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  الشكر والتقدير
  

رب السماوات ورب األرض ورب العرش العظيم، والصالة والسالم على حبيب القلوب بسم اهللا 

  :) ص(محمد النبي األمين، وانطالقا من حديث الرسول

   "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس                           " 

الحمد هللا الذي من علي إتمام هذه الرسالة التي كانت إحدى أمالي في الحياة، وال يسعني إال أن 

أتقدم بعظيم الشكر هللا أوالً على كل شيء ثم إلى أستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم عرمان الذي 

قيق غايتي والذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ومنحني من علمه أنار لي الدرب لتح

  .ووقته ما أسهم في إكمال هذه الدراسة وإخراجها إلى حيز النور

  

 أحمد : كمال مخامرة، والدكتور:بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور كما وأتقدم

  .مناقشتهاالخواجا، اللذين تحمال عبء قراءة هذه الدراسة و

  

وعرفانا بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي في قسم الدراسات العليا في جامعة القدس على 

ما بذلوه من جهد متواصل وعطاء وفير بخدمة أهل العلم، كما وأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة 

  .تحكيم أداة الدراسة

  

ة التربية والتعليم العالي وأقسام التعليم العام  إلى وزارواالمتنانوال يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر 

في جميع مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، وأتقدم بالشكر إلى معلمي التربية الرياضية 

  .الذين شملتهم الدراسة لما قدموه من تعاون

  

خص بالذكر أشكر كل من أسهم في إتمام هذا العمل المتواضع وإخراجه إلى حيز الوجود، وأكما و

عناد نواجعة، واألصدقاء نياز نواجعة، غسان نواجعة، مطبعةاإلتقان، : رشا فنشة، األستاذ: المعلمة

وأخيراً وليس آخراً أتقدم بالشكر إلى زوجتي الغالية لمساعدتها . فلهم كل االحترام والتقدير

 .وتشجيعها الدائم

  

                             محمود نواجعة                                                  



  

  
 
 
 
 
 

  :إقرار

  
 
 

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل 

  .أو معهدأي درجة عليا ألي جامعة 
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  الملخص

  

  
إلى معرفة درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في هدفت هذه الدراسة 

  .تنفيذ حصصهم

  

 معلمي ومعلمات التربية الرياضية المتخصصين في مديريات تكون مجتمع الدراسة من جميع

 معلماً ومعلمة تبعاً (290)تربية شمال الخليل ووسط الخليل وجنوب الخليل، والبالغ عددهم

  .م(2010/2009)إلحصائيات مديريات التربية والتعليم المختلفة في محافظة الخليل للعام الدراسي 

  

 من مجتمع الدراسة األصلي، تم (58%)لماً ومعلمة أي بنسبة  مع(148)تكونت عينة الدراسة من 

  .اختيارها بطريقه طبقيه عشوائية

  

إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في لقياس درجة استخدم الباحث استبانة 

عرفة تنفيذ حصصهم، وقام الباحث بعرض االستبانة على عدد من المحكمين للتأكد من صدقها ولم

  .(0.95)ثبات االستبانة تم حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا، حيث بلغ معامل الثبات

  

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث طرقاً إحصائية وصفية وتحليلية وقد جاءت نتائج الدراسة 

  : على النحو التالي

ي تنفيذ حصصهم في  إن درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية ف-

  .محافظة الخليل كانت متوسطة

 بين متوسطات (α≤0.05) بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة-
درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى 

 .)سية، وسنوات الخبرةالجنس، المؤهل العلمي، المرحلة الدرا(  للمتغيرات

 بين متوسطات (α≤0.05) بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة-

 لمتغير درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى

  .مديرية التربية ولصالح مديرية تربية جنوب الخليل
 



  

 
 :راسة خرج الباحث بالعديد من التوصيات أهمهاوفي ضوء نتائج الد

  

  

  . زيادة االهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم بحصة التربية الرياضية المدرسية1-

 مشاركة الخبراء وذوي االختصاص والمعلمين في وضع منهاج واضح ومحدد للتربية 2-

  .الرياضية ويلبي حاجات ورغبات الطلبة وميولهم

بة بمقرر دراسي لمادة التربية الرياضية، وجعل عالمة التربية الرياضية تدخل  تزويد الطل3-

ضمن التقدير العام بحيث تعتبر مادة أساسية لها امتحاناتها المختلفة مما يعطي مادة التربية 

  .الرياضية اهتمام والتزام من الطلبة والمجتمع خاصة في المرحلة الثانوية

  ).خزائن(مناسبة لخلع مالبس الطلبة وأماكن لحفظها العمل على توفير غرف غيار 4- 

النظر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في جعل مادة التربية الرياضية تدخل 5- 

  .ضمن مواد شهادة الدراسة الثانوية العامة

  . إجراء دراسات أخرى مماثلة تشمل جميع مديريات التربية والتعليم في فلسطين6-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Abstract:  
 
This study aimed to know the degree of awareness of physical 
education teachers of the difficulties of the learning environment in 
the implementation of quotas. 
  
The study population consisted of all teachers of physical education 
specialists in the departments of Education, north of Hebron and the 
center of Hebron, south of Hebron, who are (290) teachers according 
to statistics from the directorates of education different in the Hebron 
area of the academic year 2009 \ 2010.  
 
The sample consisted of subjects (148) teachers at a rate of 58% of 
the original population of the study were selected using stratified 
random.  
The researcher used the questionnaire measure of physical 
education teachers aware of the difficulties of the learning 
environment in the implementation of quotas, the researcher 
introduced the resolution on the number of arbitrators to make sure of 
the sincerity and knowledge of the stability of resolution was 
calculated Cronbach alpha coefficient of stability, reaching a stability 
coefficient (0.95).  
 
To achieve the objectives of the study the researcher used statistical 
methods and descriptive and analytical results of the study were as 
follows: 
  
- The degree of physical education teachers aware of the difficulties 
of the learning environment in the implementation of their shares in 
the Hebron area were intermediate.  
- The results showed no statistically significant differences at the level 
of significance (α≤ 0.05) between the mean scores of physical 
education teachers aware of the difficulties of the learning 
environment in the implementation of their shares attributable to the 
variables (sex, educational qualification, grade and years of 
experience).  
- The study showed a statistically significant differences at the level of 
(α≤ 0.05) between the mean scores of physical education teachers 



  

aware of the difficulties of the learning environment in the 
implementation of their shares due to the variable and in favor of the 
Directorate of Education Directorate of Education in South Hebron. 
 
The degree of the results came out a researcher of many of the 
recommendations of the following: 
 
1-Increased attention by the Ministry of Education's share of school 
athletics. 
 
2- Participation of experts and specialists and teachers in developing 
curriculum and a clear and Specific Physical Education and meet the 
needs and desires of students and preferences. 
 
3- Provide students with a decision to study physical education and 
physical education make a mark within the overall assessment should 
be considered as the key material to the various exams, giving 
attention to physical education and tax farming community of 
students, particularly at the secondary. 
 
4- Work to provide rooms Parts suitable for students take off clothes 
and places to save (cabinets). 
 
5- Consideration by the Ministry of Education and the Palestinian 
higher education to make physical education materials within the 
General Certificate of Education. 
 
6- Other Similar studies include all the directorates of education in 
Palestine.  
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  الفصل األول 
  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  : المقدمة1.1 
  

ر األداة الفعالة في توجيه اإلنـسان       تلعب الرياضة دوراً كبيراً وبارزاً في حياة الشعوب حيث تعتب         

للمسار الصحيح باعتبارها عنصراً أساسياً ومهماً لتطور المجتمع وكونهـا أداة حقيقيـة لتثقيـف               

جمعـة،  (األفراد وتربيتهم بدنياً وذهنياً من خالل تطوير قدراتهم وإمكاناتهم الجـسمية والفكريـة              

ة والتقدم وهي من أهم مجاالت التنافس       والرياضة أصبحت اآلن من أهم مقاييس الحضار      ). 2001

ــاء      ــل بن ــم عوام ــن أه ــي م ــشاط الرياض ــصنع الن ــي ت ــة الت ــدول المتقدم ــين ال ب

   ,Hardy,Lynne,2007)  . (Reasشعوبها

  

تعد التربية الرياضية نظاماً تربوياً يهدف إلى تحسين األداء اإلنساني العـام مـن خـالل أوجـه                  

سطاً تربوياً يتميز بحصائل ونواتج تعليمية وتربوية مهمـة،         األنشطة البدنية المختارة باعتبارها و    

فهي تنمي في البدن القوة والصحة والحيوية وتهدف إلى غرس روح التعاون والطاعة والـصبر                

والنظام والقيادة، كما تساعد العقل على حسن التصرف والتفكير، وكذلك تشكل طرائق التـدريس              

لدعامة القوية للمعلم في توظيف كفايته التعليمية في تنظيم         واإلمكانات المتاحة من أجهزة وأدوات ا     

تعلم الطلبة وإن إتقان المعلم لمهارة استخدام طرائق التدريس يساعد على التعامل مـع المنهـاج                

جامعـة القـدس    (بمرونة وعلى تلبية حاجات المتعلمين وتحقيق األهداف المخططة بمستوى مقبول         

  ).2001المفتوحة، 

  

 من التربية العامة التي تهدف إلى تربية ة الرياضية بمفهومها الحديث جزءاً مهماًوتعتبر التربي

الفرد جسميا وعقلياً ونفسياً واجتماعياً من خالل ممارسة األنشطة الرياضية المنظمة تحت إشراف 

وتعتبر مادة التربية الرياضية مادة رسمية ضمن المنهاج ) 1985علوان، (قيادة مؤهلة وواعية 

م للمنظومة التربوية وهي المادة التي لها أكبر تأثير مباشر وغير مباشر على الدروس العا

األكاديمية األخرى فهي تعطي التلميذ نفساً جديداً وروحاً عاليةً الستقبال الحصص األخرى وهذا 



  

وهذا ما نجده في كل األطوار التعليمية واختيارها مادة أساسية مثل باقي المواد األكاديمية األخرى 

راجع لما تلعبه من دور فعال في بناء المواطن الصالح من الناحية البدنية واالجتماعية والنفسية، 

 وتعمل كذلك على تنمية القدرات الحركية والمهارية والعقلية عند الطلبة إضافة إلى كونها فضاء

ة وتمارين رياضية مفتوحاً أمامهم للتنفيس عن مكبوتاتهم بما تحتويه هذه الحصة من ألعاب مختلف

متعددة تمد الطلبة بالرضا والمتعة خاصة في مرحلة المراهقة التي تحتاج إلى مجال يحقق فيه 

  .ذاته

  

تعد التربية الرياضية ذات أهمية بالغة لألفراد والمجتمعات، حيث أن الطفل في حياته يحتاج 

 يتم تحقيق ذلك إال عن طريق لإلثارة والمغامرة واالنتماء ولمجال تنفيس طاقته حبا  للنشاط وال

نشاط رياضي هادف وهذا ما توفره له حصة التربية الرياضية، إن حصة التربية الرياضية هي 

جزء بالغ األهمية كونها مادة تسعى إلى تحسين الفرد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من 

ولكن العديد من اآلباء خالل ما تمده لنا من أنشطة رياضية وتربوية تخاطب الجسم والعقل معاً، 

واألمهات بل حتى المربين يخفقون في فهم ماهية حصة التربية الرياضية وضرورتها الحيوية 

بالنسبة للطلبة وقد غاب عنهم أنها أول بوابة يلجأ إليها الطلبة  الكتشاف أنفسهم أوالً ثم استكشاف 

  .العالم

  

مناً طويالً تعبيراً يشبه سلة المهمـالت       ذلك حيث تقول أن كلمة لعب ظلت ز       ) 1987(وتؤكد ميلر   

اللغوية التي نلقي فيها بكل سلوك اختياري ولكن ال يبدو له أي اسـتعمال واضـح مـن الناحيـة                    

البيولوجية أو االجتماعية، كما أن العديد من الدراسات واألبحاث التربوية والنفسية أجمعت علـى              

خصية الطفل بل يذهب بعض خبراء التربية       اعتبار الرياضة ضرورة بيولوجية ونشاطاً لتكوين ش      

  .إلى اعتبار اللعب وسيلة التعلم الوحيدة خالل الخمس سنوات األولى

  

في مقدمة أسلحة المواجهة والتعامل ) 2005(تعتبر الرياضة المدرسية كما أشار الخولي والشافعي 

باب بناء متكامالً في مع معطيات العصر فهي الوسيلة األكثر فاعلية وتأثيراً لبناء النشء والش

مختلف جوانب السلوك اإلنساني وهي العمود الفقري في تثقيف األطفال والشباب وتربيتهم من 

خالل األنشطة البدنية والمعرفية والحركية والثقافية والترويحية ليتحملوا مسؤوليتهم نحو أنفسهم 

ينفعون أنفسهم ويخدمون وأجسامهم وحياتهم الشخصية واالجتماعية لينشؤوا مواطنين صالحين 



  

أوطانهم، وتعمل على تشجيع النشاط الحر المنظم واستثمار وقت الفراغ واكتساب المهارات 

الرياضية  من أجل التنافس الشريف والجهد التعاوني وتقدير المسؤولية واحترام النفس واآلخرين 

  .والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح

، أنه ينبغي على المعلم أن يعلم أن الموقف التعليمي يبدأ )2004(بينما أشار الحديدي والخطيب 

باإلدراك لذا عليه أن يراعي طبيعة العوامل الذاتية عند المتعلم كاالستعدادات العقلية والنفسية 

والميل والخبرات السابقة كما ينبغي أن يراعي العوامل الخارجية التي تؤثر في اإلدراك فيقوم 

ة وتوفير التسهيالت التربوية واستخدام الوسائل التعليمية واألجهزة واألدوات بتهيئة البيئة التعليمي

ألنها تؤدي إلى توحيد اإلدراك المتصل بالموضوع، ويتحمل المعلم مسؤولية تنظيم البيئة التعليمية 

وإدارتها على النحو الذي يتيح الفرص المناسبة للطلبة للتعلم والتطور، والطلبة يتعلمون بشكل 

 في البيئات التعليمية الداعمة وااليجابية وليس هناك عامل أقوى وأكبر أثراً على تعلم الطلبة أفضل

  .وتحصيلهم من مواقف المعلم واتجاهاته وتوقعاته

  

ومن هنا ظهر إعداد المعلم القائم على تدريس التربية الرياضية وتأهيله كي يكون قادراً على إدارة                

ة الرياضية والوصول بها إلى أهداف وغايات المرحلة لتحقيق النمو          العملية التعليمية لحصة التربي   

  . الشامل الكامل المتزن لجميع جوانب حياة الطلبة المعرفية والوجدانية والنفس حركية

  

  

  :  مشكلة الدراسة2.1
  

لقد تزايد االهتمام في السنوات األخيرة بموضوع التربية الرياضية باعتبارها أحد مدخالت العملية             

  .(Hairt & Rison,1993)لتربوية وباختالف مستوياتها المدرسية والجامعية ا

  

فالتربية الرياضية ليست مجرد مادة من مواد المنهاج المدرسي أو مجرد هدف في حد ذاته، فهي                

مظهر من مظاهر العملية التربوية وجزء أساسي ومكمل للعملية التربوية، فهـي تهـتم بالنـشاط                

من أمنيات، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن للتربية الرياضية مكانة كبيرة في            البدني وما يتصل به     

    ).1999الديري، (عملية التربية والتعليم 

   



  

وإن البيئة التعليمية تعتبر من الجوانب الداعمة لعملية التعليم والتعلم ولذا يتوقف نجاح أي تعلـيم                

 في تحقيق أهداف     مهماً م فالبيئة التعليمية تلعب دوراً    على البيئة التعليمية التي يحدث فيها ذلك التعلي       

 إلى جنب مع المنهج، والمعلم وطرائق التدريس الحديثة التي تفعل دور المتعلم وتجعله              التعليم جنباً 

في قلب العملية التعليمية، ولكي تتحقق أهداف التعليم ال بد أن تكون البيئة التعليمية جاذبة ومشوقة                

 بالراحة واألمن والتحدي وتحفزهم على التعلم، ومن هذا المنطلق اهتم التربويون            يشعر فيها الطلبة  

جتماعية والثقافيـة والجـسدية     بالبيئات التعليمية التي يجري فيها تعلم الطلبة ويتم فيها تنشئتهم اإل          

لتي يتم  ويتحقق فيها نماؤهم ذلك ألن تعلم الطلبة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخصائص البيئات التعليمية ا             

  .فيها تعلمهم

  

ومن خصائص البيئة التعليمية الجيدة أن تكون مريحـة وجذابـة ومجهـزة بـاألجهزة واألدوات                

والتقنيات والمصادر والمواد التعليمية الالزمة ومنظمة على نحو يتيح للطلبة فرص التعلم الفردي             

 أو القلق أو التهديـد وأن       والتعلم في مجموعات وأن تكون بيئة آمنة ال يحس فيها المتعلم بالخوف           

تراعي المتعلم وتحرص على تعلمه ونمائه وتستحثه على بذل كل جهـد مـستطاع فـي الـتعلم                  

باإلضافة إلى وجود رسالة واضحة للبيئة تظهر بجالء ما تركز عليه المدرسة وما تـسعى إلـى                 

ا ولمجتمعها توقعات   إنجازه وما تهتم به وتقدره فيكون للعاملين فيها من إداريين ومعلمين ولطلبته           

  ).   2009الخزاعله والخزاعله، (واضحة عن األدوار التي عليهم تأديتها

  

وتتميز مادة التربية الرياضية بمعانيها ومفرداتها الفنية، وكغيرها من المواد الدراسية التي يعتمـد              

دروس العلميـة   عليها التعليم والتي تساعد على تنميه السلوك االجتماعي، فهي ال تقل أهميه عن ال             

  ).1987العاصي وحديث، (األخرى التي يتضمنها المنهاج المدرسي

  

، أن حصة التربية الرياضية المدرسية تمر بوضـعها وواقعهـا           )2009(ويرى عودات وخصاونة  

الحالي بأزمة حقيقية باعتبارها جزء من األزمة التي يمر بها التعليم كونها أكثر مجاالت البرنامج               

 لما فرضته الظروف والتحديات التي يواجهها التعليم في المدرسـة بـشكل عـام               التعليمي تأثيراً 

والرياضة المدرسية بشكل خاص من نقص في الموارد واإلمكانات وتأثرها بأوضاع متردية داخل             

المجتمع المدرسي، فضال عن مواجهتها لتحديات أخرى، فالرياضة المدرسـية تعـاني الـضعف              

بنية المنهجية والتنظيميـة والتنفيذيـة التـي صـاغتها التـشريعات            والقصور وعدم الثراء في ال    



  

والقرارات والتوجيهات المنبثقة من الهيئات القائمة على الرياضـة المدرسـية بـوزارة التربيـة               

والتعليم، فأصبحت الرياضة المدرسية حبراً على ورق يحدد فيه البرنامج الزمني لخطـة النـشاط            

  .اعات بين الموجهين والمدرسين وتوزيع جداول المباريات الرسميةللعام الدراسي ومواعيد االجتم

ومن خالل عمل الباحث في حقل التعليم كمعلم للتربية الرياضية واتصاله المباشر مع باقي زمالئه               

مدرسي التربية الرياضية واستطالع بعض اآلراء وجد أن هناك بعض المعوقات أو األمور التـي               

حصة التربية الرياضية بفعالية وكفاية وأن هناك تفاوتـاً فـي إدراك            تعترض أو تحول دون تنفيذ      

معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصـصهم ونقـص فـي األجهـزة                

واألدوات واإلمكانات الرياضية، هذا ويالحظ بشكل عام تدني مستوى حصة التربية الرياضية في             

  . ت متنوعة تعترض سبيلهاالمدارس الفلسطينية ووجود صعوبا

  

وانطالقاً من أن حصة التربية الرياضية مادة تربوية ووسط تعليمي يتفاعل فيها مباشـرة المعلـم                

والطلبة لما تحويه هذه الحصة من ميزات، ولهذا تمحورت مشكلة الدراسة لمعرفة درجـة إدراك               

  . ممعلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصه

  

  

  

  : أهداف الدراسة3.1 
  

 تعتبر حصة التربية الرياضية من المواد األكاديمية التربوية التي تساهم بصفة فعاله فـي عمليـه      

  :التربية على مستوى المدارس وعليه تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

  

نفيـذ   التعرف على درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئـة التعليميـة فـي ت               1-

  . حصصهم

  

 فحص داللة الفروق في درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية فـي               2-

الجنس، المؤهل العلمي، المديرية، المرحلة الدراسـية، وسـنوات     (تنفيذ حصصهم وفقا للمتغيرات     

 ).الخبرة
 



  

 
 
 
 
 
  

  :أسئلة الدراسة4.1 
  

  :  التاليال الرئيسالسؤ سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن 

  

ما درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية فـي تنفيـذ حصـصهم فـي                 

  المدارس الحكومية في محافظة الخليل؟

  

  :والذي انبثقت عنه األسئلة الفرعية التالية

  

يميـة فـي     هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعل          :السؤال األول 

  تنفيذ حصصهم باختالف جنس المعلم؟

  

  هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية فـي              :السؤال الثاني 

  تنفيذ حصصهم باختالف المؤهل العلمي؟

  

  هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية فـي              :السؤال الثالث 

   حصصهم باختالف المديرية؟تنفيذ

  

 هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليميـة فـي              :السؤال الرابع 

  تنفيذ حصصهم باختالف المرحلة الدراسية؟

  

 هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية فـي             :السؤال الخامس 

   سنوات الخبرة؟تنفيذ حصصهم باختالف



  

     

  

  

  

  : فرضيات الدراسة5.1 
  

  : قام الباحث بتحويل األسئلة الفرعية إلى فرضيات صفرية كالتالي

 

في درجة  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           :   الفرضية األولى 

  .صهم تعزى لمتغير الجنسإدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حص

  

في درجة  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           :   الفرضية الثانية 

إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المؤهل             

  .العلمي

  

في درجة  ) α≤0.05(ة عند مستوى الداللة      ال توجد فروق ذات داللة إحصائي      :   الفرضية الثالثة 

إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم تعـزى لمتغيـر                

  .المديرية

  

فـي  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             :   الفرضية الرابعة 

ئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغيـر        درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البي      

  .المرحلة الدراسية

  

فـي  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة            :   الفرضية الخامسة 

درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغيـر              

  .سنوات الخبرة

  



  

  

  

  

  

  

  :الدراسة أهمية 6.1
  

 إن دور حصة التربية الرياضية يتعدى كونها مكاناً لممارسة النشاط البدني بصورة منظمة ممـا               

يعود على األطفال والشباب بالفوائد الصحية فدورها يتعدى ذلك حيث أنها مجاال إلعداد األطفـال               

 لهـم فـي     لالنتظام على ممارسة النشاط البدني طوال العمر حتى تصبح هذه الممارسـة سـلوكا             

المستقبل وهذا يساعد على منع الخمول وقلة النشاط الحركي في األجيال القادمة مما يزيـد مـن                 

  .المردود اإليجابي لهذه السلوكيات

  

وتشكل حصة التربية الرياضية أهمية للجسم كما أن للرياضة بشكل عام أهمية علـى المـستوى                

ا والكل يسعى ألن يكون علمه خفاقا فوق        الدولي فقد أصبحت األمم في عصرنا الحاضر تتنافس به        

كل األعالم واهتمت الكثير من الدول بالرياضة في المدارس اهتماماً ال يقل عن أهميتها واهتمامها               

بالمواد األخرى إال أن الطالب عندنا ما يزال بعيداً عن كل هـذه المنجـزات، فحـصة التربيـة                   

رن اسم معلم التربية الرياضية بطابور الصباح       الرياضية في مدارسنا ال يكاد يسمع لها صوت واقت        

  .فلماذا كل هذا التغافل عن هذه الحصة رغم اإلعداد المهني واألكاديمي لمعلم التربية الرياضية

  

يعتبر التعرف على إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية التي تواجه حـصة               

ولى لوضع مقترحات وحلول لمواجهة هذه المشكلة من أجل         التربية الرياضية الخطوة االيجابية األ    

تحقيق النجاح ومواجهة كافة التحديات التي تمثل تحدياً كبيراً للتعليم وقدرته على استيعاب األعداد              

المتزايدة في مختلف قطاعات ومؤسسات التعليم والتزاماته في توفير كافة المقومات التي تحتاجها             

من المباني والتجهيزات المدرسية فضالً عن التوسع األفقـي فـي إنـشاء             مراحل التعليم المختلفة    

الغرف الدراسية على جزء كبير من األفنية والمالعب المدرسية فأصبحت الكثير من المدارس بال              



  

أفنية ومالعب أو ساحات لممارسة النشاط وحرمان التالميذ من حقهم من الممارسـة الرياضـية               

  ).1990العينين، أبو (داخل البيئة المدرسية

  

  

  
 
 
 

  :وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لألسباب التالية

  

 وحصة تربوية ال يقل أهميتها عن باقي الحصص في المواد األخرى والتـي               تعالج موضوعاً  1-

تتعلق بالتعرف على درجة إدراك معلمي ومعلمات التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في             

  .تنفيذ حصصهم 

 التعرف على هذه الصعوبات التي تحول دون تنفيذ حصة التربية الرياضية بفعالية ومحاولـة               2- 

  .التصدي لها واقتراح الحلول المناسبة لها

 قد تساعد في الكشف عما تحويه مدارسنا في المجال الرياضي من إمكانات و أجهزة وأدوات                3- 

تاجه من ذلك، مما يساعد معلم التربية       ومالعب وساحات، والعمل على تزويد هذه المدارس بما تح        

  .الرياضية  في إعداد وتنفيذ حصة رياضية نموذجية 

 من المتوقع أن تستفيد منها الهيئة القائمة على الرياضة المدرسية في مديريات التربية والتعليم               4-

ى العالي حيث ستساعد في اتخاذ القرارات ووضع الحلول والمقترحات من أجل االرتقاء بمـستو             

  .حصة التربية الرياضية المدرسية

  تعتبر هذه الدراسة األولى في هذا المجال والتي تناولت عدداً من المحاور والمتغيرات التي لم                 5-

  .يتطرق الباحثون من قبل لدراستها، على حد علم الباحث

راء المزيـد    النتائج التي سيتوصل إليها الباحث قد تثير دراسات علمية تكون باعثاً وحافزاً إلج             6-

  .من الدراسات واألبحاث من قبل الباحثين والمهتمين بهذا المجال

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  :  محددات الدراسة7.1
  

  :اقتصرت هذه الدراسة على المحددات التالية

  

 جميع معلمي ومعلمات التربية الرياضية المتخصصين في المدارس الحكومية          : المحدد البشري  1-

  . في محافظة الخليل

شمال الخليل،  ( جميع المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم المختلفة          :د المكاني  المحد 2-

  .في محافظة الخليل) وسط الخليل، جنوب الخليل

  .م(2010/2009)الفصل الثاني في العام الدراسي :  المحدد الزماني3-

  . المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة: المحدد المفاهيمي4-

بما أن أداة الدراسة استبانة أعدها الباحث فإن نتائج هذه الدراسة تعتمد على             : محدد اإلجرائي  ال 5-

درجة صدق األداة، ودرجة ثباتها، وعلى صدق العينة، وبدقة إجراءات تحليل البيانات المستخدمة             

  . في هذه الدراسة

   

       

  : مصطلحات الدراسة8.1
  

ر على األعضاء الحسية بمؤثرات معينة، ويقوم الفرد بإعطاء         عقلية تتضمن التأثي   عملية: اإلدراك  

  ).2003الحمايل، (تفسير وتحديد لهذه المؤثرات بشكل رموز أو معالم يسهل عليه تفاعله مع بيئته 

  



  

 مدى فهم ووعي ومعرفة معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية   في              :ويعرف إجرائيا 

ضية ويقوم بإعطاء تفسير وتحديد لهذه الصعوبات مما يسهل تفاعله مـع            تنفيذ حصة التربية الريا   

  .بيئته التعليمية

  

  

  

هو الشخص المتخصص والمؤهل علمياً الذي يقوم بتدريس حـصص           : ة التربية الرياضية  /معلم

التربية الرياضية المدرسية واإلشراف على األنشطة الرياضية المدرسية الداخلية والخارجية والذي           

 في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ويحمل شـهادة جامعيـة فـي                يعمل

  .تخصص التربية الرياضية

  

أسلوب متكامل من التربية تتفق معها من حيث األهداف والنتـائج حيـث أن               : التربية الرياضية 

اَ وعقلياً ووجدانياً واجتماعياً    كالهما ينبثق من التربية العامة فهي تسهم في تنميه الفرد وتكيفه بدني           

وإعداد الفرد إعداداً متكامالً من خالل ممارسة األنشطة الرياضية المختارة التي تمـارس تحـت               

  .إشراف قيادة صالحة لتحقيق أسمى القيم اإلنسانية

  

هي المعوقات أو األمور التي تعترض أو تواجه معلمي التربية الرياضـية وتحـول               : الصعوبات

ذ حصة التربية الرياضية بفعالية وكفاية، وتقاس في هذه الدراسـة بـاألداة المـستخدمة               دون تنفي 

  .وبالدرجة التي حصل عليها المستجيب على أداة الدراسة

   

هي جملة الظروف المادية التي يستخدمها المعلم أثناء تنفيـذ حـصة التربيـة               : البيئة التعليمية 

هيزه باألجهزة واألدوات وتوفر المالعـب والـساحات        الرياضية والتي تتعلق بتصميم المكان وتج     

  .الرياضية 

  

هي الحصة المعتمدة في البرنامج المدرسي األسبوعي والمحددة بفتـرة           : حصة التربية الرياضية  

دقيقة وهي عملية توجيه النمو البدني والقوام لإلنسان باسـتخدام التمرينـات البدنيـة          ) 40(زمنية  

 مع الوسائل التربوية لتنمية النواحي النفسية واالجتماعية والخلقيـة          وبعض األساليب التي تشترك   



  

على مستوى المدرسة والطلبة وهي عملية تربوية فوق الميدان تساهم في النمو البدني والـصحي               

  .والمعرفي للطلبة  تحت إشراف المعلم

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  

  

  .اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  

  

  .ري اإلطار النظ1.2

  

  

  

  . الدراسات السابقة2.2
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

   :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

تناول الباحث في هذا الفصل موضوع الدراسة من جانبين، اهتم الجانـب األول منهـا بـاألدب                 

  .التربوي ذي العالقة، بينما اهتم الجانب الثاني بالدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة

  

  : اإلطار النظري1.2
  

يتضمن األدب التربوي عرضاً لمفهوم التربية الرياضية، أهداف التربية الرياضية، واجبات معلـم             

التربية الرياضية، صفات معلم التربية الرياضية، العناصر التي يجب توفرها في معلـم التربيـة               

  .كاناتالرياضية، وإخراج درس التربية الرياضية في حالة عدم توافر اإلم

  

  

  : مفهوم التربية الرياضية
  

تعد التربية الرياضية الحديثة نظاماً تربوياً قائماً بذاته، يهدف إلى تنمية الفـرد ككـل، متكـامالً                 

ومتوازناً، بإكسابه عناصر اللياقة البدنية العامة من قوة، تحمل، مرونة، رشاقة، قـدرة، تـوازن،               

لحركية المعرفية لديه، تهذيب وتعديل سـلوكه، ضـبط         كذلك صقل قواه العقلية، تنمية المهارات ا      

  ). 1988مامسر، (مظاهره االنفعالية، توجيه دوافعه األولية، وتنمية قيمه االجتماعية، 

  



  

وكذلك هي عبارة عن الجزء المتكامل من التربية العامة، التي تتحقق من خالل األنشطة البدنيـة                

في مختلـف أبعادهـا المهاريـة، والعقليـة،         ) لبالطا(والجسمية، وتهدف إلى بناء شخصية الفرد     

والوجدانية، لتكوين المواطن الصالح، المحب للعمل، والمستوعب بـصورة مناسـبة لمعطيـات             

  ). 1987الديري وبطاينة،(العصر

  

  

وتتضمن التربية الرياضية مجموعه من ألوان النشاط، التي تنمي قوى الفرد واستعداداته وسلوكه             

عل مع الحياة ليحقق السعادة له ولمجتمعه، منهم من عرفها على أساس بدني             حتى يستطيع أن يتفا   

وصحي، حيث أنها وسيلة الكتساب اللياقة البدنية، ومن ثـم التمتـع بالـصحة الجيـدة لعمـوم                  

  ). 1980عياش،(األفراد

  

ممارسة األنشطة الحركية المختلفـة     :"على أساس فلسفي، حيث أنها      ) 1995(وقد عرفها حسانين  

النظرية، اإلرشادية والتحليلية، فتحقق الوجه النظري، ألنهـا        :  تحقق ثالث أوجه أساسيه هي     التي

تتسم باألسلوب المنهجي في التفكير، وتكوين المواطن الكامل بواسطة األنشطة المتعددة، وتحقـق             

ط الوجه اإلرشادي، بأنها تسعى إلى بناء المستويات والمعايير للقيم والـسلوك والجمـال، فالنـشا              

الرياضي زاخر بالقيم األصيلة كاحترام القانون، وإنكار الذات، والتعاون، والقدرة علـى القيـادة              

والتبعية، والجرأة والمخاطرة وغيرها، وكذلك فإن الجسم الرياضـي المتناسـق نمـوذج لجمـال           

التكوين، والتربية الرياضية أيضا تحقق الوجه التحليلي من خالل تحديـد مـصطلح، وألفاظهـا،               

  .معانيها، وكما أنها تمتحن عقالنية أفكارنا الرياضية وتوافقها مع المنطق والواقع و

  

وهي كذلك مجموعة أنشطة بدنية مصممة ألجل الفرد والمجتمع كخدمة مهنيـة لإلرتقـاء قـدماً                

بالمستويات المرغوبة والمقبولة للحياة، كتحقيق القيم األساسية، واالحتياجات واألماني والتطلعـات           

امة للمجتمع واألفراد، وبهذا يمكن لألهداف العامة في التربية الرياضية أن تكمل معالم الصورة              الع

  ).1996الخولي،(التربوية الكلية

  

بأنها تحقيق النمـو    ) 2009(، نقالً عن الخزاعلة و الخزاعلة       )2008(وقد عرفها األيوب والعونة     

ية، والنفس حركيه والوجدانية من خـالل       المتوازن للطلبة في جوانب شخصياتهم المختلفة المعرف      



  

األنشطة البدنية والحركية، وأثرها في تحسين صحة الطلبة كحاجة من حاجاتهم وحاجة المجتمـع،              

وتنميه المعارف والصفات البدنية والمهارية، والتعود على ممارسة الرياضة بانتظـام والمنافـسة             

  .القائمة على المحبة والتعاون واالحترامالشريفة أثناء اللعب، وتنمية العالقات االجتماعية 

  

ويرى الباحث من خالل المفاهيم السابقة أن التربية الرياضية هي جزء من التربية العامة، والتـي                

تحقق أهدافها من خالل األداء الحركي، للوصول إلى النمو الشامل المتوازن والمتكامل والسليم في              

  .لوجدانية تحت إشراف قياده واعيةجميع النواحي المعرفية والنفس حركية وا

  

  

   :أهداف التربية الرياضية

  

التربية الرياضية كأي مجال أخر من المجاالت، لها أهدافها التي تسعى إليها، وتحديـد األهـداف                

ليس بالعمل السهل ، فهي موجات للقوى نحو التقدم في أي دولة من الدول، حيث تنبـع أهـداف                   

لدولة وأمانيها العليا، المتمثلة باألهداف العامة لوزارة التربية والتعليم         التربية الرياضية من فلسفة ا    

من خالل تكوين المواطن الصالح، المؤمن بربه، المنتمي لوطنـه وأمتـه، المتحلـي بالفـضائل                

اإلنسانية، النامي في مختلف جوانـب الشخـصية، الجـسمية، العقليـة، الروحيـة، الوجدانيـة،                

أهداف التربية الرياضية إلى غرس هذه المبادئ في نفوس الطالب منـذ            واالجتماعية والتي تسعى    

المرحلة األساسية األولى، وحيث أن خطورة األهداف تكمن في كونها موجهات للقوى والـسلوك،              

  .ومحددات للخطط والبرامج واألساليب والطرق

  

تربوياً وعلميـاً فـي     ويسهم درس التربية الرياضية مع النشاط الداخلي والخارجي الموجه توجيهاً           

تكوين مفاهيم صحيحة عن التربية الرياضية والحفاظ على صحة الطالب ولياقتهم وتدعيم التعلـيم              

التكاملي، ويعتبر درس التربية الرياضية الزاوية وحجر األساس فـي تحقيـق أهـداف التربيـة                

 معايشة الـدرس    الرياضية وأغراضها، فالدرس المنظم جيداً يسهم في إكساب الطالب القدرة على          

  ).2006أبو طامع، (وفهمه وتعديل سلوكهم

  

  



  

  

  

  

  

 : أن أهداف التربية الرياضية الحديثة ما يلي) 2004(ولقد ذكر الرقاد والضمور والعواملة وعثامنة

 تنمية مهارات الفرد البدنية المستعملة والنافعة لحياته، مثل المشي، الجري، الرفـع، الـدفع،               1-

  والحمل 

 .كفاية البدنية وصيانتهاتنمية ال2- 

 مساعدة الفرد على اكتساب صفات التفكير العقلي المنطقي والـواقعي ألن النـشاط يرافقـه                3-

  .خبرات وعمليات تفكير

 . ترقية النمو االنفعالي4-

 . اكتساب الصفات االجتماعية والنفسية5-

 . شغل أوقات الفراغ إيجابيا6ً-

 .عناية بالقوام ممارسه الحياة الصحية السليمة وال7-

 . التدرب على اكتساب صفات القيادة والتبعية السليمة8-

 . تشجيع وتنمية القدرات والمواهب الرياضية العالية، وإتاحة المجال للوصول إلى البطوالت9-



  

  :واجبات معلم التربية الرياضية
  

اجبات ليست ، أنه يقع على عاتق معلم التربية الرياضية و)2009(يقول الخزاعلة والخزاعلة

بالقليلة، بحيث يمكن حصرها، فهي ال تقتصر على عملية تدريس الحصة فحسب، بل أبعد من 

ذلك، إذ أنه يساير طالبه بصورة مباشرة وغير مباشرة، لمواصلة مسيرة نموهم، محاوالً بشتى 

اً الوسائل التربوية أن يرشدهم إلى طريق مستقيم، ليواكبوا مجتمعهم في مسيرة التطور مراقب

لسلوكهم، فيؤثر فيهم، ويبث المثل العليا بينهم، فيتأثرون بشخصيته، ويقلدونه في أغلب األحيان، 

إذ أنه القدوة أمامهم، فالتالميذ في مثل هذه المرحلة قابلون للتشكيل، فكيف والمعلم متواجد معهم 

 ومثل هذه عن قرب في الملعب، يشاهدهم ويالحظ تصرفاتهم، وميولهم، ورغباتهم في كل يوم،

اللقاءات توصف بأنها لقاءات حية، طابعها التعاون المثمر والعمل الجاد، ومن هنا كان لزاماً على 

معلم التربية الرياضية أن يتصف بشخصية مرغوب فيها، ويمتلك صفات القيادة الراشدة، 

  :وواجبات يجب االلتزام بها منها

   

 .هدافها بصورة أكثر فعالية وشموالً استكمال تأثيرات التربية الرياضية وتحقيق أ1-

 على معلم التربية الرياضية أن يصنع خطة عمل مدروسة ألعماله، سواء حصص التربية 2-

  .الرياضية أو النشاط الرياضي الداخلي أو الخارجي

 . رفع مستويات الطالب في األنشطة المختلفة باستمرار ممارستهم لها تحت التوجيه واإلرشاد 3-

الروح األسرية المدرسية وتقوية الوالء للمدرسة فجميع أسرة المدرسة من طالب  تدعيم 4- 

 .ومدرسين وأولياء أمور في ميادين رياضية

 . التعرف على ميول ورغبات الطالب لتحديد األنشطة التي تتوجب التركيز واالهتمام5-

 الرياضية بصورة  االهتمام بحفظ ونظافة األدوات والتجهيزات الرياضية، وصيانة المالعب6-

 .جيدة، وتكون صالحة لالستعمال في جميع األوقات

 مراعاة اختيار النشاط الرياضي المناسب، مع مراعاة اإلمكانات المتاحة، والخبرات السابقة، 7-

 .ومستويات الكفاءة واألداء والفروق الفردية

دفتر تحضير الدروس،  االهتمام بتنظيم سجالت اللوازم واألدوات، وسجل الفرق الرياضية، و8-

 .وسجل النشاط الرياضي



  

 يجب أن يكون في مفهوم معلم التربية الرياضية بأن التربية الرياضية وجدت من أجل الطالب 9-

  .وليس العكس

  

  :وبمعنى أدق إن لمعلم التربية الرياضية مهام يجب أن يراعيها في طالبه وهي

  

  .عي السليم مساعدة الطفل على التطور في االتجاه االجتما1-

 . سليماًتوجيه قدرات الطفل توجيها2ً- 

  . توجيههم نحو ممارسة األخالق الحميدة والمثل العليا3-

 

فمعلم التربية الرياضية إذاً، هو القاعدة األساسية التي ترتكز عليها الرياضة المدرسية باعتبـاره              

تكاك المباشـر بالطلبـة،     من أهم الشخصيات التربوية في المدرسة ولديه الفرصة الحقيقية لإلح         

وبنشاطه وعطائه يحصل المحتوى الشامل لمنهاج التربية الرياضية، وبحسن تخطيطه وإرشـاده            

 ). 1993وزارة التربية والتعليم، (وتقويمه يصل الطلبة إلى تحقيق األهداف الخاصة بكل منهما 

  

  

  : صفات معلم التربية الرياضية
  

ال في تنفيذ المنهاج ونجـاح العمليـة التعليميـة والتربويـة            يقوم معلم التربية الرياضية بدور فع     

وتحقيقها لألهداف المنشودة، وحتى يقوم بهذا الدور الفعال عليه أن يتصف بمجموعة من الصفات،              

التربويـة للتربيـة    أنه على معلم التربية الرياضية أن يؤمن بالرسالة         ) 1997(حيث ذكر خطايبة    

  الرياضية، ويلم

ية وما يتصل بها من حقائق ومعلومات وأراء بكل الفروع العلمية التي لهـا عالقـة         بالمادة الدراس 

بمادة التربية الرياضية مثل علم االجتماع، علم النفس، علم الحركة، طرق التـدريس، نظريـات               

وأن يراعي أهداف منهاج التربية الرياضية وتوجيهاته ويسعى لتحقيقه، وأن تكـون لديـه              . التعليم

فهم البيئة المحيطة والتأثيرات، والقدرة على خلق مواقف تعليمية مناسبة، والقدرة على            القدرة على   

الشرح واإليضاح والتعبير عن النفس نطقاً وكتابة وحركة، والعلم بخصائص وحاجـات التالميـذ              

  .والقدرة على توصيل المعلومات والخبرات لهم



  

ى أداء المهارات الحركيـة بمـستوى جيـد         وكذلك يتمتع بلياقة بدنية جيدة وتكون لديه القدرة عل        

والمحافظة على أدائه الحركي مع تقدم العمر، وأن يهتم بمظهره الخارجي ويكون لطيفـاً ونظيفـاً             

يحافظ على صحته ويبتعد عن التدخين وغيره، وأن يكون على علم ودرايـة بـاإلدارة والتنظـيم                 

لتربية المعاصرة من تعاون وحرية     للحصص وقوانين األلعاب وطرق التعامل معها، يعمل بروح ا        

  .منظمة وتشويق وإثارة للتعلم

  

وأيضاً يكون محباً لمهنته، ذكياً وهادئ النفس، يراعي شعور اآلخرين ويضبط عواطفه ونفـسه،              

ويكون مرحاً وواسع الصدر صبوراً، ال يكثر من الشكوى والتذمر بل يظهر الرضا والقناعة، وأن               

النفس وتحمل المسؤولية، يتميز بالعدل والصدق والنزاهة واإلخالص        يتصف بصفات القائد والثقة ب    

في العمل، وأن تكون عالقته طيبة مع زمالئه المعلمين، وأن يكون أباً وعلى صلة طيبة أيضا مع                 

  . طالبه

  

ويعد معلم التربية الرياضية من أبرز أعضاء هيئة التدريس في المدرسة تأثيراً في تشكيل األخالق               

رفيعة لدى الطالب وال يتوقف دور المعلم على تقديم ألوان النشاط البدني والرياضي بـل               والقيم ال 

يتعدى ذلك، فهو يعمل على المواءمة بين ميول طالبه وإمكانيات المدرسة وقدراته الشخصية فـي               

  ). 2002شلتوت وخفاجة،(تقديم واجبات تربويه في إطار بدني رياضي يستهدف النمو والتكيف 

  

 معلم التربية الرياضية الطرف الهام في عملية التعليم بما يقوم به مـن إدارة للخبـرات                 كما ويعد 

التربوية وتنظيمها وتوجيهها للطلبة الذين يتبعون قيادته، فإن النصح واإلرشاد في التربية والتعليم             

لرياضـية  طريق طويلة، أما القدوة الحسنة والمثل الصالح فطريقهما قصير التأثير ومعلم التربية ا            

بوجه خاص تتاح له المواقف التي من خاللها يستطيع أن يؤثر في الطلبة ويحفزهم على االستجابة                

وزارة التربية والتعلـيم  (لعملية التعليم، ويساعدهم على نموهم البدني والعقلي والنفسي واالجتماعي        

  ). 2005العالي،

  

  

  

  



  

 

 

 

 

  :يةالعناصر التي يجب توفرها في معلم التربية الرياض
  

، أنه ال بد من أن تتوفر بعض العناصر فـي معلـم التربيـة               )2009(ويشير الخزاعلة والخزاعلة  

الرياضية ، مثل الشخصية حيث أنها أول العوامل المؤثرة في مدى نجاح المدرس، ويتوقف نجاح               

برنامج التربية الرياضية إلى حد بعيد على شخصية المدرس وكفاءتـه وتفاعلـه مـع المواقـف                 

ماعية التي يوجد بها، وأيضا اإلعداد المهني فهو عملية مستمرة ال تقف وال تتراجع، وعلـى                االجت

المدرس أن يحاول الحصول على أحسن إعداد مهني وذلك بااللتحاق بالمعاهد التربوية واالطـالع       

 المستمر والعمل على نيل الدرجات العلمية المتقدمة، كذلك الخبرة حيث أنها تزيد من ثقة المدرس              

في نفسه من خالل تعود المدرس على مواقف التدريس، وتحسن من مقدرته وأدائه مـن خـالل                 

الخبرات التي مر بها، وأخيراً الصحة فهي عنصر هام يجب أن يتوفر في معلم التربية الرياضية،                

  . يكون نظيفاً والئقاً جسدياً وال يعاني من أمراض تؤثر على أدائه وعطائه

   

 التأكيد على كيفية االهتمام باإلعداد المهني لمعلم التربية الرياضية، فاإلعـداد       من هنا كان البد من    

تتواله كليات التربية الرياضية، ويعتبر اإلعداد صناعة أولية لمعلم التربية الرياضية لمزاولة مهنة             

فـي  التدريس بعد ذلك، ومن هنا يتضح أن الطالب المعلم يعد إعداداً أكاديمياً ومهنيـاً وشخـصياً                 

  ).2004زغلول والسايح، (الكليات قبل التخرج والعمل في مجال التدريس 

  

ويرى الكثير من خبراء التربية الرياضية، أن القائمين على تدريس التربية الرياضـية يجـب أن                

يمتلكوا الكفايات التعليمية األدائية الالزمة لتدريس المهارات الرياضية المختلفة والتي تقدم ضـمن             

امج التربية الرياضية، األمر الذي يتطلب منه درجه عالية من الكفايات التعليمية األدائية             مناهج وبر 

التي تمكنه من القيام بهذا الدور وتجعله قادراً على التفاعل مع اآلخرين واستمالتهم إلـى العمـل                 

  ). 2003أبو نمره، (المشترك الناجح

  



  

  

  

  

  

  :إخراج الدرس في حالة عدم توافر اإلمكانات
  

ن درس التربية الرياضية الهادف المبني على أسس علمية يعمل على زيـادة تحـسين النـشاط                 إ

التعليمي والتمرين والتدريب الذي يرتقي بنمو الناحية البدنية والعقلية، وإن من أهم واجبات درس              

كتـساب  التربية البدنية باعتبارها جزءاً أساسياً للتعليم العام وتحقيق التنمية الشاملة عن طريـق ا             

الطالب للمعارف والمعلومات في الدرس والنشاط الداخلي والخارجي عن طريق التعليم المركـز             

  ).1998فرج، (والتمرين والتدريب

  

، أن معلم التربية الرياضية الذي ينفذ هذا الدرس ركناً أساسياً مـن     )2004(ويرى زغلول والسايح  

 المدرسية، فمعلم التربية الرياضية الجيد حتـى        أركان العملية التعليمية في مجال التربية الرياضية      

مع اختالف المناهج التي ال يتناولها التطوير أو التعديل بالشكل الذي يتماشى مع طبيعة العـصر،                

يمكن أن يترك أثراً أيضا في طالبه، فهو يعمل على تنمية القدرات والمهـارات المختلفـة لـدى                  

  . ومعرفة حاجاتهم وطرائق تفكيرهم الطلبة عن طريق تنظيم العملية التعليمية 

  

تلعب األجهزة واألدوات وتوفر المالعب والساحات دوراً مهما في تنفيذ درس التربية الرياضية             و

  .بشكل فعال

  

وفي حالة عدم توافر اإلمكانات يرى الباحث أنه على معلم التربية الرياضـية أن يركـز علـى                  

تمرينات بدون أدوات وباستخدام الزميـل، وتنفيـذ        األلعاب الصغيرة واأللعاب الشعبية، وإعطاء      

مهارات ال تحتاج إلى أدوات مثل الجري والوثب وبعض مهارات الجمباز، كما وأنه يمكن تصنيع               

أدوات بديلة مثل الكرات والحبال والساللم وأجهزة خشبية وفرشات، كما يمكن تخطيط المالعـب              

وأيـضا قـوائم الـسلة      ) الطائرة والـسلة  ( ملعب المتداخلة فعلى سبيل المثال ملعب كرة اليد يضم       



  

والطائرة يمكن أن تكون متحركة بدالً من أنها ثابتة، كما يمكن رسم مرمى على الحائط، واستخدام                

  .الكرات المتوفرة وليس بالضرورة الكرات القانونية

  

نات ، أنه يجب تجنب االنتظار بالحصص لعدم توافر اإلمكا        )2009(ويضيف الخزاعلة والخزاعلة  

وذلك عن طريق جعل الطالب يستخدمون األدوات القليلة عن طريق أداء تقـسيمات وتـشكيالت               

  . مختلفة والمشاركة بأداة واحدة

 

فعملية التدريس ما هي إال نشاط مدروس يقوم به المعلم بغرض تحقيق التغيرات المطلوبـة فـي                 

نيـة يحـاولون تنميـة فاعليـة        سلوك المتعلمين، منذ وقت طويل والمربون في مجال التربية البد         

التدريس وتحسين نوعيته، والتدريس الجيد يتطلب إدارة هادفة موجهة نحو تنمية مقدرات كل تلميذ              

حتى يتم التعليم على أكمل وجه، ولكي نزيد من فاعلية التدريس يجب االهتمام بأسـاليب تنميـة                 

القاسـم،  (ي تدريس التربية الرياضية     القدرة على التعلم الذاتي وإعادة النظر في الطرائق المتبعة ف         

2008.(  

 

  

   

  

  



  

  :    الدراسات السابقة2.2 
  

بعد مراجعة الباحث للدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع إدراك معلمي التربيـة الرياضـية              

لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصة التربية الرياضية، لم يجد الباحث في الدراسات العربيـة               

بية دراسات ذات عالقة مباشرة في هذا الموضوع، إال أنه وجد دراسات أخرى متـشابهة               أو األجن 

  . أو مرتبطة لها عالقة بموضوع الدراسة

  

، بدراسة هدفت إلى تقويم واقع األسـاليب المـستخدمة فـي دروس             (2008)قام الزعبي ومسمار  

مدى تحقيقها ألهداف المنهاج،    التربية الرياضية للمرحلة الثانوية في مدارس مديرية اربد األولى و         

إضافة إلى التعرف إلى الفروق بين أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتهـا، تـم اسـتخدام المـنهج                  

الوصفي لمالءمته الدراسة وطبيعتها وتم تصميم أداتي الدراسة على شكل استبانه خاصة بالمعلمين             

بالطريقة الطبقية العشوائية، إذ بلغـت  وأخرى خاصة بالطلبة، وتم اختيار عينة الدراسة من الطلبة      

.  معلمـا ومعلمـه    (56) طالباً وطالبة في حين تم اختيار جميع مجتمع المعلمين وعددهم            (936)

أظهرت النتائج المتعلقة بوجهة نظر المعلمين أن واقع تدريس دروس التربية الرياضية جاء مناسبا              

ى مجاالت الدراسة الثالثة، في حين كانـت        ، عل )كبيرة وكبيرة جدا  (وبدرجة تقديريه تراوحت بين     

، )قليلة وقليلة جدا  (تقديرات الطلبة من عينة الدراسة، غير مرضية وبدرجة تقديرية تراوحت بين            

وبينت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في تقويم واقع التدريس المـستخدم فـي                 

الثة بين وجهة نظر المعلمـين ووجهـة نظـر          دروس التربية الرياضية على مجاالت الدراسة الث      

الطلبة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسـة               

مكان المدرسـة،   (تعزى للمتغيرات   ) أساليب التدريس المستخدمة  (من المعلمين على المجال الثاني      

ائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في        في حين دلت النت   ) ونوعها، والجنس، والمؤهل العلمي   

التقديرات على مجاالت الدراسة الثالثة تعزى لمتغير الخبرة، وبينت النتائج المتعلقـة بتقـديرات              

مكان المدرسـة، نوعهـا، الجـنس،       (الطلبة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات          

التنظيم العـام   (ية الرياضية المتعلقة بمجالي     في واقع التدريس المستخدم في دروس الترب      ) والفرع

  ). لدرس التربية الرياضية، وتقويم تحقيق أهداف المنهاج

  

  



  

 

، دراسة بعنوان المشكالت المهنية التي تواجه مـدرس التربيـة        (2007)أجرى عودات وخصاونة  

ت المهنية  الرياضية في المدارس الحكومية األردنية، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكال           

التي تواجه مدرس التربية الرياضية في المدارس الحكومية األردنية، تكونت عينة الدراسـة مـن               

وقد توصـلت   . م2007-2008 معلماً ومعلمة في لواء بني كنانة في األردن للعام الدراسي            (60)

بالمنهـاج  الدراسة إلى بعض المشكالت المهنية التي تواجه مدرس التربية الرياضية التي تتعلـق              

واإلمكانات واقتراح بعض الحلول لمعالجتها والحد منها، وأوصى الباحثان بضرورة إجراء دراسة            

مشابهة وبشكل موسع لتشتمل متغيرات أكثر، وضرورة وقوف وزارة التربية والتعليم بجدية فيما             

بية يتعلق بالتعدي على الساحات والمالعب وتعويض الحصص، وأن يخضع معلمي ومعلمات التر           

  .الرياضية لندوات ومحاضرات ودورات خاصة تتعلق بأساليب التدريس

  

، وهدفت إلى التعرف على درجة ممارسة السلوك التدريسي في          (2007)دراسة النداف والقطارنه  

حصة التربية الرياضية والتعرف إلى وجود فروق في وجهات النظر بين المعلمين والطلبـة فـي                

 التدريسي والى وجود فروق بين المعلمين أنفسهم تعود إلى متغير           تقديرهم لدرجة ممارسة السلوك   

اشتملت عينة الدراسة علـى جميـع معلمـي         . الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، ولتفاعلهما معا     

التربية الرياضية على جميع طلبة الصف األول الثانوي في مدارس لواء المزار الجنـوبي وبلـغ                

، وقد تم بناء    (2005-2004)دراسي األول من العام األكاديمي       طالبا في الفصل ال    (829)عددهم  

التمهيـد والتعلـيم،    (  فقره توزعت على أربعة محـاور      (40)أداة البحث وهي استبانة مكونة من       

تشكل في مضمونها السلوكيات التدريسية الواجب القيام بها في         ) التطبيق، الختام، وسلوكيات عامة   

خدم سلم التقدير المكون من خمس درجات في تقـدير ممارسـة            حصة التربية الرياضية وقد است    

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في وجهات النظر بـين المعلمـين            . السلوك التدريسي للمعلم  

والطلبة في تقدير درجة ممارسة السلوك التدريسي، وقد أعطى المعلمون أنفسهم درجة ممارسـه              

لبة درجة ممارسة منخفضة للسلوكيات التدريـسية،       مرتفعه للسلوك التدريسي، في حين أعطى الط      

وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين المعلمين أنفسهم تعود لمتغير الجنس والمؤهـل               

  .العلمي والخبرة العملية أو نتيجة لتفاعلها معا

  



  

، والتي هدفت إلى التعرف على األخطاء الشائعة في تدريس حصص           )2006( دراسة أبي طامع    

لتربية الرياضية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر مشرفي التربية الرياضـية ومـشرفاتها،              ا

إضافة إلى تحديد االختالف في مستوى األخطاء تبعا لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي والخبرة             

م ولتحقيق ذلك صمم الباحث استبانة تم تطبيقها على أفراد مجتمع الدراسة البـالغ عـدده              . العملية

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األخطاء كان منخفضاً إذ وصلت النسبة           . مشرفاً ومشرفة ) 32(

، كما أظهرت النتائج أن أخطاء االصطالح هو النداء علـى التمرينـات             (56%)المئوية لالستجابة 

، وأن أخطاء األمـان     (66.4%)جاءت في الترتيب األول بمستوى متوسط وبنسبة مئوية مقدارها          

المة وختام الدرس جاءت في الترتيب األخير بمستوى مـنخفض وبنـسبه مئويـة مقـدارها           والس

، وأظهرت الدراسة أيضا أن مستوى األخطاء عند اإلناث كان أكبر مقارنة بالـذكور،              (%50.8)

وكان أعلى عند حملة درجة الماجستير مقارنة بالبكالوريوس، ودلت النتائج على وجود اخـتالف              

  . على جميع المجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغير الخبرة العمليةفي مستوى األخطاء

  

، بعنوان درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية الرياضية فـي          )2006(وفي دراسة قام بها مرار    

الضفة الغربية للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم، هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة ممارسـة               

لرياضية في الضفة الغربية للكفايات التعليميـة، كـذلك التعـرف إلـى             معلمي ومعلمات التربية ا   

االختالف في درجة ممارسة الكفايات التعليمية تبعا لمتغير الجنس، المؤهـل العلمـي، سـنوات               

معلماً ومعلمة من معلمـي التربيـة       ) 219(الخبرة، مستوى المرحلة، وتكونت عينة الدراسة من        

د استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات، وقـد أظهـرت           الرياضية في الضفة الغربية، وق    

نتائج الدراسة إن درجة ممارسة الكفايات كانت بدرجة كبيرة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجـود                

اختالف في درجة ممارسة الكفايات التعليمية تعزى لمتغير المرحلة والمؤهـل العلمـي وكـذلك               

جال إدارة الصف كذلك ال توجد فروق تعـزى لمتغيـر الجـنس          لمتغير سنوات الخبرة باستثناء م    

باستثناء مجال كفايات العالقات االجتماعية، وقد أوصى الباحث بضرورة اعتماد الكفايات التعليمية            

كنموذج تقويمي للمعلمين، وزيادة االهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم بتنمية الكفايات التعليمية             

  . التربية الرياضيةلدى معلمي ومعلمات 

  

، دراسة هدفت إلى التعرف على الصعوبات التـي تواجـه       (2004)وكذلك أجرى عيسى وسلمان     

طلبة التدريب الميداني في قسم التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية بفلـسطين كمـا يراهـا                



  

 الوصـفي   الطلبة، والتعرف على هذه المتغيرات تبعا لمتغير الجنس، اسـتخدم الباحـث المـنهج             

 فقره موزعة على خمـسة مجـاالت هـي          (41)واالستبانة أداه لجمع المعلومات، واشتملت على       

وأشـارت نتـائج    ) اإلمكانات الرياضية، الطلبة، اإلشراف، إدارة المدرسة، والبرنامج والمنهـاج        (

 وهي  (82%)الدراسة إلى أن درجة الصعوبات كانت في مجال اإلمكانات الرياضية بنسبه مئوية             

بدرجة كبيـره، واإلدارة    ) (75.8%تعبر عن صعوبات بدرجة عالية، والبرنامج والمنهاج بنسبة         

 بدرجة متوسطة، وطلبة المدارس بنـسبة       (64%) بدرجة كبيرة، واإلشراف بنسبة      (70%)بنسبة  

 بدرجة متوسطة، كما وأشارت النتائج إلى أن الصعوبات كانت عند اإلنـاث أكثـر مـن                 (%63)

  .    الذكور

  

، دراسة بعنوان معيقات تنفيذ البرامج الرياضية خالل انتفاضة األقصى          )2004(كما أجرى خنفر     

في مدارس محافظه نابلس التي هدفت إلى معرفة معوقات تنفيذ البرامج الرياضية خالل انتفاضـة               

األقصى من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية ومعلماتها في محافظة نـابلس ولتحقيـق ذلـك                

معلماً ومعلمة طبقت عليهم استبانة وأشارت نتائج الدراسة        ) 74(الدراسة على عينة قوامها     أجريت  

إلى أن درجة المعوقات في مجال النشاطين الداخلي والخارجي وتنفيذ المنهاج كانت كبيـرة أمـا                

باقي المجاالت فقد كانت درجة المعوقات متوسطة وفي ما يتعلق بالدرجة الكلية للمعوقات كانـت               

  .(58%)وسطة حيت وصلت النسبة المئوية لالستجابة مت

  

، فهدفت إلى التعرف على الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمـي           (2004)أما دراسة عبد الحق     

ومعلمات التربية الرياضية في محافظة نابلس، حيث أجريت الدراسة على عينة عمديـه قوامهـا               

ظهرت النتائج أن الكفايات التعليمية األساسية التـي         مديراً ومديرة، أ   (60) معلما ومعلمة و     (60)

يمتلكها معلمو المرحلة األساسية كانت كبيرة في مجال التخطيط، ودرجة متوسطة في مجال التنفيذ              

والتقويم بالنسبة لجميع أفراد العينة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين                

دارس ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية فـي المرحلـة         وجهة نظر كل من مديري ومديرات الم      

  .   األساسية األولى لصالح المعلمين والمعلمات

  

، بدراسة هدفت إلى تحديد أهم الواجبات التعليمية للطلبة المعلمين          (Al-tawil,2003)وقام الطويل 

ـ             ة الكـرك،   من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية ومعلماتها في المدارس الحكومية في محافظ



  

.  معلماً ومعلمة، وقد صمم الباحث أداه لقياس أهداف الدراسـة          (141)وتكونت عينة الدراسة من     

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم الواجبات التعليمية هي المتعلقة بتنفيذ الدرس، ثـم التخطـيط                

ة بالتقويم، وأن هناك    للموقف التعليمي، ثم المشاكل المتعلقة بإدارة الصف، وأخيراً الواجبات المتعلق         

فروقاً دالة إحصائياً في مجال تنفيذ الدرس على متغير الخبرة ولصالح الخبرة األقل مـن خمـس                 

سنوات، أما مجال إدارة الصف وعلى متغير المؤهـل العلمـي فكـان لـصالح حملـة درجـة                   

 واإلدارة  البكالوريوس، كما أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في مجال تنفيذ الـدرس والتقـويم              

  .بشكل كلي ولصالح المعلمين الذين يدرسون المرحلة األساسية والثانوية

  

، بدراسة هدفت إلى توثيق أهداف النشاط الرياضي الداخلي، والتعـرف           (2003)وقامت المرباطي 

على واقع هذا النشاط بالمدارس الثانوية للبنات بمملكة البحرين، وكذلك التعرف على المعوقـات              

 طالبـة   (661)تألفت عينة الدراسة من     . دون تنفيذه على الوجه األكمل بتلك المدارس      التي تحول   

 معلمة وتم جمع البيانات من خالل المالحظة العلمية، والمقابالت الشخـصية، واالسـتبانة              (45)و

أهداف النشاط الرياضي الداخلي، اإلمكانات الماديـة والبـشرية،         : (التي ضمت ست محاور وهي    

 الرياضي الداخلي، تنظيم النشاط الرياضي الداخلي، المتابعة والتنظيم، والمعوقـات    محتوى النشاط 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها الحاجة الملحة         ). التي تصادف النشاط الرياضي الداخلي    

إلى وجود وقت مخصص للنشاط الرياضي ضمن اليوم الدراسي، عدم تناسب وقت فراغ الطالبات              

  .ثرة األعباء الدراسية على المعلمات والطالباتوالمعلمات، ك

  

، بإجراء دراسة هدفت إلـى معرفـة ميـول الطلبـة     Ryan & Maina,2003)(قام ريان وماينا

ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة مكونة      . واتجاهاتهم تجاه سلوكيات وصفات معلم التربية الرياضية      

.  طالباً من المرحلة المدرسية المتوسـطة      (611) فقره تم توزيعها على عينة مكونة من         (46)من  

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر ما يرغبه الطالب في دروس التربية الرياضية هو تنويع األنشطة               

الرياضية وتلبية رغباتهم في األنشطة المختارة، أما النواحي غير المفضلة فـي دروس التربيـة               

ة تغيير المالبس، أما األشياء المفضلة عند       الرياضية متضمنة قصر درس التربية الرياضية وعملي      

الطلبة تجاه معلم التربية الرياضية فكانت حبه للعمل والتواصل مع الطلبة، أمـا األشـياء غيـر                 

  .المرغوبة فتضمنت التحيز للطلبة الموهوبين واالفتقار للحماس، واستخدام األلفاظ النابية

   



  

ــة البدن  ــصحة والتربي ــي لل ــاد األمريك ــي وأجــرى االتح ــر الحرك ــرويح والتعبي ــة والت ي

(AAHPERD,2003)             دراسة للتعرف على أكثر األساليب استعماال وتأثيراً من قبـل معلمـي ،

فقد اسـتخدم   ) كندا، فرنسا، انجلترا، الواليات المتحدة، وفنلندا     (التربية الرياضية في العالم ممثلة ب     

 محور له عـدة أسـئلة، واسـتخدم    االستبانة أداة لجمع المعلومات مشتملة على عدة محاور، وكل      

تدريج لكرت الخماسي لإلجابة عن االستبانة، وخلصت الدراسة إلى أن األساليب األكثر استخداماً             

لدى معلمي التربية الرياضية تندرج من األسلوب األمري وحتى األسـلوب التـضميني المتعـدد               

حتى التعليم الذاتي، كما كشفت    المستويات، أكثر من األساليب التي تندرج من أسلوب االستكشاف و         

الدراسة أن األسلوب التطبيقي بتوجيه المعلم هو األكثر إنتشاراً واستعماالً لدى معلمـي التربيـة               

الرياضية، واستنتجت الدراسة أن سبب عدم استعمال المعلمين لألساليب التدريسية التي تندرج من             

لى عدة أسباب منها حجم الـصف، عمـر         أسلوب االستكشاف الموجه وحتى التعليم الذاتي يعود إ       

  .المتعلمين، افتقار المعلمين للمعرفة باستخدام تلك األساليب، وقد يكون السبب في المناهج

  

، إلى استقصاء أراء معلمي التربية الرياضية لمبادئ التـدريس          (2002)وهدفت دراسة أبو دلبوح   

لتدريسية، واستخدم االستبانة أداة لجمـع      الفعال في التربية الرياضية، ومدى تأثيرها على العملية ا        

التخطيط، التنفيـذ، األنـشطة التعليميـة، الوسـائل         (البيانات وقد اشتملت محاور االستبانة على       

وتكونت عينة الدراسة من معلمي التربية الرياضية ومعلماتها والبالغ عـددهم           ) التعليمية، والتقويم 

قية العشوائية، وتوصلت النتـائج إلـى أن ممارسـة           معلماً ومعلمة اختيروا بالطريقة الطب     (199)

مبادئ التدريس الفعال من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تقع ضمن الوسط، وأنه لـيس هنـاك                

فروق في تقديرات معلمي التربية الرياضية يعود لمتغير الجنس، أما النتائج المتعلقـة بتقـديرات               

دريس الفعال وحسب متغير سنوات الخبرة، أشـار        معلمي التربية الرياضية لممارستهم لمبادئ الت     

 سـنة   11أكثر من   (إلى أن هناك أثراً ذات داللة إحصائية ولصالح المعلمين ذوي الخبرة الطويلة             

وأن هناك فروقاً معنوية لممارسة المعلمين لمبادئ التدريس الفعال ولصالح المعلمين الذين            ) خبرة

  . يحملون درجة دبلوم كلية المجتمع

  

، إلى التعرف على الكفايات الواجب توافرها للطالب المعلم         Young,2001)(فت دراسة يونج  وهد

 طالباً معلماً مـن     (120)وذلك خالل فترة التدريب الميداني، وأجريت الدراسة على عينة قوامها           

: ، وتناولت الدراسة عدة محاور لتقويم أداء الطالب المعلم، ومن هذه المحاور           )هونج كونج (جامعة  



  

الصفات الشخصية، تحضير الدروس، مدى استخدام الطالب المعلم ألساليب التدريس المختلفـة،            (

القدرة على إدارة الصف، القدرة على التعامل والتواصل مع الطلبة، وأخيـراً الخلفيـة المعرفيـة                

، وخلصت الدراسة إلى أن الطالب المعلم يفتقـر إلـى الكفايـة األدائيـة               )للموضوعات الدراسية 

هارات الحركية والقدرة على تحليلها، واالفتقار للكفاية المعرفية، وأخيراً عدم القدرة على تنظيم             للم

  . الوقت وضبط السلوك

  

، بدراسة هدفت إلى التعرف على المشكالت والمعوقات التي تواجـه معلـم             (2001)وقام مسمار 

تلك المـشكالت والمعوقـات     التربية الرياضية المبتدئ وتحديد درجة إحساس المعلمين المبتدئين ب        

التي تواجههم في أثناء عملهم في المدارس الحكومية بقطر، وكذلك معرفـة الفـروق فـي إدراك                 

المعلمين المبتدئين للمشكالت والمعوقات تبعاً لمتغير الجنس والمرحلة التعليمية، واستخدم الباحـث         

ت المرتبطـة بـاإلدارة     المشكال:  فقرة موزعة على خمس مجاالت وهي      (50)استبانة مكونة من    

، المـشكالت   (49.75%)، المشكالت المرتبطة بالتعامل مـع اآلخـرين         (50.25%)المدرسية  

، المشكالت المرتبطـة    (58.50%)، المشكالت المرتبطة بالمنهاج     (47.75%)المرتبطة بالتوجيه 

ن بين  ، وأظهرت نتائج الدراسة تدني الرواتب بالمرتبة األولى م        53.750%)بموضوعات متفرقة   

المشكالت، تليها من حيث الترتيب مشكلة عدم عقد الدورات الرياضية وورش العمل بالمدرسـة،              

ثم مشكلة قلة المالعب الرياضية والصاالت المغلقة المناسبة، وقلة األجهزة واألدوات الرياضـية             

  . في المدرسة

  

يذ برامج األنـشطة    ، بدراسة هدفت إلى معرفة الصعوبات التي تعترض تنف         )2001(وقام الصالح 

الرياضية في جامعات الضفة الغربية من وجهة نظر الطلبة ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة علـى               

 طالباً وطالبة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية وأشارت نتائج الدراسة إلى           255)(عينة قوامها   

يـة لالسـتجابة   أن درجة الصعوبات على المجال الكلي كانت كبيرة حيث وصـلت النـسبة المئو       

 كما أظهرت النتائج أن الصعوبات المتعلقة بمجال الطلبة جاءت في الترتيـب األول              (%63.20)

  .(68.40%)بنسبة

  

، دراسة بعنوان احتياجات مدرسي التربية البدنية من برنـامج          )(Conkele,1997وأجرى كونكل 

تربية الرياضية من البرنامج    التدريب أثناء الخدمة ، تهدف الدراسة إلى تقدير احتياجات مدرسي ال          



  

معلماً من مدرسي التربية البدنية     ) (265التدريبي أثناء الخدمة، أجريت الدراسة على عينه قوامها         

 وتوصلت النتائج إلى أن مطالب مدرسي التربيـة البدنيـة    Al abamaابتدائي وثانوي في االباما

  .زيادة الوقت المخصص لتنفيذ البرامج التدريبية

  

، دراسة بعنوان الصعوبات المهنية التي تواجه معلمي ومعلمات التربيـة           )1997(قدوميأجرى ال 

معلمـا  ) 92(لتحقيق ذلك تم إجراء الدراسة على عينـة قوامهـا           , الرياضية في محافظة طولكرم   

  :فقرة وزعت على عشرة مجاالت كما يلي) 96(ومعلمة طبق عليها استبانة تضمنت 

مجـال  , مجـال المنهـاج  , مجال اإلشراف التربوي  , ل طبيعة العمل  مجا, مجال اإلدارة المدرسية  (

مجـال  , مجال اإلمكانات واألدوات الرياضـية    , مجال زمالء العمل  , مجال الطلبة , أولياء األمور 

  ).ومجال النمو المهني, الحوافز المادية والمعنوية للمعلم

 كبيرة حيث وصـلت النـسبة       أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الصعوبات المهنية الكلية كانت         

توصـية  ) 52(بناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بـ , 69.48%)  (المئوية لإلستجابة على 

  .فرعية لوزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية

  

سلوكيات منتخبة للمدرس والوقت النظري في      " ، دراسة بعنوان    Hastie,1994)(وأجرى هاستي 

، سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على سـلوكيات المعلـم           "لبة لمادة التربية الرياضية     تدريس الط 

والذي يرتبط بمستويات عاليه من التعامل مع الطلبة للوصول إلى فهم أفـضل لقـدرات الطلبـة،               

 معلمـين وذلـك     (3)استخدمت الدراسة المالحظة أداة للبحث، وكانت عينة الدراسة تقتصر على           

لم األكثر فعالية والمعلم األقل فعالية، وأظهرت نتائج الدراسة بأن المعلم األكثـر             للتعرف إلى المع  

فعالية هو ذلك المعلم الذي يتفاعل مع طالبه وتقل لديه فترات المالحظة وإذا ما أراد المالحظـة                 

  .يجب أن تكون المالحظة صحيحة ودقيقه ويرافقها تقديم اإلرشادات والتعديالت

  

، بهدف معرفة  واقع التربية الرياضية في مـدارس الـضفة             )1994(  خليل وفي دراسة قام بها   

 مدرسة وجمعت المعلومات من خالل استبانه الدراسة وقـد          (881)الغربية حيث شملت الدراسة     

وجد الباحث أن هناك نقصا حاداً في تنظيم النشاط الداخلي والخارجي في مدارس الضفة الغربيـة                

  .ات واألجهزة والمالعب في المدارسكما أنه يوجد نقص في األدو

  



  

، دراسة هدفت إلى التعرف إلى أهم السلوكيات والصفات التي يجب أن            (1993)كما أجرى النهار  

 (600)تتوافر لدى معلم التربية الرياضية كما يفضلها طالب المدارس، تألفت عينة الدراسة مـن               

 سـلوك والثـاني     (25)يحتوي على   طالب، حيث استخدم الباحث استبانة مكونة من قسمين األول          

 صفة وكانت نتائج الدراسة تؤكد ضرورة تواجد مجموعه من السلوكيات مثل تـشجيع              (25)على  

الطلبة على ممارسة األنشطة واالهتمام بآرائهم، وكذلك مشاركة الطلبة في التطبيق الميداني لتنظيم             

دوات واألجهزة قبـل الـدرس،      البطوالت الرياضية وشرح المهارة جيداً والعمل على تحضير األ        

: وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم الصفات التي على معلم التربية الرياضية أن يتحلـى بهـا هـي                 

  .  العدل، المرح، والعالقات الجيدة مع الطلبة

  

، دراسة هدفت إلى تحديـد  Van- Der- Mars et al,1991)(وأجرى فان دير مارس وآخرون

 معلم تربيـة رياضـية      (18)أثر في فعالية التدريس، وقد تم اختيار        ما إذا كان لمستويات الخبرة      

: للمرحلة االبتدائية، وصنفوا حسب مستويات الخبرة، وقد ضمت المجموعـة ثالثـة مـستويات             

ضـم  : مستوى مبتدئ وضم المعلمين الذين تتراوح خبرتهم ما بين سنه واثنتين، والمستوى الثاني            

ضم المعلمـين   :  سنوات، والمستوى الثالث والمتقدم    (4-3)بين  المعلمين الذين تتراوح خبرتهم ما      

 طالب عشوائياً من كـل      (3) سنوات، وقد تم اختيار      (8-5)الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين       

 –وقت التعليم األكـاديمي     ( صف، ولجمع البيانات تم استخدام أداة المراقبة المنتظمة والمستمرة          

 أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين             وقد. ,1982)التربية الرياضية   

المجموعات الثالث لمتغير التنقل، والمحتوى الحركي، ووقت التعليم األكاديمي في حصة التربيـة             

  . الرياضية، مما يدل على أن مستوى أداء المعلمين في المجموعات الثالث كان متشابها

  

عنوان المشكالت المهنية التـي تواجـه مـدرس التربيـة         ، دراسة ب   )1990( وأجرى أبو العينين  

الرياضية في المدارس الثانوية بالجيزة، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المشكالت التي              

تواجه معلمي التربية الرياضية في المدارس الثانوية في محافظة الجيزة بالقاهرة، أجريت الدراسة             

لماً من مديريات شمال وجنوب وغرب ووسط الجيزة خـالل          مع) 70(على عينة عشوائية قوامها     

، وتوصلت النتائج إلى أن أهم المشكالت التي تواجه المعلمين هي           )(1988/1987العام الدراسي   

عدم وجود ساحات مناسبة للعب وكذلك قله الوقت المخصص لألنشطة الرياضية، وإلغاء التربيـة              

  .الرياضية من المدرسة الثانوية



  

  

، التي هدفت إلى معرفة أثر الجو المدرسـي علـى تطبيـق             )Cantin,1989(ة كانتن وفي دراس 

المعلمين الجدد من ناحية التآلف االجتماعي ومعرفة أراء المدراء ومدى استعدادهم لتقديم النـصح              

أجريت الدراسة في واليتـي نيوهامبـشير       . واإلرشاد للمعلمين ومعلمي التربية الرياضية خاصة     

 الباحث أسلوب دراسة الحالة من خالل المقابالت مع المعلمين والمبتـدئين وقـد              ومينوسوتا واتبع 

أثارت نتائج الدراسة إلى أن هناك صعوبات ومشكالت من ناحية تفضيل المـدراء لمعلمـين دون        

آخرين وعدم تقديم المساعدة الكافية للمعلم الجديد كذلك أشارت الدراسة إلى وجود عالقة سـلبية               

  .ية الرياضية ومعلمي المواد األخرىبين معلم الترب

  

، بدراسة بغرض معرفة مستوى إدراك الطالب والمعلمـين وأوليـاء           ),Elliot 1981(وقام اليوت 

األمور بالمشكالت التي تظهر في المدارس وخاصة المشكالت المتعلقة بالتربية الرياضـية وقـد              

ج الرياضـية مـن حيـث نقـص         أظهرت النتائج أن هناك مشكالت تعمل على إعاقة تنفيذ البرام         

األدوات واألجهزة ونقص الموازنة المالية وقلة توفير المشرفين المـؤهلين علـى تنفيـذ بـرامج                

األنشطة الرياضية باإلضافة إلى عدم توفر الوقت الكافي لتدريب فرق المدرسة الرياضـية فـي               

  .األلعاب المختلفة

  

أجريا دراسة بعنـوان تقـويم      ) 1980(، أن الششتاوي والمر   )2007(وقد أشار عودات وخصاونة   

برامج تدريب معلمي المرحلة االبتدائية أثناء الخدمة،  تهدف الدراسة إلى التعرف علـى فاعليـة                

البرامج التدريبية الخاصة بمدرسي المرحلة االبتدائية، أجريت الدراسة على عينة من المتـدربين             

ة وتوصلت النتائج إلى ضـرورة مـشاركة        والمدربين والقائمين على البرامج الرياضية والتدريبي     

المدرسين والمتخصصين في تخطيط البرامج الرياضية والتدريبية وتوفير كافه الوسائل التعليميـة            

التي تساهم في نجاح البرامج الرياضية والتدريبية، زيادة مدة الممارسة الرياضية وكذلك االهتمام             

أوصت هذه الدراسة بعقد دورات وورش تعليمية من        بالحوافز واستخدام وسائل التقويم الحديثة كما       

  .خالل إنشاء مراكز التدريب وتزويدها بكافه اإلمكانيات

  

   

 



  

 

 

 

 

 

  

    :التعليق على الدراسات السابقة
  

يتبين من خالل االطالع على الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية والتي تـم عرضـها، أن                

سات التي تناولت تنفيذ دروس التربية الرياضية، وقد اهتمـت     الدراسات كانت متنوعة، فمنها الدرا    

، ودراسة الزعبي   (AAHPERD,2003)بدراسة أساليب تدريس التربية الرياضية كدراسة جمعية        

، التي هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام أساليب التدريس الحديثة فـي تحقيـق               (2008)ومسمار

، هدفت إلى التعرف علـى األخطـاء        (2006)بي طامع أهداف منهاج التربية الرياضية، ودراسة أ     

  .الشائعة في تدريس حصص التربية الرياضية في المدارس الفلسطينية

  

ومنها الدراسات التي تناولت الممارسـات التدريـسية والتـدريس الفعـال، كدراسـة النـداف                

 فـي   ، هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة الـسلوك التدريـسي للمعلمـين            (2007)والقطارنة

، التي تناولت أبعاد التدريس الفعال ومبادئه في        (2002)ودراسة دلبوح . حصص التربية الرياضية  

، التي هدفت إلى تحديد ما Van- Der- Mars et el,1991)(ودراسة. دروس التربية الرياضية

  .إذا كان لمستوى الخبرة أثر في فعالية التدريس

  

صفاته، فمنها من تناول ميول الطلبة واتجاهـاتهم نحـو          أما الدراسات المتعلقة بسلوكيات المعلم و     

، (Ryan and Maina)السلوكيات والصفات المرغوبة في معلـم التربيـة الرياضـية كدراسـة    

، التي تناولت سلوكيات وصفات المعلم      ,Hastie) (1994، ودراسة هاستي  (1993)ودراسة النهار 

  .ياضيةوارتباطها والوقت النظري في تدريس مادة التربية الر

  



  

ومن الدراسات ما تناول أهم الواجبات والكفايات التعليمية الالزمة للطلبة المعلمـين أثنـاء فتـرة                

، ومنها ما   (Young,2001)، ودراسة يونج  (Al-tawil,2003)التطبيق الميداني، كدراسة الطويل   

 درجـة   ، وهدفت إلـى قيـاس     (2006)تناول الكفايات التعليمية الالزمة للمعلمين، كدراسة مرار      

ممارسة معلمي ومعلمات التربية الرياضية في الضفة الغربية للكفايات التعليمية، وكذلك دراسـة             

، هدفت إلى التعرف على الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمـي ومعلمـات             (2004)عبد الحق 

  .التربية الرياضية في محافظة نابلس

  

 التي تواجه مدرس التربية الرياضـية فـي         أما الدراسات التي هدفت إلى التعرف إلى المشكالت       

، هـدفت إلـى     (2004)، ودراسة عيسى وسـلمان    (2007)المدارس، كدراسة عودات وخصاونة   

التعرف على الصعوبات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في قسم التربية الرياضـية بجامعـة               

ذ البـرامج الرياضـية     ، هدفت إلى معرفة معوقات تنفي     (2004)ودراسة خنفر . النجاح في فلسطين  

. خالل انتفاضة األقصى من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظـة نـابلس              

، هدفت إلى معرفة درجة الصعوبات المهنية التي تواجه معلمي التربيـة            (1997)ودراسة القدومي 

لتعرف إلـى   ، هدفت إلى ا   (1990)ودراسة أبو العينين  . الرياضية ومعلماتها في محافظة طولكرم    

أهم المشكالت التي تواجه معلمي التربية الرياضية في المدارس الثانوية فـي محافظـة الجيـزة                

، إلى معرفة مستوى إدراك الطـالب والمعلمـين         (Elliot,1981)وهدفت دراسة اليوت  . بالقاهرة

. رياضيةوأولياء األمور بالمشكالت التي تظهر في المدارس وخاصة المشكالت المتعلقة بالتربية ال           

، المـشكالت   (2001)، ودراسة الصالح  (2001)، ودراسة مسمار  (1979)وتناولت دراسة عثمان  

  .التي تواجه الطلبة والمعلمين والعاملين في المجال الرياضي

  

وقد اتفقت معظم الدراسات على نفس األسباب من حيث الصعوبات والمشكالت والمعوقات التـي              

مشكالت تتعلق بالمنهاج وعدم وضوح األهـداف، قلـة         : ي منها تواجه معلم التربية الرياضية والت    

اإلمكانات واألجهزة واألدوات، التعدي على الساحات والمالعب، قلة الوقت المخصص لألنـشطة            

  .الرياضية، وعدم عقد الدورات الرياضية وورش العمل خاصة بأساليب تدريس التربية الرياضية

  

 كان فقط في ترتيب هذه الـصعوبات أو المعوقـات أو            في حين أن االختالف بين هذه الدراسات      

المشكالت، كذلك اختلفت في العينات وحجمها، واألسلوب المستخدم، وأنها أجريت علـى بيئـات              



  

مختلفة، وأن نتائجها كانت مختلفة، وأن هذه الدراسة جاءت أكثر تخصصاً حيث ركـزت علـى                

اضية، وتناولت جوهر العملية التعليمية التـي       صعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصة التربية الري       

  .يقوم بها معلم التربية الرياضية أثناء تنفيذ حصة التربية الرياضية

  

 

 

وفي الوقت الذي تتفق فيه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجاالت معينـة مثـل المـنهج                  

 أنها اختلفـت مـع الدراسـات        المستخدم، واستخدام االستبانة أداة لجمع المعلومات والبيانات، إال       

السابقة في العينة، واألهداف، ومجاالت ومتغيرات الدراسة، حيث تناولت هـذه الدراسـة إدراك              

معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم، على أربعة مجاالت، حيث             

 مجال الطلبة، مجال اإلمكانات،     مجال المعلم، : (تعتبر هذه المجاالت عناصر العملية التعليمية وهي      

الجنس، المؤهـل العلمـي، مديريـة       : (، وتناولت الدراسة خمسة متغيرات وهي     )ومجال المنهاج 

  ).  التربية، المرحلة الدراسية، وسنوات الخبرة
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  الفصل الثالث

  

   :الطريقة واإلجراءات

  

ـ              صعوبات البيئـة   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة إدراك معلمي التربية الرياضـية ل

التعليمية في تنفيذ حصصهم في المدارس الحكومية في محافظة الخليل، ويتناول هذا الفصل وصفاً              

لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، وتصميم أداة الدراسة، واإلجراءات المتبعة للتحقق من            

ت تطبيقهـا، والطـرق     صدقها وثباتها، كما يتناول وصفاً لتصميم الدراسة ومتغيراتها، وإجـراءا         

  .اإلحصائية التي عولجت بها بيانات الدراسة

  

  

  :منهج الدراسة1.3   
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي نظراً لمالءمته طبيعة وأهداف هذه الدراسة

  
 

   : مجتمع الدراسة2.3
  

 تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات المتخصصين في مجال التربية الرياضية في            

مديرية شمال  : ( المدارس الحكومية في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل وهي          

م والبـالغ   2010/2009للعـام الدراسـي     ). الخليل، مديرية وسط الخليل، مديرية جنوب الخليل      

 يبين توزيع مجتمع الدراسة ممثالً بأعداد معلمي      ) 1.3( معلماً ومعلمة والجدول رقم    (290)عددهم  



  

 توزيـع   (1)ويبين الملحق رقم  . ومعلمات التربية الرياضية تبعاً لمديريات التربية والتعليم المختلفة       

أفراد مجتمع الدراسة وفقاً للجنس والمديرية والمرحلة الدراسية ممثالً بأعـداد معلمـي التربيـة               

صصين في  الرياضية في محافظة الخليل، وقد حصل الباحث على عدد المعلمين والمعلمات المتخ           

التربية الرياضية بكتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم العالي موجهاً لمديريات التربية والتعليم             

  .يوضح ذلك) 2(المختلفة، والملحق رقم

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا للجنس والمديرية ممثال بأعداد معلمـي التربيـة             ): 1.3(الجدول

  .م)(2010/2009مديريات محافظة الخليل للعام الدراسي الرياضية في المدارس الحكومية في 

 العدد الجنس المديرية

 شمال الخليل 38 ذكر

 35 أنثى

 73  المجموع

 وسط الخليل 53 ذكر

 47 أنثى

 100  المجموع

 جنوب الخليل 70 ذكر

 47 أنثى

 117  المجموع

 290  المجموع الكلي

   

  

  

  : عينة الدراسة3.3
  

باختيار عينة بطريقة طبقية عشوائية من المجتمع األصلي مكونة من جميع المعلمـين             قام الباحث   

والمعلمات المتخصصين في مجال التربية الرياضية والذين يعملون في المدارس الحكومية كعينـة             

من مجتمع الدراسة، ولكـن     %) (58 معلماً ومعلمة أي ما نسبته       (170)ممثلة للدراسة مكونة من     

 استبانات لعدم تعبئة البيانات الشخـصية وبعـض         (7) استبانة، وتم استبعاد     (155)تم استرجاع   



  

 (148)الفقرات من قبل معلمي التربية الرياضية، لذلك تصبح عينة الدراسة والمحللـة إحـصائياً               

الجنس، المؤهل العلمي، المديرية، المرحلة الدراسـية، وعـدد سـنوات           : (وفقاً للمتغيرات التالية  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها) 2.3(بين الجدولوي). الخبرة

  

  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها): 2.3(الجدول

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الجنس  %56 83 ذكر

  %44  65 أنثى

 المؤهل العلمي  %69 102 دبلوم

  %31 46 بكالوريوس

  %29 43 شمال الخليل

  %28  42  الخليلوسط

 المديرية

  %43  63 جنوب الخليل

  %36 54 األساسية

  %21 31 الثانوية

 المرحلة الدراسية

  %43 63 أكثر من مرحلة

  %29 43  سنوات5أقل من 

  %28 41  سنوات5-10من 

 الخبرة

  %43 64  سنوات10أكثر من 

  %100  148  المجموع الكلي

  

  

  

  : أداة الدراسة1.4.3
بانة قام بإعدادها كأداة لجمع المعلومات في هذه الدراسة، استناداً إلـى األدب              استخدم الباحث است  

التربوي والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة وخبرة الباحث، واستشارة بعض المتخصصين في           



  

، (2001)، ومـسمار  (2004)، وخنفـر  (2007)المجال، وهذه الدراسات هي عودات وخصاونة     

وقد اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين        . (1990)ن، وأبو العيني  (1997)والقدومي

  ):3(كما يبين الملحق رقم 

  

الجـنس، المؤهـل العلمـي،      (يتعلق بالمعلومات الشخصية التي تتعلق بالمستجيب       : الجزء األول 

  ).المديرية، المرحلة الدراسية، وسنوات الخبرة

تضمن مجاالت صعوبات البيئة التعليمية المفترضة      يتكون من فقرات االستبانة التي ت     : الجزء الثاني 

 فقـرة،   (63)لدى معلمي التربية الرياضية في تنفيذ حصصهم في المدارس الحكومية، وعـددها             

  :ضمن المجاالت التالية

  . فقرة(18)صعوبات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال المعلم ويحتوي على : المجال األول

  . فقرة(13)ئة التعليمية المرتبطة بمجال الطلبة ويحتوي على صعوبات البي: المجال الثاني

  . فقرة(16)صعوبات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال اإلمكانات ويحتوي على : المجال الثالث

  . فقرة(16)صعوبات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال المنهاج ويحتوي على : المجال الرابع

ستبانة حسب مقياس ليكرت الخماسي، الذي تكون مـن خمـس           وقد كانت اإلجابة على فقرات اال     

 درجات، وبدرجة   (5)درجات لالستجابة على كل فقرة، وقد أعطيت االستجابة بدرجة كبيرة جدا            

 درجتان، وبدرجة قليلة جدا     (2) درجات، وبدرجة قليلة     (3) درجات، وبدرجة متوسطة     (4)كبيرة  

  .  صياغة سلبية على اعتبار أنها تمثل صعوبات درجة، وقد صيغت جميع فقرات االستبانة(1)

 

  

  : صدق أداة الدراسة2.4.3
  

 (15)بعد أن قام الباحث بإعداد أداة الدراسة، ولتحديد صدق محتوى األداة تـم عرضـها علـى                  

محكماً من حملة الدكتوراة والماجستير في التربية والتربية الرياضية، ويعملون في مجال التدريس             

فلسطينية وبخبرة طويلة في المجال األكاديمي، إلبداء الرأي حول مـدى مناسـبة             في الجامعات ال  

وانتماء الفقرات لمجاالت الدراسة واختيار الفقرات المناسبة وحذف الفقـرات غيـر المناسـبة أو               

إضافة أو تعديل في بنودها لتحقيق أغراض الدراسة مـن حيـث الـصياغة اللغويـة ووضـوح                  

 يوضح ذلك، وكانت أراء المحكمـين       (4)ماً نموذج التحكيم، وملحق      محك (11)العبارات، وأعاد   



  

تمثل صدق محتوى األداة، وقد تركزت مالحظاتهم على صياغة بعض الفقرات واستبدال بعـضها           

بعبارات أخرى وكذلك على تعديالت لغوية، وبناء على مالحظات المحكمين أعيدت صياغة بعض             

جد صعوبة في استغالل الوقت المخصص للحصة من حيث         أ(الفقرات وتعديلها ومن هذه الفقرات      

الجزء التمهيدي والرئيسي والختامي، عدم التمكن من تأدية المهارات الرياضية عمليا أمام الطلبـة              

بشكل واضح، قلة استخدام أسلوب التعزيز والتحفيز للطلبـة، عـدم رغبـة الطلبـة بالممارسـة                 

وفر األجهزة واألدوات، وافتقار مـادة التربيـة        إلجراءات الحصة، أجد صعوبة في عملي لعدم ت       

، وحذفت الفقرات التي أجمع عدد من المحكمين على حـذفها           )الرياضية إلى منهاج واضح ومحدد    

عدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة حول الحصة، أجـد صـعوبة فـي              (ومن هذه الفقرات    

لطلبة الزائد بالهندام على حساب حصة التربية       مالحظة أداء الطلبة أثناء تأديتهم المهارات، اهتمام ا       

الرياضية، أجد صعوبة في عملي لعدم توفر الكرات المختلفة في جميع األلعاب، افتقـار المنهـاج             

، وبـذلك   )لمعايير تقييم أداء الطلبة، وأرى أن أنشطة المنهاج تساهم في صقل شخـصية الطلبـة              

م بناء االستبانة بصورتها النهائية كما هو مبين        أصبحت األداة صالحة للتطبيق وجمع البيانات، وت      

  .(3)بالملحق رقم 

   

  

  : ثبات أداة الدراسة3.4.3
  

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث تم تطبيق االستبانة على عينة                

ة المختارة، وتـم     معلماً ومعلمة من مجتمع الدراسة، ومن خارج العين        (20)استطالعية بلغ عددها    

حساب معامل الثبات لالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لفقرات االستبانة ككل، حيـث              

يبين معامل الثبات لكل مجـال مـن مجـاالت    ) 3.3(والجدول رقم  (0.95). بلغ معامل الثبات

  .الدراسة ولألداة ككل

  

  .معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة ولألداة ككل: (3.3) الجدول 

 معامل الثبات عدد فقرات المجال المجال رقم المجال

 0.80  18 المعلم  1-

 0.90  13 الطلبة 2-



  

 0.92 16 اإلمكانات 3-

 0.92 16 المنهاج 4-

 0.95 63 معامل الثبات الكلي

  

  

  : تصميم الدراسة5.3
  

  : المنهج الوصفي، واشتملت على المتغيرات التاليةاستخدم في هذه الدراسة

  

  :المتغيرات المستقلة وهي: أوالً

  

 ). ذكر، أنثى: ( متغير الجنس وله مستويان1-

  ).   دبلوم، بكالوريوس: ( متغير المؤهل العلمي وله مستويان2-

  .)شمال الخليل، وسط الخليل، جنوب الخليل: (متغير المديرية وله ثالثة مستويات3- 

  ).األساسية، الثانوية، أكثر من مرحلة: ( متغير المرحلة الدراسية وله ثالثة مستويات4-

  سنوات، أكثر مـن    5-10 سنوات، من    5أقل من : ( متغير سنوات الخبرة وله ثالثة مستويات      5-

  ). سنوات10

  

 فـي تنفيـذ      إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليميـة        :المتغيرات التابعة : ثانياً

  . حصصهم

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :  إجراءات تطبيق الدراسة6.3 
  

 :لقد تمت إجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا موجه إلى وزارة التربية والتعلـيم                1-

  .(5)العلي لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق الدراسة ملحق رقم

لى كتاب تسهيل مهمة وعدم ممانعة من إجراء الدراسة من وزارة التربية والتعليم              الحصول ع  2-

العالي موجه إلى قسم الدراسات العليا ومديريات التربية والتعليم المختلفة في محافظـة الخليـل،               

 يبين ذلك، حيث حصل الباحـث علـى أعـداد معلمـي التربيـة الرياضـية                 (6)والملحق رقم   

رحلة الدراسية التي يدرسونها، في مديريات شمال الخليل ووسط الخليـل           المتخصصين فقط، والم  

  .وجنوب الخليل، وذلك لتحديد مجتمع الدراسة وخصائصه

  . التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيقها على عينة استطالعية3-

,  الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديريات التربيـة المختلفـة موجـه إلـى المـدارس                 4-

  .توضح ذلك) 9),(8),(7(ق رقم والمالح

  . اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية5-

 توزيع االستبانات على أفراد عينة الدراسة عن طريق بريد مكاتب مديريات التربية والتعلـيم               6-

 المختلفة، واسترجاعها أيضاً عن طريق بريد مكاتب المديريات بالتعاون مع أقسام التعليم العام في             

 (170)م، حيـث تـم توزيـع        2010/5/5 و   2010/4/17مختلف المديريات، في الفترة ما بين       

 استبانات لعدم تعبئة البيانات الشخصية      (7) استبانة، ولكن تم استبعاد      (155)استبانة، وقد تم إعادة     

 (4.3) استبانة، والجـدول     (148)وبعض الفقرات، وبذلك تصبح عينة الدراسة والمحللة إحصائياً       

  .وضح ذلكي

 (SPSS) تفريغ وتحليل البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية7-

.  



  

  .االستبانات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة والمحللة إحصائياً: ( 4.3)الجدول 

االستبانات 

 الموزعة

االستبانات 

 المسترجعة

االستبانات غير 

 المسترجعة

االستبانات 

 تبعدةالمس

االستبانات 

المحللة إحصائيا

170 155 15 7 148 

  

  : المعالجات اإلحصائية7.3
  

بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحث بمراجعتها وذلك تمهيداً إلدخالها للحاسوب، وقد تم إدخالها من 

بانة خالل إعطائها أرقاماً معينة، أي تحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية بناء على تدرج االست

  .الخماسي

 برنامج الرزم وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات، بمساعدة من قبل المشرف، باستخدام

حيث Statistical Package For Social Sciences  (SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية

ختبار تم استخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وا

 One-way(، واختبار تحليل التباين األحادي  )(Independent t- testللعينات المستقلة ) ت(

Analysis Of Variance( واختبار ،Least Significant Difference  (LSD) للمقارنة    

  ). Cronbach Alpha( ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا البعدية،

  

  

  

  

  

  

    

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  

  :نتائج الدراسة

  

  

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس1.4

  

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول2.4

  

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني3.4

  

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث4.4

  

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع5.4

  

  . بالسؤال الفرعي الخامس النتائج المتعلقة6.4
  

  

  



  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  :نتائج الدراسة

  

  :المقدمة
  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة إدراك معلمي التربية الرياضـية لـصعوبات البيئـة                

التعليمية في تنفيذ حصصهم، ومعرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات      

الجنس، المؤهل العلمي، المديرية، المرحلة الدراسية، سنوات       : راسة وهي االستجابة ومتغيرات الد  

ويتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل استجابة أفراد العينة              . الخبرة

على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بالتعرف على درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لـصعوبات              

  .يمية في تنفيذ حصصهمالبيئة التعل

وحتى يتم تحديد مستوى استجابة أفراد العينة، ومن خالل المتوسـطات الحـسابية تـم اعتمـاد                 

 (2009)، األشـهب  (2004)، وعيسى وسلمان  (2008)الدرجات التي اعتمدت في دراسة القاسم       

  :كما في الدرجات التالية

  . فأكثر يدل على درجة كبيرة جداً(4)متوسط حسابي 

  . يدل على درجة كبيرة(3.5-3.99)حسابي متوسط 

  . يدل على درجة متوسطة(3-3.49)متوسط حسابي 

  . يدل على درجة قليلة(2.50-2.99)متوسط حسابي 

  . يدل على درجة قليلة جداً(2.50)متوسط حسابي أقل من 

 

 

  .ولقد كانت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي



  

  

  

  

 

  

  : عن السؤال الرئيس، الذي ينص على النتائج المتعلقة باإلجابة1.4
  ما درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم؟

  

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدرجة إدراك            

 مرتبـة تنازليـاً حـسب درجـة         معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية لكـل فقـرة         

  .(10)الصعوبات، كما هو موضح في الملحق رقم 

  

، فـي   (1.39-4.26) أن متوسطات استجابات أفراد العينة تراوحت بين         (10)يتضح من الملحق    

 بدرجـة متوسـطة،     (3.49)حين بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على األداة ككل           

 ونـصت   (38)يما يتعلق بفقرات االستبانة فقد حظيت الفقرة رقم         ، وف (1.32)وانحراف معياري   

على أعلـى متوسـط     ) عدم وجود غرف غيار مناسبة لخلع مالبس الطلبة وأماكن لحفظها         (على  

عدم توفر صالة رياضية لأللعاب     ( ونصت على    (45) بدرجة كبيرة جداً، تليها الفقرة رقم        (4.26)

عـدم  ( ونصت على    (61) كبيرة جداً، تليها الفقرة رقم        بدرجة (4.20)بمتوسط حسابي   ) المختلفة

 بدرجـة كبيـرة     (4.16)بمتوسط حسابي   ) االهتمام بحصة التربية الرياضية في المرحلة الثانوية      

عدم وجود مقرر دراسي خـاص بمـادة التربيـة          ( والتي نصت على     (51)جداً، تلتها الفقرة رقم     

  . وبدرجة كبيرة جداً(4.02)بمتوسط حسابي ) الرياضية بين يدي الطلبة

أجـد  ( ونـصت علـى      (4)بينما كانت أقل الفقرات استجابة من قبل أفراد العينة هي الفقرة رقم             

 بدرجة قليلة جداً، تقـدمت عليهـا        (1.39)بمتوسط حسابي   ) صعوبة في ضبط مجريات الحصة    

 (1.60)بمتوسط حسابي   ) عدم استغالل وقت الحصة بشكل إيجابي     ( ونصت على    (5)الفقرة رقم   

  . بدرجة متوسطة(3.49)بدرجة قليلة جداً، كما بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

  

  



  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت إدراك معلمي التربية        ) 1.4(ويبين الجدول   

  . مرتبة تنازلياًالرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم

  

  

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة لمجاالت الدراسة ا): 1.4( الجدول 

  .مرتبة تنازلياً

ترتيب 

 المجال

عدد  المجال

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الصعوبة

 متوسطة 0.10 3.36 16 المنهاج 1

 متوسطة 0.09 3.23 16 اإلمكانات 2

 ليلةق 0.12 2.82 13 الطلبة 3

 قليلة جداً 0.16 2.10 18 المعلم 4

 متوسطة 1.32 3.49 63 الدرجة الكلية

  

أن متوسط إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات       ) 1.4(تظهر المعطيات الواردة في الجدول      

 لمجـال المعلـم، ومتوسـط       (2.10)البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تراوحت ما بين متوسط          

 (3.36)نهاج، وإن أعلى المجاالت صعوبة هو مجال المنهاج بمتوسط حسابي            لمجال الم  (3.36)

 بدرجة متوسـطة، يليـه مجـال        (3.23)بدرجة متوسطة، يليه مجال اإلمكانات بمتوسط حسابي        

 بدرجة قليلة، ويليه مجال المعلم وهو أقـل المجـاالت صـعوبة             (2.82)الطلبة بمتوسط حسابي    

  . جداً بدرجة قليلة(2.10)بمتوسط حسابي 

  

ولقد بلغ متوسط التقدير الكلي إلدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ              

  . وهو يعبر عن صعوبات بدرجة متوسطة(3.49)حصصهم 

  

  

 المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة        (14) و   (13) و   (12) و   (11) وتبين المالحق 

  . كل مجال من مجاالت األداة مرتبة تنازلياً حسب درجة الصعوبةالستجابات عينة الدراسة على



  

  

  

  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة          ) 11( رقم   الملحقيبين  

  . المنهاجالرياضية لصعوبات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال

، وهي  (3.36)ية لمجال المنهاج بلغ     بأن المتوسط الحسابي للدرجة الكل    ) 11(الملحق  يتضح من    

عـدم  : ( وهـي  (61)تعبر عن صعوبة بدرجة متوسطة، وأن أكثر الصعوبات كانت الفقرة رقـم             

 بدرجـة كبيـرة     (4.16)، بمتوسط حسابي    )االهتمام بحصة التربية الرياضية في المرحلة الثانوية      

، )ياضية بـين يـدي الطلبـة      عدم وجود مقرر دراسي خاص بمادة التربية الر       (جداً، يليها الفقرة    

قلة عدد الحـصص مقارنـة بـالمواد         ( بدرجة كبيرة جداً، ويليها الفقرة       (4.02)بمتوسط حسابي   

  . بدرجة كبيرة(3.68)، بمتوسط حسابي )األخرى

ال توفر اإلدارة المدرسـية     : ( وهي (58)وأقل الصعوبات حدة في مجال المنهاج كانت الفقرة رقم          

 بدرجة صعوبة قليلة جداً، سـبقتها الفقـرة         (2.33)، بمتوسط حسابي    )ةالتسهيالت الالزمة للحص  

 بدرجـة   (2.64)، بمتوسط حسابي    )تعويض بعض المواد األخرى في حصص التربية الرياضية       (

، بمتوسـط   )الدورات التي تعقدها مديرية التربية والتعليم غير متخصـصة        (قليلة، وسبقتها الفقرة    

  . بدرجة قليلة(2.77)حسابي 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة          ) 12( رقم   الملحقين  ويب

  .الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال اإلمكانات

، وهي  (3.25)بأن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال اإلمكانات بلغ         ) 12 (الملحقيتضح من   

عـدم  : ( وهـي  (38)أن أكثر الصعوبات كانت الفقرة رقـم        تعبر عن صعوبة بدرجة متوسطة، و     

 بدرجـة   (4.26)، بمتوسط حسابي    )وجود غرف غيار مناسبة لخلع مالبس الطلبة وأماكن لحفظها        

 (4.20)، بمتوسـط حـسابي      )عدم توفر صالة رياضية لأللعاب المختلفة     (كبيرة جداً، يليها الفقرة     

 (3.69)، بمتوسط حـسابي     ))أفالم، فيديو (ائل التعليمية   قلة الوس (بدرجة كبيرة جداً، ويليها الفقرة      

  .بدرجة كبيرة



  

تطبيق المدرسة لنظـام    : ( وهي (47)وأقل الصعوبات حدة في مجال اإلمكانات كانت الفقرة رقم          

ازدواجيـة ملعـب    ( بدرجة صعوبة قليلة جداً، سبقتها الفقرة        (1.76)، بمتوسط حسابي    )الفترتين

عـدم  ( بدرجة قليلة جداً، وسبقتها الفقـرة        (1.67)متوسط حسابي   ، ب )المدرسة مع مدرسة أخرى   

  . بدرجة قليلة(2.74)، بمتوسط حسابي )وجود إسعافات أولية

  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة           ) 13( رقم   الملحقو

  .الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال الطلبة

، وهـي   (2.82)بأن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الطلبة بلغ         ) 13 (الملحقح من   يتض

كثـرة عـدد    : ( وهي (19)تعبر عن صعوبة بدرجة قليلة، وأن أكثر الصعوبات كانت الفقرة رقم            

 بدرجة كبيرة، يليها الفقرة     (3.98)، بمتوسط حسابي    )الطلبة في الصف الواحد يعيق تنفيذ الحصة      

  قلة(

 بدرجـة كبيـرة،     (3.66)، بمتوسط حـسابي     )وافز التي تشجع الطلبة في المشاركة الرياضية      الح

  . بدرجة كبيرة(3.52)، بمتوسط حسابي )اختالف قدرات الطلبة في الصف الواحد(ويليها الفقرة 

وجود طلبة من كال الجنسين     : ( وهي (27)وأقل الصعوبات حدة في مجال الطلبة كانت الفقرة رقم          

أجـد  ( بدرجة صعوبة قليلة جـداً، سـبقتها الفقـرة       (1.65)، بمتوسط حسابي    )الواحدفي الصف   

 (1.84)، بمتوسـط حـسابي      )صعوبة في عملي بسبب وجود طلبة من ذوي االحتياجات الخاصة         

، بمتوسـط حـسابي     )استهزاء بعض الطلبة من بعضهم البعض     (بدرجة قليلة جداً، وسبقتها الفقرة      

  . بدرجة قليلة جداً(2.35)

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة          ) 14( رقم   الملحقويبين  

  .الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال المعلم

، وهـي   (2.10)بأن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال المعلم بلـغ          ) 14 (الملحقيتضح من   

قلـة  : ( وهـي (12)، وأن أكثر الصعوبات كانت الفقرة رقـم     تعبر عن صعوبة بدرجة قليلة جداً       

 بدرجـة  (3.38)، بمتوسط حسابي )لتحقيق أهداف الحصة ) فيديو،أفالم(استخدام الوسائل التعليمية    

، بمتوسط  )أجد صعوبة في عملي بسبب ارتفاع نصاب المعلم من الحصص         (متوسطة، يليها الفقرة    

عدم تدوين المالحظات والمـشكالت التـي تحـدث         (قرة   بدرجة قليلة، ويليها الف    (2.72)حسابي  

  . بدرجة قليلة جداً(2.29)، بمتوسط حسابي )لالستفادة منها في المستقبل



  

أجـد صـعوبة فـي ضـبط        : ( وهي (4)وأقل الصعوبات حدة في مجال المعلم كانت الفقرة رقم          

عـدم  (فقـرة    بدرجة صعوبة قليلة جـداً، سـبقتها ال        (1.39)، بمتوسط حسابي    )مجريات الحصة 

 بدرجة قليلة جداً، وسبقتها الفقـرة       (1.60)، بمتوسط حسابي    )استغالل وقت الحصة بشكل إيجابي    

 بدرجة قليلة جداً،    (1.61)، بمتوسط حسابي    )أجد صعوبة في أداء المهارات األساسية أمام الطلبة       (

ي تعبـر    وه (1.64) و   (2.20)وأن جميع الفقرات المتبقية حصلت على متوسطات تراوحت بين          

  .عن درجة صعوبة قليلة جداً

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول2.4
  

هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف جنس المعلم؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية األولى التي انبثقت عنه وهي

  

 في درجـة إدراك معلمـي       ≤α) (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير جنس المعلم

  

 لفحص داللـة  (Independent t-test)للتحقق من صحة الفرضية األولى تم استخدام اختبار ت 

طات درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ           الفروق بين متوس  

  .يوضح ذلك) 2.4(حصصهم تبعا لمتغير الجنس والجدول 

  

للفروق في درجة إدراك معلمي التربية ) Independent t-test(نتائج اختبار ت): (2.4الجدول 

  .الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعاً لمتغير جنس المعلم

  

ــط  العدد الجنس المتوس

 الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

  درجة

 الحرية

  قيمة

 )ت(

مــستوى 

 الداللة

 0.666 0.425 146 29.29 174.88 83 ذكر

    30.23 176.97 65 أنثى



  

 وهي قيمـة غيـر   (0.05) أكبر من (0.666) أن مستوى الداللة (2.4)نالحظ من الجدول رقم    

 فـي إدراك  ≤α) (0.05ائياً، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة           دالة إحص 

معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير جنس المعلم؛             

حيث يتضح أن المتوسط الحسابي للـذكور       . األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرضية الصفرية األولى       

، في حـين بلـغ المتوسـط الحـسابي لإلنـاث            (29.29)وبانحراف معياري    (174.88)بلغ  

 .(30.23) واالنحراف المعياري (176.97)

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني3.4
  

هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف المؤهل العلمي؟

  :إلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية الثانية التي انبثقت عنه وهيول

  

 في درجـة إدراك معلمـي       ≤α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

 لفحص داللـة  (Independent t-test)ضية الثانية تم استخدام اختبار ت للتحقق من صحة الفر

الفروق بين متوسطات درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ             

  .يوضح ذلك) 3.4(حصصهم تبعا لمتغير المؤهل العلمي والجدول 

  

للفروق في درجة إدراك معلمي التربية ) Independent t-test(نتائج اختبار ت): (3.4الجدول 

  .ير المؤهل العلميالرياضية  لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعا لمتغ

  

المؤهـــل 

 العلمي

ــط  العدد المتوس

 الحسابي

االنحــراف 

 معياريال

  درجة

 الحرية

  قيمة

 )ت(

مــستوى 

 الداللة

 0.755 1.882 146 29.36 172.74 102 دبلوم

    29.39 182.57 46بكالوريوس



  

 وهي قيمة   (0.05) أكبر من    (0.755) أن مستوى الداللة     (3.4)يستدل من معطيات الجدول رقم      

 فـي   ≤α) (0.05غير دالة إحصائياً، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة               

زى لمتغير المؤهل   إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تع          

العلمي؛ وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفرية الثانية حيث يتضح أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ              

 (182.57)، في حين بلغ المتوسط الحسابي لإلنـاث         (29.36)وبانحراف معياري    (172.74)

  .(29.39)واالنحراف المعياري 

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث4.4
هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف المديرية؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية الثالثة التي انبثقت عنه وهي

  

 في درجـة إدراك معلمـي       ≤α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المديرية

  

يوضح ) 4.4(ولفحص صحة الفرضية الثالثة فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي، والجدول رقم           

  .ذلك

  

 للفـروق  (One- Way Analysis Of Variance)نتائج تحليل التباين األحادي ): 4.4(الجدول

رجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعا لمتغير             في د 

  .المديرية

ــوع  مصدر التباين مجمــ

 المربعات

  درجة

 الحرية

ــط  متوســ

 المربعات

  قيمة

 )ف(

  مستوى

 الداللة

بـــــــين 

 المجموعات

5468.849 2 2734.425 3.209 0.043 

داخــــــل 

 المجموعات

123555.07145 852.104   



  

    129023.29147 المجموع

  

، وهـي ذات داللـة      (0.05) أقـل مـن      (0.043)أن مستوى الداللة    ) 4.4(يالحظ من الجدول    

، أي أن هناك فروق ذات داللـة إحـصائية فـي إدراك             )≤α 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة   

متغيـر المديريـة؛    معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى ل          

 LSDاألمر الذي يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة، ولبيان اتجاه الفروق تـم اسـتخدام   

(Least Significant Difference) يظهر نتائج اختبار ) 5.4( والجدولLSD. 

 للمقارنة البعدية إلدراك معلمي التربية الرياضية لـصعوبات         (LSD)نتائج اختبار   ): 5.4(الجدول

  .لبيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعا لمتغير المديريةا

  المديرية

 أ                      ب

  الفرق في المتوسطات

 )      ب-أ     (

 مستوى الداللة

 شمال الخليل      وسط الخليل

جنوب الخليل                  

0.26910 

 

-12.15947* 

0.966 

 

0.037 

 لوسط الخليل      شمال الخلي

جنوب الخليل                  

-0.26910 

 

-12.42857* 

0.966 

 

0.034 

 جنوب الخليل     شمال الخليل

 وسط الخليل                   

12.15947* 

 

12.42857* 

0.037 

  

0.043 

  

أن مصدر الفروق في الدرجة الكلية بين مديرية شمال الخليل ومديريـة            ) 5.4(يتبين من الجدول    

ل، ولصالح مديرية جنوب الخليل، وكذلك بين مديرية وسط الخليل ومديريـة جنـوب              جنوب الخلي 

  .الخليل ولصالح مديرية جنوب الخليل

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع5.4
هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  ة الدراسية؟باختالف المرحل

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية الرابعة التي انبثقت عنه وهي

  

 في درجـة إدراك معلمـي       ≤α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المرحلة الدراسية

) 6.4(تحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخدم اختبار تحليل التباين األحـادي، والجـدول               لل

 .يوضح ذلك

  

 للفروق (One- Way Analysis Of Variance)نتائج تحليل التباين األحادي ): 6.4(الجدول 

لمتغير في درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعا              

  .المرحلة الدراسية

ــوع  مصدر التباين مجمــ

 المربعات

  درجة

 الحرية

ــط  متوســ

 المربعات

  قيمة

 )ف(

  مستوى

 الداللة

بـــــــين 

 المجموعات

4848.730 2 2424.365 2.831 0.062 

داخــــــل 

 المجموعات

124175.19145 856.381   

    129023.92147 المجموع



  

  

 وهي غير دالة إحصائياً     (0.05) أكبر من    (0.062)أن مستوى الداللة    ) 6.4(يتضح من الجدول    

، لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات           )≤α 0.05(عند مستوى الداللة  

إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم تعـزى لمتغيـر                

  .م قبول الفرضية الصفرية الرابعةالمرحلة الدراسية التي يدرسها المعلم؛ وبالتالي يت

  

 

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس6.4
هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف سنوات الخبرة؟

  :يولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية الخامسة التي انبثقت عنه وه

  

 في إدراك معلمي التربيـة      ≤α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

) 7.4(للتحقق من صحة الفرضية الخامسة تم استخدم اختبار تحليل التباين األحـادي، والجـدول               

  .يوضح ذلك

  

 للفروق (One- Way Analysis Of Variance)نتائج تحليل التباين األحادي ): 7.4(الجدول 

في درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعا لمتغير              

  .الخبرة

ــوع  مصدر التباين مجمــ

 المربعات

  درجة

 الحرية

ــط  متوســ

 المربعات

  قيمة

 )ف(

  مستوى

 الداللة

بـــــــين 

 المجموعات

1334.756 2 667.378 0.758 0.471 

   880.615 127689.16145داخــــــل 



  

 المجموعات

    129023.92147 المجموع

  

، وهـي غيـر دالـة       (0.05) أكبر مـن     (0.471)أن مستوى الداللة    ) 7.4(يتضح من الجدول    

حـصائية بـين    لذلك ال توجـد فـروق ذات داللـة إ         ،  ≤α) (0.05إحصائيا عند مستوى الداللة     

متوسطات درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصـصهم             

 .تعزى لمتغير الخبرة؛ األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرضية الصفرية الخامسة

  

 

  الفصل الخامس
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  . مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث4.1.5

  

  . مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع5.1.5

  

  .خامس مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  الفرعي ال6.1.5

  



  

  . التوصيات2.5
  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  :مناقشة النتائج1.5 

  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في              

الجـنس،  : (تنفيذ حصصهم في المدارس الحكومية في محافظة الخليل، وأثر كل من المتغيـرات            

، في درجة إدراك معلمي التربيـة       )، المرحلة الدراسية، وسنوات الخبرة    المؤهل العلمي، المديرية  

  .الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم

  

وقد توصلت الدراسة في الفصل السابق بعد إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة إلى نتائج وقـام               

ي عرض مناقشة نتائج الدراسة على هذه النتائج، وفي ما يلالباحث بوضع التوصيات بناء:  

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس1.1.5 
  ما درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة ونتائج             

  .بين ذلكت) 10(الملحق رقم 

توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن درجة إدراك معلمي التربية الرياضـية لـصعوبات البيئـة                

 بدرجـة   (3.49)التعليمية في تنفيذ حصصهم، في المجال الكلي للفقرات كانت بمتوسط حـسابي             



  

 بدرجة كبيـرة    (4.26)متوسطة، كما أظهرت النتائج أن أعلى فقرة حصلت على متوسط حسابي            

عدم : (، تليها الفقرة  )عدم وجود غرف غيار مناسبة لخلع مالبس الطلبة وأماكن لحفظها         : (جداً هي 

:  بدرجة كبيرة جداً، تليها الفقـرة      (4.20)، بمتوسط حسابي    )توفر صالة رياضية لأللعاب المختلفة    

رجـة   بد (4.16)، بمتوسط حـسابي     )عدم االهتمام بحصة التربية الرياضية في المرحلة الثانوية       (

  .كبيرة جداً

  

ويعزو الباحث ظهور هذه النتيجة أن نقص اإلمكانات المادية واالقتصادية من أكبـر الـصعوبات               

التي تواجه معلمي التربية الرياضية، فعدم وجود غرفة مناسبة لخلع مالبس الطلبة وحفظها يؤدي              

 الطلبة، ويـتم  إلى حدوث كثير من المشاكل والتعدي على أغراض اآلخرين وحدوث السرقات بين 

تبديل المالبس داخل الغرفة الصفية مما يؤدي إلى حدوث فوضى وبالتالي ضياع الكثير من وقت               

كما أن عدم توفر صالة رياضية يحد من تنفيذ أنشطة حصة التربية الرياضية خاصة في               . الحصة

رياضـية  فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وفي فصل الشتاء الذي تنعدم فيه حصة التربية ال             

بسبب األمطار، كما أن الطالبات يفضلن ممارسة األنشطة الرياضية داخل صـالة مغلقـة بحكـم                

  .العادات والتقاليد

 أما بالنسبة لعدم االهتمام بحصة التربية الرياضية في المرحلة الثانوية، فيعزو الباحث ذلك كـون               

التقدير العام، وأن هذه المرحلـة      في  ) عالمات(مادة التربية الرياضية ليس لها تقدير وال درجات         

مرحلة حرجة حيث يصنف الطلبة إلى الفروع األكاديمية والمهنية المختلفة التـي ترسـم خطـى                

مستقبلهم لذا كان التركيز على المواد التي تدخل في التقدير العام وإهمال باقي الحصص، كـذلك                

يجعل الطلبة يفـضلون مغـادرة      يتم وضع حصة التربية الرياضية في نهاية الدوام المدرسي مما           

المدرسة وال يأبهون للحضور أو االلتزام بالزي الرياضي، وتصبح العملية أنهـا مجـرد لعـب                

وقضاء وقت وليست حصة لها جزء تمهيدي وجزء تعليمي وجزء تطبيقي وجزء ختامي كبـاقي               

  .الحصص

أجـد  : (هي الفقـرة   بدرجة قليلة جداً     (1.39)وأن أقل الفقرات التي حصلت على متوسط حسابي         

) عدم استغالل وقت الحصة بشكل ايجـابي      : (، وتتقدمها الفقرة  )صعوبة في ضبط مجريات الحصة    

  . بدرجة قليلة جداً(1.60)بمتوسط حسابي 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كفاءة اإلعداد المهني واألكاديمي لمعلمي التربية الرياضية، كما أن              

بها معلم التربية الرياضية كونه محط إعجـاب كثيـر مـن الطلبـة              المكانة المرموقة التي يتمتع     



  

واالحترام المتبادل بينهما تجعله يسيطر على مجريات الحصة وبالتالي اسـتغالل الوقـت بـشكل               

ايجابي، ناهيك عن أن حصة التربية الرياضية يفضلها جميع الطلبة األمر الذي يؤدي إلى االلتزام               

  .بها

  

  :لتعليمية المتعلقة بمجال المنهاجمناقشة صعوبات البيئة ا
احتلت صعوبات البيئة التعليمية في مجال المنهاج المرتبة األولى، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا              

 المتوسـطات   (11) الملحق رقم ، ويبين   (16) بدرجة متوسطة، وعدد فقراته      (3.36)المجال ككل   

 المنهاج مرتبة تنازلياً، حيث حصلت الفقرة       الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال     

على أعلى متوسـط حـسابي بلـغ        ) عدم االهتمام بحصة التربية الرياضية في المرحلة الثانوية       (

عدم وجود مقرر دراسي خاص بمادة التربية الرياضـية         ( بدرجة كبيرة جداً، يليها الفقرة       (4.16)

  .ة جداً بدرجة كبير(4.02)، بمتوسط حسابي )بين يدي الطلبة

) ال توفر اإلدارة المدرسية التـسهيالت الالزمـة للحـصة         : (وأن أقل الفقرات صعوبة هي الفقرة     

  . بدرجة قليلة جداً(2.33)بمتوسط حسابي 

 

  :مناقشة صعوبات البيئة التعليمية المتعلقة بمجال اإلمكانات
 بلغ المتوسط الحـسابي     احتلت صعوبات البيئة التعليمية في مجال اإلمكانات المرتبة الثانية، حيث         

 (12) الملحـق رقـم   ، ويبـين    (16) بدرجة متوسطة، وعدد فقراتـه       (3.23)لهذا المجال ككل    

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال اإلمكانات مرتبة تنازلياً، حيث           

علـى أعلـى    ) هاعدم وجود غرف غيار مناسبة لخلع مالبس الطلبة وأماكن لحفظ         (حصلت الفقرة   

عدم توفر صالة رياضـية لأللعـاب       ( بدرجة كبيرة جداً، يليها الفقرة       (4.26)متوسط حسابي بلغ    

  . بدرجة كبيرة جداً(4.20)، بمتوسط حسابي )المختلفة

 (1.76)بمتوسط حـسابي    ) تطبيق المدرسة لنظام الفترتين   : (وأن أقل الفقرات صعوبة هي الفقرة     

  .بدرجة قليلة جداً

  

  :صعوبات البيئة التعليمية المتعلقة بمجال الطلبةمناقشة 
احتلت صعوبات البيئة التعليمية في مجال الطلبة المرتبة الثالثة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـذا               

 المتوسـطات   (13) الملحـق رقـم   ، ويبين   (13) بدرجة قليلة، وعدد فقراته      (2.82)المجال ككل   



  

ة لفقرات مجال الطلبة مرتبة تنازلياً، حيث حصلت الفقرة         الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرج   

 (3.98)على أعلى متوسط حسابي بلـغ       ) كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد يعيق تنفيذ الحصة        (

بمتوسط حسابي  ) قلة الحوافز التي تشجع الطلبة في المشاركة الرياضية       (بدرجة كبيرة، يليها الفقرة     

  . بدرجة كبيرة(3.66)

بمتوسـط  ) وجود طلبة من كال الجنسين في الصف الواحد       : (فقرات صعوبة هي الفقرة   وأن أقل ال  

  . بدرجة قليلة جداً(1.65)حسابي 

  

  

  

 

  :المعلممناقشة صعوبات البيئة التعليمية المتعلقة بمجال 
احتلت صعوبات البيئة التعليمية في مجال المعلم المرتبة الرابعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا              

 المتوسطات  (14)  الملحق رقم  ، ويبين (18) بدرجة قليلة جداً، وعدد فقراته       (2.10)ال ككل   المج

الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال المعلم مرتبة تنازلياً، حيث حصلت الفقـرة      

ي بلغ  على أعلى متوسط حساب   ) لتحقيق أهداف الحصة  ) فيديو،أفالم(قلة استخدام الوسائل التعليمية     (

أجد صعوبة في عملي بسبب ارتفاع نصاب المعلـم مـن           ( بدرجة متوسطة، يليها الفقرة      (3.38)

  . بدرجة قليلة(2.72)بمتوسط حسابي ) الحصص

بمتوسط حـسابي   ) أجد صعوبة في ضبط مجريات الحصة     : (وأن أقل الفقرات صعوبة هي الفقرة     

  . بدرجة قليلة جداً(1.39)

  

، حيث أظهرت النتائج أن درجـة معيقـات         (2004)ع دراسة خنفر    تشابهت نتائج هذه الدراسة م    

  .تنفيذ البرامج الرياضية خالل انتفاضة األقصى في مدارس محافظة نابلس كانت متوسطة

، حيث توصلت الدراسة إلى بعـض المـشكالت         (2007)وتشابهت مع دراسة عودات وخصاونة      

  .ق بالمنهاج واإلمكاناتالمهنية التي تواجه مدرس التربية الرياضية التي تتعل

، في بعض الصعوبات التـي تواجـه طلبـة          (2004)وتشابهت أيضا مع دراسة عيسى وسلمان       

التدريب الميداني في قسم التربية الرياضية بجامعة النجاح بفلسطين خاصـة مجـال اإلمكانـات               

  .الرياضية والطلبة والمنهاج



  

ث بلغت درجة الصعوبات التي تعتـرض  ، حي (2001)ولم تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الصالح        

تنفيذ برامج األنشطة الرياضية في جامعات الضفة الغربية من وجهة نظر الطلبة علـى المجـال                

  . وبدرجة كبيرة(63.20%)الكلي بنسبة 

، حيث أشارت النتائج أن درجة الصعوبات الكليـة         (1997)ولم تتشابه أيضا مع دراسة القدومي       

  .    ة الرياضية ومعلماتها في محافظة طولكرم كانت كبيرةالتي تواجه معلمي التربي

  

  

  

  

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول2.1.5 
هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف جنس المعلم؟

  .لصفرية األولىتم تحويل السؤال الفرعي األول إلى الفرضية ا

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الصفرية األولى
 فـي درجـة إدراك معلمـي        (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير الجنس

 إلى داللة الفـروق بـين متوسـطات          للتعرف (T.test)تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام       

درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير             

 وهي غير دالة إحصائياً ممـا يعنـي         (0.05) أكبر من    (0.666)الجنس حيث أن مستوى الداللة    

ك معلمي التربية الرياضية    قبول الفرضية الصفرية أي ال توجد فروق بين متوسطات درجات إدرا          

 (2.4)لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير الجنس ويوضح الجـدول رقـم       

  .ذلك

ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه ظروف البيئة التعليمية في حصة التربية الرياضـية فـي مـدارس                 

ن كال الجنسين يحتـاج إلـى       الذكور واإلناث حيث أن البيئة التربوية متماثلة في هذه المدارس وأ          



  

توفر اإلمكانات الرياضية من أجهزة وأدوات ومالعب وساحات كما أن كال الجنسين يخـضعون              

  .إلى قوانين واحدة لذلك لم يكن لمتغير جنس المتعلم تأثيراً في ذلك

  

، وقد أظهرت الدراسة عدم وجود      (2008)تشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الزعبي ومسمار       

ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة من المعلمين فـي أسـاليب التـدريس                فروق  

  .المستخدمة في تنفيذ درس التربية الرياضية تعزى لمتغير جنس المعلم

، وقد أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق        (2007)وتشابهت مع نتيجة دراسة النداف والقطارنة     

لسلوك التدريسي في حصة التربية الرياضية تعود لمتغير جنس         بين المعلمين أنفسهم في ممارسة ا     

  .المعلم

، من حيث عدم وجود فروق فـي تقـديرات          (2002)وتشابهت أيضا مع نتيجة دراسة أبو دلبوح      

معلمي التربية الرياضية ومعلماتها لمبادئ التدريس الفعال ومدى تأثيرها على العملية التدريـسية             

  .يعود لمتغير جنس المعلم

، من حيث عدم وجود اختالف في درجة ممارسـة الكفايـات            (2006)شابهت مع دراسة مرار   وت

التعليمية لدى معلمي التربية الرياضية في الضفة الغربية من وجهة نظرهم، تعزى لمتغير الجنس              

  .باستثناء مجال كفايات العالقات االجتماعية

 وقد أشارت إلـى اخـتالف مـستوى       ،(2006)ولم تتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو طامع        

األخطاء الشائعة في تدريس حصص التربية الرياضية في المدارس الفلسطينية بـاختالف متغيـر              

  .الجنس

، التي أظهرت أن هناك فروق دالة إحصائياً في مجال          (2003)ولم تتشابه أيضا مع دراسة الطويل     

  . لمتغير جنس المتعلمتنفيذ درس التربية الرياضية من قبل الطلبة المعلمين تعزى

  

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني3.1.5 
هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف المؤهل العلمي؟

  .تم تحويل هذا السؤال إلى الفرضية الصفرية الثانية

  



  

  :فرية الثانيةمناقشة نتائج الفرضية الص
 فـي درجـة إدراك معلمـي        (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

 للتعرف إلى داللة الفـروق بـين متوسـطات          (T.test)تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام       

درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير             

 وهي غير دالة إحصائياً ممـا       (0.05) أكبر من    (0.755)المؤهل العلمي حيث أن مستوى الداللة     

يعني قبول الفرضية الصفرية أي ال توجد فروق بين متوسطات درجات إدراك معلمـي التربيـة                

ية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المؤهل العلمـي ويوضـح              الرياض

  . ذلك(3.4)الجدول رقم 

  

  

ويرى الباحث أن ذلك عائد إلى اإلعداد والتدريب المهني واألكاديمي الموحد للمعلمين والذي يعتمد             

ية، كما أن إدراك صـعوبات      على تأهيلهم تربوياً وسلوكياً وأكاديمياً مهما اختلفت المؤهالت العلم        

البيئة التعليمية التي تواجه معلمي التربية الرياضية ليس لها عالقة بالمؤهل مثـل قلـة األجهـزة                 

واألدوات وكثرة عدد الطلبة، وأن الظروف التعليمية تعتبر متشابهة لجميع المؤهالت، كـذلك أن              

  .اهد أو الجامعات المختلفةغالبية المعلمين يدرسون مساقات تربوية متشابهة سواء في المع

، والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات        )2008(تشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الزعبي      

داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال أساليب التدريس المستخدمة فـي درس       

  .التربية الرياضية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

، التي أشارت إلى عدم وجود فـروق بـين          (2007)سة النداف والقطارنه  وتشابهت أيضا مع درا   

المعلمين أنفسهم في درجة ممارسة السلوك التدريسي في حصة التربية الرياضية تعـود لمتغيـر               

  .المؤهل العلمي

  

، حيث أظهرت أن هناك فروقا ذات داللة        (2003)ولم تتشابه نتائج هذه الدراسة مع دراسة الطويل       

مجال إدارة الصف على متغير المؤهل العلمي لصالح حملة درجة البكالوريوس، ولم            إحصائية في   



  

، وأظهرت أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية لممارسة         (2002)تتشابه أيضا مع دراسة أبو دلبوح     

  .المعلمين لمبادئ التدريس الفعال ولصالح المعلمين الذين يحملون درجة دبلوم كلية المجتمع

  

  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث مناقشة4.1.5
هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف المديرية؟

  :تم تحويل السؤال الفرعي الثالث إلى الفرضية الصفرية الثالثة

  

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الثالثة
 فـي درجـة إدراك معلمـي        (α≤0.05)ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       ال توجد فروق ذ   

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المديرية

تبين من خالل فحص الفرضية الصفرية باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف إلى داللة              

إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ         الفروق بين متوسطات درجات     

، أقـل   (0.043)، أن مستوى الداللة   (4.4)حصصهم تعزى لمتغير المديرية ويتضح من الجدول        

، وهي دالة إحصائيا لذلك نرفض الفرضية الصفرية، أي أن هناك فروقـا ذات داللـة                (0.05)من

رياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعـزى         إحصائية في إدراك معلمي التربية ال     

 للمقارنـة   (LSD)لمتغير المديرية، ولبيان مصدر الفروق تبعا لمتغير المديرية تم استخدام اختبار          

، أن مـصدر الفـروق فـي        (5.4)، ويالحظ من الجدول   (5.4)البعدية وكانت نتائجه كما بالجدول    

ل وجنوب الخليل ولصالح جنوب الخليل، وبين وسط الخليل         الدرجة الكلية بين مديرية شمال الخلي     

  .وجنوب الخليل ولصالح جنوب الخليل

  

ويعزو الباحث أن سبب ذلك قد يعود إلى أن صعوبات البيئة التعليمية التي تواجه معلمي التربيـة                 

ريـة  الرياضية في مديرية جنوب الخليل أكثر من تلك التي تواجه معلمي التربية الرياضية في مدي              

شمال الخليل ومديرية وسط الخليل، وبالتالي يعتبر معلمي التربية الرياضية في مديريـة جنـوب               

الخليل أكثر إدراكاً لصعوبات البيئة التعليمية التي تواجههم، باإلضافة إلى اختالف بعض جوانـب              

 الرياضـية   ظروف البيئة التعليمية في المديريات واختالف الصعوبات التي يواجهها معلمو التربية          



  

مثل قلة األجهزة واألدوات، وكثرة عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة، وقد يكون سبب ذلـك                

وجود بعض الصعوبات في مديرية جنوب الخليل وعدم وجودها في المديريات األخـرى، وقـد               

لـدورات  يكون السبب عائداً إلى المنهاج واالطالع عليه ومدى فاعلية تنفيذه وااللتزام به وكذلك ا             

التي تعقدها وزارة التربية والتعليم ومدى فاعلية تنفيذها من قبل مديريات التربية والتعليم لتـسهيل               

تنفيذ أنشطة حصة التربية الرياضية، وما يترتب عليها من مدى مشاركة المعلمين بهـا وتنفيـذها                

  .أثناء الحصة المدرسية

  

، التي أشارت إلى عدم وجود اخـتالف        (1990)تشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو العينين       

في المشكالت المهنية التي تواجه مدرس التربية الرياضية في المدارس الثانويـة فـي محافظـة                

  . الجيزة بالقاهرة تعزى للمديرية

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع5.1.5 

ات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم        هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوب       

  باختالف المرحلة الدراسية؟

  :تم تحويل السؤال الفرعي الرابع إلى الفرضية الصفرية الرابعة

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الرابعة
 فـي درجـة إدراك معلمـي        (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

  .وبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير المرحلة الدراسيةالتربية الرياضية لصع

تبين من خالل فحص الفرضية الصفرية باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف إلى داللة              

الفروق بين متوسطات درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ             

 ، أن مـستوى الداللـة  (6.4)تغير المرحلة الدراسية ويتضح مـن الجـدول   حصصهم تعزى لم

، وهي غير دالة إحصائيا لذلك نقبل الفرضية الصفرية، أي ال توجـد             (0.05)، أكثر من  (0.062)

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئـة              

  .زى لمتغير المرحلة الدراسيةالتعليمية في تنفيذ حصصهم تع

  



  

ويعزو الباحث ذلك إلى أن معلمي التربية الرياضية يتعرضون لنفس صعوبات البيئـة التعليميـة               

على الرغم من اختالف درس حصة التربية الرياضية لكل مرحلة دراسية، إلى أنها تحتـاج إلـى                 

رياضية بفعالية وكفاءة، وأنه    أجهزة وأدوات وساحات ومالعب ليتسنى للمعلم تنفيذ حصة التربية ال         

مهما اختلفت المرحلة التي يدرسها المعلم فإن صعوبات البيئة التعليمية التـي يواجههـا معلمـو                

  .المرحلة األساسية هي نفس الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة الثانوية

ق فـي   ، حيث أشارت إلى عدم وجود فـرو       (2006)تشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة مرار      

درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية الرياضية في الضفة الغربية للكفايات التعليمية من وجهـة              

  .نظرهم تبعا لمتغير مستوى المرحلة الدراسية

، التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين           (2004)ولم تتشابه مع دراسة عبد الحق     

 ومعلمات التربية الرياضية فـي المرحلـة        وجهة نظر كل من مديري ومديرات المدارس ومعلمي       

  .األساسية لصالح المعلمين والمعلمات في محافظه نابلس

، التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي          (2003)ولم تتشابه أيضا مع دراسة الطويل     

درجة تحديد أهم الواجبات التعليمية للطلبة المعلمين في محافظة الكرك ولصالح معلمي المرحلـة              

  .األساسية والثانوية

 

  

  :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس6.1.5
هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيـذ حصـصهم               

  باختالف سنوات الخبرة؟

  .تم تحويل السؤال الفرعي الخامس إلى الفرضية الصفرية الخامسة

  

  :فرضية الصفرية الخامسةمناقشة نتائج ال
 فـي درجـة إدراك معلمـي        (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تعزى لمتغير الخبرة

إلى داللة  تبين من خالل فحص الفرضية الصفرية باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف             

الفروق بين متوسطات درجات إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ             

، أكثـر   (0.471)، أن مستوى الداللة     (7.4)حصصهم تعزى لمتغير الخبرة ويتضح من الجدول        



  

داللـة  ، وهي غير دالة إحصائياً لذلك نقبل الفرضية الصفرية، أي ال توجد فروق ذات             (0.05)من

إحصائية بين متوسطات درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ             

  .حصصهم تعزى لمتغير الخبرة

  

ويعزو الباحث السبب في هذه النتيجة أن الصعوبات البيئة التعليمية التي تواجه معلمـي التربيـة                

وبات التي يمر بها المعلمـين ذوي الخبـرة         الرياضية ليس لها عالقة بمستويات الخبرة وأن الصع       

القليلة هي نفس الصعوبات التي يمر بها المعلمين ذوي الخبرة العالية، مثل عدم تناسب األجهـزة                

واألدوات مع إعداد الطلبة، ألن الخبرة ال تقاس بعدد السنوات التي يمضيها الفرد في تخصـصه                

خصصه من حيث التجارب ومختلـف األنـشطة        وإنما بفعاليته وعمق نشاطه وتفاعله المهني مع ت       

المهنية التي خاض غمارها وتعلم منها واستخلص أفكاراً ومبادئ تقوده في عمله المستقبلي ويمكن              

  .توظيفها في المواقف المهنية المختلفة

، التي أشارت إلى عدم وجود      (2007)وقد تشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة النداف والقطارنة        

لمعلمين أنفسهم في درجة ممارسة السلوك التدريسي في درس التربية الرياضية يعـود  فروق بين ا 

  .لمتغير الخبرة العملية للمعلم

، حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود اختالف في درجة          (2006)وتشابهت أيضا مع دراسة مرار    

  .الصفممارسة الكفايات التعليمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة باستثناء مجال إدارة 

 Van-Der-Mars et)وتشابهت نتائج هذه الدراسة أيضا مع دراسة فان دير مارس وآخـرون 

al,1991(              وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الـثالث ،

  .في فعالية التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة

، التي خلصت إلى وجود اختالف فـي  (2006)ولم تتشابه نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبي طامع     

مستوى األخطاء التي يقع فيها معلمي التربية الرياضية أثناء تدريس حصص التربية الرياضية في              

  .المدارس الفلسطينية على جميع المجاالت حسب متغير الخبرة العملية للمشرف التربوي

دالة إحصائياً في مجال تنفيـذ      ، والتي أظهرت وجود فروق      (2003)ولم تتشابه مع دراسة الطويل    

درس التربية الرياضية من قبل الطلبة المعلمين تعزى لمتغير خبرة معلمـي التربيـة الرياضـية                

  .ومعلماتها ولصالح ذوي الخبرة األقل من خمس سنوات



  

، من حيث أن هناك أثرا ذا داللة إحـصائية          (2002)ولم تتشابه هذه الدراسة مع دراسة أبو دلبوح       

دريس الفعال في التربية الرياضية ولصالح المعلمـين ذوي الخبـرة الطويلـة األكثـر               لمبادئ الت 

  . سنة(11)من

، حيث دلت النتائج إلـى      (2008)ولم تتشابه أيضا نتائج هذه الدراسة مع دراسة الزعبي ومسمار         

وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع أساليب التـدريس المـستخدمة فـي دروس التربيـة                 

  .تعزى لمتغير الخبرةالرياضية 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  : التوصيات2.5
  

  :في ضوء نتائج الدراسة خرج الباحث بالعديد من التوصيات

  . زيادة االهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم بحصة التربية الرياضية المدرسية1-

 مشاركة الخبراء وذوي االختصاص والمعلمين في وضع منهـاج واضـح ومحـدد للتربيـة                2-

  .رياضية ويلبي حاجات ورغبات الطلبة وميولهمال

 تزويد الطلبة بمقرر دراسي لمادة التربية الرياضية، وجعل عالمة التربية الرياضـية تـدخل               3-

ضمن التقدير العام بحيث تعتبر مادة أساسية لها امتحاناتها المختلفة ممـا يعطـي مـادة التربيـة                  

  . خاصة في المرحلة الثانويةالرياضية اهتمام والتزام من الطلبة والمجتمع



  

 ضرورة وقوف وزارة التربية والتعليم بجدية فيما يتعلق بالتعدي على الـساحات والمالعـب               4-

  .الرياضية

 العمل على تزويد المدارس باإلمكانات المادية بما يتناسب مع أعداد الطلبة من أجهزة وأدوات               5-

  .نشاء صالة رياضية لكل مدرسةوكرات مختلفة لجميع األلعاب باإلضافة إلى ضرورة إ

  ).خزائن( العمل على توفير غرف غيار مناسبة لخلع مالبس الطلبة وأماكن لحفظها 6-

 إجراء دورات وورش عمل متخصصة لمعلمي التربية الرياضية تشتمل على أساليب التدريس             7-

  .والقياس والتقويم

لمدرسية وعدد الطلبة عند التخطـيط       على معلمي التربية الرياضية أخذ اإلمكانات الرياضية ا        8-

  .لدرس التربية الرياضية

 العمل على صيانة األجهزة واألدوات الرياضية وتفقدها بعد انتهاء الدرس وحفظها في مكـان               9-

  .مخصص من قبل معلمي التربية الرياضية

رياضية تدخل   النظر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في جعل مادة التربية ال             10-

  .ضمن مواد شهادة الدراسة الثانوية العامة

 إجراء دراسات متماثلة بحيث تشمل متغيرات أخرى مثل نوع المدرسـة ومكانهـا وعـدد                11-

  .الطلبة

 إجراء بحوث ودراسات تتناول المشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفـسية التـي تواجـه          12-

  .معلمي التربية الرياضية

    .  تشمل جميع مديريات التربية والتعليم في فلسطين مماثلةسات أخرى إجراء درا13-
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  زميلي المعلم.................  زميلتي المعلمة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

، )ك معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهمإدرا(يقوم الباحث بدراسة عنوانها 

  .كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص أساليب تدريس، من جامعة القدس

وإدراكا للدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية التعلمية في المدرسة، وإحساسا بالحاجة لمعرفة 

ئة التعليمية في تنفيذ حصة التربية الرياضية، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أضع بين أيديكم هذا صعوبات البي

  .االستبيان لتقرروا ما هذه الصعوبات ومدى إدراككم لها

  :وان هذا االستبيان يتكون من جزأين

  .المعلمة تتطلبها الدراسة/يتضمن معلومات عامة عن المعلم: األول

فقرة يرجى قراءتها  ) 65( ، ويضم)المعلم، الطلبة، اإلمكانات، المنهاج(عة مجاالت وهي يتكون من أرب: الثاني

أمام كل فقرة وتحت التقدير الذي تراه ) ×(بتمعن وعناية ومن ثم اإلجابة عليها بدقة وموضوعية بوضع إشارة 

  .مناسبا، كي يتمكن الباحث من الوصول إلى نتائج علمية صادقة للدراسة

  .آماال كبيرة على استجابتكم التي ستحاط بكامل السرية التي يقتضيها البحث العلميوإنني اعقد 
  

  الباحث                 مع خالص التحية وعظيم االمتنان                                                        

   محمود أحمد النواجعة                                                                                                             

  :المعلومات العامة: أوال 

  :أمام رمز اإلجابة التي تنطبق عليك) ×(    يرجى التكرم بوضع إشارة 

  أنثى     (  ) ذكر                :             (  )  الجنس-1

  بكالوريوس             (  ) دبلوم          :     (  )  المؤهل العلمي-2

  جنوب الخليل(  ) وسط الخليل       (  ) شمال الخليل        :           (  )  المديرية-3

  أكثر من مرحلة(  ) الثانوية            (  ) األساسية            :  (  )  المرحلة الدراسية-4

   سنوات    10أكثر من (  )  سنوات 10-5من (  )  سنوات   5اقل من :     (  )  سنوات الخبرة-5

 

  مجال المعلم: أوال
  
  

  الفقرة  الرقم  درجة الصعوبة

 قليلةجدا قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرةجدا

            أجد صعوبة في تحديد األهداف السلوكية للحصة بشكل واضح 1-



  

            عدم إعداد المادة الدراسية إعدادا جيدا 2-

بأساليب وطرائق التدريس يحول دون أشعر أن عدم معرفتي   3-

  استخدامي إياها

          

            أجد صعوبة في ضبط مجريات الحصة 4-

            عدم استغالل وقت الحصة بشكل إيجابي  5-

            أجد صعوبة في أداء المهارات األساسية أمام الطلبة 6-

            ضعف استخدام أسلوب التعزيز والتحفيز للطلبة 7-

             حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهمعدم مراعاة 8-

            عدم استخدم لغة سليمة وواضحة في مخاطبة الطلبة 9-

            عدم األخذ بعين االعتبار إمكانات المدرسة عند وضع الخطة 10-

عدم تدوين المالحظات والمشكالت التي تحدث لالستفادة منها في  11-

  المستقبل

          

            لتحقيق أهداف الحصة) فيديو،أفالم(ئل التعليمية قلة استخدام الوسا 12-

            عدم إعداد األدوات واألجهزة قبل استخدامها في الحصة 13-

            عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 14-

            قلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة 15-

            قلة التنويع في أساليب التقويم 16-

            عملي بسبب ارتفاع نصاب المعلم من الحصصأجد صعوبة في  17-

            عدم متابعة التطورات والتعديالت الرياضية واالستفادة منها 18-
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجال الطلبة: ثانيا

  
      كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد يعيق تنفيذ الحصة 19-

      قلة الحوافز التي تشجع الطلبة في المشاركة الرياضية 20-

      عدم رغبة الطلبة بالممارسة إلجراءات الحصة التقليدية 21-



  

  

  

  

  مجال اإلمكانات: ثالثا
  

      عدم توفر األجهزة واألدوات الرياضية المختلفة 32-

      قلة المالعب والساحات الرياضية 33-

      )أفالم، فيديو(قلة الوسائل التعليمية  34-

      عدم توفر الكرات المختلفة في جميع األلعاب الرياضية 35-

      األدوات المستخدمة ال تتناسب مع أعداد الطلبة 36-

      عدم توفر أدوات قياس وتقويم 37-

      عدم وجود غرف غيار مناسبة لخلع مالبس الطلبة وأماكن لحفظها 38-

       لالستخدامعدم صالحية األجهزة واألدوات 39-

      عدم توفر مخزن معد ومرتب لألدوات واألجهزة الرياضية 40-

      افتقار المالعب إلى عوامل األمن والسالمة 41-

      عدم وجود إسعافات أولية 42-

      عدم  صرف الموازنات المخصصة للنشاط الرياضي المدرسي 43-

      ياضي المدرسيقلة الموازنات المخصصة للنشاط الر 44-

      عدم توفر صالة رياضية لأللعاب المختلفة 45-

      ازدواجية ملعب المدرسة مع مدرسة أخرى 46-

      تطبيق المدرسة لنظام الفترتين 47-

      عدم التزام الطلبة بالزي الرياضي 22-

      اختالف قدرات الطلبة في الصف الواحد 23-

      انشغال الطلبة عن المشاركة بأمور أخرى أثناء تنفيذ الحصة 24-

      ياضيةقلة وعي الطلبة بأهمية حصة التربية الر 25-

      أجد صعوبة في عملي بسبب وجود طلبة ذوي االحتياجات الخاصة 26-

      وجود طلبة من كال الجنسين في الصف الواحد 27-

      خجل بعض الطلبة من بنيتهم الجسدية 28-

      استهزاء بعض الطلبة من بعضهم البعض 29-

      في حصة التربية الرياضية) األوائل(عدم اهتمام الطلبة المجتهدين  30-

      المدركات الخاطئة من بعض الطلبة نحو حصة التربية الرياضية 31-
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  (10)ملحق رقم 
رياضـية لـصعوبات    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إدراك معلمي التربية ال        

 .البيئة التعليمية والترتيب تبعاً لفقرات االستبانة
ــم الترتيب رقـ

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

عدم وجود غرف غيار مناسـبة لخلـع         38 1

 .مالبس الطلبة وأماكن لحفظها

4.26  
 

كبيرة جداً 1.20

عدم توفر صـالة رياضـية لأللعـاب         45 2

 .ختلفةالم

كبيرة جداً 1.15 4.20

عدم االهتمام بحصة التربية الرياضـية       61 3

 .في المرحلة الثانوية

كبيرة جداً 1.10 4.16

عدم وجود مقرر دراسي خاص بمـادة        51 4

 .التربية الرياضية بين يدي الطلبة

كبيرة جداً 1.15 4.02

كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد يعيق        19 5

 .تنفيذ الحصة

 كبيرة 1.03 3.98

 كبيرة 1.17 3.69 ).أفالم، فيديو(قلة الوسائل التعليمية  34 6
قلة عدد الحـصص مقارنـة بـالمواد  60 7

 .األخرى

 كبيرة 1.17 3.68

قلة الحوافز التي تـشجع الطلبـة فـي          20 8

 .المشاركة الرياضية

 كبيرة 1.07 3.66

ليس للمادة أهمية في التقدير العام مـع         59 9

 . الموادباقي

 كبيرة 1.36 3.65

عدم مشاركة الخبراء والمعلمـين فـي        53 10

 .وضع المنهاج

 كبيرة 1.19 3.59

قلة الموازنـات المخصـصة للنـشاط        44 11

  .الرياضي المدرسي
 

 كبيرة 1.20 3.54



  

اختالف قدرات الطلبـة فـي الـصف         23 12

 .الواحد

 كبيرة 0.98 3.52

ات التي  عدم شمول المنهاج على التغير     57 13

 .تحصل في قوانين األلعاب الرياضية

 متوسطة 1.16 3.44

افتقار المالعب إلـى عوامـل األمـن         41 14

 .والسالمة

  
3.43 

 متوسطة 1.25

وضع حصة التربيـة الرياضـية فـي         63 15

 .البرنامج المدرسي بوقت غير مالئم

 متوسطة 1.31 3.40

مادة التربية الرياضية تعاني من عـدم        50 16

 .المنهاجتطور 

 متوسطة 1.22 3.39

ــة   12 17 ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــة اس قل

 لتحقيق أهداف الحصة) فيديو،أفالم(

 متوسطة 1.17 3.38

عدم توفر مخزن معد ومرتب لـألدوات        40 18

 .واألجهزة الرياضية

 متوسطة 1.52 3.37

عدم مراعاة المنهاج لحاجـات الطلبـة        49 19

 .ورغباتهم

 متوسطة 1.21 3.30

عدم توفر األجهزة واألدوات الرياضـية       32 20

 .المختلفة

 متوسطة 1.20 3.29

 متوسطة 1.24 3.28 .قلة المالعب والساحات الرياضية 33 21
عدم اهتمام المسؤولين بمـادة التربيـة        52 22

 .الرياضية

 متوسطة 1.21 3.27

عدم رغبة الطلبة بالممارسة إلجراءات      21 23

 .الحصة التقليدية

 متوسطة 1.10 3.26

 متوسطة 1.17 3.22 .عدم توفر أدوات قياس وتقويم 37 24
قلة وعي الطلبة بأهمية حصة التربيـة        25 25

 .الرياضية

  

 متوسطة 1.25 3.18



  

 
األدوات المستخدمة ال تتناسب مع أعداد       36 26

 .الطلبة

 متوسطة 1.20 3.12

قلة الدورات التي تعقدها مديرية التربية       54 27

 .م للمنهاجوالتعلي

 متوسطة 1.10 3.09

المدركات الخاطئة من بعض الطلبة نحو       31 28

  .حصة التربية الرياضية
 

 قليلة 1.13 2.95

ــزة واألدوات   39 29 ــالحية األجه ــدم ص ع

 .لالستخدام

 قليلة 1.18 2.93

عدم وجود منهاج واضح ومحدد للتربية       48 30

 .الرياضية

 قليلة 1.41 2.91

موازنـات المخصـصة    عدم  صرف ال    43 31

 .للنشاط الرياضي المدرسي

 قليلة 1.24 2.85

عدم توفر الكرات المختلفة فـي جميـع         35 32

 .األلعاب الرياضية

 قليلة 1.30 2.82

عدم مالءمة الزمن المخصص للحـصة       56 33

 .لتحقيق الهدف منها

 قليلة 1.15 2.81

الدورات التي تعقدها مديريـة التربيـة        55 34

 . متخصصةوالتعليم غير

 قليلة 1.21 2.77

 قليلة 1.19 2.74 .عدم وجود إسعافات أولية 42 35
أجد صعوبة في عملي بـسبب ارتفـاع         17 36

 .نصاب المعلم من الحصص

 قليلة 1.24 2.72

) األوائـل (عدم اهتمام الطلبة المجتهدين      30 37

 .في حصة التربية الرياضية

 قليلة 1.28 2.66

 األخـرى فـي     تعويض بعض المـواد    62 38

 .حصص التربية الرياضية

 قليلة 1.33 2.64

 قليلة 1.13 2.63 .عدم التزام الطلبة بالزي الرياضي 22 39



  

 قليلة 1.12 2.62 .خجل بعض الطلبة من بنيتهم الجسدية 28 40
انشغال الطلبة عن المـشاركة بـأمور        24 41

 .أخرى أثناء تنفيذ الحصة

 قليلة جداً 0.98 2.36

هزاء بعض الطلبـة مـن بعـضهم        است 29 42

 .البعض

 قليلة جداً 1.05 2.35

ال توفر اإلدارة المدرسـية التـسهيالت        58 43

 .الالزمة للحصة

 قليلة جداً 1.11 2.33

عدم تدوين المالحظات والمشكالت التي      11 44

 .تحدث لالستفادة منها في المستقبل

 قليلة جداً 0.91 2.29

 قليلة جداً 0.93 2.20 .التقويمقلة التنويع في أساليب  16 45
عدم متابعـة التطـورات والتعـديالت        18 46

 .الرياضية واالستفادة منها

 قليلة جداً 0.95 2.11

أجد صعوبة في تحديد األهداف السلوكية       1 47

 .للحصة بشكل واضح

 قليلة جداً 0.82 2.09

عدم مراعاة حاجات الطلبـة وميـولهم        8 48

 .واهتماماتهم

 قليلة جداً 0.88 2.07

 قليلة جداً 0.83 2.06 .قلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة 15 49
عدم األخذ بعـين االعتبـار إمكانـات         10 50

 .المدرسة عند وضع الخطة

 قليلة جداً 0.93 2.01

ازدواجية ملعب المدرسة مـع مدرسـة        46 51

 .أخرى

 قليلة جداً 1.36 1.67

أشــعر أن عــدم معرفتــي  بأســاليب  3 52

ئق التدريس يحول دون استخدامي     وطرا

 .إياها

 قليلة جداً 1.03 1.91

أجد صعوبة في عملي بـسبب وجـود         26 53

 .طلبة من ذوي االحتياجات الخاصة

  

 قليلة جداً 0.88 1.84



  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
عدم إعـداد األدوات واألجهـزة قبـل         13 54

 .استخدامها في الحصة

 قليلة جداً 0.88 1.79

 قليلة جداً 0.89 1.77 . إعدادا جيداعدم إعداد المادة الدراسية 2 55
 قليلة جداً 1.32 1.76 .تطبيق المدرسة لنظام الفترتين 47 56
ضعف استخدام أسلوب التعزيز والتحفيز 7 57

 . للطلبة

 قليلة جداً 0.81 1.75

 قليلة جداً 0.77 1.67 .عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 14 58

  جنسين في الصفوجود طلبة من كال ال 27 59

 .الواحد

 قليلة جداً 1.20 1.65

عدم استخدم لغة سليمة وواضـحة فـي         9 60

 .مخاطبة الطلبة

 قليلة جداً 0.61 1.64

أجد صعوبة في أداء المهارات األساسية       6 61

 .أمام الطلبة

 قليلة جداً 0.84 1.61

عدم استغالل وقـت الحـصة بـشكل         5 62

 .إيجابي

 قليلة جداً 0.67 1.60

 قليلة جداً 0.62 1.39 .أجد صعوبة في ضبط مجريات الحصة 4 63

 متوسطة 1.32 3.49 الدرجة الكلية



  

 
  (11)ملحق رقم 

  
 البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  .تنازلياً مرتبة منهاجال مجال فقرات من فقرة لكل حصصهم تنفيذ في التعليمية

 الفقرة ترتيب

 حدتها حسب

 الفقرة رقم

ــي  فـــ

 االستبانة

 المتوسط المنهاج مجال فقرات

الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

1  

 

 الرياضـية  التربية بحصة االهتمام عدم 61

 .الثانوية المرحلة في

جداً كبيرة 1.10 4.16

 بمـادة  خاص دراسي مقرر وجود عدم 51 2

 .الطلبة يدي بين الرياضية التربية

جداً كبيرة 1.15 4.02

  بـالمواد  مقارنـة  الحـصص  عدد قلة 60 3

 .األخرى

 كبيرة 1.17 3.68

 مـع  العام التقدير في أهمية للمادة ليس 59 4

 .المواد باقي

 كبيرة 1.36 3.65

 فـي  والمعلمـين  الخبراء مشاركة عدم 53 5

 .المنهاج وضع

 كبيرة 1.19 3.59

 التي التغيرات على المنهاج شمول عدم 57 6

 .الرياضية األلعاب قوانين في تحصل

 متوسطة 1.16 3.44

 فـي  الرياضـية  التربيـة  حصة وضع 63 7

 .مالئم غير بوقت المدرسي البرنامج

 متوسطة 1.31 3.40

 عـدم  من تعاني الرياضية التربية مادة 50 8

 .المنهاج تطور

 متوسطة 1.22 3.39

 الطلبـة  لحاجـات  منهاجال مراعاة عدم 49 9

 .ورغباتهم

 متوسطة 1.21 3.30

 متوسطة 1.21 3.27 التربيـة  بمـادة  المسؤولين اهتمام عدم 52 10



  

 .الرياضية

 التربية مديرية تعقدها التي الدورات قلة 54 11

 .للمنهاج والتعليم

 متوسطة 1.10 3.09

 للتربية ومحدد واضح منهاج وجود عدم 48 12

 .الرياضية

 قليلة 1.41 2.91

 للحصة المخصص الزمن مالءمة عدم 56 13

 .منها الهدف لتحقيق

 قليلة 1.15 2.81

 التربيـة  مديريـة  تعقدها التي الدورات 55 14

 .متخصصة غير والتعليم

 قليلة 1.21 2.77

 فـي  األخـرى  المـواد  بعض تعويض 62 15

 .الرياضية التربية حصص

 قليلة 1.33 2.64

 التـسهيالت  مدرسيةال اإلدارة توفر ال 58 16

 .للحصة الالزمة

 جداً قليلة 1.11 2.33

 متوسطة 0.10 3.36 الكلية الدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  (12)ملحق رقم 

  
 البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  .تنازلياً مرتبة اإلمكانات مجال فقرات من فقرة لكل حصصهم تنفيذ في التعليمية

 الفقرة ترتيب

 حدتها حسب

 الفقرة رقم

ــي  فـــ

 االستبانة

 المتوسط اإلمكانات مجال فقرات

الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

1  

 

 لخلـع  مناسبة غيار غرف وجود عدم 38

 .لحفظها وأماكن الطلبة مالبس

4.26 

 

جداً كبيرة 1.20

 لأللعـاب  رياضـية  صـالة  توفر عدم 45 2

 .المختلفة

جداً كبيرة 1.15 4.20

 كبيرة 1.17 3.69 ).فيديو أفالم، (التعليمية الوسائل قلة 34 3

 للنـشاط  المخصـصة  الموازنـات  قلة 44 4

 .المدرسي الرياضي

 كبيرة 1.20 3.54

 األمـن  عوامـل  إلـى  المالعب افتقار 41 5

 .والسالمة

 متوسطة 1.25 3.43

 لألدوات ومرتب معد مخزن توفر عدم 40 6

 .الرياضية جهزةواأل

 متوسطة 1.52 3.37

 الرياضية واألدوات األجهزة توفر عدم 32 7

 .المختلفة

 متوسطة 1.20 3.29

 متوسطة 1.24 3.28 .الرياضية والساحات المالعب قلة 33 8

 متوسطة 1.17 3.22 .وتقويم قياس أدوات توفر عدم 37 9

 أعداد مع تتناسب ال المستخدمة األدوات 36 10

 .الطلبة

 متوسطة 1.20 3.12

ــدم 39 11 ــزة صــالحية ع  واألدوات األجه

  .لالستخدام

 قليلة 1.18 2.93



  

 

 المخصـصة  الموازنـات  صرف عدم 43 12

  .المدرسي الرياضي للنشاط

 

 قليلة 1.24 2.85

 جميـع  في المختلفة الكرات توفر عدم 35 13

 .الرياضية األلعاب

 قليلة 1.30 2.82

 قليلة 1.19 2.74 .ليةأو إسعافات وجود عدم 42 14

 مدرسـة  مع المدرسة ملعب ازدواجية 46 15

 .أخرى

 جداً قليلة 1.36 1.67

 جداً قليلة 1.32 1.76 .الفترتين لنظام المدرسة تطبيق 47 16

 متوسطة 0.09 3.25 الكلية الدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  (13)ملحق رقم 

  
 البيئة لصعوبات الرياضية التربية علميم إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  .تنازلياً مرتبة الطلبة مجال فقرات من فقرة لكل حصصهم تنفيذ في التعليمية

 الفقرة ترتيب

 حدتها حسب

 الفقرة رقم

ــي  فـــ

 االستبانة

 المتوسط الطلبة مجال فقرات

الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

1  

 

 الواحـد  الـصف  في الطلبة عدد كثرة 19

 .الحصة تنفيذ يعيق

 كبيرة 1.03 3.98

 فـي  الطلبـة  تـشجع  التي الحوافز قلة 20 2

  .الرياضية المشاركة

 

 كبيرة 1.07 3.66

 الـصف  فـي  الطلبـة  قدرات اختالف 23 3

 .الواحد

 كبيرة 0.98 3.52

 إلجراءات بالممارسة الطلبة رغبة عدم 21 4

 .التقليدية الحصة

 متوسطة 1.10 3.26

 التربيـة  حصة بأهمية ةالطلب وعي قلة 25 5

 .الرياضية

 متوسطة 1.25 3.18

 الطلبـة  بعـض  من الخاطئة المدركات 31 6

 .الرياضية التربية حصة نحو

 قليلة 1.13 2.95

) األوائل (المجتهدين الطلبة اهتمام عدم 30 7

 .الرياضية التربية حصة في

 قليلة 1.28 2.66

 قليلة 1.13 2.63 .الرياضي بالزي الطلبة التزام عدم 22 8

 قليلة 1.12 2.62 .الجسدية بنيتهم من الطلبة بعض خجل 28 9

 بـأمور  المـشاركة  عن الطلبة انشغال 24 10

  .الحصة تنفيذ أثناء أخرى

 جداً قليلة 0.98 2.36



  

 

 بعـضهم  مـن  الطلبـة  بعض استهزاء 29 11

  .البعض

 

 جداً قليلة 1.05 2.35

 وجـود  بـسبب  عملي في صعوبة أجد 26 12

 .الخاصة االحتياجات ذوي من طلبة

 جداً قليلة 0.88 1.84

  الصف في الجنسين كال من طلبة وجود 27 13

 .الواحد

 جداً قليلة 1.20 1.65

 قليلة 0.12 2.82 الكلية الدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  (14)الملحق رقم 

  
 البيئة وباتلصع الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  .تنازلياً مرتبة المعلم مجال فقرات من فقرة لكل حصصهم تنفيذ في التعليمية

 الفقرة ترتيب

 حدتها حسب

 الفقرة رقم

ــي  فـــ

 االستبانة

 المتوسط المعلم مجال فقرات

الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

1  

 

ــة 12 ــتخدام قل ــائل اس ــة الوس  التعليمي

 .صةالح أهداف لتحقيق) فيديو،أفالم(

 متوسطة 1.17 3.38

 ارتفـاع  بسبب عملي في صعوبة أجد 17 2

 .الحصص من المعلم نصاب

 قليلة 1.24 2.72

 التي والمشكالت المالحظات تدوين عدم 11 3

 .المستقبل في منها لالستفادة تحدث

 جداً قليلة 0.91 2.29

 جداً قليلة 0.93 2.20 .التقويم أساليب في التنويع قلة 16 4

 والتعـديالت  التطـورات  متابعـة  معد 18 5

 .منها واالستفادة الرياضية

 جداً قليلة 0.95 2.11

 األهـداف  تحديـد  فـي  صـعوبة  أجد 1 6

 .واضح بشكل للحصة السلوكية

 جداً قليلة 0.82 2.09

 وميـولهم  الطلبـة  حاجات مراعاة عدم 8 7

 .واهتماماتهم

 جداً قليلة 0.88 2.07

 جداً قليلة 0.83 2.06 .راجعة بتغذية الطلبة تزويد قلة 15 8

 إمكانـات  االعتبـار  بعـين  األخذ عدم 10 9

 .الخطة وضع عند المدرسة

 جداً قليلة 0.93 2.01

 بأســاليب  معرفتــي عــدم أن أشــعر 3 10

 استخدامي دون يحول التدريس وطرائق

  .إياها

 جداً قليلة 1.03 1.91



  

 

 

 قبـل  واألجهـزة  األدوات إعـداد  عدم 13 11

 .الحصة يف استخدامها

 جداً قليلة 0.88 1.79

 .جيدا إعدادا الدراسية المادة إعداد عدم 2 12

 

 جداً قليلة 0.89 1.77

 التعزيــز أســلوب اســتخدام ضــعف 7 13

 .للطلبة والتحفيز

 جداً قليلة 0.81 1.75

 جداً قليلة 0.77 1.67.الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة عدم 14 14

 فـي  وواضحة يمةسل لغة استخدم عدم 9 15

 .الطلبة مخاطبة

 جداً قليلة 0.61 1.64

 األساسية المهارات أداء في صعوبة أجد 6 16

 .الطلبة أمام

 جداً قليلة 0.84 1.61

 بـشكل  الحـصة  وقـت  استغالل عدم 5 17

 .إيجابي

 جداً قليلة 0.67 1.60

 مجريـات  ضـبط  فـي  صـعوبة  أجد 4 18

 .الحصة

 جداً قليلة 0.62 1.39

 جداً قليلة 0.16 2.10 كليةال الدرجة

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  فهرس المالحق

  
رقم 

الملحق

رقم  الموضوع

الصفحة
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً للجنس والمديرية والمرحلة الدراسـية           1

ممثالً بأعداد معلمي التربية الرياضية في المدارس الحكومية في مديريات          

 .م)(2010/2009محافظة الخليل للعم الدراسي

78 

 79 .موافقة وزارة التربية والتعليم على إجراء الدراسة 2

 80 .استبانة الدراسة بالصورة النهائية 3

 84 .أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة 4

 85 .كتاب جامعة القدس لوزيرة التربية والتعليم العالي لتسهيل مهمة الباحث 5

 على إجراء الدراسة موجه إلى      كتاب موافقة وزارة التربية والتعليم العالي      6

 . مديريات التربية المختلفة في محافظة الخليل

86 

 87 .كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية شمال الخليل موجه إلى المدارس 7

 88 .كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية وسط الخليل موجه إلى المدارس 8

 89 . موجه إلى المدارسكتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية جنوب الخليل 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجـة والترتيـب تبعـاً         10

 .لفقرات االستبانة

90 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة           11

الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم لكل فقـرة مـن            

 . مرتبة تنازلياًفقرات مجال المنهاج

95 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة           12

الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم لكل فقـرة مـن            

  .فقرات مجال اإلمكانات مرتبة تنازلياً

  

97 



  

  
 
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة          13

الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم لكل فقـرة مـن            

 .فقرات مجال الطلبة مرتبة تنازلياً

99 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلدراك معلمـي التربيـة           14

الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم لكل فقـرة مـن            

 .اًفقرات مجال المعلم مرتبة تنازلي

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  فهرس الجداول

  
رقم 

 الجدول

رقم  محتوى الجدول

الصفحة
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً للجنس والمديرية ممثالً بأعداد معلمي           1.3

التربية الرياضية في المدارس الحكومية في مديريات محافظة الخليـل          

 .م(2010/2009)للعام الدراسي

39 

 40 .أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتهاتوزيع  2.3

 42 .معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة ولألداة ككل 3.3

 44 .االستبانات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة والمحللة إحصائياً 4.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجـاالت إدراك معلمـي          1.4

 . البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهمالتربية الرياضية لصعوبات

49 

للفروق في درجـة إدراك  ) Independent t-test(نتائج اختبار ت 2.4

معلمي التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصـصهم          

 .تبعاً لمتغير جنس المعلم

52 

للفروق في درجـة إدراك  ) Independent t-test(نتائج اختبار ت 3.4

التربية الرياضية لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصـصهم         معلمي  

 .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

53 

 One- Way Analysis Of)نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي      4.4

Variance)            للفروق في درجـة إدراك معلمـي التربيـة الرياضـية 

 .ةلصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعا لمتغير المديري

54 

 للمقارنة البعدية إلدراك معلمي التربية الرياضية       (LSD)نتائج اختبار    5.4

  .لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعاً لمتغير المديرية

  

55 



  

  

  
 

 One- Way Analysis Of)نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي      6.4

Variance)            للفروق في درجـة إدراك معلمـي التربيـة الرياضـية 

لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعـاً لمتغيـر المرحلـة            

 .الدراسية

56 

 One- Way Analysis Of)نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي      7.4

Variance)            للفروق في درجـة إدراك معلمـي التربيـة الرياضـية 

 .لصعوبات البيئة التعليمية في تنفيذ حصصهم تبعاً لمتغير الخبرة

57 

  
 


