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دور التدريب الميداني في إعداد الطالب اإلداري لمعمل بالييئات الرياضية والترويحية 
 )دراسة مقارنة(

  منى عبد المنعم عبد المعبودأ. م. د / 
 المقدمة ومشكمة البحث:

فبعد أن كان دورىا  ،تطورت النظرة التخصصية لمجاالت التربية الرياضة في الفترة الماضية
 ضافةفي ضوء متطمبات سوق العمإلوأظير الواقع و ، عمى إعداد الطالب المعممفقط يقتصر لفترة طويمة

ضرورة إنشاء تخصصات جديدة إلى  ةالمحمية الحاجلما أسفرت عنو نتائج الدراسات العممية في البيئات 
استكمااًل لتطوير المسيرة العممية والمينية التي يشيدىا  ،كان من ضمنيا تخصص اإلدارة الرياضية

وحتمية امتالك اإلدارة المسئولة عن تنفيذ األىداف  عمى المستويين الميني واألكاديمي لرياضيل المجاا
وحرصًا عمى إمداد الجيات ذات العالقة ، لترويحية ألدوات االحتراف المينيوالبرامج بالييئات الرياضية وا

وأقسام التربية البدنية والرياضية في بما تحتاجو من الكوادر المؤىمة وتأكيدًا لمدور الذي تقوم بو كميات 
خدمة األىداف التي فرضتيا النيضة العممية والتنموية لمتخصص وما يالقيو من أىمية ودعم واضحين ال 

 يخفيان عمى أحد في الوقت الحاضر.
ُتعد كميات التربية البدنية والرياضية منظمات عممية ليا أىميتيا في الجامعات، فيي منبع القيادات و 

رياضية القادرة عمى تحقيق األىداف التربوية لممجتمع، من خالل برامج تخصصية مناسبة تؤىل الطالب ال
لمقيام بالعديد من الميام والمسئوليات التي تحقق أىداف المينة من ناحية، وتفي باحتياجات المجتمع في 

 (.2: 44(، )44: 3كل المجاالت من ناحية أخرى )

حرصت كميات وأقسام التربية البدنية والرياضة عمى مستوى الوطن وتمشيًا مع ىذا الطرح فقد 
العربي عمى تطوير برامجيا ودراسة أىم األدوات الواجب توافرىا في ىذه البرامج لممساىمة في إعداد 
الخريج المتميز الذي يممك أدوات البراعة بما يسيم في استكمال الرسالة التي من أجميا وجد ىذا 

 التخصص.
البد وأن يبدأ بفحص برامجو وقياسيا ومراجعتيا وتعديميا بما يضمن أكاديمي ي تخصص وتطوير أ

 البرامج من مفردات وأىداف وبين ما يتطمبو سوق العمل من ميارات. تمكتوافقًا تامًا بين ما تحتويو 
أسس بالتدريب الميداني  مقررعمى إلى إجراء ىذه الدراسة  الباحثةسعى تالمبدأ  ذلكنطالقًا من ا  و 

بيذه ستكشاف نقاط القوة والضعفالالمقارنة كوسيمة عممية محاولًة تدعيم النظرية بالتطبيق، مستخدمة
من نقاط بما يضمن تقديم منتج تتوافق قدراتو مع  بيا سعيًا إلى تطويرىا أو تعديل ما يتضح ليمالعممية 

 الكفايات المطموبة لسوق العمل.
                                                 

 جامعة أسيوط   –كمية التربية الرياضية  –رة الرياضية والترويح الرياضيأستاذ العاب المضرب المساعد بقسم اإلدا 
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 قررات الدراسية التي تولييا كميات وأقسام التربية الرياضية اىتماماً التدريب الميداني أحد أىم الم وُيعد
، مما يةخاصًا، نظرًا لما تجسده من مناخ تربوي يتحقق من خالل الربط بين المقررات النظرية والتطبيق

 اكتساب مجموعة من الميارات تمثل كفايات ينبغي عمييم ممارستيا في الحياة العممية عمىيساعد الطالب 
 (.448: 4)المتنوعة د التخرج، والعمل بما يؤىميم الكتساب خبرات تمبي حاجات العمل بع

، بأن لمتدريب الميداني عدة أغراض تتحقق إذا ما قضى م8998سحر عبد الحميد وىذا ما تؤكده 
الرياضية والترويحية تحت  والييئاتالطالب فترة متصمة من الوقت يعمل خالليا كإداري بالمؤسسات 

رشاد يستطيع من خاللو أن يواجو المسئوليات والمواقف المختمفة عقب  إشراف  .(42: 4)تخرجو وا 
والترويحية سواء أكانت  ةالييئات الرياضييتم توزيع الطالب في كمتا الجيتين لمتدريب بإحدى سو 

دارة رعاية  داخل الحرم الجامعي مثل "اإلدارة العامة لرعاية الطالب، إدارة ومكتب النشاط الرياضي وا 
بيوت الشباب، مديريات الشباب والرياضة، مراكز الشباب "الطالب بالكميات أو خارج الحرم الجامعي مثل 

مسابقات الرياضية النشطة و األوتعمل تمك الييئات عمي تقديم ، لرياضية بجميورية مصر العربيةواألندية ا
، مما يتطمب عددًا كبيرًا من ىاألخر  الخدماتمختمفة ألعضائيا باإلضافة إلى العديد من الوالترويحية 

 القيادات والكوادر اإلدارية المدربة والمؤىمة لتنفيذ برامجيا المتنوعة وتحقيق أىدافيا.
تام في أىداف التدريب الميداني ببرامج التخصص بكمتا اتفاق شبو  من وجود الباحثةتوبعدما تأكد

 –إجراءات الوارد والصادرية من )المؤسسات الرياضالقيام بما يتعمق بإدارة "الجيتين والتي تتبمور في 
 -إعداد الميزانية -إدارة االجتماعات –المكاتبات الرسمية  –إعداد التقارير –إعداد السجالت والممفات

اإللمام بالبروتوكوالت والمراسم المرتبطة باالحتفاالت  -تنظيم المسابقات والميرجانات والعروض الرياضية
وطرح أوجو  انحثابماإلدارة االلكترونية(، ومن خالل التواصل المستمر ل–الفرق إدارة  -الرياضية 

 نشأ التفكير في إجراء ىذه الدراسة.، الرضا لدى الطالب بكمتا الجيتيناالختالف والمردود ومستوي 
اختالف المحددات المميزة لعممية التدريب الميداني بكل من كمية  الباحثةقد استرعى انتباه لذا 

بيم إلى إجراء مثل ىذه  ودفعأسيوط كمية التربية الرياضية بجامعة و ربية الرياضية بجامعة المنصورة الت
الدراسة لمتعرف عمى العالقة بين ىذه االختالفات والفائدة المتحصمة من فترة التدريب الميداني لمطالب 

عدادىم ولموقوف عمي فاعمية التدريب الميداني بوضعو الحالي في االرتق ،كل جيةب اء بميارات الطالب وا 
لمحياة الوظيفية من خالل التعرف عمي نقاط القوة وكيفية تعزيزىا ونقاط الضعف ووضح الحمول وخطط 

 التحسين ليا من اجل التحسين لبرامج اإلدارة الرياضية بجيات الدراسة وتطويرىا.
تين إلى االستفادة بخبرات إضافة إلى التطمع إلى الوصول من خالل نتائج ىذه المقارنة بين البيئ

الجودة واالعتماد بكمية التربية الرياضية بجامعة المنصورة كبرنامج معتمد، وأيضًا خطوات التطوير التي 
الحاصل بين جيات  عوذلك لمتنو ، أسيوططالت برامج اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية بجامعة 

 (.4)بجدول ذلك مما يتضح والدرجات العممية لممشرفين، وغير  ،التطبيق
 



 
 دور التدريب الميداني في إعداد الطبلب اإلداري للعمل ببلهيئبت الريبضية والترويحية )دراسة مقبرنة(

 م8102 -للنصف األول لألبحبث العلمية -المجلد الثبني –جبمعة السقبزيق  -للبنبت كلية التربية الريبضية –مجلة بحىث التربية الشبملة 

- 541 - 

 (8)جدول 
 التدريب الميداني بجيات عينة البحثبيانات 

 الجية
 كمية التربية الرياضية بجامعة المنصورة أسيوطكمية التربية الرياضية بجامعة  المتغير

المؤىل العممي لممشرف 
 الخارجي

 وم عاليدبم ماجستير بكالوريوس المؤىل دبموم عالي ماجستير بكالوريوس المؤىل
 - - 9 العدد - 3 85 العدد

الدرجة العممية لممشرف 
 الداخمي

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

8 8 8 2 - 8 8 7 
عدد الساعات بجدول عضو 

 - 82 81 - 48 88 82 6 ىيئة التدريس

عدد الساعات المعتمدة لمتدريب 
و ىيئة الميداني بجدول عض
 التدريس

4 4 4 - - - - - 

 التدريب الميداني مع مقررات أخرى التدريب الميداني فقط محتوى جدول الطالب

 توزيع القسم. معايير التوزيع
 رغبة الطالب.

 طمب جيات التطبيق.
 أبجدية اسماء الطالب.

 بيانات التدريب الميداني

 المتغير
 فترة التدريب الميداني

 المتغير
 ريب الميدانيفترة التد

الفترة 
 المنفصمة

الفترة  الفترة المتصمة
 المنفصمة

الفترة 
 المتصمة

 6 6 ساعات اليوم الواحد 4 - ساعات اليوم الواحد
 6 8 عدد األيام في االسبوع 8 - عدد األيام في االسبوع
 4 26 إجمالي عدد األسابيع 7 - إجمالي عدد األسابيع
 844 856 مجموع عدد الساعات 28 - مجموع عدد الساعات
 311 إجمالي الساعات 28 إجمالي الساعات
 71 إجمالي عدد الطالب 21 إجمالي عدد الطالب
 81: 7 عدد طالب المجموعة 84:  82 عدد طالب المجموعة
 9 عدد جيات التطبيق 88 عدد جيات التطبيق

في دور  بآرائيمبعض القضايا المتعمقة  فيالطالب تحديدتوجياتيالحالي ف لذا تتبمور مشكمة البحث
جامعة المنصورة، كل من الترويحية في بالييئاتالرياضية و اإلداري ىم لمعمل التدريب الميداني في إعداد

 أسيوط.جامعة و 
 البحث: دفى

ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى دور التدريب الميداني ببعض الييئات الرياضية والترويحية  
 ة، وكميطالب"تخصص اإلدارة الرياضية" بكل من كمية التربية الرياضية بجامعة المنصورةفي إعداد ال

 :التساؤالت التالية، وذلك من خالل اإلجابة عمى أسيوطالتربية الرياضية بجامعة 
 

  اإلداري؟متدريب الميداني من وجية نظر الطالب لمتحققة لىداف ااألما 

 ميداني من وجية نظر الطالب اإلداري؟ما دور المشرف الداخمي في التدريب ال 
 ما دور المشرف الخارجي في التدريب الميداني من وجية نظر الطالب اإلداري؟ 
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  أىداف التدريب الميداني وفقًا  نحواستجابات الطالب اإلداري  فيذات داللة إحصائية ىل توجد فروق
 لمتغير نوع الجامعة؟

  دور المشرف الداخمي وفقًا  نحوات الطالب اإلداري استجاب فيىل توجد فروق ذات داللة إحصائية
 لمتغير نوع الجامعة؟

  دور المشرف الخارجي وفقًا  نحواستجابات الطالب اإلداري  فيىل توجد فروق ذات داللة إحصائية
 لمتغير نوع الجامعة؟

 الدراسية  تمن المقررا ةىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الطالب اإلداري نحو الفائد
 وفقًا لمتغير نوع الجامعة؟

  دور التدريب الميداني وفقًا  نحواستجابات الطالب اإلداري  فيىل توجد فروق ذات داللة إحصائية
 لمتغير المستوى التحصيمي؟

 البحث: صطمحاتم
 

 "فترة من التدريب الموجو يقضييا الطالب اإلداري في إحدى الييئات تحت إشراف التدريب الميداني: -
 *وتوجيو عممي وتربوي لتطبيق ما تعممو من ميارات في مجال اإلدارة الرياضية".

 

"أحد أعضاء ىيئة التدريس أو الييئة المعاونة بالكمية أو القسم التابع لو الطالب  المشرف الداخمي: -
 *اإلداري وتتبمور ميامو في اإلشراف والمتابعة والتقويم ألداء الطالب أثناء فترة التدريب". 

 

"أحد األخصائيين بمكان التدريب وتتبمور ميامو في اإلشراف والمتابعة والتقويم  المشرف الخارجي: -
 *ألداء الطالب أثناء فترة التدريب". 

 :لدراسات السابقة ا
(: بيدف التوصل لمعيار عممي موضوعي عمي أساسو يتم 43)م2182محمد شرباس دراسة  -4

كأحد أنواع الطريقة المسحية  واستخدم الباحث المنيج الوصفيداني، تقييم الطالب في فترة التدريب المي
ماستمارة ااستخدوتم ، ( عضو ىيئة تدريس ومسئول نشاط ومدراء مؤسسات رياضية451عمى عينة بمغت)

وعي الطالب اإلداري الرياضي باالختصاصات  وكان من أىم النتائج:، االستبيان كأداة لجمع البيانات
ية يساعده عمي أن يصبح إداري ناجح قادر عمي اتخاذ القرار وتحمل المسئولية، تدريب والموائح القانون

الطالب اإلداري الرياضي عمى العمميات اإلدارية المختمفة وتقييمو فييا يساعده عمي أن يكون إداري ناجح 
ونات وقائد كفء في المستقبل وجاء وعي الطالب بماىية وأىداف المؤسسة الرياضية أحد أىم المك

 الرئيسية إلعداد الصفات الواجب توافرىا في طالب اإلدارة الرياضية في التدريب الميداني.
معرفة المعوقات بيدف  :(41)م2188 عبد السالم حمارشةوعمر الريماويدراسة كل من  -2

عينة  عمي المنيج الوصفي الباحثةالرياضية؛ واستخدم  ةدائرة التربيالتي تواجو طمبة التدريب الميداني في 
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وكان من أىم النتائج: ، ماستمارة االستبيان كأداة لجمع البياناتااستخدوتم ، ( طالب وطالبة71) بمغت
عدم وجود فة، كافي مجاالت الدراسة  ةداللة إحصائيعدم وجود فروق ذات ، درجة المعوقات متوسطة

 .ةلمتغيرات الدراستبعاً في المعوقات التي تواجو الطمبة في التدريب الميداني  اً فروق دالة إحصائي
بيدف التعرف عمي آراء الطالب المعممين لدور برنامج :(44)م2119موسي أبودلبوح دراسة  -3

( 71عمى عينة بمغت) يالوصفي التحميمواستخدم الباحث المنيج التربية العممية في إعداد الطالب المعمم، 
إدراك المعمم من أىم النتائج:  وكان، اناتم استمارة االستبيان كأداة لجمع البيااستخدوتم ، طالب وطالبة

إدراك ، في اطالعو عمى ما يستجد في مجال التربية الرياضية ةالتربية العمميالمتعاون لدوره تجاه طالب 
والتركيز عمي الجانب السموكي ليؤالء الطالب،  لدوره تجاه طالب التربية العممية ةالتربية العمميمشرف 
وعدم تعزى إلى مستوى التحصيل لصالح الطمبة في دور التربية العممية ةئيداللة إحصافروق ذات وجود 
 لمنوع ومكان اإلقامة.تعزى في دور التربية العممية ةداللة إحصائيفروق ذات وجود 

بيدف التعرف عمي المعوقات  :(6)م2118صابرين مرسال ونسرين أرمنازي دراسة كل من  -4
 المنيج الوصفيتان الباحث تواستخدمارة الرياضية لمطالبات، التي تواجو التدريب الميداني بشعبة اإلد

( من العاممين بالمؤسسات 21( طالبة و)44( أعضاء ىيئة تدريس و)6التحميمي عمى عينة بمغت)
يحرص مشرفي  وكان من أىم النتائج:، االستبيان كأداة لجمع البيانات ةوتم استخدام استمار ، المعنية

ق العالقة بين الطالبات وبين العاممين عمى إدارة المؤسسات التي يتم التدريب التدريب الميداني عمي توثي
بيا، يواظب مشرفي التدريب الميداني عمي التواجد بصورة دائمة ويقوم مشرفي التدريب الميداني بمناقشة 

دارة المؤسسات تعمل عمي مساعدة الطالبات لمممارسة ال فعمية خطط التدريب الميداني وآليات تنفيذىا وا 
 ألداء مختمف األعمال لمتكيف مع الواقع الفعمي لسوق العمل.

جالل نوار من  لدراسة ك -5 بيدف التعرف عمي تقويم برامج  :(2)م2117إيمان محفوظ وا 
 تانالباحث تواستخدم التدريب الميداني لطالبات شعبة الترويح بما يسيم في النيوض واإلرتقاء بمستواىم،

وتم ، ن أعضاء ىيئة التدريس وطالبات الفرقتين الثالثة والرابعة شعبة ترويحعمي عينة م المنيج الوصفي
ضرورة تدريب الطالبات عمى وكان من أىم النتائج: ، االستبيان كأداة لجمع البيانات ةم استمار ااستخد

كالت التدريب الميداني داخميًا بجانب التدريب الميداني الخارجي وتنفيذ ورش العمل لمطالبات لمناقشة مش
 التدريب الميداني والصعوبات التي تواجيين حتي يمكنين النجاح في المؤسسات المختمفة.

بيدف التعرف عمي أىداف وميارات وأساليب تنفيذ  :(5)م2117شيماء حسانين دراسة -6
المنيج  ةالباحث تواستخدم وأساليب تقويم مقرر التدريب الميداني لطالب شعبة اإلدارة الرياضية والترويح،

 ةوتم استخدام استمار ، ( خبير رياضي وعضو ىيئة تدريس22( طالب و)215عينة بمغت ) ىلوصفي عما
تتحدد أىداف التدريب الميداني في ىدف عام وكان من أىم النتائج: ، االستبيان كأداة لجمع البيانات
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ضوعات النظرية وأىداف فرعية، تحديد طرق التقويم النظرية والعممية، تحديد أساليب تنفيذ نظرية لممو 
وتحديد الميارات واالحتياجات التي تحقق أىداف التدريب الميداني في احتياجات مطموبة ومطموبة إلى 

 حد ما وغير مطموبة.
بيدف معرفة مدى  :(47)مSmith, & Lev-Ari, 2115وليفاريثسمي دراسة كل من -7
 ةأثناء فتر رف مصادر الدعم لمطالب برنامج التدريب الميداني في إعداد الطمبة لمتدريس، وكذلك تعفاعمية 

وتم استخدام ، طالب وطالبة 481عمى عينة بمغت  المنيج الوصفي الباحثةواستخدم ، التدريب الميداني
سيامو في ، االستبيان كأداة لجمع البيانات ةاستمار  وكان من أىم النتائج: فاعمية برنامج التربية العممية وا 

كسابيم الميارات  تركيزًا عمى الجوانب النظرية أكثر  وجودالالزمة لمينة التدريس، وتبين إعداد الطالب،وا 
من أىم مصادر الدعم  نوالمعممين المتعاونيالمشرفين التربويين، والزمالء، وأن  العممية بمن الجوان

 .لمطمبة أثناء فترة التطبيق
 واجومعرفة الصعوبات التي ت بيدف :(7)م2114صبحي عيسى وسممان بدر كل من دراسة  -8

( 43)عمى عينة بمغت  الوصفيالمنيج  الباحثةواستخدم ؛ ةالرياضي التربيةالميداني في  بقسم التدريبطال
توجد العديد من أىم النتائج:  وكان، االستبيان كأداة لجمع البيانات ةاستمار  خداماستوتم ، طالب وطالبة

الذكور، ثر من كأ ثعند اإلناوبات درجة الصعمن الصعوبات التي تواجو طمبة قسم التدريب الميداني، 
 .التربية الرياضية في المدرسة صحص زيادةبزيادة الوقت الخاص لمتطبيق مع ضرورة  الباحثةوأوصى 
بيدف ربط التعميم الصفي  :(21)مYonng, & Baker, 2114يونغ وبيكركل من دراسة  -9
، واستخدم الباحثة المنيج الوصفي لدى طالب التربية الرياضية الميداني خبرة تستحق االىتمامبالتدريب 

أن عمى عينة من الطالب، وتم استخدام استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات، وكان من أىم النتائج: 
 الجانبالدراسي لطالب التربية الرياضية ويعد وسيمة لتطبيق  بالمنيجوثيقا يرتبط ارتباطًا  يالميدان التدريب
 .وتحويمو إلى سموك ممارس يالنظر 

 نالرياضية المتعاو تقييم فاعمية مدرس التربية بيدف  :(42)م2112خصاونة دمحم دراسة -41
 واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،عمى تطور أداء طالب التربية العممية خالل مرحمة التطبيق الميداني

كان من أىم و ، االستبيان كأداة لجمع البيانات ةوتم استخدام استمار ، ( طالب وطالبة78)عمى عينة بمغت 
التربية  سالتزام مدر التربية الرياضية المتعاون لدوره تجاه طالب التربية العممية،  سإدراك مدر النتائج: 

المتعاون جنًبا إلى جنب مع طالب التربية العممية وضرورة اإلعداد المسبق لممدرس  نالرياضية المتعاو 
 .من القيام بالدور المطموب منو ولتمكين

 

التعرف عمى معوقات التدريب الميداني لطالب بيدف  :(8) م2118سأن حصال دراسة -44
المسح عمى مجتمع  ببأسمو  الوصفيالباحث المنيج  مواستخد ،شعبة التدريس بكمية التربية الرياضية
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من  وكان، االستبيان كأداة لجمع البيانات ةاستمار  خداماستوتم ، البحث من جميع طالب شعبة التدريس
توحيد اإلشراف، نقص اإلمكانات، قصور في اإلعداد الميني، الوقت المخصص غير عدم أىم النتائج: 

 كاف وجود قصور في استخدام التقنيات الحديثة.
الرياضية أثناء بيدف معرفة كفايات المعمم في التربية  :(49)مYeung, 2118يونجدراسة  -42

طالب، وتم استخدام استمارة ( 421احث المنيج الوصفي عمي عينة)واستخدم الب فترة التدريب الميداني،
ثناء فترة من الطمبة كان أداؤىم مقنعًا أ%( 71أن)من أىم النتائج:  تبيان كأداة لجمع البيانات، وكاناس

ينبغي ان يعطوا فترة تدريب عممي  (%5)كانوا بحاجة إلى إعادة تقييم و%( 25)التدريب العممي، بينما
الدراسية، وان الطمبة يفتقدون إلى تطبيق  تعن الموضوعاعرفية عدم كفاية الخمفية النظرية والم، إضافية

 . يم الوقت، وضبط السموك داخل الصفعمى تنظ ةإلى القدر الميارات الحركية وتحميميا، إضافة 
الميداني بيدف الكشف عن مساىمة برنامج التدريب  :(48)مWood, 2111وود دراسة  -43
احث المنيج الوصفي عمى عينة طالب من جامعة لندن، وتم ، واستخدم البالطمبة لعممية التدريس في فيم

الميداني ساىم في  ببرنامج التدرين استخدام المقابمة كوسيمة لجمع البيانات، وكان من أىم النتائج: أ
 النظرية بالنواحي التطبيقية توربطيم لمدراساإكساب الطمبة فيمًا أعمق لمتدريس من خالل توظيفيم 

 .واجيون مشكالت في حياتيم العمميةسوف يو  ممتدريسالفيم العميق يفتقدونالطمبة بعض و 
تقويم برنامج التربية العممية من وجية نظر الطالبات  فبيد :(45) م2111ىالة طو دراسة  -44
 ةاستمار  خداماستوتم ، ( طالبة489)عمى عينة بمغت  الوصفيالمنيج  ةالباحث تواستخدمالمعممات، 

ال يساعد  يلحالابنظاميا التربية العممية  جبرنام النتائج:من أىم  وكان، اتاالستبيان كأداة لجمع البيان
ث في ىذا النظام من حي رإلى قصو ساب الطالبات الكثير من ميارات التدريس الالزمة، وأشارت اكعمى 

 .رنامج طويمة جًدا ومضّيعة لموقتالفترة الزمنية المحددة لمبو  اإلشراف عميو ومن حيث التقويم
بيدف الكشف عن فاعمية نموذج تربية عممية  :(46)مHocklyr, 2111ىوكميدراسة  -45

وتم استخدام مقررين مدة ، عينة من الطالب ىالتجريبي عمواستخدم الباحث المنيج مقترح قبل الخدمة، 
 من أىم النتائج: وكان، ( ساعات نظري وتطبيقي4)( أيام في االسبوع بواقع 5( أسابيع بـ)4)كل منيما 

وذج المستخدم أكثر فاعمية من نموذج التدريب الخطي الذي يقوم عمى التدريب النظري في أن النم
 الجامعة والتدريب العممي في فصل التخرج فقط.
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 إجراءات البحث
 :المنيج المستخدم

جراءاتومسحالدراسات ال)الوصفي م المنيج ااستخدتم    .لتحقيق ىدف البحث ية( بخطواتو وا 
 :مجتمع وعينة البحث

الييئات الرياضية والترويحية مواقع التدريب الميداني لطالب تخصص يتحدد مجتمع البحث الحالي في  
، التربية الرياضية بجامعة أسيوط ةوكمي اإلدارة الرياضية بكل من كمية التربية الرياضية بجامعة المنصورة

 م.2147م/2146( طالب في العام الدراسي 447)والبالغ إجمالي عددىم 
الحصر الشامل لكل طالب التخصص بجيتي التطبيق، باختيار عينة البحث بطريقة  ةت الباحثقاموقد  

فقد اشتممت العينة  ا( طالبًا تم استبعادىم من العينة األساسية، وبيذ21)تمت الدراسة االستطالعية عمى عدد 
( 42)لرياضية جامعة المنصورة وطالبًا بكمية التربية ا( 55)( طالبًا منيمبواقع 97)األساسية لمبحث عمى عدد 

 (.2)، موزعين عمى جيات التطبيق، كما يوضحيا جدول التربية الرياضية جامعة أسيوططالبًا بكمية 
 (2)جدول

 توصيف عينة البحث
 النسبة المئوية عدد الطالب نوع الييئة نوع الجامعة

 جامعة المنصورة
 

 %7,22 7 مديرية الشباب والرياضة
 %8,25 8 لرياضيإدارة النشاط ا

 %48,23 41 إدارة رعاية الطالب بالكميات
 %56,71 55 المجموع

 جامعة أسيوط

 %8,25 8 مديرية الشباب والرياضة
 %81.38 81 إدارة النشاط الرياضي

 %81.38 81 إدارة رعاية الطالب بالكميات
 %8,25 8 بيت الشباب

 %6,88 6 دار الضيافة بالجامعة
 %43.31 42 المجموع

 %811.11 97 إجمالي العينة
 

 :أدوات جمع البيانات
 تاستعان
 :بما يليبيانات الفي جمع  الباحثة

 

التـدريب الميـداني عـن  والمفتوحـة مجموعـة مـن األسـئمة المباشـرةعـن طريـق المقابمة الشخصية: -
بجـامعتي المنصـورة ب الطال( لممثمي 2)واألخصائيين و ييئة المعاونة( لم4)و أعضاء ىيئة التدريس( 3ـ)ل
 الباحثـةوقـد اسـتفاد الطالب اإلداري،  دالتدريب الميداني ودوره في إعدامعمومات عن  عبيدف جم، سيوطوأ

وأىـداف التـدريب  مفيـومأفـراد عينـة المقابمـة الشخصـية عـن  تاسـتجابا عمىفي التعرف من ىذه المقابالت 
تين والتأكد من تطابقيـا بمـا يسـمح بإعطـاء المقارنـة الميداني وواجبات ومسئوليات ىيئة اإلشراف بكال الجي

استخدام نتائج المقابمة الشخصية في إعداد المحاور ووضع تصور مبدئي  ممصداقية وتنتائج معبرة وذات 
 ببعض البنود المندرجة تحت كل محورمن المحاور المكونة الستمارة استبيان البحث.
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الدراســية لتخصــص اإلدارة الرياضــية  لممقــرراتتــوى بتحميــل المح االباحثــةقام: تحميللل المحتللوى -
عمــى أىــداف ومفــردات التــدريب الميــداني وكــذا المقــررات القبيمــة التــي تعطــى  فلموقــو  وذلــكبكمتــا الجيتــين، 

 .أنو المساىمة في بناء أداة البحثلمطالب قبيل خروجو لمتدريب، وعدد الساعات وما من ش
 

 ،عـن دور التـدريب الميـداني فـي إعـداد الطالـب اإلداريثـة الباحتصميم  نم :ناستمارة االستبيا -
 تم إعدادىا بناء عمى ما تم التوصل إليو من بيانات ومعمومات من الخطوات السابقة.دوق

 

 الخطوات التالية:ب إعداد استمارة االستبيان تمهذا وقد 

بالتـدريب المرتبطـة  عمى بعـض أدوات جمـع البيانـات فـي األبحـاث والدراسـات والكتـب العمميـة االطالع -8
(، 6م)2118(، صللابرين مرسللال ونسللرين أرمنللازي 84م)2119موسللي أبللو دلبللوح : مثــل الميــداني

جلللللالل نلللللوار  (، شللللليماء حسلللللانين 9م)2117 طلللللارق الشلللللام (، 2م)2117إيملللللان محفلللللوظ وا 
خصللاونة ( ومحمللد 87م)Smith, K. & Lev-Ari, L.2115ث وليفللاري(، سللمي5م)2117
 (.82م)2112

أىـداف التـدريب الميـداني، دور المشـرف الـداخمي، دور المشـرف )شـممت لالسـتبيان حاور م (4)تحديد  -2
الخارجي، مدى الفائدة من المقررات الدراسية(، تم تحديدىا بناء عمى نتائج األبحاث والدراسات والكتب 

 العممية، المقابمة الشخصية وتحميل المحتوى.

لمتخصصـين فـي مجـال اإلدارة الرياضـية والتـرويح ا *السادة الخبراء( مـن 7)تم عرض المحاور عمى  -3
 %(.411,11)الرياضي وتمت الموافقة عمييا بنسبة 

مــن  تحــت كــل محــور المفــرداتبعــد اإلتفــاق عمــى المحــاور بشــكميا النيــائي، تــم صــياغة مجموعــة مــن  -4
 اءالسللادة الخبللر عرضـيا عمــى تــم و ( مفـردة، 61)تالمبدئيـة بمغــمحـاور اسـتمارة االســتبيان فـي صــورتيا 

 مرة أخرى إلبداء الرأي عن طريق الموافقة أو الموافقة مع تعديل الصياغة أو الحذف.

تعـــديل ( مفـــردات و 3)حـــذف %( مـــع 85,11)بةعمـــى مفـــردات اإلســـتبيان بنســـ السلللادة الخبلللراءوافـــق  -5
 .المفرداتصياغة بعض 

ي صــورتو اإلجمــالي لمفــردات االســتبيان فــعــدد ال، وقــد بمــغ المفــرداتصــياغة بعــض حــذف وتعــديل تم -6
 ( مفردة.57)الثانية

، 2، 3، 4، 5)خماسـيوبدرجات التم وضع قياس شدة االستجابة لكل مفردة وفقًا لميزان تقـدير)ليكرت(  -7
 .الرأي بصورة أكثر مرونةإلتاحة مساحة لمعينة لمتعبير عن ( 4
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 :الدراسة االستطالعية
 

من خارج عينة الدراسة  طالب( 21)قواميا عينة  عمىبإجراء دراسة استطالعية  الباحثةت قام
 ( طالب من45و) كمية التربية بجامعة أسيوط( طالب من 5)بواقع األساسية ومن داخل مجتمع البحث 

واستيدفت الدراسة االستطالعية  ،م44/15/2146بتاريخ وذلك كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة، 
جراء المعامالت العممية.التعرفعمى مدى وضوح ومناسبة صياغة المفردات لمستوى ف  يم العينة وا 

مناسبة و وقد أظيرت نتائج الدراسة االستطالعية وضوح التعميمات الخاصة بأداة جمع البيانات، 
 يجاد صدق وثبات االستبيان.إلإجراء المعامالت العممية ومن ثم ، االستبيان ووضوحيا لمفرداتصياغة ال

 :المعامالت العممية الستمارة االستبيان
الدرجــة الكميــة صــدق االتســاق الـداخمي مــن خــالل إيجــاد معامــل االرتبــاط بــين  الباحثــة اســتخدم صللدق:ال -

لكل محور والدرجة الكمية لالستبيان، ومعامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور وبعضـيم الـبعض، 
 (.4)(، 3)كما موضح بجدولي 

 (3)جدول
 (21ية لإلستبيان)ن=معامل االرتباط بين درجة المحور والدرجة الكم

 المحور
أىداف التدريب 

 الميداني
دور المشرف 

 الداخمي
دور المشرف 
 الخارجي

الفائدة من المقررات 
 الدراسية

الدرجة الكمية 
 *1,685 *1,847 *1,939 *1,943 لالستبيان

 (1.44) =( 1,15)معنوية قيمة )ر( الجدولية عند مستوى  *

دال إحصـائيًا بـين الدرجـة الكميـة لكـل محـور والدرجـة  طارتباوجود (، يتضح:3)السابق من الجدول  
(، ممـا 1,15)معنويـةالكمية لالستبيان حيث أن قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدوليـة عنـد مسـتوى 

 يشير إلى صدق استمارة االستبيان.
 (4)جدول

 (21)ن=االستبيان ربين محاو معامل االرتباط 

أىداف التدريب  المحور
 انيالميد

دور المشرف 
 الداخمي

دور المشرف 
 الخارجي

الفائدة من المقررات 
 الدراسية

 *1,715 *1,646 *1,876  أىداف التدريب الميداني
 *1,687 *1,789   دور المشرف الداخمي
 *1,664    دور المشرف الخارجي
الفائدة من المقررات 

     الدراسية

 (1.44) =( 1,15)معنوية عند مستوى  قيمة )ر( الجدولية *
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 نمحاوراالسـتبيالئيًا بـين الدرجـة الكميـة وجـود ارتبـاط دال إحصـا (، يتضلح:4)السابق من الجدول   
(، ممـا يشـير إلـى صـدق 1,15)معنويةحيث أن قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى 

 استمارة االستبيان.
كمــا موضــح بجــدول ، اد قيمــة ثبــات اســتمارة االســتبيانإليجــمعامــل ألفاكرونباخ الباحثةماســتخد الثبللات: -

(5.) 

 (5)جدول 
 (21معامل ثبات المحاور واالستبيان)ن=

أىداف التدريب  المحور
 الميداني

 دور
 المشرف الداخمي

 دور
 المشرف الخارجي

 الفائدة 
 من المقررات الدراسية

 *1,663 *1,778 *1,818 *1,883 قيمة ألفاكرونباخ
 (1.44(= )1,15)معنوية دولية عند مستوى قيمة )ر( الج *

المحسـوبة أكبـر مـن  )ر(ارتباط دال إحصـائيًا حيـث أن قيمـةدوجو  يتضح:(، 5)السابق الجدول  من 
 (، مما يدل عمى ثبات االستبيان.1,15)معنويةيمتيا الجدولية عند مستوى ق
االسـتبيان ي مفردات اسـتمارة بمغ إجمالو  تة مفرداخمس( 5)عددتم حذف  بعد إجراء المعامالت العممية، -
 .(6)جدولالنيائية، الثالثة و محاور في الصورة  (4)عمى( مفردة موزعة 52)

 (6)جدول 
 محاور االستبياند العبارات الخلاصة بعلد

 محاور االستبيان م
 المفرداتعدد 

 الصورة النيائية الصورة الثانية الصورة المبدئية
 88 89 21 أىداف التدريب الميداني 8
 82 83 84 دور المشرف الداخمي 2
 82 83 84 دور المشرف الخارجي 3
 81 82 82 الفائدة من المقررات الدراسية 4

 52 57 61 اإلجمالي

 
 :الدراسة األساسية

بتطبيق استمارة  الباحثةت بعد االطمئنان لممعامالت العممية الخاصة بالصدق والثبات قام  
طالبًا بكمية التربية الرياضية جامعة ( 55)بواقع ( طالب97)عددىا لبالغ وااالستبيان عمى عينة البحث 

م وبعد 22/15/2146يوم وذلك في طالبًا بكمية التربية الرياضية جامعة أسيوط، ( 42)المنصورة و
االنتياء من تطبيق االستبيان تم جمعو وتنظيمو وتفريغ البيانات وجدولتيا إلجراء المعالجات اإلحصائية 

 .سبةالمنا
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 :المعالجات اإلحصائية
تمت المعالجات اإلحصائية لبيانات البحث باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  

SPSSلباحثة:ت ا، وقد استخدم 
 المتوسط الحسابي. -
 اإلنحراف المعياري. -
 األىمية النسبية. -
 مستقمتين. عينتين يبين متوسط لمفرق)ت( اختبار -
 حادي البسيط.األ تحميل التباين -
 .L.S.Dالموازنة مع أقل فرق معنوي محسوبًا بـ  -

 :عرض ومناقشة النتائج
وفي حدود عينة البحث والمنيج ، ولإلجابة عمى ما ُطرح من تساؤالتتحقيقًا ألىداف البحث  

 :مصنفة عمي النحو التالي نتائج،إليو من  تم التوصلما الباحثةعرض تالمستخدم 
 .ما األهدافالمتحققة للتدريب الميداني من وجهة نظر الطالب اإلداري؟()األول ساؤل عرض ومناقشة نتائج الت -

 

 (97=)نمتدريب الميدانيالمتحققة لىدافاألاألىمية النسبية لمفردات : الترتيب و (7جدول)

المتوسط  المفردات م
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األىمية 
 الترتيب النسبية

 7 %88.81 1.88 4.44 اري نحو ممارسة مينة اإلدارة الرياضية.تنمية دافعية الطالب اإلد 8

الرياضية والترويحية  ةالييئفي معرفة أوجو العمل اإلداري المتعمق ببرامج النشاط الرياضي  2
 التي يتم التدريب فييا.

4.48 1.67 89.61% 4 

 82 %81.11 8.15 4,11 سميم.الرياضية والترويحية بشكل  ةالتعرف عمى كيفية إدارة وقت العمل بالييئ 3
 83 %73.81 8.14 3.69 اكتساب الميارات التطبيقية في مجال اإلدارة الرياضية. 4
 86 %78.21 8.81 3.56 تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب اإلداري. 5
 9 %87.41 1.75 4.37 زيادة قدرة الطالب اإلداري عمى تحمل المسؤولية. 6
 85 %78.61 8.16 3.58 تصرف في المواقف الطارئة.إكساب ميارة حسن ال 7
 8 %88.21 1.73 4.48 التعاون والتفاعل مع الزمالء. 8
 84 %73.41 8.83 3.67 االستفادة من الخبرات اإلدارية لممشرفين. 9
 88 %81.81 8.18 4.14 التعود عمى استخدام المتوفر من أساليب التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة الرياضية. 81
 3 %91.21 1.81 4.58 التعود عمى مواقف القيادة والتبعية أثناء فترة التدريب الميداني. 88
 6 %89.21 1.81 4.46 تعريف الطالب بخطط الييئة الرياضية والترويحية في اإلدارة. 82
 2 %91.81 1.63 4.54 بيا بعد التخرج. العملتعريف الطالب بمجاالت العمل المتوقع  83
 87 %68.61 8.82 3.43 تح قنوات اتصال بين سوق العمل وبين طالب التخصص. ف 84
 88 %65.41 8.25 3.27 االستفادة من المقررات النظرية بالتطبيق الميداني. 85
 81 %82.81 8.16 4.84 إكساب الطالب الكفايات اإلدارية الالزمة لبيئة العمل داخل الييئة الرياضية والترويحية. 86
 5 %89.41 1.84 4.47 .والترويحيةد الطالب عمى القيام بالعمميات اإلدارية بالييئة الرياضيةتعو  87
 8 %98.11 1.66 4.55 تنمية االتجاىات االيجابية لمطالب نحو مينو اإلدارة الرياضية. 88
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أن مفردات األىداف المتحققة لمتدريب الميداني تتراوح  يتضح:(، 7)السابق الجدول  من
%(، 65.41%( و)94.11)وح أىميتيا النسبية ما بينوتترا( 3.27( و)4.55يا الحسابي ما بين)متوسط

تعريف ، تنمية االتجاىات االيجابية لمطالب نحو مينو اإلدارة الرياضيةوجاءت األىمية المرتفعة لمفردات)
دة والتبعية أثناء فترة التعود عمى مواقف القياو  الطالب بمجاالت العمل المتوقع أن يعمموا بيا بعد التخرج

 %( عمي الترتيب.91.21%( و)91.81%(، )94.11)بنسب( التدريب الميداني
 ىيئـــاتيــتم تــدريبيم فــي بقســم اإلدارة الرياضــية أن طــالب التــدريب الميــداني وقــد يرجــع ذلــك إلــى 

 أكثركـياضـية الر  رعاية الطالب ومديرية الشباب والرياضـة واألنديـة تإدارا :مثل،صناعة الرياضة المختمفة
تمــك فــي  الميــداني التــدريبفتــرة ســاىم تحــق بيــا الطــالب لمعمــل بعــد التخــرج، وتالرياضــية التــي يم تالييئــا

، وذلــك مــن خــالل التعامــل كــوين االتجاىــات االيجابيــة لمطــالب نحــو مينــة اإلدارة الرياضــيةعمــي ت الييئــات
تراكيم فـي األنشـطة والبـرامج اإلداريـة وفيـم متغيـرات وأنشـطة وبـرامج العمـل اإلداري حيـث يـتم اشـ عن قرب

يتم تدريب الطالب وترويحية ومسابقات رياضية  ةإقامة أنشطيتم الموافقة عمي كذلك و  الييئات،داخل ىذه 
 . ت اإلدارية في العملعمي المواقف القيادية والميارابيا 

أن ، مYonng, D. S., & Baker, R. E. 2114يونغ وبيكركل من ةدراس وتشير
 الجانببالمنيج الدراسي لطالب التربية الرياضية ويعد وسيمة لتطبيق الميداني يرتبط ارتباطًا وثيقاً ريبالتد

التدريب  فأىدا أنم، 2117شيماء حسانين دراسة(.وتوضح21)ممارس وتحويمو إلى سموك  يالنظر 
ي يتطمبيا الطالب في ىدف عام ومجموعة أىداف فرعية لتحديد الميارات واالحتياجات التتتحدد الميداني 

 (.5اإلداري في التدريب الميداني)
أن تدريب الطالب اإلداري عمي العمميات  ي، فم2182محمد شرباسي ويتفق ذلك مع ما ذكره 

، ووعي داري ناجح وقائد كفء في المستقبلاإلدارية المختمفة وتقييمو عمييا يساعده عمي أن يكون إ
أحد أىم المكونات الرئيسية إلعداد الصفات الواجب توافرىا في  الطالب بماىية وأىداف المؤسسة الرياضية

 (.43)الميداني طالب اإلدارة الرياضية في التدريب 
 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني)ما دور المشرف الداخلي في التدريب الميداني من وجهة نظر الطالب اإلداري؟(. -

 (97=التدريب الميداني)ن ر المشرف الداخمي في: الترتيب واألىمية النسبية لمفردات دو (8جدول)

 الترتيب األىمية النسبية اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي المفردات م

 82 %78.21 8.45 3.56 يقوم بالزيارة الميدانية لمطالب بشكل دوري. 8
 3 %93.21 1.76 4.66 يقوم بعمل لقاء تعارف بين الطالب وأعضاء اإلدارة بجية التدريب الميداني. 2
 4 %89.11 1.62 4.45 .بالييئة الرياضية والترويحيةاإلدارات المختمفة يبرنامج التدريب فيحدد لمطالب ميام  3
 88 %74.11 8.81 3.71 يقضي وقت كاف مع الطالب عند كل زيارة. 4
 6 %88.61 1.91 4.18 يضع قائمة إرشادات في بداية فترة التدريب الميداني. 5
 7 %88.11 1.98 4.15 مدي تنفيذ الطالب لممالحظات والتوجييات. يتابع 6
 2 %93.61 1.88 4.68 يتعامل مع الطالب بطريقة إنسانية. 7
 8 %94.21 1.57 4.78 يساعد الطالب عمى االعتزاز بالمينة واالىتمام بيا. 8
 5 %84.11 1.84 4.21 ميداني.يساعد في التغمب عمي الصعوبات التي تواجو الطالب أثناء فترة التدريب ال 9
 8 %79.61 1.97 3.98 يوضح نقاط التقييم لمطالب في بداية فترة التدريب بشكل واضح. 81
 9 %79.41 1.79 3.97 يستخدم أساليب متعددة وواضحة لتقييم الطالب. 88
 81 %79.41 1.83 3.97 يمتزم بنموذج بطاقة تقييم التدريب الميداني المعد من القسم. 82
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أن مفردات دور المشرف الداخمي في التدريب الميداني تتراوح  يتضح:(، 8)السابق الجدول  من
%(، 65.41%( و)94.11)بينأىميتيا النسبية ما  حوتتراو  (3.56( و)4.74)بين متوسطيا الحسابي ما 

عامل مع يت، يساعد الطالب عمى االعتزاز بالمينة واالىتمام بيا)لمفردات وجاءت األىمية المرتفعة 
( يقوم بعمل لقاء تعارف بين الطالب وأعضاء اإلدارة بجية التدريب الميدانيو  الطالب بطريقة إنسانية

 الترتيب. عمى%( 91.21%( و)91.81%(، )94.11)بنسب
وقد يرجع ذلك إلي اإلعداد المسبق لممشرفين الداخميين من خالل انتمائيم لقسم اإلدارة الرياضية 

ا ، والتي يحاول غرسين شخصيتو اإلدارية المحبة لممينةريس بالقسم حيث يتم تكويطالبًا ثم عضو ىي تد
كما يقوم المشرف  وذلك عن طريق احترام متبادل ومعاممة حسنة، ،في األجيال أو الطالب فيما بعد

 والطالب وأعضاء اإلدارة التي يتم التدريب بيا في الخارجيالداخمي بعمل لقاء تعارف يجمع بين المشرف 
التدريب الميداني  جيةمتأكيد عمي قواعد ومبادئ وقيم ونظم العمل داخل لاليوم األول لمتدريب الميداني 

 .التي يسير عمييا الطالب فيما بعدو 
 (، في وجود8)م2118صالح أنس ( و 85م)2111ىالة طو ويختمف ذلك مع دراسة كل من  

 وعدم توحيد اإلشراف. التقويمو اف ث اإلشر من حي)برنامج التدريب الميداني( النظامقصور في 
 & .Smith, Kسميث وليفاري(، 42)م2112خصاونة محمد  ويتفق ذلك مع دراسات كل من

Lev-Ari, L. 2115دلبوح موسي أبو (،6م)2118برين مرسال ونسرين أرمنازي صا (،87)م
في اطالعو عمى  ةالتربية العمميلدوره تجاه طالب  المشرف المتعاون)الداخمي(إدراك في  (،84م)2119

لدعم لمطمبة أثناء المتعاونين من أىم مصادر او  نالمشرفين التربويي، ما يستجد في مجال التربية الرياضية
دارة المؤسسات التي يتم وحرص  التطبيقفترة  مشرفي التدريب الميداني عمي توثيق العالقة بين الطالب وا 

 التدريب بيا وأيضًا العاممين بيا.
 ما دور المشرف الخارجي في التدريب الميداني من وجهة نظر الطالب اإلداري؟(.)الثالث ج التساؤل عرض ومناقشة نتائ -

 (97=)نالتدريب الميداني األىمية النسبية لمفردات دور المشرف الخارجي في: الترتيب و (9)جدول
 الترتيب األىمية النسبية اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي المفردات م
 2 %87.61 1.88 4.38 . الرياضية والترويحية ةداخل الييئلطالب بكل ما يتصل بإدارات العمل ُيعرف ا 8
 6 %86.11 1.98 4.31 يتابع حضور وغياب الطالب في سجل مخصص لذلك. 2
 7 %85.41 1.83 4.27 يشرك الطالب في وضع خطة العمل أثناء فترة التدريب الميداني. 3
 8 %82.61 1.94 4.83 ب بكل أمانة. ينقل خبراتو المينية لمطال 4

 ةبالييئ اإلدارييسيم في زيادة قدرات وميارات الطالب فيما يتعمق بالعمل  5
 5 %86.41 1.98 4.32 .الرياضية والترويحية

 3 %87.41 1.91 4.37 يتعامل مع الطالب اإلداري باحترام. 6
 8 %88.61 1.85 4.43 يستفيد الطالب من خبراتو بشكل مباشر. 7
 81 %88.41 1.99 4.17 ُيمم بدوره في عممية اإلشراف بشكل كاف. 8
 4 %87.21 1.96 4.36 يكمف الطالب بأعمال تتصل بطبيعة العمل اإلداري. 9
 88 %77.81 8.82 3.89 بشكل واضح.الميداني يوضح نقاط التقييم لمطالب في بداية فترة التدريب  81
 9 %88.61 8.89 4.18 لتقييم الطالب.يستخدم أساليب متعددة وواضحة  88
 82 %73.21 8.39 3.66 يمتزم بنموذج بطاقة تقييم التدريب الميداني المعد من القسم. 82
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أن مفردات دور المشرف الخارجي في التدريب الميداني تتراوح  يتضح(، 9)السابق الجدول  من
%( 88.61نسبية ما بين )أىميتيا ال حوتتراو  (3.66( و)4.43)بين متوسطيا الحسابي ما 

عرف ، يُ يستفيد الطالب من خبراتو بشكل مباشر)لمفردات %(، وجاءت األىمية المرتفعة 73.21و)
يتعامل مع الطالب اإلداري و  الييئة الرياضية والترويحيةالطالب بكل ما يتصل بإدارات العمل داخل 

 الترتيب. عمى%( 91.21%( و)91.81%(، )94.11)بنسب( باحترام
عن طريق صال وثيق بطالب التدريب الميداني المشرف الخارجي عمي ات يرجع ذلك إلى أن وقد

، ويؤدي ذلك نفس الوقت جية التدريب الميدانيالتواجد المستمر لممشرف داخل عممو الرسمي وىو في 
ات إلي االتصال المستمر والبناء بين المشرف الخارجي والطالب واالستفادة المستمرة من خبراتو وخبر 

 من المؤداة والمنفذةومتابعة األعمال  جية التدريب الميداني،المتواجدين داخل  والعاممين األخصائيين
 دوالترويحية المتواجالييئة الرياضية داخل  جية التدريب الميدانيتنظيم األنشطة التي تشترك بيا  خالل

أو عن طريق األنشطة المركزية  ويحيةالييئة الرياضية والتر ذاتية تنظميا سواء أكانت أنشطة بيا الطالب 
 الصادرة من الجية العامة لمييئة من المجالس والوزارات التابعة ليا.

 (، في وجود8)م2118صالح أنس ( و 85م)2111ىالة طو ويختمف ذلك مع دراسة كل من  
وقصور في ، عدم توحيد اإلشراف التقويمو ث اإلشراف من حي)برنامج التدريب الميداني(  النظامقصور في 

 اإلعداد الميني لممشرفين.
في أن  ،مSmith, K. & Lev-Ari, L. 2115وليفاريثسمي منويتفق ذلك مع دراسة كل  

 (.47)الميداني التدريب لدعم لمطمبة أثناء فترة مصادر ا مصدر ىام منالمشرفين 
بوح دلموسي أبو ( و 6)م2118صابرين مرسال ونسرين أرمنازي ويتفق ذلك مع دراسة كل من  
دارة الييئات التي يتم في(، 84م)2119 حرص مشرفي التدريب الميداني عمي توثيق العالقة بين الطالب وا 

إدراك التدريب بيا وأيضًا العاممين بيا، مواظبة مشرفي التدريب الميداني عمي التواجد بصورة دائمة وكذلك 
 .ز عمي الجانب السموكي ليؤالء الطالبوالتركي لدوره تجاه طالب التربية العممية ةالتربية العمميمشرف 

 
 
 
 
 
 
 



 
 دور التدريب الميداني في إعداد الطبلب اإلداري للعمل ببلهيئبت الريبضية والترويحية )دراسة مقبرنة(

 م8102 -للنصف األول لألبحبث العلمية -المجلد الثبني –جبمعة السقبزيق  -للبنبت كلية التربية الريبضية –مجلة بحىث التربية الشبملة 

- 511 - 

هررل توجررد فرررود ذات داللررة إحوررائية نحررو اسررتجابات الطالررب اإلداري فرري )الرابررع ومناقشررة نتررائج التسرراؤل  عرررض -
 أهداف التدريب الميداني وفقاً لمتغير نوع الجامعة؟(.

 (81جدول)
 فروق استجابات الطالب اإلداريداللة 

 (97=42+55)ن=نوع الجامعةميداني وفقًا لمتغير التدريب ال أىداففي    

 المفردات م
طالب جامعة 
 (55المنصورة)ن=

 طالب جامعة
قيمة)ت(  (42)ن=أسيوط

 الداللة المحسوبة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 تنمية دافعية الطالب اإلداري نحو ممارسة مينة اإلدارة 8
 1.396 1.98 1.55 4.52 1.97 4.38 الرياضية.

2 
معرفة أوجو العمل اإلداري المتعمق ببرامج النشاط 

الرياضية والترويحية التي يتم  ةالييئفي الرياضي 
 التدريب فييا.

4.53 1.69 4.43 1.66 1.78 1.479 

الرياضية  ةالتعرف عمى كيفية إدارة وقت العمل بالييئ 3
 1.111 *4.21 1.73 4.45 8.82 3.65 والترويحية بشكل سميم.

 1.111 *88.44 1.51 4.57 1.82 3.12 اكتساب الميارات التطبيقية في مجال اإلدارة الرياضية. 4
 1.111 *6.28 1.78 4.28 8.19 3.15 تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب اإلداري. 5
 1.118 *3.47 1.83 4.17 1.59 4.61 ري عمى تحمل المسؤولية.زيادة قدرة الطالب اإلدا 6
 1.111 *5.85 8.11 4.28 1.84 3.19 إكساب ميارة حسن التصرف في المواقف الطارئة. 7
 1.237 8.89 1.78 4.38 1.69 4.49 التعاون والتفاعل مع الزمالء. 8
 1.223 8.22 8.88 3.83 8.18 3.55 االستفادة من الخبرات اإلدارية لممشرفين. 9

81 
التعود عمى استخدام المتوفر من أساليب التكنولوجيا 

 1.116 *2.88 8.83 3.69 1.97 4.38 الحديثة في اإلدارة الرياضية.

التعود عمى مواقف القيادة والتبعية أثناء فترة التدريب  88
 الميداني.

4.41 1.62 4.64 1.63 8.55 1.823 

82 
لرياضية والترويحية في تعريف الطالب بخطط الييئة ا

 1.249 8.85 1.75 4.36 1.83 4.55 اإلدارة.

بيا بعد  العملتعريف الطالب بمجاالت العمل المتوقع  83
 التخرج.

4.64 1.62 4.41 1.63 8.88 1.173 

فتح قنوات اتصال بين سوق العمل وبين طالب  84
 1.111 *7.39 1.77 4.89 8.11 2.85 التخصص.

 1.111 *7.78 1.88 4.84 8.88 2.61 لمقررات النظرية بالتطبيق الميداني.االستفادة من ا 85

إكساب الطالب الكفايات اإلدارية الالزمة لبيئة العمل  86
 داخل الييئة الرياضية والترويحية.

4.38 1.95 3.83 8.82 2.54* 1.183 

87 
تعود الطالب عمى القيام بالعمميات اإلدارية بالييئة 

 1.188 *2.48 1.56 4.69 1.97 4.38 .حيةوالترويالرياضية

تنمية االتجاىات االيجابية لمطالب نحو مينو اإلدارة  88
 الرياضية.

4.47 1.74 4.64 1.53 8.38 1.892 

 1.111 *5.38 6.78 77.28 4.11 71.87 إجمالي مفردات أىداف التدريب الميداني

 (8.98(= )1.15) داللة( الجدولية عند مستوى ت* قيمة )
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وجود فروق دالة إحصائيًا في إجمالي مفردات أىداف التدريب  يتضح(، 81الجدول السابق) من
الميداني بين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة والطالب اإلداري بكمية التربية 

حيث أن قيمة)ت( ، الرياضية جامعة أسيوطالطالب اإلداري بكمية التربية  حلصال أسيوطالرياضية جامعة 
 (.1.15المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية)

التعرف عمى كيفية إدارة وقت العمل فروق دالة إحصائيًا في مفردات أىداف التدريب الميداني) وجود
ية تنم، اكتساب الميارات التطبيقية في مجال اإلدارة الرياضية، بشكل سميمبالييئة الرياضية والترويحية 

فتح قنوات ، إكساب ميارة حسن التصرف في المواقف الطارئة، التفكير اإلبداعي لدى الطالب اإلداري
تعود و  االستفادة من المقررات النظرية بالتطبيق الميداني، اتصال بين سوق العمل وبين طالب التخصص

لطالب اإلداري بكمية التربية بالييئة الرياضية والترويحية( بين االطالب عمى القيام بالعمميات اإلدارية 
لصالح الطالب اإلداري الرياضية جامعة أسيوط الرياضية جامعة المنصورة والطالب اإلداري بكمية التربية 

، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى الرياضية جامعة أسيوطبكمية التربية 
 (.1.15) معنوية

رة التدريب الميداني التي يمضييا طالب تخصص اإلدارة الرياضية وقد يرجع ذلك إلى طول فت
بكمية التربية الرياضية جامعة أسيوط بالييئات الرياضية والترويحية والتي تتم بشكل منفصل عن باقي 

( ساعة دراسية، حيث 451المقررات في الفصل الدراسي األخير كشكل تطبيقي منفرد، والتي تصل حتي)
الفصل الدراسي االول والثاني من  ما يتصل باإلدارة الرياضية في شكل نظري خالليتعمم الطالب كل 

ثم يتجو  الفرقة الرابعة بالتربية العممية الخارجية والفصل الدراسي االول بكميات الجامعة بالفرقة الثالثة
بيقية وخبرة لتطبيق كل ما تعممو ودرسو طوال تمك الفترة، ومع تعدد المواقف يكتسب الطالب ميارات تط

 (.4جيدة في مجال العمل اإلداري، كما يتضح من جدول)
أن ، مYonng, D. S., & Baker, R. E. 2114يونغ وبيكركل من دراسة ويتفق ذلك مع 

 الجانبالدراسي لطالب التربية الرياضية ويعد وسيمة لتطبيق  بالمنيجوثيقا يرتبط ارتباطًا  يالميدان التدريب
 (.21)ممارس سموك وتحويمو إلى  يالنظر 

زيادة قدرة الطالب اإلداري عمى وجود فروق دالة إحصائيًا في مفردات أىداف التدريب الميداني)
 التعود عمى استخدام المتوفر من أساليب التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة الرياضية، تحمل المسؤولية

كساب الطالب الكفايات اإلدارية الالزمة لبيئة العمل داخل و  ييئة الرياضية والترويحية( بين الطالب الا 
 أسيوطاإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة  بالمنصورة والطالاإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة 

، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر من التربية الرياضية جامعة المنصورةالطالب اإلداري بكمية  حلصال
 (.1.15ية)قيمتيا الجدولية عند مستوى معنو 
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 في ظل نظاموقد يرجع ذلك إلى اإلعداد المسبق لطالب كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة 
تميز بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأيضًا الخبرة التراكمية التي تمتمكيا الييئات ي يوالذ واالعتمادالجودة 

التي يتم تنظيميا  توالمسابقا األنشطةوع في وأيضًا التنفي مجال اإلدارة الرياضية الرياضية والترويحية 
 .الييئات داخل تمك

جامعة المنصورة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية 
تنمية دافعية ) في مفردات أىداف التدريب الميدانيأسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة والطالب اإلداري 

معرفة أوجو العمل اإلداري المتعمق ببرامج النشاط ، ي نحو ممارسة مينة اإلدارة الرياضيةالطالب اإلدار 
االستفادة ، التعاون والتفاعل مع الزمالء، يتم التدريب فييا يوالترويحية التفي الييئة الرياضية الرياضي 

تعريف ، ة التدريب الميدانيالتعود عمى مواقف القيادة والتبعية أثناء فتر ، من الخبرات اإلدارية لممشرفين
تعريف الطالب بمجاالت العمل المتوقع أن يعمموا ، في مجال اإلدارة المنشآت الترويحيةالطالب بخطط 

(، حيث أن قيمة)ت( االتجاىات االيجابية لمطالب نحو مينو اإلدارة الرياضية ةالتخرج وتنميبيا بعد 
 (.1.15) يةالمحسوبة أقل من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنو 

وقد يرجع ذلك إلى دراسة طالب تخصص اإلدارة الرياضية لمجموعة من المقررات الدراسية النظرية 
المرتبطة بالييئات الرياضية والترويحية وصناعة الرياضة واالتجاىات الحديثة وتطبيقاتيا في مجال اإلدارة 

العمل اإلداري المتعمق بيا، وكذلك الرياضية والتي ُتعرف الطالب بكل ما يتصل بتمك الييئات وأوجو 
أعداد الطالب الصغيرة التي يتميز بيا قسم اإلدارة مقارنة باألقسام األخرى تعمم الطالب اإللتزام والتعاون 

 فيما بينيم مما ينتج عنو تغير في سموك واتجاىات الطالب بصورة إيجابية نحو مينة اإلداري الرياضي.
أن ، مYonng, D. S., & Baker, R. E. 2114وبيكر يونغكل من دراسة ويتفق ذلك مع 

 الجانبالدراسي لطالب التربية الرياضية ويعد وسيمة لتطبيق  بالمنيجوثيقا يرتبط ارتباطًا  يالميدان التدريب
 (.21)ممارس وتحويمو إلى سموك  يالنظر 

دف عام في ىتتحدد التدريب الميداني  فأىدا أنم، 2117حسانين  ءشيما دراسةويؤكد ذلك  
ومجموعة أىداف فرعية لتحديد الميارات واالحتياجات التي يتطمبيا الطالب اإلداري في التدريب الميداني 

(5.) 
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هل توجد فرود ذات داللة إحوائية نحو استجابات الطالب اإلداري فري دور )الخامس عرض ومناقشة نتائج التساؤل  -

 .المشرف الداخلي وفقاً لمتغير نوع الجامعة؟(
 :(88)جدول 

 فروق استجابات الطالب اإلداريداللة 
 (97=42+55)ن=نوع الجامعةوفقًا لمتغير دور المشرف الداخمي في  

 المفردات م

 طالب جامعة المنصورة
 (55)ن=

 أسيوط طالب جامعة
قيمة)ت(  (42)ن=

 الداللة المحسوبة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 1.111 *82.43 1.45 4.88 8.28 2.61 يقوم بالزيارة الميدانية لمطالب بشكل دوري. 8

2 
يقوم بعمل لقاء تعارف بين الطالب وأعضاء اإلدارة 

 1.112 *3.21 1.29 4.91 1.94 4.47 بجية التدريب الميداني.

اإلدارات المختمفة برنامج التدريبفي يحدد لمطالب ميام  3
 .ة الرياضية والترويحيةبالييئ

4.55 1.51 4.33 1.75 8.57 1.821 

 1.111 *5.19 1.79 4.26 8.88 3.27 يقضي وقت كاف مع الطالب عند كل زيارة. 4
 1.738 1.33 1.82 4.15 1.97 4.88 يضع قائمة إرشادات في بداية فترة التدريب الميداني. 5
 1.111 *4.66 1.55 4.48 8.11 3.73 .يتابع مدي تنفيذ الطالب لممالحظات والتوجييات 6
 1.111 *4.82 1.11 5.11 8.18 4.44 يتعامل مع الطالب بطريقة إنسانية. 7
 1.158 *8.98 1.37 4.83 1.68 4.62 يساعد الطالب عمى االعتزاز بالمينة واالىتمام بيا. 8

يساعد في التغمب عمي الصعوبات التي تواجو الطالب  9
 لميداني.أثناء فترة التدريب ا

3.81 1.86 4.78 1.45 6.68* 1.111 

81 
يوضح نقاط التقييم لمطالب في بداية فترة التدريب 

 1.112 *3.28 1.68 4.38 8.19 3.73 بشكل واضح.

 1.413 1.84 1.82 4.15 1.77 3.98 يستخدم أساليب متعددة وواضحة لتقييم الطالب. 88

ني المعد من يمتزم بنموذج بطاقة تقييم التدريب الميدا 82
 القسم.

4.17 1.88 3.83 1.85 8.39 1.866 

 1.111 *9.88 2.88 53.57 3.36 47.29 إجمالي مفردات دور المشرف الداخمي

 (8.98(= )1.15) داللة( الجدولية عند مستوى ت* قيمة )

وجود فروق دالة إحصائيًا في إجمالي مفردات دور المشرف  يتضح(، 88)السابق الجدول  من
بين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة بجميورية  ي في التدريب الميدانيالداخم

بكمية التربية لصالح الطالب اإلداري أسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة مصر العربية والطالب اإلداري 
معنوية عند مستوى ، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية أسيوطالرياضية جامعة 

(1.15.) 
يقوم بالزيارة ) فروق دالة إحصائيًا في مفردات دور المشرف الداخمي في التدريب الميداني وجود

يقوم بعمل لقاء تعارف بين الطالب وأعضاء اإلدارة بجية التدريب  ،الميدانية لمطالب بشكل دوري
، ي تنفيذ الطالب لممالحظات والتوجيياتيتابع مد، يقضي وقت كاف مع الطالب عند كل زيارة، الميداني

يساعد في ، يساعد الطالب عمى االعتزاز بالمينة واالىتمام بيا، يتعامل مع الطالب بطريقة إنسانية
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وضح نقاط التقييم لمطالب في ، ويالتغمب عمي الصعوبات التي تواجو الطالب أثناء فترة التدريب الميداني
ن الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة والطالب ( بيبداية فترة التدريب بشكل واضح

بكمية التربية الرياضية جامعة لصالح الطالب اإلداري أسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة اإلداري 
 (.1.15، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية)أسيوط

أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة( )الداخمي ع الدرجة العممية لممشرف اارتفوقد يرجع ذلك إلى 
من خالل الخبرة العممية في مجال اإلدارة الرياضية وكذلك في اإلشراف والتوجيو عمى طالب تخصص 

دارة الاقسم اإلدارة الرياضية في التدريب الميداني لمعديد من السنوات والفصول الدراسية، حيث يعتمد 
، بينما يعتمد قسم اإلدارة ىيئة تدريس عضو( 24)عمىأسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة رياضية ال

( مدرسين 7)وعددىيئة تدريس  ء( أعضا2) عميلمنصورة الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة ا
 .(4) جدولكما يتضح من  ،مساعدين

 & .Smith, Kسميث وليفاري (،42)م2112خصاونة محمد  ويتفق ذلك مع دراسات كل من
Lev-Ari, L. 2115دلبوح موسي أبو  (،6م)2118برين مرسال ونسرين أرمنازي صا(،87)م

في اطالعو عمى ما يستجد  ةالتربية العمميلدوره تجاه طالب المشرف الداخمي إدراك في  (،84م)2119
وحرص  التطبيقثناء فترة لدعم لمطمبة أالمشرفين من أىم مصادر ا، وكذا في مجال التربية الرياضية

دارة المؤسسات التي يتم التدريب بيا وأيضًا العاممين بيا.  المشرفين عمي توثيق العالقة بين الطالب وا 
 

جامعة المنصورة وجود فروق غير دالة إحصائيًا بين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية 
مفردات دور المشرف الداخمي في التدريب في أسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة والطالب اإلداري 

يضع لنا بالييئة الرياضية والترويحية، اإلدارات المختمفة في يحدد لمطالب ميام برنامج التدريب ) الميداني
 يستخدم أساليب متعددة وواضحة لتقييم الطالب، قائمة إرشادات واضحة في بداية فترة التدريب الميداني

(، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أقل من قيمتيا ييم التدريب الميداني المعد من القسميمتزم بنموذج بطاقة تقو 
 (.1.15) الجدولية عند مستوى معنوية

بكمية التربية الرياضية جامعة وقد يرجع ذلك إلى أن ميمة المشرف الداخمي األساسية سواء 
الميداني ىي تحديد طريقة ونظام أسيوط في بداية التدريب بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة أو 

رشادات واضحة وكذلك إستخدام وسائل متنوعة لتقويم  العمل عن طريق وضع مجموعة نقاط رئيسية وا 
 جيود الطالب.

 في وجود (،8م)2118( وصالح أنس 85م)2111ىالة طو ويختمف ذلك مع دراسة كل من 
، عدم توحيد اإلشراف وقصور في التقويمو  ث اإلشرافمن حي)برنامج التدريب الميداني(  النظامقصور في 

 اإلعداد الميني لممشرفين.
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دور استجابات الطالب اإلداري في  عرض ومناقشة نتائج التساؤل السادس)هل توجد فرود ذات داللة إحوائية نحو
 المشرف الخارجي وفقاً لمتغير نوع الجامعة؟(.

 استجابات الطالب اإلداري: داللة فروق (82جدول)
 (97=42+55)ن=نوع الجامعةوفقًا لمتغير  ر المشرف الخارجيدو في  

 المفردات م

طالب جامعة 
 (55المنصورة)ن=

 طالب جامعة
قيمة)ت(  (42)ن=سيوطأ 

 المحسوبة
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

8 
 اخل الييئةُيعرف الطالب بكل ما يتصل بإدارات العمل د

 1.325 1.98 1.59 4.48 8.15 4.38 . الرياضية والترويحية

 1.111 *7.79 1.29 4.91 1.95 3.84 يتابع حضور وغياب الطالب في سجل مخصص لذلك. 2

يشرك الطالب في وضع خطة العمل أثناء فترة التدريب  3
 1.228 8.23 1.62 4.38 1.96 4.88 الميداني.

 1.111 *6.83 1.45 4.78 1.97 3.69 لمطالب بكل أمانة. ينقل خبراتو المينية  4

5 
يسيم في زيادة قدرات وميارات الطالب فيما يتعمق 

 1.111 *5.37 1.47 4.79 1.99 3.96 .بالييئة الرياضية والترويحية بالعمل اإلداري

 1.111 *7.53 1.28 4.95 1.97 3.93 يتعامل مع الطالب اإلداري باحترام. 6
 1.111 *6.97 1.28 4.95 1.94 4.14 لطالب من خبراتو بشكل مباشر.يستفيد ا 7
 1.111 *4.75 1.71 4.55 8.13 3.78 ُيمم بدوره في عممية اإلشراف بشكل كاف. 8
 1.111 *7.18 1.37 4.91 1.98 3.95 يكمف الطالب بأعمال تتصل بطبيعة العمل اإلداري. 9

81 
التدريب  يوضح نقاط التقييم لمطالب في بداية فترة

 1.889 1.22 8.12 3.86 8.21 3.98 بشكل واضح.الميداني 

 1.111 *3.73 8.36 3.57 1.87 4.47 يستخدم أساليب متعددة وواضحة لتقييم الطالب. 88

يمتزم بنموذج بطاقة تقييم التدريب الميداني المعد من  82
 1.111 *85.36 1.28 4.95 8.17 2.67 القسم.

 1.111 *88.72 3.65 55.11 3.22 46.65 شرف الداخميإجمالي مفردات دور الم

 (8.98(= )1.15) داللة( الجدولية عند مستوى ت* قيمة )

 يتضح: (، 82الجدول السابق) من
وجود فروق دالة إحصائيًا في إجمالي مفردات دور المشرف الخارجي في التدريب الميدانيبين 

بكمية التربية الرياضية جامعة لمنصورة والطالب اإلداري الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة ا
، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر أسيوطبكمية التربية الرياضية جامعة لصالح الطالب اإلداري أسيوط 

 (.1.15)من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية 
يتابع حضور ) يدانيمفردات دور المشرف الخارجي في التدريب المفروق دالة إحصائيًا في  وجود

قدرات  بكل أمانة، يسيم في زيادة ينقل خبراتو المينية لمطالبفي سجل مخصص لذلك،  وغياب الطالب
يستفيد الطالب من ، يتعامل مع الطالب اإلداري باحترامفيما يتعمق بالعمل اإلداري،  وميارات الطالب

 ةتتصل بطبيعيكمف الطالب بأعمال  ،ُيمم بدوره في عممية اإلشراف بشكل كاف، خبراتو بشكل مباشر
، يمتزم بنموذج بطاقة تقييم التدريب الميداني المعد من القسم( بين الطالب اإلداري بكمية العمل اإلداري
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لصالح الطالب أسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة والطالب اإلداري التربية الرياضية جامعة المنصورة 
، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند أسيوطجامعة  بكمية التربية الرياضيةاإلداري 

 (.1.15مستوى معنوية)
أخصائي نشاط( من خالل التنوع )وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع المؤىل العممي لممشرف الخارجي 

طالب  في المؤىالت العممية ما بين بكالوريوس ودبموم عالي وماجستير ودكتوراه وكذلك في المتابعة عمى
تخصص اإلدارة الرياضية في التدريب الميداني لمعديد من السنوات، حيث المؤىل العممي لممشرفين 

( ماجستير، بينما 4الي و)( دبموم ع4البكالوريوس و) عمى( حاصمين 3)أسيوط الخارجيين في جامعة 
خرج، كما يتضح من البكالوريوس وحديثي الت عمى( حاصمين 9)المنصورة ن الخارجيين في جامعة المشرفي
 (. 4)جدول 

في أن  ،مSmith, K. & Lev-Ari, L. 2115وليفاريثسمي منويتفق ذلك مع دراسة كل  
 (.47)الميداني التدريب لدعم لمطمبة أثناء فترة مصادر ا مصدر ىام منالمشرفين 
دلبوح موسي أبو ( و 6)م2118صابرين مرسال ونسرين أرمنازي ويتفق ذلك مع دراسة كل من  
دارة الييئات التي يتم في(، 84م)2119 حرص مشرفي التدريب الميداني عمي توثيق العالقة بين الطالب وا 

إدراك التدريب بيا وأيضًا العاممين بيا، مواظبة مشرفي التدريب الميداني عمي التواجد بصورة دائمة وكذلك 
 .الجانب السموكي ليؤالء الطالبوالتركيز عمي  لدوره تجاه طالب التربية العممية ةالتربية العمميمشرف 
يستخدم )الميداني مفردات دور المشرف الخارجي في التدريب وجود فروق دالة إحصائيًا في  

أساليب متعددة وواضحة لتقييم الطالب( بين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة 
ة لصالح الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضيأسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة والطالب اإلداري 
 (.1.15)معنوية ، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى جامعة المنصورة

قرىا قسم اإلدارة الرياضية بكمية التربية في أساليب التقييم الرسمية التي أالتنوع  إلىوقد يرجع ذلك 
 وذلك عن طريق تصميم استمارات لتقييم الطالب في نياية الفصل في جامعة المنصورة،الرياضية 

التدريب الميداني أساليب التقييم الدورية لموقوف عمي  جيات، كما تضع الدراسي وتقييم لجان االمتياز
 .طالب طوال فترة التدريب الميدانيمستوى ال

ة المنصورة رياضية جامعوجود فروق غير دالة إحصائيًا بين الطالب اإلداري بكمية التربية ال
مفردات دور المشرف الخارجي في التدريب في أسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة والطالب اإلداري 

يشرك الطالب الييئة الرياضية والترويحية، )ُيعرف الطالب بكل ما يتصل بإدارات العمل داخل الميداني 
ح نقاط التقييم لمطالب في بداية فترة التدريب ويوض في وضع خطة العمل أثناء فترة التدريب الميداني

 (.1.15)معنوية بشكل واضح(، حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أقل من قيمتيا الجدولية عند مستوى 
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المشرف الخارجي عمي اتصال وثيق بطالب التدريب الميداني عن طريق  وقد يرجع ذلك إلى أن
الطالب في إدارة االنشطة  واشتراكلميداني، بجية التدريب االتواجد المستمر لممشرف داخل عممو 

والمسابقات التي تتم في جية التدريب الميداني من خالل وضع ىيكل وخطة تنفيذ األنشطة وشرح دور 
 كل طالب في متابعة تطبيق تمك األنشطة والمسابقات.

 (، في وجود8)م2118صالح أنس ( و 85م)2111ىالة طو ويختمف ذلك مع دراسة كل من  
، عدم توحيد اإلشراف وقصور في التقويمو ث اإلشراف من حي)برنامج التدريب الميداني( النظامفي قصور 

 اإلعداد الميني لممشرفين.
 

هل توجد فرود ذات داللة إحوائية نحو استجابات الطالب اإلداري في )السابع عرض ومناقشة نتائج التساؤل  -
 المقررات الدراسية وفقاً لمتغير نوع الجامعة؟(.

 

 (83)جدول 
 (97=42+55)ن=نوع الجامعةوفقًا لمتغير  المقررات الدراسيةفي  استجابات الطالب اإلداريداللة فروق 

 م
طالب جامعة  الدراسية المقررات

 (55المنصورة)ن=
 طالب جامعة

قيمة)ت(  (42)ن=سيوطأ 
 المحسوبة

 الداللة
المتوسط  سيوطالمسمي بجامعة أ المسمي بجامعة المنصورة

 سابيالح
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

8 
 مبادئ 

 اإلدارة الرياضية
 مقدمة في

 1.168 8.89 1.88 4.38 1.81 4.64 إدارة التربية البدنية 

 1.624 1.49 1.71 4.45 1.79 4.53 التنظيمات الرياضية التنظيمات الرياضية 2
 1.111 *84.38 1.52 4.79 8.13 2.47 دة في المجال الرياضيالقيا سيكولوجية القيادة الرياضية 3
 1.165 8.86 1.67 4.51 8.11 4.88 إدارة المنشآت الرياضية إدارة المؤسسات الرياضية 4
 1.716 1.37 1.71 4.55 1.76 4.49 والقوانين الرياضية الموائح التشريعات والقوانين الرياضية 5

6 
 العالقات العامة

 رياضيفي المجال ال
 العالقات العامة
 1.111 *3.77 1.45 4.88 1.99 4.24 الترويح الرياضي

 1.111 *7.85 1.75 4.28 8.31 2.56 اإلعالم الرياضي اإلعالم الرياضي 7

8 
 التخطيط

 1.111 *4.44 1.55 4.78 1.78 4.88 ادارة المسابقات الرياضية في المجال الرياضي

 1.881 8.68 1.72 4.36 8.84 4.11 جال الرياضيالتسويق في الم التسويق الرياضي 9

دارة 81  تنظيم وا 
 المعسكرات الرياضية والكشفية

 1.111 *83.47 1.82 4.24 1.78 2.12 ادارة المعسكرات

 1.111 *8.78 4.95 44.93 3.88 37.24 إجمالي المقررات الدراسية

 (8.98(= )1.15) داللة( الجدولية عند مستوى ت* قيمة )

 يتضح: (، 83ول السابق)الجد من
الطالب في فترة التدريب وجود فروق دالة إحصائيًا في إجمالي المقررات الدراسية التي يستفيد منيا 

بكمية التربية الرياضية ين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة المنصورة والطالب اإلداري الميداني
حيث أن قيمة)ت( المحسوبة  أسيوط،التربية الرياضية جامعة بكمية لصالح الطالب اإلداري أسيوط جامعة 

 (.1.15)معنوية أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى 
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المقررات الدراسية التي يستفيد منيا الطالب في فترة التدريب الميداني فروق دالة إحصائيًا في  وجود
 التخطيط فيياضي، اإلعالم الرياضي، )سيكولوجية القيادة الرياضية، العالقات العامة في المجال الر 

دارة المعسكرات الرياضية والكشفية( بين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية  المجال الرياضي وتنظيم وا 
جامعة المنصورة والطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جامعة أسيوط لصالح الطالب اإلداري بكمية 

حيث أن قيمة)ت( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى  التربية الرياضية جامعة أسيوط،
 (.1.15)معنوية 

تعتمد عمي تدريس أسيوطبكمية التربية الرياضية جامعة ظام الدراسة انتوقد يرجع ذلك إلى 
المقررات الدراسية من خالل الواقع العممي والتطبيقي بجيات التدريب الميداني بالييئات الرياضية 

ة، وأيضًا عدد أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة الرياضية في تدريس المقررات حسب والترويحي
بسوق العمل  وارتباطوالتخصص الدقيق لكل منيم، ويسيم ذلك في فيم أكثر عمقًا لمحتوى المقرر 

 بالييئات الرياضية والترويحية.
 ,Yonng, D. S., & Bakerيونغ وبيكرو  مWood, K. 2111 وود دراسة ويتفق ذلك مع 

R. E. 2114الميداني ساىم في إكساب الطمبة فيمًا أعمق لمتدريس من خالل  ببرنامج التدريان إلى م
 (.21)(،48)إلى سموك ممارس والتطبيقية وتحويمالنظرية بالنواحي  توربطيم لمدراساتوظيفيم 

معة المنصورة بين الطالب اإلداري بكمية التربية الرياضية جاوجود فروق غير دالة إحصائيًا 
في المقررات الدراسية التي يستفيد منيا الطالب في أسيوط بكمية التربية الرياضية جامعة والطالب اإلداري 
مبادئ اإلدارة الرياضية، التنظيمات الرياضية، إدارة المؤسسات الرياضية، )الميدانيفترة التدريب 

قيمتيا الجدولية )ت( المحسوبة أقل من ن قيمةحيث أالرياضي(،  والتسويقالتشريعات والقوانين الرياضية 
 (.1.15)معنويةعند مستوى 

وقد يرجع ذلك إلى وجود مقررات دراسية أساسية يتعمميا الطالب بقسم اإلدارة الرياضية، وتسيم 
العمميات اإلدارية بالمبادئ اإلدارية الرياضية، القوانين والموائح الرياضية، وعي الطالب اإلداري في 

 ة الرياضية.طالب اإلدار إعداد في  كمكون رئيسيالرياضية  ة وماىية وأىداف المؤسساتالمتنوع
عن عدم كفاية الخمفية النظرية والمعرفية ىإل م،Yeung, W 2118يونجدراسة ويختمف ذلك مع 

محمد ويتفق ذلك مع دراسة (. 49)التحميل و تطبيق الالدراسية، وان الطمبة يفتقدون إلى  تالموضوعا
تصاصات االخبماىية وأىداف المؤسسة الرياضية، وعي الطالب اإلداري الرياضي ىإل م،2182شرباس 

داري تدريب عمى العمميات اإلدارية المختمفة وتقييمو عمييا يساعده عمي أن يكون إوالموائح القانونية وال
 (.43)المستقبلناجح وقائد كفء في 
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فرود ذات داللة إحوائية نحو استجابات الطالب اإلداريفي دور هل توجد )الثامن عرض ومناقشة نتائج التساؤل  -
 التدريب الميداني وفقاً لمتغير المستوى التحويلي؟(.

 

 استجابات الطالب اإلداري: داللة فروق (84جدول)
 (42+55)ن=يي وفقًا لمتغير المستوى التحصيمفي دور التدريب الميدان

مجموع  التباين نوع العينة المحاور
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

 متوسط
 مجموع المربعات

 قيمة)ف(
 الداللة المحسوبة

 أىداف
 التدريب الميداني

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 818.658 3 325.682 بين المجموعات

 81.557 58 538.427 داخل المجموعات 1.111 *81.283

  54 864.819 المجموع

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 895.172 3 585.286 وعاتبين المجم
 34.259 38 8318.855 داخل المجموعات 1.113 **5.694

  48 8887.178 المجموع

 دور
 المشرف
 الداخمي

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 47.119 3 848.127 بين المجموعات

 9.222 58 471.388 داخل المجموعات 1.114 *5.198

  54 688.345 المجموع

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 29.693 3 89.181 بين المجموعات

 6.688 38 258.216 داخل المجموعات 1.119 **4.492

  48 341.286 المجموع

 دور
 المشرف 
 الخارجي

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 78.669 3 236.116 بين المجموعات

 6.368 58 324.438 داخل المجموعات 1.111 *82.367

  54 561.436 المجموع

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 93.571 3 281.781 بين المجموعات

 7.134 38 267.291 داخل المجموعات 1.111 **83.313

  48 548.111 المجموع

 إجمالي
 االستبيان

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 598.286 3 8794.648 بين المجموعات

 4.658 58 237.533 داخل المجموعات 1.111 *828.448
  54 2132.882 المجموع

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 799.897 3 2399.691 بين المجموعات

 81.668 38 3165.388 داخل المجموعات 1.111 **9.986

  48 5465.178 المجموع

 (2.79(= )1.15) داللة* قيمة )ف( الجدولية عند مستوى 
 (2.92(= )1.15) داللةقيمة )ف( الجدولية عند مستوى  **

استجابات الطالب اإلداري فـي بين  إحصائيا دالةفروق  وجود يتضح:(، 84الجدول السابق) من 
فــي محــاور اإلســتبيان وفــي إجمــالي الدرجــة الكميــة  دور التــدريب الميــداني وفقــًا لمتغيــر المســتوى التحصــيمي

دعـي (، ممـا 1.15معنويـة)لمحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى ، حيث أن قيمة)ف( الإلستبيان
( لمعرفــة اتجــاه الفــروق بــين المتوســطات L.S.Dالباحثةإلســتخدام الموازنــة مــع أقــل فــرق معنــوي بإســتخدام)

 لصالح أيا من المستويات التحصيمية)ممتاز، جيد جدًا، جيد ومقبول(. 
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 (85جدول)
 الطالب اإلدارياستجابات الموازنة مع أقل فرق معنويفي

 (42+55)ن=دور التدريب الميداني وفقًا لمتغير المستوى التحصيميل

 المتوسط الحسابي العدد المستوى التحصيمي نوع العينة المحاور
 الفروق بين المتوسطات

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول

 أىداف
التدريب 
 الميداني

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 *6.195 3.111 1.583  67.81 5 مقبول
 *5.582 *2.487   68.38 86 جيد

 *3.195    71.81 85 جيد جدا
     73.89 89 ممتاز

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 5.131 *9.728 *5.935  78.64 88 مقبول
 1.915 3.786   77.57 84 جيد

 4.691    88.36 84 جيد جداً 
     76.67 3 ممتاز

 دور
 المشرف
 الداخمي

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 *5.653 *3.467 *3.483  43.41 5 مقبول
 *2.241 1.154   46.88 86 جيد

 *2.886    46.87 85 جيد جداً 
     49.15 89 ممتاز

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 3.168 *3.727 *2.583  58.27 88 مقبول
 1.548 8.284   53.79 84 جيد

 1.667    55.11 84 جيد جداً 
     54.33 3 ممتاز

 دور
 المشرف
 الخارجي

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 *7.153 *6.867 *4.625  48.11 5 مقبول
 *2.428 *2.242   45.62 86 جيد

 1.886    47.87 85 جيد جداً 
     48.15 89 ممتاز

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 *8.242 *5.919 *4.152  58.19 88 مقبول
 *4.891 8.857   55.84 84 جيد

 2.333    57.11 84 جيد جداً 
     59.33 3 ممتاز

 إجمالي
 االستبيان

طالب جامعة 
 المنصورة

 (55)ن=

 *88.811 *83.333 *8.551  852.21 5 مقبول
 *81.251 *4.783   861.75 86 جيد

 *5.467    865.53 85 جيد جداً 
     878.11 89 ممتاز

 طالب جامعة
 (42)ن= أسيوط

 *86.333 *89.357 *82.511  874.11 88 مقبول
 3.833 6.857   886.51 84 جيد

 3.124    893.36 84 جيد جداً 
     891.33 3 ممتاز

 (1.15* دال عند مستوى معنوية)

استجابات بين متوسطات ية ذات داللة معنو فروق  وجود يتضح:(، 85)السابق الجدول  من
ممتاز، جيد جدًا، جيد ومقبول( )التحصيميالطالب اإلداري في دور التدريب الميداني وفقًا لمتغير المستوى 

)ممتاز( لدى  األعمىلصالح المستوى التحصيمي ، في محاور استمارة اإلستبيان والدرجة الكمية لإلستبيان
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رة، ولصالح المستوي التحصيمي العالي )جيد جدًا( لدى طالب كمية التربية الرياضية جامعة المنصو 
 .أسيوطكمية التربية الرياضية جامعة طالب 
وقد يرجع ذلك إلى حجم مجموعات طالب التدريب الميداني بالييئات الرياضة والترويحية، وتتراوح  

وعن طريق  ( طالب، مما يدل عمى فاعمية الطالب بجية التدريب الميداني41: 6)بين المجموعة ما 
المساعدة من المشرفين الداخمي والخارجي، واإللتزام واإلنضباط في الحضور واإلشتراك الجاد في فعاليات 

 وكذلكدرجات عالية وبالتبعية مستوى تحصيمي مرتفع.  عمىالييئة الرياضية والترويحية يحصل الطالب 
طريق تصميم استمارات لتقييم الطالب وذلك عن في أساليب التقييم الرسمية لوضع درجات الطالب، عالتنو 

التدريب الميداني أساليب التقييم الدورية  جيات، كما تضع الدراسي وتقييم لجان االمتياز في نياية الفصل
 .طالب طوال فترة التدريب الميدانيمستوى ال عمىلموقوف 
ر التربية في دو ةإحصائي داللةفروق ذات إلى وجود م، 2119دلبوح موسي أبو دراسة تتفق مع  
عبد (، 9م)2117 طارق الشام كل من (. وتختمف مع دراسة 44)التحصيمي تعزى إلى مستوى العممية 
 رحمارشة وعمالسالم 

ودرجة تقييميم لمميام  إلى عدم وجود عالقة بين المعدل التراكمي لمطالب(، 81م)2188 الريماوي 
د عالقة بين درجات الطالب في مادة التدريب اإلشرافية والتدريسية لمشرفي التدريب الميداني وعدم وجو 

عدم وجود فروق وكذلك  الميداني ودرجة تقييميم لمميام اإلشرافية والتدريسية لمشرفي التدريب الميداني
 .فةكافي مجاالت الدراسة  ةداللة إحصائيذات 

 استنتاجات البحث:
 

تحليلها يمكن أن تتحدد أهم االستنتاجات في ضوء نتائج آراء عينة البحث وما أسفرت عنه النتائج السابقة و
 فيما يلي:

  تنمية االتجاىات االيجابية أىم أىداف التدريب الميداني تمثل المساىمة في إعداد الطالب اإلداري إلى
 .لمطالب نحو مينو اإلدارة الرياضية

  بمينة از عمى االعتز  اإلداري بمساعدة الطالالمشرف الداخمي في التدريب الميداني في  ريتصف دو
 اإلدارة الرياضية واالىتمام بيا.

  من خبراتو بشكل اإلداري الطالب  في إستفادةدور المشرف الخارجي في التدريب الميداني يتصف
 .مباشر

 بكمية التربية في أىداف التدريب الميداني لصالح الطالب اإلداري  ذات دالة إحصائيةفروق  توجد
 .أسيوطالرياضية جامعة 

 لصالح الطالب اإلداري  عندور المشرف الداخمي في التدريب الميدانيدالة إحصائية  توجد فروق ذات
 .أسيوطبكمية التربية الرياضية جامعة 
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 لصالح الطالب اإلداري  عندور المشرف الخارجي في التدريب الميداني ذات دالة إحصائيةفروق  توجد
 .أسيوطبكمية التربية الرياضية جامعة 

 في المقررات الدراسية التي يستفيد منيا الطالب اإلداري في فترة  إحصائيةذات دالة فروق  توجد
 .أسيوطبكمية التربية الرياضية جامعة التدريب الميداني لصالح الطالب اإلداري 

 استجابات الطالب اإلداري في دور التدريب الميداني وفقًا لمتغير  نإحصائية عدالة ذات فروق  توجد
 الطالب اإلداري.لدى األعمى المستوى التحصيمي  ي لصالحالمستوى التحصيم

 توصيات البحث:
 مجموعة من المقترحات مونفة كالتالي: الباحثةفي ضوء نتائج البحث الحالي، يقدم  

 

 فيما يتعمق بأىداف التدريب الميداني في إعداد الطالب اإلداري: -

  عممي.شكل  إلىنقل الخبرات المتوفرة لدى الطالب من المقررات النظرية 

 .استثمار إمكانات الييئات الرياضية والترويحية في تنفيذ أنشطة ومسابقات مختمفة 

 فيما يتعمق بدور المشرف الداخمي في إعداد الطالب اإلداري: -

 .زيارة الطالب اإلداريين بصفة مستمرة وبموعد مسبق 

 .قضاء وقت كاف مع الطالب اإلداريين لمتوجيو ومعالجة الصعوبات والسمبيات 

 ختيار المشرف الداخمي وفقًا لمدرجة العممية األعمى استثمارًا لخبراتو.ا 

 فيما يتعمق بدور المشرف الخارجي في إعداد الطالب اإلداري: -

 .اإللمام بدوره في عممية اإلشراف ونقل خبراتو لمطالب اإلداريين 

 .إشراك الطالب في وضع الخطط والبرامج لممنشآة الترويحية 

 ارجي وفقًا لممؤىل العممي األعمى استثمارًا لخبراتو.اختيار المشرف الخ 

 فيما يتعمق بالمقررات الدراسية التي تفيد في إعداد الطالب اإلداري: -

 .إضافة مقررات جديدة في مجال اإلدارة الرياضية في المؤسسات الرياضية والترويحية 

 لوجود أنشطة ومسابقات في  اإلىتمام بمقرر إدارة المعسكرات وأنشطة الخالء وخاصة الجزء العممي
 بعض المنشآت الترويحية عن الرحالت الخموية والجوالة والمعسكرات.

  كيفية الدعاية واإلعالن لتسويق الييئات  عمىاإلىتمام بمقرر اإلعالم الرياضي من خالل التطبيق
 والترويحية وبرامجيا. ةوالمنشآت الرياضي

  لدوره في توضيح العالقة بين الطالب اإلداري والمشرفين اإلىتمام بمقرر القيادة في المجال الرياضي
 والعاممين بالييئات الرياضية والترويحية.

 الرياضية والترويحية التي يطبق بيا التدريب الميداني: ةاختيار الييئفيما يتعمق بمعايير  -

 أو خارجيا الييئةفرص المشاركة لمطالب في إدارة األنشطة والمسابقات سواء داخل  توفر. 
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 بشكل كاف.والمسابقات األجيزة واألدوات وأماكن تنفيذ األنشطة  توفر 

 متخصصين في مجال إدارة األنشطة والمسابقات. نأكاديمييأخصائيين  توفر 

 .توفر بعض أساليب التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة الرياضية 

  بما و....إلخ(، )دور صحافة، مراكز شباب، نوادي، مكاتب رعاية شباب تنويع جيات التطبيق
 يضمن تنوع الخبرات المكتسبة ومقابمة الميول الموجودة لدى الطالب.

 فيما يتعمق بالتوجيات الحديثة من البحوث العممية في مجال التدريب الميداني: -

  العالمية الحديثة. الكفاياتفي ضوء  التدريب الميدانيتطوير معايير اختيار مشرفي 
  في ضوء إدارة الجودة الشاممة. ب اإلداريالطالتصور مقترح لتطوير أداء 
 .أنماط السموك القيادي في عالقتيا بمستوى الخبرة المكتسبة في التدريب الميداني 

 .العالقة بين التقديرات في المقررات النظرية ومستوى الطالب في التدريب الميداني 
 
 
 
 



 
 دور التدريب الميداني في إعداد الطبلب اإلداري للعمل ببلهيئبت الريبضية والترويحية )دراسة مقبرنة(

 م8102 -للنصف األول لألبحبث العلمية -المجلد الثبني –جبمعة السقبزيق  -للبنبت كلية التربية الريبضية –مجلة بحىث التربية الشبملة 

- 514 - 

 المراجلع
 : المراجع بالمغة األجنبية:أوالً 
، دار 2، جالمينة، اإلعداد الميني والنظام األكاديمي -التربية البدنية والرياضةأصول ، أمين الخولي .4

 م.4996الفكر العربي، القاىرة، 
 

جالل نوار، تقويم برنامج التدريب الميداني لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات  .2 إيمان محفوظ وا 
، كمية التربية ية البدنية والرياضةالمجمة العممية لمتربباإلسكندرية شعبة الترويح، بحث منشور، 

 م.2117الرياضية لمبنات، اإلسكندرية،
مجمة منياج مقترح لمصحافة الرياضية لطالب كميات التربية الرياضية، بحث منشور، ، بياء سيد .3

 م.2114، سوىاج، الثقافة والتنمية
فرص العمل المتاحة تقويم التدريب الميداني لكميات التربية الرياضية في ضوء ، دعبد الحمي سحر .4

 م.4998، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنات، القاىرة، جامعة حموان، لمخريجات
مقترحة لمقرر التدريب الميداني لطالب شعبة اإلدارة الرياضية والترويح بكمية شيماء حسانين، خطة  .5

 م.2117سيوط، ، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة أالتربية الرياضية
صابرين مرسال ونسرين أرمنازي، معوقات التدريب الميداني لشعبة اإلدارة الرياضية لمبنات جامعة  .6

، كمية التربية الرياضية لمبنات، المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضةاإلسكندرية، بحث منشور، 
 م.2118اإلسكندرية، 

طمبة التدريب الميداني في قسم التربية الرياضية  الصعوبات التي تواجو، وسممان بدر عيسىصبحي  .7
 م.2114، (43)العدد ، مجمة اتحاد الجامعات العربيةكما يراىا الطمبة،  الوطنيةبجامعة النجاح 

صالح أنس، معوقات التدريب الميداني لطالب شعبة التدريس بكمية التربية الرياضية ببورسعيد، بحث  .8
المنظومة التعميمية  -، إستراتيجية التعميم النوعي في مصرثانيالمؤتمر العممي السنوي المنشور، 

 م.2114وبناء المجتمع، كمية التربية النوعية، دمياط، جامعة المنصورة، 
تقويم الميام اإلشرافية والتدريسية لمشرفي التدريب الميداني من وجية نظر الطالب ، طارق الشامخ .9

، جامعة المجمة العممية لكمية التربية الرياضيةميدانية(، دراسة )السعودية المعمم بالمممكة العربية 
 .  م2117المنوفية، مصر، 

عبد السالم حمارشة وعمر الريماوي، المعوقات التي تواجو طمبة التدريب الميداني في دائرة التربية  .41
العموم  -جامعة النجاح لألبحاثالرياضية في جامعة القدس من وجية نظر الطمبة، مجمة 

 م. 2144، فمسطين، (4)العدد ، (25)المجمد ، يةاإلنسان



 
 دور التدريب الميداني في إعداد الطبلب اإلداري للعمل ببلهيئبت الريبضية والترويحية )دراسة مقبرنة(

 م8102 -للنصف األول لألبحبث العلمية -المجلد الثبني –جبمعة السقبزيق  -للبنبت كلية التربية الريبضية –مجلة بحىث التربية الشبملة 

- 511 - 

، دار زىران لمنشر األصول العممية والفنية لبناء المناىج والبرامج في التربية الرياضية، ليمى زىران .44
 م.2113والتوزيع، القاىرة، 

محمد خصاونة، فاعمية مدرس التربية الرياضية المتعاون عمي تطور أداء طالب التربية العممية،  .42
 م.2112، عمان، األردن، (5)العدد ، (47)المجمد ، مؤتة لمبحوث والدراسات مجمة

، رسالة ماجستير، قسم معيار تقييم طالب اإلدارة الرياضية في التدريب الميدانيمحمد شرباس،  .43
 م.2142اإلدارة الرياضية، كمية التربية الرياضية، جامعة طنطا، مصر، 

لعممية في إعداد الطالب المعمم في كمية التربية الرياضية دور برنامج التربية ا، أبو دلبوحموسي  .44
 م.2119سوريا، (، 25)المجمد (، 2+4)العدد ، مجمة جامعة دمشق، عة اليرموكجام

مركز مجمة تقويم برنامج التربية العممية بكمية التربية من وجية نظر الطالبات المعممات، ، ىالة طو .45
 م.2111، مكة المكة، جامعة أم القرى، (47)العدد ، البحوث التربوية والنفسية

 ثانيُا: المراجع بالمغة األجنبية:
16. Hockly ،N, (2000). Modeling and cognitive apprenticeship in teacher education .

ELT Journal, Volume (54) ,Issue (2). 

17. Smith, K. & Lev-Ari, L. (2005). The place of the practicum in pre-service 

teacher education: the voice of the students .Asia-Pacific Journal of Teacher 

Education, Volume (33) ,Issue (3). 

18. Wood, K. (2000). The experience of learning to teach: changing student teachers' 

ways of understanding teaching .Journal of Curriculum Studies, Volume (31) ,

Issue (1). 

19. Yeung, W. 2001 .)The performance of pre-service student teacher (physical 

education) during teaching practice in Hong Kong .A paper presented at the 

21stInternational Seminar for Teacher Education (ISTE), College of 

Education, Kuwait. February 10-16- 2001. 

20. Yonng, D. S., & Baker, R. E. (2004). Linking classroom to professional 

practice: The internship as practical learning experience worthy of academic 

credit .JOPERD, Volume (75) ,Issue (1). 


