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 في مدارس محافظة الرياضّيةالتربية  الرياضّية من وجهة نظر معمميمعوقات تنفيذ  درس التربية 
  معان

عدنان محمد الطويل       ابراهيم عطاهلل الجعافرة   

 الممخص

في  الرياضي ةة من وجية نظر معممي التربية ي  الكشف عن معوقات تنفيذ درس التربية الرياض إلىتيدف ىذة الدراسة  
داة را أوطو   سموب المسح بأ حيث استخدم الباحثان المنيج الوصفي   ،يريات التربية والتعميم في محافظة معانمد

وتنفيذ  ،ومحور الطالب ،المعمم: محور خمسة محاور وىي ، مقسمة إلىفقرة 44ن من استبيان مكو  وىو لمدراسة 
.والمجتمع والبيئة ،األجيزةدوات و الدرس واأل  

واشتممت عينة  ،ومعممة معمماً  081في المدارس والبالغ عددىم  الرياضي ةراسة من معممي التربية وتكون مجتمع الد
% من مجتمع 66حيث بمغت نسبتيا  ،ةة العشوائي  ارىا بالطريقة الطبقي  يومعممة تم اخت معمماً  009الدرسة عمى 

والجنس  ،وىي سنوات الخبرة ،متغيرات الدراسةة لوالمتوسطات الحسابي   حادي  لتباين األاستخدام تحميل ا وتم   ،الدراسة
ىمية  معمم التربية الرياضي ة المحور األول حسب األ النتائج  التالية حيث احتل إلىة وخمصت الدراس ،ومديرية التربية
ير خ، ثم المحور األاألجيزةوات و دي ة يمية األويمية محور الطالب ثم محور تنفيذ درس التربية الرياض ،بدرجة عالية

لمتغير  إحصائي اً عمى متغير المديرية والتوجد فروق دالة  التوجد فروق دالة إحصائي اً نو أن وتبي   ،المجتمع والبيئة
توفير المالعب  :ىاأبرز إدراج العديد من التوصيات من وتم  ،لمتغير الخبرة إحصائي اً الجنس والتوجد فروق دالة 

، التربية والتعميم لمطمبة من قبل وزارة الرياضي   تزويد المدارس بالزي   ،الويتيفظة معان وأفي محا الرياضي ةوالمرافق 
 .عداد المكتظة في الصفوفتوسعة المدارس الستيعاب األ

 ، مدارس محافظة معانالرياضي ةدرس التربية تنفيذ  ،معوقات :الكممات المفتاحية
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Teachers' point view of obstacles facing the implication of Physical 

education in Ma'an governorate 

Abstract 

The study aimed at exploring Teachers' point of view of obstacles facing the implication 

of Physical education in Ma'an governorate. The researchers used a measurement tool 

consisting of (44) items, divided into five domains: teacher, student, implying the 

learning situation, equipment’s and environment, where its reliability and validity were 

calculated. The study sample consisted of (119) randomly selected male/female teachers, 

resembling (66) of the population. Results of ANOVA showed no statistical differences 

related to directorate, gender and years of experiences. The highest obstacles were: 

teacher, equipment, and then the environment domain. Recommendations were included 

in the study.    

Keywords: obstacles, physical education, Ma'an schools 

 

 المقدمة 

ة والبدنية ة والنفسي  في العصر الحاضر من العموم التي تعني بتنمية كافة الجوانب العقمي   الرياضي ةالتربية  تعد  
كالتركيز عمى بناء العضالت أو رفع  فراد من الناحية البدنية ، ولم تقتصر عمى العناية باأللممتعممواالجتماعية 

الفرنسي  الباحثعرف  حيث ،الجوانب التي تتشكل منيا الشخصيةكافة  إلىبل تعدى ذلك  ،فحسبثقال األ
(RopertBobin))  حاجات الفرد من الناحية البدنية  التي تحققنشطة المختارة تمك األنيا أعمى  الرياضي ةالتربية

اول الحياة يا المختمفة تتناتنشاط الرياضي ة بأوجووالتربية  ، حمامي ( 0991والنفسية والخمقية والعقمية )الخولي 
األعضاء الحيوية وتعد من أقوى األسمحة  ة والمثل الخمقية والقدرة عمى التفكير بجانب عنايتيا بصحة ونمو  االجتماعي  

التربية البدنية عمى تعميمات من  ويشير تعريف ، ( 3:  78منة )معوضآعدادىم لحياة لمدولة لتربية األبناء وا  
يتمقى الطالب تعميم لتحديد، ويستخدم لمداللة عمى دورات في المدرسة التي األنشطة البدنية واأللعاب. عمى وجو ا

نيا العممية التي تكسب أ(LUMPKIN)ويعرفيا (0111 وبستر) ممارسة الرياضة البدنية من أجل تعزيز صحة جيدةو 
بدنية من خالل ممارسة وترفع مستوى المياقة ال ،واالجتماعية واالنفعاليةالفرد من خالليا الميارات الجسمية والعقمية 

نيا ذلك الجزء من التربية الحركية التي تم صياغتيا بأ (لجسدون) hogsdonكما ويعرفيا   ،النشاطات البدنية
ن وي مسؤول بمعنى أبنيا برنامج تر أحد مرتكزرات ىذا التعريف ويعد  أكبرنامج تربوي مسؤول في المناىج المدرسية 

تسمسل خططي يالئم مستوى المتعممين من جميع النواحي البدنية واالجتماعية  إلىتعميم التربية البدنية يحتاج 
إكساب وكذلك ، نيا رفع مستوى المياقة البدنيةدرسي النشاطات المخططة التي من شأذ يقدم البرنامج الم؛ إوالعقمية

 المدرسي. نساني كبرنامج تربوي شامل في المنياجأنيا تقوية الضعف اإلمن شالتي الميارات الحركية، 

 من خاللكبيرة  ىمية أولت المؤسسات التعميمية ىذا الجانب ء فقد أعداد النشمن أىمية في إ الرياضي ةولما لمتربية 
 إلىييدف  ،ن الرياضة المدرسية نظام تربوي قائم بذاتوأ إلى (0991)حيث يشير مامسر ،العامةىداف تحقيق األ
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، وتيذيب سموكة العام ،وصقل قواه العقمية والفكرية ،ياقة البدنية العامةكسابو المتنمية الفرد بذاتو ككل متكامل بإ
االجتماعية ، وتوجية دوافعو األولية بالقيم والمبادىء ديل ميولو ونزعاتو الطفوليةبوت ،عالية والنفسيةفاالن وضبط مظاىره

لمتربية  رسيةدمن خالل الحصص الم تمحور ذلكيو  ،خالقية الحميدةبالقيم والمعايير األ وبالتالي السمو   ،المقبولة
من  التي تحقق كثيراً   ،في المدرسة الرياضي ةالتربية  درسدني من خالل بحيث يمارس التالميذ النشاط ال ،الرياضي ة

من خالل ممارسة  نفسية واالجتماعية والبدنيةلالعقمية وا تالميذ من كافة الجوانبلىداف التربوية السامية لمعناية بااأل
فال  ،ثير بالغ عمى تكوين الشخصية  من كافة جوانبيا التربويةمن تأ الرياضي ةولما لدرس التربية  ،ط البدنيالنشا

حيث يقوم المعممون بتنفيذ  ،في المدارس الرياضي ةلمنياج التربية ىداف التربوية إال من خالل تحقيق األيتحقق ذلك 
إذا اعتبرنا أن أي خمل يعتري تحقيق تمك ف .التربوية العامة ىداف في المدارس لتحقيق األ الرياضي ةحصة التربية 
 ،ىداف بشكل عامر عمى تحقيق األايؤث  مم ،لمثر بذلك الخإن سائر العممية التعممية ستتأو يعيق تحقيقيا فاألىداف  أ

وتسمسل  ،ة البدنيةمن قياس لمستوى المياق فرد مجموعة من الخبرات لكل   الرياضي ةالبرنامج المدرسي لمتربية  فيويقدم 
يمبي حاجات  الرياضي ةن درس التربية حيث إنسان  خالليا تقوية مظاىر الضعف لدى اإلالتي يمكن من  ،النشاطات

ويدخل الفرح والرور  ،ي الجوانب العقمية والنفسية والبدنية واالجتماعية والبيئية والثقافيةوينم   ،ورغبات وميول الطمبة
تي الوقوف عمى معوقات تنفيذ درس أوي .يجابي عمى البرنامج المدرسي بشكل عامثر اإلألأنفسيم مما يسيم في ا إلى

والوقوف  ،لتحميل تمك المعوقات ؛في المدارس  الرياضي ةفي المدارس من وجية نظر معممي التربية  الرياضي ةالتربية 
ىم معوقات تنفيذ لبحث لمتعرف عمى أأتي أىمية ىذا اوت ،في مدارس محافظة معان الرياضي ةعمى واقع درس التربية 

ومتخذي  مام صانعيعمى ىذه المعوقات لوضع تصور عام ألقاء الضوء ، بيدف وضع الحمول الالزمة وا  ىذا الدرس
 .بوية في ىذا الجانب من المنياج المدرسير ىداف الت، التي تحول دون تحقيق األىم تمك المعوقاتأعمى  القرار

 الدراسات السابقة

التي  والمعوقات الرياضي ةدرس التربية  إلىبحاث العممية بالمغتين العربية واالنجميزية  ديد من الدراسات واألتطرقت الع
ل تمك ثالدراسات الكثير من الحمول لم ،  فمقد أوردت ىذهالرياضي ةتحد من مشاركة التالميذ في درس التربية 

 -الدراسات : مشكالت ومن ىذه لو االمعوقات أ

نوقا واتجاىات  التربية البدنية في كينيا منطقة معرفة التحديات التي تواجة إلى( دراسة ىدفت   0105ا جرت )ساميأ
 ةانة المنيج الوصفي واستخدمت االستبالباحث تاستخدم ،في المدارس الرياضي ةنحو درس التربية  معمميوال  معمميال
 ،وطالبة من المدارس االبتدائية طالباً  0946مة  وومعم معمماً  096واشتممت عينة الدراسة عمى  ،داة لمدراسةأك

و عدم توفر مرافق كافية في الدارس أىو  معمميالو  الرياضي ةدرس التربية أن أىم تحد  يواجو  إلى ةالباحث توخمص
حسب  بن بالتدريالتوصيات أن يقوم المعممو  أبرزومن  ،في المدارس الرياضي ةتمام عممية تعميم التربية تجييزات إل

 .تعميمات وزارة التربية والتعميم

واقع ومشكالت ومعوقات الرياضة المدرسية بمدارس  التعرف عمى إلى( دراسة ىدفت 0104أجرى )الطوير والرقيعي 
والتعرف عمىى األعباء اإلدارية التى يقوم بيا معمم التربية البدنية بمدارس  ،الجزائر تعميم األساسي والمتوسط بالبمديةال

ساسي والمتوسط بالبمدية. واستخدم الباحثون المنيج الوصفي باألسموب المسحي. واشتممت عينة البحث التعميم األ
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لمطموب ن الوقت الخاص بدرس التربية البدنية غير كاٍف بالشكل االنتائج: أ أبرزومن  ،ومعم مة ( معمماً 60)عمى 
وال يوجد وقت كاٍف لممارسة  ،يق األىدافن حصة واحدة أسبوعيًا غير مناسبة لتحقلتحقيق األىداف المرجوة وأ

 الرياضي ةن اليتم توزيع حصص التربية ، وأالرياضي ةىم التوصيات زيادة عدد حصص التربية ، ومن أالنشاط الرياضي  
 .خر حصتين في الجدول الدراسيفي آ

حصة التربية البدنية  يجابية فيمعرفة معوقات المشاركة اإل إلى( دراسة ىدفت 0100جرى )  عبد القادر وسبويو أ
وقام  ،تم اختيارىم بطريقة عشوائية ،طالب وطالبة 010وتكونت عينة الدراسة من  ،في ثانوية مالك في الجزائر

لمثل ىذه  نيج الوصفي لمالئمتوواستخدم الباحث الم ،كاداة لمدراسة لجمع المعمومات االستبانةالباحث باستخدام 
وصى ، وقد أيجابيةالطالب أىم معوقات المشاركة اإلعداد الصفوف بأ ظاظن اكتالنتائج تبين أ أبرز، ومن الدراسة

، ونشر الوعي الثقافي يجابيةة لتشجيع الطمبة عمى المشاركة اإلالت المغمقامثل الص الرياضي ةالباحث بتوفير المرافق 
ن مشاركتين التؤثر عمى إحيث  ،الرياضي ةن عمى المشاركة في حصة التربية يمور الطالبات لتشجيعبين أولياء أ
 مستقبمين. 

من وجية نظر معممي التربية  الرياضي ةتحديات تدريس التربية  إلىالتعرف  إلىبدراسة ىدفت  (0100قام  )وانياما 
أسموب المقابمة و  ،واستخدم الباحث المنيج التحميمي لوثائق المدارس  ،البدنية في المرحمة الثانوية  في كينيا وفكتوريا

في رامج بالوقمة  إضافة لقمة الوقتة في كينيا  ين التيميش لدرس ومدرس التربية البدندرسين وأظيرت النتائج  أمع الم
وصى الباحث ، وأ، وكذلك حرية في التطور المينيىناك حرية في ممارسة الرياضة ، وفي فكتورياالمدارس الثانوية

 .ةبالميارات الالزم،  وتزويدىم بالتطوير الميني لممدرسين

مدرسي التربية  من وجية نظر الرياضي ةواقع درس التربية  إلىالتعرف  إلى( دراسة ىدفت 0100جرت )وطفي أ
،  وتم تم اختيارىا بطريقة عشوائية  ،( مدرس ومدرسة011واشتممت العينة عمى ) ،في المدارس السورية الرياضي ة
ىا: أن أبرز مجموعة من النتائج من  إلىوخمص الباحث ر، من ثالثة محاو  هبناؤ لجمع المعمومات تم  االستبانةاستخدام 

 أبرزومن  ،الرياضي ةساعد عمى اكتشاف المواىب  ، وال تىداف النفسيةة الحالية المعمول بيا التحقق األنظماأل
 .اىتماما نوعياً  الرياضي ةبدرس التربية إدارات المدارس قبل التوصيات زيادة االىتمام من 

واقع درس التربية وأىميتو في المدارس االبتدائية من وجية  إلىالتعرف  إلى( دراسة ىدفت 0100جرى ) الدليمي أ
تم   ،ومعممة  في الحبانية في العراق ( معمماً 081حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ) والمعممات، معممينظر ال

ة من موعمج إلىوتوصل الباحث  ،عموماتداة لمدراسة لجمع المكأ االستبانة، وتم استخدام اختيارىا بالطريقة العشوائية
التوصيات  أبرز، ومن ق الوعي والتعاون واالحتراموجود الكادر المتخصص بوضع البرامج يحق   :ىاأبرز النتائج من 

   .الرياضي ةمكانات لدرس التربية واإل األجيزةمتابعة مشرفي االختصاص لمدروس في المدارس وتوفير 

والثاني ثانوي في  مشاركة طالبات الصفوف السابع والعاشر معرفة معوقات إلىت ( دراسة ىدف0101جرى )كنعان أ
تم اختيارىن  ،( طالبة0500واشتممت عينة الدراسة عمى )  ،المدرسية الرياضي ةنشطة مدارس شمال األردن في األ

لييا النتائج التي توصل إ رزأب، ومن داة لمدراسة في جمع المعموماتكأ االستبانةالباحث واستخدم  ،بالطريقة العشوائية
نشطة في األ عدل التراكمي في مشاركة الطالباتوالملصف الدراسي والموقع الجغرافي ثر احث وجود فروق ألالبا
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 الرياضي ةالصاالت  :مثل ممارسة النشاط الرياضي في المدارستوفير مايمزم ل التوصيات لمباحث أبرزومن  ،المدرسية
 . األجيزةدوات و شراء األ، وتوفير ميزانية لالمغمقة

غربية من معرفة معوقات الرياضة المدرسية في مديريات شمال الضفة ال إلىىدفت  ( دراسة0101جرى )سعادات أ
داة الدراسة ، وكانت أواستخدم الباحث المنيج الوصفي في ىذة الدراسة ،الرياضي ةالتربية وجية نظر معممي ومعممات 

تم  ،ومعممة معمماً  039عينة الدراسة من  وتكونت ،مجاالت ةربععة  عمى أ، موز فقرة 53من  ةمصمم ةاستبان
ىا قمة وشح الحوافز التشجيعية الكثير من النتائج من أبرز  إلىوخمص الباحث  ،اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية

عداد الكوادر وأ دواتواأل الرياضي ة األجيزةأبرز التوصيات زيادة أعداد ومن  .الرياضي ةوقمة التجييزات  ،لممعمم
 .التربوية المتخصصة 

التعرف عمى أىم مشكالت الرياضة المدرسية في المدارس  إلى( دراسة ىدفت 0119الجبوري ومعجون أجرى )
وتمثل مجتمع البحث  ،حيث استخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب المسح الثانوية في محافظة صالح الدين.

، (مدرسًا في المدارس الثانوية055)اختصاص تربية رياضية و ي( مشرف7بواقع )  لرياضي ةابمشرفي ومدرسي التربية 
ن :أىاأبرز من النتائج من  مجموعة إلى( مدرسًا، وخمص الباحثان 41مشرفين و ) (6وتكونت عينة البحث من )

مارسة النشاط الرياضي في دوات والمالعب غير كافية لماألجيزة واألن أو  ،المنياج الحالي اليمبي حاجات التالميذ
م ، ووضع منياج يتالءفي المدارس  الرياضي ةعداد مدرسي التربية التوصيات ضرورة مضاعفة أ أبرزومن  ،المدارس

 .، مواكب لمتطور العمميمع حاجات التالميذ وميوليم

 الرياضي ةالتربية سباب والعوامل التي تؤثر عمى تنفيذ درس ألا إلىالتعرف  إلى( دراسة ىدفت 0116جرى )عزب أ
، وتم استخدام ومدرسة  من العاممين في المدارس في طولكرم ( مدرساً 41)وقد شممت العينة عمى  ،لزاميةلممرحمة اإل

افتقار المدارس  إلىوتوصل الباحث  ،من خمسة محاور ةتم بناء االستبان ،داة لمدراسة لجمع المعموماتأك ةاناالستب
أىم التوصيات: العمل عمى ومن  ،الرياضي ةفيذ درس التربية نجيزة الضرورية لتقارىا لأل، وكذلك افتت الماديةامكانلإل
 . الرياضي ةمين المدارس بالمعدات الالزمة لتنفيذ درس التربية تأ

في المدارس  الرياضي ةسباب ضعف االىتمام بدرس التربية معرفة أ إلى( دراسة ىدفت 0115بوغنيم وراضي أجرى ) أ
 ،عداديةًا ومدرسة من المدارس اإلمدرس 01واشتممت عينة الدراسة عمى   ،عدادية في محافظة النجفالمتوسطة واإل

وتوصل أداة لمدراسة لجمع المعمومات، ك ةان، واستخدم الباحث االستبومدرسة من المدارس المتوسطة اً مدرس 01و
في المدارس المتوسطة واإلعدادية،  ضي ةالرياالمتخصص في التربية  قمة الكادر :ىاأبرز عدة نتائج من  إلىالبحث 
ىمية لمجانب أعطاء توصيات الدراسة  إ أبرزومن  ،ىميةأقل من باقي الدروس أ الرياضي ةن درس التربية قاد بأواالعت

 .النظري والعممي الرياضي ةىمية درس التربية ة الثقافة العامة داخل المدرسة بأوزياد ،الرياضي ةالنظري لدرس التربية 

ن جميعيا كانت تركز عمى معوقات تنفيذ ، يتضح أالمرتبطةطالع عمى الدراسات اال من نيما اتيح لمباحثخالل  من
يجادالحمول المناسبة ليذهىميةاألوترتيب ىذة المعوقات حسب  الرياضي ةدرس التربية  ، وىذا ما يتفق مع المعوقات ، وا 

وىذا يتفق مع منيجية البحث  ،ماعدا واحدة أسموب المسحب ج الوصفييوكذلك استخدمت الدراسات المن ،الدراسة ىذه
تمكن الباحثان من اختيار المنيج وأدوات الدراسة المناسبة لطبيعة  وفي ضوء ما تقدم ،المستخدمة في ىذة الدراسة
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ربية لصياغة معوقات تنفيذ درس التوتحديد المحاور  ،جراءات البحث الفنيةاستخدام العينة وا  وكذلك  ،الدراسة ىذه
 .حصائية المناسبة لطبيعة ىذة الدراسة وتفسير النتائج واستخدام األساليب اإل الرياضي ة

 ة الدراسة هميّ أ

في مديريات التربية والتعميم في محافظة  _ التي تجرى ن_ حسب عمم الباحثي ولى من نوعياتعد ىذه الدراسة ىي األ
في  الرياضي ةفي الكشف عن معوقات تنفيذ درس التربية سة ىمية ىذه الدراأتكمن و  ،ربع مديريات، وعددىا أمعان

 .مدارس محافظة معان 

 ،صحاب القرار لمعالجة تدني المستوى الرياضي في المحافظة وتعزيز نقاط القوة في المدارستقديم الحمول المناسبة أل
 خرى في مجال الرياضة المدرسية .قتح الباب إلجراء مثل ىذه الدراسة عمى جوانب أوت

 الدراسةهداف أ 

لىو  ،ة معانفي مدارس محافظ الرياضي ةالوقوف عمى معوقات تنفيذ درس التربية  إلىتيدف الدراسة   معرفة نقاط ا 
 .من وجية نظر المدرسين  الرياضي ةالقوة والضعف في تنفيذ درس التربية 

 مشكمة الدراسة 

ومن خالل  ،لدائرة النشاط الرياضي مديراً   من خالل عمل الباحث في جامعة الحسين بن طالل في محافظة معان
الحظ  ،لعاب الفردية والجماعية، وبكافة األفي المحافظة الرياضي ةندية مع المدارس واأل الرياضي ةتنظيم النشاطات 

التي  ،والرسمية الودية الرياضي ةخالل المنافسات  وكذلك من ،مدارس المحافظة في الرياضي ةتدني مستوى الفرق 
ندية في المحافظة عمى مستوى األ الرياضي ةتدني مستوى الحركة  ويالحظ، لممدارسوزارة التربية والتعميم  تنظميا

في  الرياضي ةفي االتحادات  ي فريق رياضي  حيث اليوجد تصنيف أل ؛الحاضنة الرئيسة لمرياضة بشكل عام الرياضي ة
ولى والحاضنة الرئيسة التي ترتقي تشكل المبنة األ، وعميو فإن الرياضة المدرسية لعاباألردن ألي لعبة من األ

في  الرياضي ةمن خالل تنفيذ حصة التربية  الرياضي ةذ برامجيا وكون المدرسة تنف    ،بالمستوى الرياضي في المحافظة
لوضع  الرياضي ةمن تنفيذ درس التربية  التي تحد   ،الدراسة لموقوف عمى المعيقات ، جاءت ىذهمدارس المحافظة

ذ درس التربية ى تنفيوحتى يتسن   ،بالصورة الجيدة الرياضي ةلتنفيذ درس التربية حمول الناجعة من قبل أصحاب القرار ال
 عض النواحي التي ليا عالقة بنجاحوالبد من الوقوف عمى ب ،ىدافو، بما يضمن تحقيق أكما ينبغي الرياضي ة
حتى يتم التمكن مكانيات المتوفرة لطالب والبيئة االجتماعية واإلوا بالمعمم ، وعميو فقد تم تحديد ىذه المجاالتالمطموب
جابة عن تبمورت مشكمة الدراسة من خالل اإلو  ،كثرأثيرىا عمى مجريات الدرس ليعطي فائدة وزىا والحد من تأمن تجا

 سئمة التاليةاأل

في مدارس محافظة  ةالرياضي  لتربية امن وجية نظرمعممي  الرياضي ةما أىم معوقات تنفيذ درس التربية  .0
 معان؟
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في  الرياضي ةالتربية  من وجية نظر معممي الرياضي ةتوجد فروق في درجة معقوقات تنفيذ  درس التربية  ىل .0
 مدارس محافظة معان تعزى لمتغير الجنس ؟  

ي ف الرياضي ةالتربية  من وجية نظر معممي الرياضي ةدرس التربية  وجد فروق في درجة معقوقات  تنفيذىل ت .3
 مدارس محافظة معان تعزى لمتغير الخبرة؟

 الرياضي ةالتربية  من وجية نظر معممي الرياضي ةىل توجد فروق في درجة معقوقات  تنفيذ  درس التربية  .4
 في مدارس محافظة معان تعزى لمتغير مديرية التربية؟

 الدراسة  محددات

 م0106/ 0105العام الدراسي  -الزماني : المحدد

في مدريات التربية لقصبة معان ومديرية تربية البادية الجنوبية ومديرية  مدارس محافظة معان -ني:المكا المحدد
 .تربية لواء البترا ومديرية تربية لواء الشوبك

 منهجية البحث 

ىداف ىذا النوع من الدراسات  ولتحقيق أمتو لمثل ان المنيج الوصفي بصورتو المسحية لمالءاستخدم الباحث
 .الدراسة

 مجتمع الدراسة  

ومعممة  معمماً ( 081في محافظة معان والبالغ عددىم ) الرياضي ةيتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي التربية 
وتشمل مديريات البادية الجنوبية وقصبة معان ولواء  ،من جميع مديريات التربية والتعميم في محافظة معان

 .الشوبك ولواء البترا 

 

 

 عينة الدراسة 

 معمميعداد الحيث تم حصر أ ،ربعة في محافظة معانعينة الدراسة من مختمف مديريات التربية األ تياراختم 
 ،ية التابعة لياو لوزيارة مديريات التربية في مركز المحافظة واأل ،السجالت الرسمية إلىفي كل مديرية بالرجوع 

والمعممات بالطريقة العشوائية  معمميتيار الوتم اخ ،الدراسة عمييا المدارس التي سيتم تطبيقاختيار  تم  حيث 
  .الطبقية

 .  ( من مجتمع الدراسة66ما نسبتو )% أي ومعممة  ( معمما 009 )عددىيممغ ب حيث
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 أداة الدراسة 

قسمت  ،فقرة 50مكونة من  ،معان في محافطة الرياضي ةلقياس معوقات درس التربية داة قام الباحثان بتطوير أ
بعرض  اندراسة قام الباحثللمتحقق من صدق او  داة الدراسة.أبعاد ًا من أكل محور يقيس بعد ،ربعةمحاور أ إلى
مديريات التربية في المحافظة في  الرياضي ةومشرفين في التربية  ستة من أعضاء ىيئة التدريسداة الدراسة عمى أ

عادة صياغة ا  و بعض منيا، وحذف  ضافة فقرات خذ برراء المحكمين بإحيث تم األ ،داةكد من صدق األلمتأ
صبحت بصورتيا ، وأنو جمع عميو المحكممما أ %75 بمتوسط  حيث تم األخذ بما اتفق عميو ،بعض الفقرات

( لمفقرات 0:5بإعطائيا درجات من )االستجابات  تقدير باستخدامقام الباحثان  ثم .فقرة 44بواقع النيائية 
 .ة حسب مقياس ليكرت يب( لمفقرات السم5:0يجابية عمى التوالي ومن )اإل

 

 

 صدق االتساق الداخمي:

 بتطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة ةانلالستبتم التحقق من من صدق االتساق الداخمي      
فراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين ومعممة، من خارج أ معمماً  (33) من 

 يوضح ذلك: (0)والجدول ةلكمية لالستبانوالدرجة ا ةدرجات كل محور من محاور االستبان

(0جدول )  

مع الدرجة الكمية االستبانةبعاد أمعامل ارتباط كل بعد من   

 معامل االرتباط المحور

*1.49 األدوات والتجييزات  

*1.48 تنفيذ الدرس  

*1.63 الرياضي ةمعمم التربية   

*1.50 الطالب  

*1.60 المجتمع والبيئة  

 ( α=1.10رتباط دال عند )  *معامل اال          
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حصائية عند مستوى إداللة  ترتبط بالدرجة الكمية ارتباطًا ذا( أن المحاور 0يتضح من الجدول )
 تمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخمي.االستبانة ت ( وىذا يؤكد أن    α=1.10داللة )

ة لممحور والدرجة الكمي   االستبانة كذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات
ا داللة ذ جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممحور ارتباطاً  ن أن  وتبي   ،ليو الفقرةالذي تنتمي إ

 وضح ذلك:ي (0)والجدول  ة،لفقرات االستبان ا يدل عمى صدق االتساق الداخمي  مم   ،حصائيةإ

 

 

 

(0جدول رقم)  

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

ل معام
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

0.41 37 0.06 08 0.46 09 0.35 01 0.67 0 

0.55 38 0.23 09 0.32 01 0.38 00 0.66 0 

0.45 39 0.60 31 0.18 00 0.31 00 0.39 3 

0.59 41 0.35 30 0.55 00 0.24 03 0.43 4 

0.64 40 0.19 30 0.38 03 0.33 04 0.67 5 

0.26 40 0.53 33 0.32 04 0.36 05 0.72 6 

0.57 43 0.26 34 0.21 05 0.51 06 0.54 7 

0.37 44 0.36 35 0.25 06 0.62 07 0.45 8 

  0.26 36 0.59 07 0.31 08 0.38 9 
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البعد عمى من الفقرات ل فقرة ( والذي يبين معامل االرتباط لك0يتضح من خالل الجدول رقم )
 اليو ارتباًطا ذإوأن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية  لممحور الذي تنتمي  ،ليوالذي تنتمي إ
لمحور التجييزات ( 8:0ن الفقرات من )حيث إ ( α=1.15)عند مستوى   داللة إحصائية

( لمحور تنفيذ الدرس وارتباط 07:9دوات وارتباط كل فقرة مع الدرجة الكمية لمبعد والفقرات من)واأل
وارتباط  ،الرياضي ة( لمحور معمم التربية 08:08كل فقرة مع  الدرجة الكمية لمبعد والفقرات من )
وارتباط كل فقرة مع   ،( لمحور الطالب37:09كل فقرة مع  الدرجة الكمية لمبعد والفقرات من )

فقرة مع  الدرجة  وارتباط كل   ،يئة والمجتمع( لمحور الب44:38ة لمبعد والفقرات من )الدرجة الكمي  
.ن المقياس يتمتع بدرجة من صدق االتساق الداخميإ :وبذلك يمكن القول، الكمية لمبعد  

 االستبانةثبات 
ق من حيث تم التحق   ،( معمماً 33عمى عينة استطالعية مكونة من ) امن خالل تطبيقي االستبانةتم التحقق من  ثبات 

( كما تم التحقق من ثبات 1.78) وبمغ معامل الثبات باالتساق الداخمي ،ًا لمعادلة كرونباخ ألفاثبات المقياس وفق
عتماد عمى معادلة سبيرمان تم اال ،، ولمتخمص من أثر التجزئة النصفيةباستخدام طريقة التجزئة النصفية المقياس
 االستبانة وىذا يدل عمى أن   ،( 1.70وقد كانت قيمة معامل الثبات باالعتماد عمى طريقة التجزئة النصفية )  بروان،

 لتطبيقو عمى عينة الدراسة. ينمتع بدرجة عالية من الثبات مما يطمئن الباحثتت
 

 -ومناقشتيا:عرض النتائج 

في مدارس محافظة  الرياضي ةالتربية ي عممممن وجية نظر  الرياضي ةلتربية ارس دما أىم معوقات تنفيذ 
 معان؟

 ( يوضح ذلك3ة واالنحرافات المعيارية لكل محور والجدول )  يجاد المتوسطات الحسابي  لإلجابة عن ىذا السؤال تم إ

 (3جدول رقم )

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور
 4 7.05 06 األدوات والتجييزات

 3 7.18 34.9 تنفيذ الدرس
 0 03.6 39.6 الرياضي ةمعمم التربية 

 0 00.9 35.9 الطالب
 5 8.9 03.5 المجتمع والبيئة

  08.19 061.10 الكمي
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 الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ةتنفيذ  درس التربية أن أىم المعيقات ل (3رقم )يتضح من الجدول 
س ثم ثم محور تنفيذ الدر  ،يميو محور الطالب  الرياضي ةم التربية تمثمت في محور معم ،في مدارس محافظة معان

ة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياري إيجادكما تم ، البيئة و محور المجتمع محور االدوات والتجيييزات وأخيراً 
درس التربية  ي تنفيذقسيم درجة أىم المعيقات فمعتمدين عمى رأي المحكمين في ت لفقرات االستبانة عمى كل محور،

 ، حسب المستويات اآلتية: في مدارس محافظة معان الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ة

 ( درجة  متدنية0-0.3) .1
 ( درجة متوسطة0.4-3.7) .2
 ( درجة عالية3.8-5) .3

 دوات والتجييزات: محور األأوالً 

 

 

 

 (4جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

الوسط  الفقرة
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 الرتبة

 عالية 3.8 3.95 اليرتدون الزي الرياضيالطمبة  7
 متوسطة 0.17 3.63 لتنفيذه كافٍ  الرياضي ةالوقت المخصص لدرس التربية  4
لتنفيذ  في األسبوع كافٍ   الرياضي ةعدد حصص التربية  3

 ماخطط لو
 متوسطة 0.93 3.60

قبل زمالئي في  من يالقي قبوالً  الرياضي ةدرس التربية  8
 المدرسة

 متوسطة 0.15 3.57

الالزمة  لتحقيق أىداف  الرياضي ةتوفر المدرسة األدوات  0
 الدرس

 متوسطة 0.03 0.96

الالزمة لعمل معممي التربية  الرياضي ةتتوفر األدوات  6
 الرياضي ة

 متوسطة 0.08 0.89

يتوفر في المدرسة  مالعب مناسبة لتنفيذ درس التربية  0
 ياضي ةالر 

 متوسطة 0.30 0.80

 متوسطة 0.05 0.59 المختمفة الرياضي ةتتوفر الساحات الالزمة لأللعاب  5
 متوسطة 0.04 3.05 الكمي
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 الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ةمعوقات تنفيذ  درس التربية أن  درجة  (4رقم )يتضح من الجدول 
( 3.05دوات والتجييزات )ور األحيث كان المتوسط الكمي لمح ،توسطةمجاءت بدرجة  في مدارس محافظة معان

عدم ارتداء الطمبة في مت األدوات والتجييزات تمث  وسطة، كما يتضح أن أعمى المعيقات الخاصة بمحور بدرجة مت
نفيذه لت كاف الرياضي ةالوقت المخصص لدرس التربية يمييا  ،( بدرجة عالية3.95الزي الرياضي بمتوسط حسابي ) 

لتنفيذ ماخطط لو  في األسبوع كافٍ  الرياضي ةثم عدد حصص التربية  ،بدرجة متوسطة (3.63بمتوسط مقداره )
لعدم  عزوف التالميذ عن ارتداء الزي الرياضي نظراً  انويعزو الباحث ( بدرجة متوسطة.3.60)بمتوسط حسابي

 ،مكانات المادية لالسرةضافة لشح اإلإ ،ى الجدول الدراسيعم اً ىامشي   واعتبارة درساً  الرياضي ةاالىتمام بدرس التربية 
ة في مكانات المادي  ويندرج عمى ذلك عدم توفر اإل ،ضافية لتوفير الزي الرياضي لمطمبةإوالتي تتطممب تكمفة مالية 

ن إف ي ةالرياضلقمة عدد الحصص في الجدول المدرسي لدرس التربية  ونظراً   ،المدارس لتوفير الزي الرياضي لمطمبة
بضعف التجييزات ( 0105واتفقت مع دراسة )ساميا  ،وليس رئيساً  ثانوياً  تين والطمبة بتنفيذ الدرس يأمعممياىتمام ال

عزب و)والمرافق والتييزات  الرياضي ةبعدم توفر الصاالت  ( 0101 و)سعادة الرياضي ةوشح الموارد في حصة التربية 
 بالشكل المالئم . في درس التربية يحول دون تنفيذه ي ةالرياضدوات جييزات واألبضعف الت (.015

  الرياضي ةدرس التربية تنفيذ محور : ثانياً 

 (5جدول رقم )

 

رقم 
 الفقرة

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

لسالمة واألمن أثناء تنفيذ اأراعي عوامل  03
 ةدرس التربية الرياضي

 عالية 1.79 4.08

زمالئي معي إلنجاح درس التربية تعاون ي 07
 الرياضي ة

 عالية 4.64 4.17

ما وضع  الرياضي ةيحقق درس التربية  00
 لتحقيقو

 عالية 3.13 4.16

 كافٍ  الرياضي ةعدد حصص التربية  06
 لتحقيق أىداف الدرس

 عالية 3.70 4.14

الدافعية   الرياضي ةيحقق درس التربية  04
بات لدى الطمبة لالشتراك في منتخ

 المديرية

 عالية 1.88 4.13
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أقوم باختيار األسموب األنسب لمميارات  00
 الحركية لتعميم الطمبة

 متوسطة 1.83 3.9

 متوسطة  1.97 3.8 لتنفيذه كافٍ  الرياضي ةوقت حصة التربية  05
لديك اطالع عمى نتائج البحوث العممية  9

 الرياضي ةفي مجال التربية 
 متوسطة  1.99 3.50

كثر أثناء أ وأقوم بإعطاء ميارتين  أ 01
 الرياضي ةدرس التربية 

 متوسطة 0.06 3.38

 عالية 0.10 3.86 الكمي
 الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ة( أن  درجة معوقات تنفيذ  درس التربية 5يتضح من الجدول رقم )

( 3.86) الرياضي ةالكمي لمحور تنفيذ درس التربية في مدارس محافظة معان جاءت بدرجة عالية حيث كان المتوسط 
)أراعي عوامل األمن والسالمة الخاصة بمحور تنفيذ الدرس تمثمت ب ، كما يتضح أن أعمى المعيقاتبدرجة عالية

 الرياضي ةنجاح درس التربية يتعاون زمالئي معي إليمييا  ،( بدرجة عالية4.08بمتوسط حسابي )  (ثناء تنفيذ النشاطأ
في األسبوع كاف لتنفيذ ماخطط لو بمتوسط  الرياضي ةثم عدد حصص التربية   ،بدرجة عالية (4.17وسط مقداره )بمت

الدافعية  لدى الطمبة لالشتراك في منتخبات  الرياضي ةيمييا يحقق درس التربية  ،عالية( بدرجة 4.14حسابي )
نسب لمميارات الحركية لتعميم الطالب سموب األاألقوم باختيار ثم أ( بدرجة عالية 4.13المديرية بمتوسط حسابي )

ثم  ،( بدرجة متوسطة3.8لتنفيذه بمتوسط حسابي ) وقت الحصة كافٍ  ويمي ،( بدرجة متوسطة3.9بمتوسط حسابي )
أقوم يميو  ،( بدرجة متوسطة3.50بمتوسط ) الرياضي ةلديك اطالع عمى نتائج البحوث العممية في مجال التربية 

أن  إلى انويعزو الباحث( بدرجة متوسطة .3.38بمتوسط ) الرياضي ةثناء درس التربية أكثر أو ن أبإعطاء ميارتي
وكون  و،بتحمل مسؤليات ونظمة تمزمن القوانين واأليقوم بواجب السالمة العامة حيث إ ن المعممأ إلىسباب ذلك تعود أ
فيمارس الطمبة الحصة من خالل المرافق  ،اضيةماكن ومرافق ريشكمت العينة منيا اليتوفر فييا أ ن المناطق التيأ

( و )كنعان 0101( و )سعادات 0119( و)الجوري 0100. واتفقت مع )مانيال درسةالمتوفرة في الم الرياضي ة
0101). 

الرياضي ةمعمم التربية  محور :ثالثاً   

(6جدول رقم )  

رقم 
 الفقرة

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

ب العمل في مجال التربية أح 08
 الرياضي ة

 عالية 4.44 4.64

أشعر بالضجر إلشغال حصة  07
 لحصص أخرى الرياضي ةالتربية 

 عالية 7.57 4.35
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لدي القدرة  واإلمكانات لتدريس  01
 جميع الصفوف في المدرسة

 عالية 3.80 4.07

اتجاىات اإلدارة في المدرسة  00
 ةالرياضي  يجابية نحو درس التربية إ

 عالية 7.55 4.10

أ عمى كافأشعر أنني  ال أ 09
 في المدرسة الرياضي ةنجازات اإل

 عالية 0.08 3.85

شترك في الدورات التدريبية  أ 05
 وورش العمل في مجال تخصصي

 متوسطة 0.04 3.75

يتم توجييي من قبل المشرف  06
التربوي لألساليب الحديثة في 

 الرياضي ةالتربية 

 سطةمتو  0.08 3.39

شعر  باإلرىاق جراء تدريس أ 00
 الرياضي ةالتربية 

 متوسطة 0.00 3.09

يتم تزويدي بكل ما ىو جديد في   04
 الرياضي ةاألساليب الحديثة لمتربية 

 متوسطة 0.31 3.00

تقاضاه من راتب يكفي لسد ما أ   08
 احتياجاتي

 متوسطة 0.39 0.58

عمى ما أقوم   مادياً  أتمقى  تحفيزاً  03
 و في المدرسةب

 متوسطة 0.35 0.48

 متوسطة 0.07 3.61 الكمي
 الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ة( أن  درجة معوقات تنفيذ  درس التربية 6يتضح من الجدول رقم )

وسطة، ( بدرجة مت3.61حيث كان المتوسط الكمي لمحور المعمم ) ،في مدارس محافظة معان جاءت بدرجة متوسطة
بمتوسط  (الرياضي ةأحب العمل في مجال التربية )بمت الخاصة بمحور المعمم تمث   ما يتضح أن أعمى المعيقاتك
( بدرجة 4.35بمتوسط) (لحصص أخرى الرياضي ةأشعر بالضجر إلشغال حصة التربية ) يميو  ،( بدرجةعالية4.64)

) يميو  ،( بدرجة عالية4.07بمتوسط ) (رسةلدي القدرة  واإلمكانات لتدريس جميع الصفوف في المد) ثم  ،عالية
) أشعر أنني  ال ثم  ،( بدرجة عالية4.0بمتوسط ) (الرياضي ةيجابية نحو درس التربية اتجاىات اإلدارة في المدرسة إ

وورش ) أشترك في الدورات التدريبية ثم   ،( بدرجة عالية3.85بمتوسط ) (في المدرسة الرياضي ةنجازات عمى اإل أكافأ
يتم توجييي من قبل المشرف التربوي لألساليب )  يميو ،( بدرجة متوسطة3.75بمتوسط ) (مل في مجال تخصصيالع

(  الرياضي ةباإلرىاق جراء تدريس التربية  ) أشعرثم  ،( بدرجة متوسطة3.39بمتوسط )(، الرياضي ةالحديثة في التربية 
(،  الرياضي ةاألساليب الحديثة لمتربية ىو جديد في ) يتم تزويدي بكل ما ثم  ، ( بدرجة متوسطة3.09بمتوسط )
 ،( بدرجة متوسطة0.58تقاضاه من راتب يكفي لسد احتياجاتي بمتوسط )ما أثم  ، ( بدرجة متوسطة3.00بمتوسط )

حب  إلىذلك  انويعزو الباحث ( بدرجة متوسطة .0.48عمى ما أقوم  بو في المدرسة ) مادياً  أتمقى  تحفيزاً  خيراً أو 
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ن معمم أويتبين من خالل استجاباتو عمى   ،خرىشغال الحصص بالدروس األإوشعوره بالتيميش جراء  مم لمينتوالمع
 ن يتمتع بيا المعمم.أالتي يجب  ،الشخصية ضمن الصفات العامة وصفاتو مينياً  عداداً عد إم الرياضي ةالتربية 

من حيث  0100واتفقت مع دراسة وانياما  .نتائج دراسة غنيم من حيث عدم توفر الكادر المتخصصواختمفت عن 
 المنيجية ومدرس التربية البدنية

 

 

 

 

 

 

 :  محور الطالبرابعاً 

 (7جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

يطمب مني الطمبة لوازم ال تتوفر  31
 في المدرسة

 عالية 7.50 4.49

أطمع الطمبة عمى خطة درس  33
 الرياضي ة التربية

 عالية 6.30 4.411

يشعر الطمبة باالرتياح أثناء تنفيذ  30
 الرياضي ةدرس التربية 

 عالية 3.68 4.31

يوجد دافعية عند الطمبة أثناء تنفيذ  37
 الرياضي ةدرس التربية 

 عالية 4.84 4.09

أثناء  ةلبيئياأراعي الظروف  34
 الرياضي ةتدريس التربية 

 يةعال 1.80 4.18

اختالف مستويات الطالب في  36
الميارات الحركية يساعد في تنفيذ 

 الدرس

 عالية 0.81 4.13
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زيادة أعداد الطمبة في  الفصل  35
 يؤثر عمى تحقيق أىداف الدرس

 عالية 0.10 3.93

أوضح لمطمبة أىداف درس التربية  30
 الرياضي ة

 متوسطة 1.88 3.70

أشعر بأن الطالب ال يقبل عمى  09
 الرياضي ةرس التربية د

 متوسطة 0.36 0.88

 عالي 98. 4.11 الكمي
 الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ة( أن  درجة معوقات تنفيذ  درس التربية 7يتضح من الجدول رقم )

، ة عالي( بدرجة 4.11حيث كان المتوسط الكمي لمحور الطالب  ) ،في مدارس محافظة معان جاءت بدرجة عالية
 ( يطمب مني الطمبة لوازم ال تتوفر في المدرسةب)  كما يتضح أن أعمى المعيقات  الخاصة بمحور المعمم تمثمت

( بدرجة 4.411بمتوسط ) ( الرياضي ة ةلتربي) أطمع الطمبة عمى خطة درس اثم  ،( بدرجة عالية4.49بمتوسط )
يوجد ) ثم  ،( بدرجة عالية4.31بمتوسط ) (الرياضي ةربية يشعر الطمبة باالرتياح أثناء تنفيذ درس الت) يميو  ،عالية

 اعي الظروف البيئيةأر ) يميو   ،( بدرجة عالية4.09بمتوسط ) ( الرياضي ةدافعية عند الطمبة أثناء تنفيذ درس التربية 
يارات الحركية اختالف مستويات الطالب في الم) يميو  ،(بدرجة عالية4.8بمتوسط ) (، الرياضي ةأثناء تدريس التربية 

زيادة أعداد الطمبة في  الفصل يؤثر عمى تحقيق أىداف ) ثم  ،( بدرجة عالية4.3بمتوسط ) (يساعد في تنفيذ الدرس
( بدرجة 3.70بمتوسط) (الرياضي ةأوضح لمطمبة أىداف درس التربية ) ثم  ،( بدرجة عالية3.93بمتوسط ) (الدرس

ويعزو  ،( بدرجة متوسطة0.88بمتوسط ) (الرياضي ةمى درس التربية ال يقبل ع أشعر بأن الطالب) يميو  ،متوسطة
،  حيث يتبين ردنن المنطقة تعد من جيوب الفقر في األيممكون شراء لوازم رياضية بسبب أن الطمبة الأ إلى انالباحث

  ،غباتيم  النمائيةيمبي حاجاتيم ور  الرياضي ةن درس التربية ان ذلك ألويعزو الباحث ،ن الطمبة لدييم دافعية لمدرسأ
فر معممي اة وقمة تو عدادىم في الصفوف المدرسية بسبب قمة الغرف الصفي  أوشكمت الفقرة اكتظاظ الطمبة وزيادة 

اليزيد عن معمم واحد ن توفر ف، وا  ن في جميع المدارسو متخصص معممونذ اليتوفر إ ،في المدرسة الرياضي ةالتربية 
 عمى تنفيذ الدرس من قبل المعمم. ا شكل عبئاً لالجئين في ىذه المناطق مم  ضافة لقبول طمبة من الكل الصفوف، إ

( 0104واتفقت مع دراسة )الطوير والرقيعي  الرياضي ة( بقمة توفير معممي التربية 0105بوغنيم أ)واتفقت مع دراسة 
 .الكوادر المؤىمة وتوفير المدرسينبتوفير 

(8رقم)جدول        : محور المجتمع والبيئة  خامساً   

رقم 
 الفقرة

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

أعتقد أن الظروف المعيشية    43
لمطمبة تؤثر عمى ممارسة النشاط 

 الرياضي

 عالية 3.97 4.33

 متوسطة 0.30 3.73يمارس الطمبة النشاط الرياضي  44
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 بعد انتياء الدوام المدرسي
مبي أعتقد أن األىل لدييم اتجاه س 40

 نحو الرياضة
 متوسطة 0.09 3.33

 متوسطة 4.10 3.30 ن ما أقوم بو ميميرى الناس أ 41
أقوم بو من  أشعر بالتقدير عمى ما 40

 المجتمع المحيط
 متوسطة 0.45 3.05

أشعر بالحرج من خالل طبيعة  38
 في المدرسة عممي

 متوسطة 3.81 0.77

يتعاون أولياء األمور بإرجاع  39
 درسة لمتدريب الرياضيأبنائيم لمم

 متوسطة 0.05 0.76

 متوسط 0.06 3.83 الكمي
 الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ة( أن  درجة معوقات تنفيذ  درس التربية 8يتضح من الجدول رقم )

( بدرجة 3.83حيث كان المتوسط الكمي لمحور المجتمع والبيئة  )  ،في مدارس محافظة معان جاءت بدرجة متوسطة
أعتقد أن الظروف المعيشية ) الخاصة بمحور المجتمع والبيئة تمثمت ب ، كما يتضح أن أعمى المعيقاتمتوسطة 

يمارس الطمبة النشاط الرياضي بعد ) ثم  ،عالية( بدرجة 4.33بمتوسط ) (لمطمبة تؤثر عمى ممارسة النشاط الرياضي
 (أعتقد أن األىل لدييم اتجاه سمبي نحو الرياضة) سطة يمية ( بدرجة متو 3.73بمتوسط )( انتياء الدوام المدرسي

) يميو  ،( بدرجة متوسطة3.30بمتوسط ) (ن ما أقوم بو ميم) يرى الناس أ( بدرجة متوسطة يميو 3.33بمتوسط )
)أشعر بالحرج من خالل  ( بدرجة متوسطة ثم3.05بمتوسط ) (أقوم بو من المجتمع المحيط أشعر بالتقدير عمى ما

يتعاون أولياء األمور بإرجاع أبنائيم لممدرسة ) ثم  ،( بدرجة متوسطة0.77بمتوسط ) (في المدرسة عة عمميطبي
ام منشاط الرياضي بعد الدو عدم ممارسة الطمبة ل انويعزو الباحث .( بدرجة متوسطة0.06بمتوسط ) (لمتدريب الرياضي

ال من إون الطمبة اليمارسون النشاط المدرسي الرياضي وكذلك باقي الفقرات ك ،سرىمالمدرسي النشغاليم في مساعدة أ
، ( بالثقافة العامة لموالدين0115بو غنيم وراضي أمع دراسة ) وتتفق ىذة النتيجة ،فقط الرياضي ةخالل حصة التربية 

 . ناثوخاصة لال الرياضي ةىمية درس التربية وتوضيح أ

في مدارس  الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  رياضي ةالدرس التربية ىل توجد فروق في درجة معقوقات تنفيذ 
 محافظة معان تعزى لمتغير الجنس؟

( لفحص الفروق في متوسطات درجة t-testتم استخدام اختبار )ت( )الثاني السؤال ىذا  لإلجابة عن 
محافظة معان تعزى س في مدار  الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ةمعقوقات  تنفيذ  درس التربية 

 ( يوضح ذلك. 04، والجدول ) لمتغير الجنس
 ( 9)رقم الجدول 

التربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ةدرجة معقوقات  تنفيذ  درس التربية  لمتوسطات انتائج اختبار )ت( في 
 في مدارس محافظة معان تعزى لمتغير الجنس الرياضي ة
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االنحراف  المتوسط العدد الجنس
 ريالمعيا

درجة 
 الحرية

قيمة المتغير 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 1.06 0.00 008 30.34 063.64 53 نمعممي

 05.08 057.36 66 معممات
 (α≤1.10عند مستوى ) إحصائي اً **دالة 

من  الرياضي ةتنفيذ  درس التربية  ة إحصائية في درجة معقوقات( أنو ال توجد فروق ذات دالل9يتبين من الجدول ) 
 . في مدارس محافظة معان تعزى لمتغير الجنس الرياضي ةالتربية  معممينظر  وجية

 الرياضي ةفي معوقات تنفيذ درس التربية  نمعممين وجية نظر المعممات تشابو وجية نظر الأ إلىذلك ويعزو الباحثان 
ن تتفق المعممات مع أوىي نتيجة منطقية ب  ،من حيث المالعب والمرافق والتجييزات ابيةكون ظروف المنطقة متش

 النتيجة. ن حول ىذهمعمميال

في مدارس  الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ةدرس التربية  وجد فروق في درجة معقوقات تنفيذىل ت
 ؟  محافظة معان تعزى لمتغير الخبرة

 الحسابية لدرجة  معقوقات تنفيذ اتتم االعتماد عمى تحميل التباين األحادي لممتوسط الثالث لإلجابة عن ىذا السؤال
لمتغير الخبرة والجدول  تبعاً  ،في مدارس محافظة معان الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ةدرس التربية 

درس التربية  سطات الحسابية لدرجة معقوقات تنفيذتحميل التباين األحادي لممتو  ( يوضح نتائج التحميل.01) 
 .ر الخبرةفي مدارس محافظة معان تعزى لمتغي   الرياضي ةالتربية  معممية نظر من وجي الرياضي ة

 (01جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 

F 

الداللة اإلحصائية 
(sig) 

 1.041 1.69 547.70 0 0195.40 بين المجموعات

 793.57 007 90848.09 داخل المجموعات

يالكم  93943.7 009  

إحصائية في درجة معقوقات  تنفيذ  درس التربية  ( أنو ال توجد فروق ذات داللة01)  رقم  يتبين من الجدول 
ن ىذه حيث إ . في مدارس محافظة معان تعزى لمتغير الخبرة الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ة

، وكون المنطقة التي مكانات المتوفرة في المدارسمن نفس الظروف واإليعانون  نمعممين جميع الالنتيجة منطقية أل
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حصائية  ير فروق ذات داللة إولم يظ  من جيوب الفقر فالمعوقات لتنفيذ الدرس متشابية جري فييا البحث منطقة تعد  أ
 .نمعمميفي متغير الخبرة بين ال

التربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ةرس التربية حصائية في درجة معقوقات  تنفيذ  دىل توجد فروق ذات داللة إ
 في مدارس محافظة معان تعزى لمتغير مديرية التربية؟   الرياضي ة

 ابية لدرجة معقوقات تنفيذتم االعتماد عمى تحميل التباين األحادي لممتوسطات الحسالرابع لإلجابة عن السؤال    
لمتغير مديرية التربية  في مدارس محافظة معان تبعاً  الرياضي ةربية الت معمميمن وجية نظر  الرياضي ةدرس التربية 
 ( يوضح نتائج التحميل.00والجدول ) 

 (00جدول ) 
 معمميمن وجية نظر  الرياضي ةدرس التربية  ت الحسابية لدرجة معقوقات  تنفيذتحميل التباين األحادي لممتوسطا

 متغير مديرية التربيةفي مدارس محافظة معان تعزى ل الرياضي ةالتربية 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 

F 

الداللة اإلحصائية 
(sig) 

 1.949 1.009 96.40 3 089.00 بين المجموعات

 817.37 006 93654.49 داخل المجموعات

  009 93943.7 الكمي

إحصائية في درجة معقوقات  تنفيذ  درس التربية  ذات داللة( أنو ال توجد فروق 00) رقم  يتبين من الجدول 
حيث إنو  . في مدارس محافظة معان تعزى لمتغير مديرية التربية الرياضي ةالتربية  معمميمن وجية نظر  الرياضي ة

ولواء  ،بكولواء الشو  ،ومديرية تربية البادية الجنوبية ،قصبة المحافظة :ربع مديريات لمتربية ىييتوفر بالمحافظة أ
ن ظروف المدارس واحدة  وظروف الطمبة متقاربة وتنفيذ الدرس بنفس الظروف االقتصادية . وحيث إالبترا

ية التربية اليختمف بين مديرية ن متغير مدير ة متقاربة فتعتبر نتيجة منطقية بأواالجتماعية لجميع مديريات التربي
 سموب الحياة.أادات والتقاليد و خرى كون المنطقة ضمن مناخ جغرافي واحد بنفس العوأ

 

 التوصيات 

تبين  ،سس جديدةعمى أردن م وزارة التربية والتعميم بتصنيف المدارس في األان بضرورة قيايوصي الباحث  -0
 . كثر فقراً من خالليا دعم المدارس في المناطق األ
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 يا بتقديم الدعم المالي لممدارس البعيدة عن العاصمة لتحسين ظروف انيوصي الباحث -0

  .غراض  في المناطق النائية عن العاصمةمتعددة األ ،الرياضي ةالت اببناء الص انيوصي الباحث -3

الجدول ن تكون في بداية وأ الرياضي ةيوصي الباحث بزيادة عدد الحصص المدرسية في مادة التربية  -4
  .الدراسي

  .التربوي  بالشكل المناسب رهو؛ ليتمكن من أداء دو ودعم وومساعدت الرياضي ةاالىتمام بمعمم التربية  -5

 ؛الرياضي ةالطمبة من ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية  تزويد المدارس بالزي الرياضي ليتمكن -6
  .ليتمكن المعمم من تنفيذىا بالصورة المناسبة

 

 

 

 

 المراجع 

 ردن.األ 0، ط الرياضي ة( . مبادىء التربية 0106خرون )آ، زين . و بني ىاني -0

(،  واقع ومشكالت ومعوقات الرياضة المدرسية بمدارس التعميم 0104خرون )عبد الكريم ، وآ،الطوير -0
 . 00والمرتبطة ، العدد  الرياضي ةاألساسي والمتوسط بالبمدية الجزائر، مجمة العموم 

مالك يجابية في حصة التربية البدنية في ثانوية معوقات المشاركة اإل( . 0100خرون )عبد القادر، ىمال، وآ  -3
 .  بحث غير منشور . جامعة رقيمة في الجزائر

 نمعمميفي المدارس االبتدائية  من وجية نظر ال واقع درس التربية وأىميتو( 0100محمد عمي ) ،الدليم -4
 050 -030، ص5العدد  ،0المجمد ، نبارمجمة جامعة األ ،والمعممات

في  الرياضي ةمدرسي التربية  ية نظرمن وج الرياضي ةواقع درس التربية (. 0100لفت عيسى )وطفي، أ -5
 ،4، العدد 0المجمد، نبار، مجمة جامعة األالمدارس السورية

ربية من وجية نظر ة في مديريات شمال الضفة الغ(. معوقات الرياضة المدرسي  0101، موفق، )سعادات -6
 056 -003من ص ، 0، العدد 5، المجمد مجمة جامعة الخميل لمبحوث ،الرياضي ةالتربية معممي ومعممات 
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مشاركة طالبات الصفوف السابع والعاشر والثاني ثانوي في مدارس شمال معوقات ( . 0101عيد )كنعان،  -7
 ، العدد الرابع ،06، مجمة جامعة دمشق ، المجمدالمدرسية الرياضي ةنشطة ردن في األاأل

، ص 3،العدد0رية ،مجمد مجمة الدراسات التاريخية والحضا (، العنوان،0119الجبوري،عدنان ، وآخرون ) -8
 ، جامعة تكريت . 50 -00

 ، المجمد الثاني(. العنوان، مجمة جامعة االزىر0116عزب، محمد سميمان ) -9

في المدارس  الرياضي ةسباب ضعف االىتمام بدرس التربية (، أ0115محمد ناجي وآخرون ) نيم،غ -01
 جامعة بابل. ،الرابع،العدد األوللمجمد ،ا الرياضي ةعدادية في النجف، مجمة عموم التربية المتوسطة واإل

 .46، ص 0991، ، القاىرةالعربيدار الفكر  ،الرياضي ةسس بناء البرامج أ ،آخرونو  ،مينأ، خوليال -00

الندوه  إلىالتربوي واالجتماعي، ورقة عمل مقدمة  ه، النشاط المدرسي ودور (0991محمد خير )،مامسر -   00
 مارات العربية المتحدة.بين النظرية والتطبيق، جامعة اإل الرياضي ةالعممية بعنوان التربية 
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