .بطبيعة المادة الدراسية لكل فقرة من الفقرات والمجال ككل

النسبة 
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرقـم الفقــرة

عــدم إعطــاء الرياضــة األردنيــة حقهــا فــي  1.28  3.36  67.2%
  .المساق

1-  

  -2  .اعتماد المادة على الجانب الفلسفي  1.25  3.28  65.6%

عدم وجود عالقة بين هذه المادة ومواد  1.24  3.81  76.2%
  .التخصص

3-  

ــو  1.25  2.89  57.8% ــلبية مــــسبقة نحــ امــــتالك اتجاهــــات ســ
  .المساق

4-  

  -5  .عدم التجانس بين طلبة المساق  1.18  3.28  65.6%

  -6  .كثرة المادة المعطاة  1.20  3.98  79.6%

  -7  .اعتماد المادة على الحفظ  1.19  4.04  80.8%

تناول المادة لموضوعات ليس لها عالقـة  1.32  2.67  53.4%
  .بالرياضة

8-  

  -9  .تدني مستوى العالمات  1.15  3.23  64.6%

عــــدم توظيــــف المــــساق لخدمــــة الحيــــاة  1.29  2.95  59%
  .العامة

10-  

  -11  .تكرار وتداخل المعلومات في المادة  1.27  3.25  65%

  -12  .زيادة عدد الطالب في المساق  1.18  2.90  58%

  -13  .عدم تناول المادة للجوانب العملية  1.28  3.02  60.4%
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النسبة 
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرقـم الفقــرة

  -14  .كثرة الجداول واألرقام في المادة  1.34  2.92  58.4%

  -15  .زخم المعلومات التاريخية  1.35  3.37  67.4%

احتــــواء المــــادة علــــى مــــصطلحات غيــــر  1.30  2.89  57.8%
  .واضحة

16-  

    الكلي   10.79  51.88 64.85%

  .درجات) 5(القيمة العظمى للفقرة *

  ).80(القيمة العظمى للمجال *

أن النسب المئوية للمعوقات المتعلقة بالمادة الدراسية ) 2(قم يتضح من الجدول ر
بمعنى أن درجة وجود الصعوبات تراوحت بين متوسط  %) 80.8 - %53.4(تراوحت بين 

اعتماد المادة على الحفظ، حيث ): 7(وعالية وكانت عالية جدًا بالنسبة لفقرة واحدة فقط هي 
فقرات التي حصلت على نسبة مئوية عالية أما ال%). 80.8(حصلت على أعلى نسبة مئوية 

عدم وجود عالقة بين ): 3(، والفقرة %)79.6(كثرة المادة المعطاة، بنسبة مئوية ): 6(فهي 
عدم إعطاء الرياضة ): 1(والفقرة %) 76.2(هذه المادة ومواد التخصص بنسبة مئوية 

  %).67.2(األردنية حقها في المساق بنسبة مئوية 

تنـاول المـادة لموضـوعات لـيس لهـا عالقـة        ): 8(مئوية فقد كانت الفقرة     أما أقل النسب ال   
ــة   ــسبة مئويـ ــة، بنـ ــرتين %) 53.4(بالرياضـ ــو    ): 4(والفقـ ــسبقة نحـ ــلبية مـ ــات سـ ــتالك اتجاهـ امـ

         احتواء المادة على مصطلحات غير واضحة، وكانت النسبة المئوية لكل منهما          ): 16(المساق،  
)57.8.(%  

وهــي تعبــر عــن وجــود درجــة   %) 64.85( للمجــال ككــل فقــد كانــت  أمــا النــسبة المئويــة 
متوسطة من الصعوبات التي تواجه الطلبة المسجلين للمساق الحـر الـذي تطرحـه كليـة التربيـة                  

  .الرياضية والتي تتعلق بطبيعة المادة التدريسية

ــى أن حــصول الفقــرة     اعتمــاد المــادة علــى الحفــظ أعلــى النــسب     ): 7(وتجــدر اإلشــارة إل
ئوية يدل على عـدم وجـود عمليـات اإلبـداع واالبتكـار فيهـا، وهـذا يتفـق مـع دراسـة الكـردي                          الم
ن على تنفيذ البرامج الحركيـة والمتعلقـة        يوالتي أوضحت المشكالت التي تواجه القائم     ) 1986(

بالمنهاج أنه ال يساهم في إحداث عملية االبتكار واإلبداع، ولكن طبيعة المادة المعطاة ال تلـزم                
إلـى أن أهـم     ) 1996(الب على الرجوع إلى مراجع إضافية في حين أشارت دراسة أبو عبيد             الط

 باإلضـافة إلـى مـا أشـارت إليـه          المشكالت المتعلقة بالمادة الدراسية عـدم تـوفر المراجـع العلميـة           
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التــي ) 01998إلــى وجــود صــعوبات فــي اإلشــراف ودراســة القواســمة  ) 1991(دراســة صــويص
  .ت في المنهاجأشارت إلى وجود صعوبا

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي درجــة وجــود المقومــات التــي تواجــه   : الــسؤال الثالــث
طلبة جامعة اليرموك المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كليـة التربيـة الرياضـية تعـزى                

  .الجنس، مكان السكن، المستوى األكاديمي، المعدل التراكمي: لمتغيرات

  :ال تم ما يليولإلجابة عن هذا السؤ

إليجــاد الفــروق بــين الــذكور واإلنــاث فــي درجــة الــصعوبات التــي يواجههــا الطلبــة المتعلقــة            -أ
ــار       ــم تطبيــق اختب ــسية، فقــط ت ) 3(والجــدول رقــم  ) T. test(بالمــدرس والمــادة التدري

  .يوضح ذلك

ومستوى داللة ) ف(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة   :)3(جدول 
ائية للفروق بين الذكور واإلناث بالنسبة للمعوقات المتعلقة بالمدرس وطبيعة المادة إحص

  الدراسية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

االنحراف  قيمة ف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

الجنس   العدد   المجال

  ذكور  186  47.64  11.176

  ثإنا  146  44.95  13.569

0.22  1.51  

 المجموع  332  46.46  12.34

الــــــــــــــــــــصعوبات
المتعلقــــــــــــــــــــــــــة

  بالمدرس 

  ذكور   186  52.79  9.360

  إناث  146  50.71  12.305

0.008*  7.06  

 المجموع  332  51.88  10.79

الــــــــــــــــــــصعوبات
المتعلقــة بطبيعــة
 المادة الدراسية

  05.0 ≤دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ألفا ) ف(قيمة *

أنـه ال يوجـد فـروق بـين الـذكور واإلنـاث علـى مجـال                 ) 3 (يتضح من خـالل الجـدول رقـم       
 بمــستوى داللــة إحــصائية   1.51) ف(الــصعوبات المتعلقــة بمــدرس المــادة حيــث بلغــت قيمــة       

ــذكور واإلنــاث حــول الــصعوبات التــي         0.22 ــين آراء ال ، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ب
ليــة التربيــة الرياضــية فــي   يواجهونهــا والخاصــة بمجــال مدرســين المــواد الحــرة التــي تطرحــه ك     

  .جامعة اليرموك
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) 3(أما بالنسبة لمجال الصعوبات المتعلقة بطبيعة المـادة الدراسـية فيظهـر الجـدول رقـم          

ــة     ــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى الداللـ ــين الـــذكور واإلنـــاث  05.0 ≤أن هنـــاك فـــروق ذات داللـ  بـ
، فـي حـين     50.71بلغ المتوسط لإلنـاث      و 52.79ولصالح الذكور حيث بلغ المتوسط الحسابي       

، وقـــد كانـــت  0.008 وهـــي قيمـــة عاليـــة نـــسبيًا، وبداللـــة إحـــصائية      7.06) ف(بلغـــت قيمـــة  
المتوســطات الحــسابية تعبــر عــن نــسبة مئويــة بدرجــة متوســطة مــن حيــث وجــود معوقــات لكــال    

 أكثـر   إلـى وجـود اتجاهـات     ) 1982(وقد أشارت دراسـة عبـد الـسالم         . الطرفين الذكور واإلناث  
إيجابية عنـد الـذكور منـه عـن اإلنـاث فـي اإلقبـال علـى األنـشطة الرياضـية، أمـا الدراسـة الحاليـة                        
فقد أوضحت وجود درجـة معوقـات عنـد الـذكور أكثـر منـه عنـد اإلنـاث، كمـا أن دراسـة المغيـر                          

أشــارت إلــى وجــود معوقــات تواجــه اإلنــاث فــي المرحلــة الثانويــة بالنــسبة لألنــشطة           ) 1974(
ة من أهمهـا عـدم مناسـبة المـادة أو البـرامج الموضـوعة لميـول ورغبـات التلميـذات، إال                       الرياضي

أن جميع المتوسطات الحسابية تعبر عن نسبة متوسـطة مـن حيـث وجـود معوقـات علـى مجـالي                
  .المدرس وطبيعة المادة الدراسية

ــسكن       -ب ــان ال ــروق بــين مــستويات متغيــر مك ــة (إليجــاد الف ة حــول فــي آراء الطلبــ ) مدينــة، قري
الصعوبات التي يواجهونها في المواد الحرة التي تطرحه كلية التربية الرياضية في جامعـة              

 .T(اليرموك من حيـث مـدرس المـادة وطبيعـة المـادة الدراسـية، فقـط تـم تطبيـق اختبـار           
Test ( والجدول رقم)يوضح ذلك) 4.  

ومستوى الداللة ) ف(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة : )4(جدول 
بالنسبة للمعوقات المتعلقة ) مدينة، قرية(اإلحصائية للفروق بين مستويي متغير مكان السكن 

  . بالمدرس وطبيعة المادة الدراسية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

االنحراف  قيمة ف
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مكان  العدد
 السكن

  المجال

  مدينة 219  46.50  12.140

  قرية 113  46.37  12.771

0.62  0.242  

 المجموع 332  46.46  12.34

الــــــــصعوبات المتعلقــــــــة
  بالمدرس 

  مدينة  219  52.04  10.131

  قرية 113  51.56  11.996

0.074  3.204  

 المجموع 332  51.88  10.79

الــــــــصعوبات المتعلقــــــــة
 بطبيعة المادة الدراسية

  05.0 ≤ ألفا دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة) ف(قيمة *
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أنه ال يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى         ) 4(يتضح من خالل الجدول رقم      

ــا   ــة ألف ــسكن     05.0 ≤الدالل ــان ال ــر مك ــين مــستويي متغي ــة ( ب ــة، قري ــات  ) مدين ــسبة للمعوق بالن
، وقــــد كانــــت 0.62، بداللــــة إحــــصائية 0.242) ف(المتعلقــــة بالمــــدرس حيــــث بلغــــت قيمــــة  

 وسـكان القريـة الـذي       46.50المتوسطات الحسابية متقاربة جدًا بين سكان المدينـة الـذي بلـغ             
 بمعنــى أنهــم يتفقــون علــى درجــة الــصعوبات التــي تــواجههم بالنــسبة للمــدرس عنــد   46.37بلــغ 

ات أخذهم للمواد الحرة التي تطرحـه كليـة التربيـة الرياضـية، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المتوسـط                     
كانت تعبر عن درجة مئوية متوسطة من الصعوبات كما أشرنا إليها فيما سبق، بحيث لـم تـصل      
إلى حد تصبح فيه مـشكلة جـديرة باالهتمـام بالنـسبة للمدرسـين الـذين يدرسـون المـواد الحـرة                

  .في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

ــة إحــصائية عنــد  أيــضًا أنــه ال يوجــد فــرو  ) 4(كمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم    ق ذات دالل

بالنـــسبة ) مدينـــة، قريـــة( بـــين مـــستويي متغيـــر مكـــان الـــسكن  05.0 ≤مـــستوى الداللـــة ألفـــا 
ــة      ــية، حيــــث بلغــــت قيمــ ــادة الدراســ ــة بالمــ ــات المتعلقــ ــصائية  3.204) ف(للمعوقــ ــة إحــ  بداللــ

، وهــذا يــدل 51.56 ولــسكان القريــة 52.04بلــغ المتوســط الحــسابي لــسكان المدينــة و0.074
علــى أنهــم يتفقــون فــي آرائهــم حــول الــصعوبات التــي يواجهونهــا عنــد أخــذهم للمــساق الحــر،         
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن جميـــع المتوســـطات الحـــسابية كانـــت تعبـــر عـــن درجـــة متوســـطة مـــن    
الــصعوبات التــي يواجههــا أفــراد عينــة الدراســة بالنــسبة للمــادة الدراســية عنــد أخــذهم للمــساق   

  .رحه كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكالحر الذي تط

ــدريلت      ــة فانـ ــل دراسـ ــات مثـ ــارت بعـــض الدراسـ ــد أشـ ــي ) Vanderbilt) (1971(وقـ التـ
األمريكيــــة أن المــــستوى ) Utah(أجريـــت علــــى طلبــــة الجامعــــات والمعاهــــد فــــي واليــــة يوتــــا  

ــى أن وتجــدر اإلشــا . االجتمــاعي لألســرة ال يــؤثر علــى االتجاهــات نحــو النــشاط الرياضــي      رة إل
المـــستوى االجتمـــاعي لألســـرة يتـــأثر بمكـــان الـــسكن، وقـــد اختلفـــت دراســـة حمـــدان والكـــردي  

في طرحها ألهم الصعوبات التي تواجه طلبة الجامعة األردنيـة عنـد ممارسـة األنـشطة                ) 1988(
معارضــة األهــل وخاصــة بالنــسبة باإلضــافة إلــى الرياضــية حيــث ركــزت علــى النــواحي االجتماعيــة 

  .لإلناث

فـي آراء  ) سنة أولـى، ثانيـة، ثالثـة، رابعـة     (إليجاد الفروق بين مستويات المستوى األكاديمي       -جـ
الطلبة عن درجة الـصعوبات التـي يواجهونهـا فـي مجـالي الدراسـة فقـد تـم تطبيـق تحليـل                       

  .يوضح ذلك) 5(التباين األحادي والجدول رقم 

  

  



757  زياد مومني

ــاين األحــادي لمجــالي الــصعو     :)5(جــدول  ــل التب ــائج تحلي ــة بالمــدرس والمــادة   نت بات المتعلق
  )سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(التدريسية تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي 

قيمة 
  ف

متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

مصدر 
 التباين

  المجال

بين   3  176.2582  58.7527
 المجموعات

خالل   328 50220.1514  153.1102
 المجموعات

0.38  

  الكلي  331 50396.4096  

الصعوبات 
المتعلقة 
  بالمدرس

بين   3  727.6173  242.5391
 المجموعات

خالل   328 37783.5634  115.1938
 المجموعات

2.11  

  الكلي  331 38511.1807  

الصعوبات 
المتعلقة 
بطبيعة 
المادة 
  الدراسية

  852. ≤كون عندما ت0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ألفا ) ف(قيمة *

أنــه ال يوجــد فــروق فــي متغيــر المــستوى األكــاديمي  ) 5(يتــضح مــن خــالل الجــدول رقــم 
بالنـسبة آلرائهـم حـول الـصعوبات التـي يواجهونهـا عنـد أخـذهم                ) سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة    (

ذلــك علــى للمــساق الحــر الــذي تطرحــه كليــة التربيــة الرياضــية فــي جامعــة اليرمــوك ســواء كــان    
مــستوى مجــال الــصعوبات المتعلقــة بالمــدرس أم الــصعوبات المتعلقــة بالمــادة الدراســية، حيــث    

الجدوليـة لكـال المجـالين، بمعنـى أن الطـالب ال      ) ف(المحـسوبة أقـل مـن قيمـة      ) ف(كانت قيمة   
يختلفون في آرائهم حول درجة الـصعوبات التـي يواجهونهـا تبعـًا الخـتالف مـستواهم األكـاديمي                   

  ).ة أولى، ثانية، ثالثة، رابعةسن(

حـول اتجاهـات طلبـة جامعـة        ) 1980(وقد اختلفت هذه النتائج مـع نتـائج دراسـة يوسـف             
عــين شــمس نحــو النــشاط الرياضــي حيــث أظهــرت أن طلبــة الــسنة األولــى كانــت أكثــر مــن طلبــة   

  . وأن هناك فروقا ظاهرية بين هذه الفئاتالسنوات النهائية، الثالثة والرابعة

 بــأن جميــع الطلبــة مــن مختلــف المــستويات ال يوجــد  هــذه الدراســةن تفــسير نتــائج ويمكــ
لديهم أحكام مسبقة حول الصعوبات التي يمكن أن تواجههم في كال المجالين سواًء كانـت هـذه    
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األحكــام ســلبية أم إيجابيــة وبالتــالي كانــت آرائهــم عــن درجــة الــصعوبات متــشابهة كمــا الحظوهــا  
  . الذي تطرحه كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكعند أخذهم للمساق الحر

، فــأكثر مــن %76، %68أقــل مــن (إليجــاد فــروق بــين مــستويات متغيــر المعــدل التراكمــي   -د
فــي درجــة الــصعوبات التــي يواجهونهــا الطلبــة عنــد أخــذ المــساقات الحــرة التــي      %) 76

بالمـدرس وطبيعـة المـادة    تطرحه كلية التربية الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك والتـي تتعلـق           
الدراسية، وطبيعة المادة الدراسية، فقد تم تطبيق تحليل التباين األحادي والجدول رقم            

  .يوضح ذلك) 6(

نتائج تحليل التباين األحادي لمجالي الصعوبات المتعلقة بالمدرس والمادة : )6(جدول 
  )الثة، رابعةسنة أولى، ثانية، ث(التدريسية تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي 

متوسط  قيمة ف
  المربعات

مجموع المربعات درجات 
  الحرية

مصدر 
 التباين

  المجال

بين   2  344.7650  172.3825
 المجموعات

خالل   329 50051.6446 152.13227
 المجموعات

1.133 

  الكلي  331 50396.4096  

الصعوبات 
المتعلقة 
  بالمدرس

بين   2  116.333  58.1666
 المجموعات

خالل   329 38394.8475  116.7017
 المجموعات

0.498 

  الكلي  331 38511.1807  

الصعوبات 
المتعلقة 
بطبيعة 
المادة 
  الدراسية

  852. ≤ عندما تكون0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ألفا ) ف(قيمة *

ية بـين مـستويات   أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحـصائ   ) 6(يتضح من خالل الجدول رقم      
عنـــد أفـــراد عينـــة  %) 76، أكثـــر مـــن %76-68، %68أقـــل مـــن (متغيـــر المعـــدل التراكمـــي 

الدراسة في آرائهم حـول الـصعوبات التـي يواجهونهـا عنـد أخـذهم للمـساق الحـر الـذي تطرحـه              
المتعلقــة بالمــدرس، والمتعلقــة  : كليــة التربيــة الرياضــية فــي جامعــة اليرمــوك، فــي كــال المجــالين  

الجدوليــة، بمعنــى أن ) ف(المحــسوبة اقــل مــن قيمــة ) ف(ة الدراســية، حيــث كانــت قيمــة بالمــاد
ــدلهم          ــتالف معـ ــًا الخـ ــا تبعـ ــي يواجهونهـ ــصعوبات التـ ــول الـ ــم حـ ــي آرائهـ ــون فـ ــالب ال يختلفـ الطـ

  .التراكمي
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وللكــشف عــن أثــر التفاعــل بــين جميــع متغيــرات أفــراد العينــة فــي درجــة الــصعوبات المتعلقــة    -هـــ
لقــة بالمــادة الدراســية فقــد تــم اســتخدام تحليــل التبــاين المتعــدد جــدول بالمــدرس والمتع

  .يوضحان ذلك) 8(، و)7(رقم 

نتائج تحليل التباين المتعدد للكشف أثر التفاعل بين متغيرات الدراسة عند : )7(جدول 
  جميع أفراد العينة بالنسبة للمعوقات المتعلقة بالمدرس

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة ف ط متوس
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

  المستوى األكاديمي  3  26.879  8.960 0.060  0.98

  المعدل التراكمي  2  75.088 37.544 0.250  0.77

  مكان السكن  1  14.380 14.380 0.096  0.75

  الجنس  1  591.390 591.390 3.931  0.04

المعـدل× كاديمي  المستوى اال   6  216.280 36.047 0.240  0.96
  التراكمي

ــاديمي    3  686.308 228.769 1.521  0.20 ــستوى األكـ ــان× المـ مكـ
  السكن

 الجنس× المستوى األكاديمي   3  190.380 63.460 0.422  0.73

مكــــــان× المعــــــدل التراكمــــــي    2  614.413 307.206 2.042  0.13
  السكن

  الجنس× المعدل التراكمي   2  104.051 52.025 0.346  0.70

0.74  0.10.3   الجنس × مكان السكن   1  15.495 15.495

المعـدل× المستوى األكاديمي     6 1252.197 208.699 1.387  0.219
  مكان السكان× التراكمي 

المعـدل× المستوى األكاديمي     6  391.652 65.267 0.434  0.856
  الجنس× التراكمي 

ــاديمي    3  564.922 188.307 1.252  0.291 ــستوى األكـ ــ× المـ انمكـ
  السكن
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مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة ف ط متوس
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

مكــــــان× المعــــــدل التراكمــــــي    2  159.156 79.553 0.529  0.590
  الجنس× السكن 

  المفسر  41 6771.260 165.153 1.098  0.323

    150.432 43625.150   المتبقي 290

  الكلي 331 50396.41 152.255    

α  05.0دالة إحصائيًا عند مستوى الدالة ) ف(قيمة * ≥  

تائج تحليل التباين المتعدد للكشف أثر التفاعل بين متغيرات الدراسة عند ن: )8(جدول 
  جميع أفراد العينة بالنسبة للمعوقات المتعلقة بطبيعة المادة الدراسية 

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة 
  ف

متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

0.66  0.529   مستوى األكاديميال  3  167.175 55.725

0.86  0.141   المعدل التراكمي  2  29.731 14.865

0.81  0.057   مكان السكن  1  6.040  6.040

0.058  3.635   الجنس  1  383.937 382.937

0.20  1.423 المعـــــدل× المـــــستوى االكـــــاديمي   6  899.565 149.928
  التراكمي

0.078  2.295 مكـــــــان× المـــــــستوى األكـــــــاديمي   3  725.338 241.779
  السكن

0.077  2.306   الجنس× المستوى األكاديمي   3  728.788 242.929

0.512  0.671   مكان السكن× المعدل التراكمي   2  141.386 70.693

0.194  1.651   الجنس× المعدل التراكمي   2  347.798 173.899
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مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة 
  ف

متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

0.301  1.032   الجنس × مكان السكن   1  108.769 108.769

0.092  1.835 المعـــــدل× المـــــستوى األكـــــاديمي   6 1159.924 193.321
  مكان السكان× التراكمي 

0.751  0.574 المعـــــدل× المـــــستوى األكـــــاديمي   6  362.161 60.436
  الجنس× التراكمي 

0.147  1.799 مكـــــــان× المـــــــستوى األكـــــــاديمي   3  568.623 189.541
  السكن

0.462  0.775 مكــان الــسكن× المعــدل التراكمــي    2  163.357 81.679
  الجنس× 

0.20  1.842   المفسر  41 7956.841 194.069

    105.360 30554.340   المتبقي 290

    116.348 38511.181   الكلي 331

α  05.0دالة إحصائيًا عند مستوى الدالة ) ف(قيمة * ≥  

أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى       ) 8) (7(يظهــر مــن الجــدولين   
α  05.0  كنتيجــة للتفــاعالت بــين متغيــرات الدراســة الحاليــة حــول درجــة الــصعوبات التــي          ≤

يواجهها الطلبة عند أخذهم للمساقات التي تطرحه كلية التربيـة الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك،                  
  .سواء كانت متعلقة بالمدرس أم بطبيعة المادة الدراسية

  : النتائج

  :ل الباحث إلى االستنتاجات التاليةفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توص

أهــم الــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة عنــد تــسجيلهم للمــساقات الحــرة والخاصــة بالمــدرس    -1
  :هي

  .إعطاء المدرس كم كبير من المعلومات في المحاضرة الواحدة -أ  

  .عدم استخدام المدرس لوسائل تعليمية مساعدة -ب  
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ي ينــتج عنــه عــدم قــدرة الطــالب علــى متابعــة   ســرعة المحاضــر أثنــاء المحاضــرة والــذ -جـــ  
  .الدرس

  :أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة والمتعلقة بطبيعة المادة الدراسية هي  -2

  .اعتماد المادة الدراسية على الحفظ -أ  

  .كثرة المادة المعطاة -ب  

  .عدم وجود عالقة بين المادة المعطاة ومواد التخصص -جـ  

حــصائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي درجــة وجــود معوقــات حــول    وجــود فــروق ذات داللــة إ   -3
طبيعة المادة الدراسية ولصالح الذكور، في حين ال يوجد فروق بينهمـا حـول الـصعوبات               

  .المتعلقة بالمدرس

ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مــستويات المتغيــرات األخــرى فــي درجــة وجــود   -4
  . الدراسية ام بالمدرسمعوقات سواًء المتعلقة بطبيعة المادة

  التوصيـات

  

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

  . المدرسين باستخدام الوسائل التعليمية المساعدةاهتمام.1

  ضرورة اعادة النظر بحجم المعلومات المعطاة للطلبة في المحاضرة الواحد. 2

ناسـب مـع االخـتالف فـي قـدرات         التنويع في أسلوب طرح المادة التدريسية ومحتواها بما يت         -3
  الطالب

  .اإلشارة إلى عالقة العلوم الرياضية مع العلوم األخرى في طرح المادة التدريسية. -4

  . عدم التركيز على كمية المعلومات المعطاة بل االهتمام بنوعيتها وأهدافها-5

الحـرة مطروحـة     اإلشارة إلـى مـستوى الرياضـة األردنيـة وتطلعاتهـا المـستقبلية كـون المـواد                   -6
  .من قبل كلية التربية الرياضية
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Obstacles Confronting Yarmouk University Students 
Registering for Elective Courses in the Faculty of Physical 

Education 
 

 

Ziad Al-Momani, Department of Physical Education, Faculty of Physical 
Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This study is intended to recognize the degree of obstacles which 
confront Yarmouk University students registering for elective courses in the 
faculty of sports education in the domain of professor and the nature of the 
matter of discipline. 

The researcher used the descriptive method in view of its accordance 
with the nature of the study; he designed a questionnaire of (34) items 
covering two domains: the first obstacles are related to professor and 
consists of (18) items. The second obstacles are related to the nature of the 
matter of discipline and contains (16) items. After he had verified it, he 
distributed it to the members of a sample of 186 students (male), 146 students 
(female) (47% of the study population). 

After he had carried out the necessary statistical operations, the 
researcher found that the degree of obstacles is medium that it was 51.62% 
for the professor and 64.85% for the nature of the matter of discipline. The 
fact that the professor is given a great deal of information in the same lecture 
and the dispensation of education assistant mean are considered as the most 
important obstacles related to professor while those which are related to the 
nature of the matter of discipline are learning by heart, excess of the given 
matter, absence of the relation between the p? matter and matters of 
specialty. This study didn’t illustrate any differences that are statistically 

significant at a  05.0 ≤  between levels of students, between boys and girls, 
in relation to the obstacles concerning the matter of discipline and in favor of 
boys. 

On the basis of the results of the study the researcher recommended the 
use of an educational assistant mean and diversification in the style of 
exposition of the matter of discipline and its content according to the 
difference between students, levels, boys and girls, and the emphasis on the 
relation of sports science with other sciences and the attachment between 
them and the concentration on the quality of given information not on their 
quantity. 
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  :المراجـع والمصـادر

المشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضـية فـي جامعـة مؤتـة       ): 1996(أبو عبيد، أنمار    
ــة (دراســات ، أثنــاء تطبيــق التربيــة العمليــة   ــوم التربوي  – الجامعــة األردنيــة، عمــان  )العل

  .406-398، ص 2، العدد 23األردن، المجلد 

منـاهج واتجاهـات   : واقـع الرياضـة التنافـسية فـي مـدارس عمـان الثانويـة           ): 1996( سـهى    أديب،
، 23 األردن، المجلـد     – الجامعة األردنيـة، عمـان       ،)العلوم التربوية (دراسات   .ومعوقات

  .199-191، ص 2العدد 

التعـرف علـى اتجاهـات الفتـاة األردنيـة فـي الجامعـة األردنيـة            ): 1986(جودة، منى محمد    
ــا  نحــو  ــشطة الرياضــية ووظائفه ــة األن ــى عمــادة البحــث العلمــي،     أهمي ، بحــث مقــدم إل

  .الجامعة األردنية، عمان، األردن

ممارســة األنــشطة الالمنهجيــة، ومــدى اإلقبــال    ): 1988(والكــردي، عــصمت  . حمــدان، ســاري 
العلمــي الرياضــي ، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى المــؤتمر  عليهــا لــدى طلــب الجامعــة األردنيــة 

  .الرابع

، الطبعـة الثالثـة، المكتبـة المـصرية الحديثـة،           أصـول علـم الـنفس     ): 1970(اجح، احمد عزت    ر
  .120اإلسكندرية، مصر، ص

، ترجمة عبد اللـه عبـد الـدايم، الطبعـة الثالثـة، دار العلـم             التربية العامة ): 1977(رونية، أوبر   
  .37 لبنان، ص–للماليين، بيروت 

 المهنيـة التـي يواجههـا معلمـو ومعلمـات التربيـة             الـصعوبات ): 1992(الزعبي، عبد الحكيم    
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة       ،الرياضية لمرحلة التعليم األساسي في األردن     

 . األردن–األردنية، عمان 

الــصعوبات التــي تواجــه طلبــة كليــة التربيــة الرياضــية فــي        .) 1991. (صــويص ، مهــا  
رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة ،  . ملـــيالجامعـــة األردنيـــة أثنـــاء فتـــرة التـــدريب الع

  الجامعة األردنية ، عمان ، االردن

الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة قـسم التربيـة الرياضـية فـي جامعـة              ).2003. (عبد الحق ، عمـاد      
ص ) . 22(مـج   . مجلـة جامعـة بيـت لحـم    النجاح الوطنية فـي مـساقات الجمناسـتيك ،      

  8- 63ص 
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راسة مقارنة التجاهات طالب كل من الكليـات العمليـة   د): 1982(عبد السالم، عفت مختار    
، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة التربيـة             الكليات النظرية نحو النشاط الرياضي    و

  .الرياضية للبنين بالقاهرة، جامعة حلوان
ــان، خ     ــه والربــضي، كمــال، وعلي ــد الل ــدات، عب ــل لعوي ــي    ): 1988(ي ــات ف أســباب عــزوف الفتي

 الجامعـة   )العلـوم اإلنـسانية   (دراسـات،    ن ممارسة األنشطة الرياضـية،    الجامعة األردنية ع  
  .116-102ص. المجلد الخامس عشر، العدد األول.  األردن–األردنية، عمان 

، معوقـات رياضـة الجمبـاز للبنـين بجمهوريـة مـصر العربيـة             ): 1982(غريب، عبـد الحميـد      
  .. مصر– رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنين، القاهرة

الصعوبات التي تواجه طلبة التي تواجه طلبـة كليـة التربيـة             . 1998. القواسمة ، خليل    
ــاز     ــة االردنيــة  فــي مــساق الجمب الجامعــة .  ، رســالة ماجــستير  الرياضــية فــي الجامع

  االردنية ، عمان ، األردن

لـة  دراسـة تحليليـه لواقـع التربيـة الرياضـية فـي المرح            ): 1986(الكردي عـصمت درويـش      
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  )1(ملحـق رقـم 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  عزيزتي الطالبة           عزيزي الطالب 

ــين يــديك عــدد مــن الفقــرات التــي تتحــدث عــن         الــصعوبات التــي تواجــه طلبــة جامعــة     (ب
  ).الذي تطرحه كلية التربية الرياضيةاليرموك المسجلين للمساق الحر 

والمرجـو منــك قــراءة كـل فقــرة بعنايــة ودقـة واإلجابــة عنهــا بكـل صــدق وموضــوعية وفــق     
وذلـك بوضـع    ) موافـق بـشدة، موافـق، محايـد، غيـر موافـق، غيـر موافـق بـشدة                 (: التدرج التالي 

  .أمام الفقرة في المربع المناسب) ×(إشارة 

تعامــل بــسرية تامــة ولــن تــستخدم إال ألغــراض البحــث  علمــًا بــأن هــذه المعلومــات ســوف  
  .العلمي

  شاكريــن لكــم حســن تعاونــكم

  زيــــــاد المومـنـــــــي. د: الباحـث

  :معلومـات عامـة

   أنثى□   ذكر □  :    الجنـس-1

   رابعة□   ثالثة□   ثانية□   أولى□  :   المستوى األكاديمي-2

  :    التخصـص-3

   مخيم□   بادية□   قرية□  نة  مدي□   :  مكـان السكـن-4

  : (            )  المعدل التراكمي-5

  ال-ب    نعم-أ  : هل سبق أن درست مساق في التربية الرياضية-6

  ال-ب    نعم-أ      :هل تمارس نشاط رياضي معين-7

  

  

  



767  زياد مومني

  المتعلق بالدرس: المجال األول
غير 
موافق
بشدة

غير 
موافق

محايد موافق موافق
 بشدة

  الفقرة

  دم وضوح صوت المدرسع-1          
  .طرح األمثلة دون التركيز عليها وتوضيحها-2          
عدم التركيز على النقاط الهامة في وحدات -3          

  .المساق
تكوين حكم نهائي على الطالب من خالل -4          

  .االمتحان األول
  .عدم كفاءة المدرس في شرح المادة-5          
  .حاضرةعدم قدرة المدرس على ضبط الم-6          
  .عدم استخدام وسائل تعليمية مساعدة-7          
  .عدم االستيعاب الكافي أثناء المحاضرة-8          
  .عدم التفاعل بين الطالب والمدرس-9          
عدم اهتمام المدرس بتحضير الطلبة -10          

  .للمحاضرات
  .عدم تنويع المدرس ألسئلة االختبار-11          
  .لظروف الطلبةعدم مراعاة المدرس -12          
  .استخدام المدرس ألسلوب التلقين-13          
إعطاء كم كبير من المعلومات في المحاضرة -14          

  .الواحدة
عدم تنظيم المادة بشكل جيد مما يجعلها -15          

  .غير مترابطة
  .الخروج عن مفردات المساق-16          
عدم القدرة (سرعة المحاضر أثناء المحاضرة -17          

  ). متابعة المدرسعلى
  .التركيز على موضوعات وإهمال أخرى-18          
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  .المتعلق بطبيعة المادة: المجال الثاني
غير 
موافق
بشدة

غير 
موافق

محايد موافق موافق
 بشدة

  الفقرة

.عدم إعطاء الرياضة األردنية حقها في المساق-1          
  .اعتماد المادة على الجانب الفلسفي-2          
عدم وجود عالقة بين هذه المادة ومواد -3          

  .التخصص
  .امتالك اتجاهات سلبية مسبقة نحو المساق-4          
  .عدم التجانس بين طلبة المساق-5          
  .كثرة المادة المعطاة-6          
  .اعتماد المادة على الحفظ-7          
تناول المادة لموضوعات ليس لها عالقة -8          

  .بالرياضة
  .ني مستوى العالماتتد-9          
  .عدم توظيف المساق لخدمة الحياة العامة-10          
  .تكرار وتداخل المعلومات في المادة-11          
  .زيادة عدد الطالب في المساق-12          
  .عدم تناول المادة للجوانب العلمية-13          
  .كثرة الجداول واألرقام في المادة-14          
  .تاريخيةزخم المعلومات ال-15          
  .احتواء المادة على مصطلحات غير واضحة-16          

  




