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ملخص: 

هدفت الدرا�سة للتعرف اإىل املعوقات التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سية يف املوقف 
التعليمي. تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات الرتبية الريا�سية املتخ�س�سني 
ومعلمة،  معلمًا   )290( عددهم  والبالغ  اخلليل،  وو�سط وجنوب  �سمال  تربية  مديريات  يف 
الدرا�سة  جمتمع  من   )%58( بن�سبة  اأي  ومعلمة  معلمًا   )148( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
االأ�سلي يف الف�سل الثاين من العام االأكادميي 2009/ 2010، وقد اختريت بطريقة طبقية 

ع�سوائية. 

اأعدَّ الباحثان ا�ستبانة لقيا�ص متو�سطات تلك املعوقات، حيث مت عمل �سدق واحت�ساب 
الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم   .  )0.95( بلغ  حيث  لها  األفا  كرونباخ  ثبات  معامل 
با�ستخدام  اإح�سائيًا  البيانات  وعوجلت  الدرا�سات.  من  النوع  هذا  ملثل  ملنا�سبته  للدرا�سة 

  )SPSS( .برنامج الرزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية

التي تواجه معلمي  التعليمي  ان متو�سطات املعوقات يف املوقف  الدرا�سة  وتو�سلت 
الرتبية الريا�سية يف حمافظة اخلليل كانت متو�سطة. 

الرتبية  وزارة  قبل  من  االهتمام  بزيادة  الباحثان  اأو�سى  الدرا�سة  نتائج  �سوء  ويف 
والتعليم بح�سة الرتبية الريا�سية املدر�سية، وم�ساركة اخلرباء وذوي االخت�سا�ص واملعلمني 
يف و�سع منهاج وا�سح وحمدد للرتبية الريا�سية يلبي حاجات الطلبة ورغباتهم وميولهم، 

وتزويد الطلبة مبقرر درا�سي ملادة الرتبية الريا�سية. 
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Abstract: 
This study aimed to know the difficulties facing the educational 

environment of physical education teachers in the educational situation in 
Hebron District.

The study population consisted of all teachers of physical education 
specialists in the directorates of Education in north of Hebron, center of 
Hebron and south of Hebron who are (290) teachers according to the statistics 
from the directorates of education in the Hebron area of the academic year 
2009 \ 2010. 

The sample consisted of (148) teachers representing 58% of the original 
population of the study chosen randomly. The researchers used a questionnaire 
to measure these impediments. The validity was measured using Cronbach 
Alpha. It was (0.95). 

To achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive 
and analytical method. 

The results of the study were as follows:
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 who are attributable to 
the variables (sex, educational qualification, grade and years of experience). 

The study showed statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05) 
between the mean scores of physical education teachers who are 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.

Depending on the conclusions’ the researcher’s recommendto have 
increased attention by the Ministry of Education’s share of school athletics. 
Participation of experts, specialists and teachers in developing curriculum in 
that Physical Education meets the needs and desires of students. Providing 
students with a good curriculum to be used for physical education.
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مقدمة: 
من  العام  االإن�ساين  االأداء  حت�سني  اإىل  يهدف  تربويًا  نظامًا  الريا�صية  الرتبية  تعد 
ونواجت  يتميز مبح�سالت  تربويًا  و�سطًا  باعتبارها  املختارة  البدنية  االأن�سطة  اأوجه  خالل 
اإىل غر�ص  وتهدف  واحليوية  وال�سحة  القوة  البدن  تنمي يف  وتربوية مهمة، فهي  تعليمية 
الت�رشف  ح�سن  على  العقل  ت�ساعد  كما  والقيادة،  والنظام  وال�سرب  والطاعة  التعاون  روح 
الدعامة  واأدوات  اأجهزة  من  املتاحة  واالإمكانات  التدري�ص  طرائق  ت�سكل  وكذلك  والتفكري، 
القوية للمعلم يف توظيف كفايته التعليمية يف تنظيم تعلم الطلبة، واإن اإتقان املعلم ملهارة 
حاجات  تلبية  وعلى  مبرونة،  املنهاج  مع  التعامل  على  ي�ساعد  التدري�ص  طرائق  ا�ستخدام 

املتعلمني، وحتقيق االأهداف املخططة مب�ستوى مقبول. 
وتعد مادة الرتبية الريا�صية مادة ر�سمية �سمن املنهاج العام للمنظومة الرتبوية 
وهي املادة التي لها اأكرب تاأثري مبا�رش وغري مبا�رش على الدرو�ص االأكادميية االأخرى فهي 
يف  جنده  ما  وهذا  االأخرى،  احل�س�ص  ال�ستقبال  عاليًة  وروحًا  جديداً  نف�سًا  التلميذ  تعطي 
كل االأطوار التعليمية واختيارها مادة اأ�سا�سية مثل باقي املواد االأكادميية االأخرى، وهذا 
راجع ملا توؤديه من دور فعال يف بناء املواطن ال�سالح من الناحية البدنية واالجتماعية 
والنف�سية، وتعمل كذلك على تنمية القدرات احلركية واملهارية والعقلية عند الطلبة اإ�سافة 
اإىل كونها ف�ساًء مفتوحًا اأمامهم للتنفي�ص عن مكبوتاتهم مبا حتتويه هذه احل�سة من األعاب 
خمتلفة ومتارين ريا�سية متعددة متد الطلبة بالر�سا واملتعة خا�سة يف مرحلة املراهقة 

التي حتتاج اإىل جمال يحقق فيه ذاته. 
وللرتبية الريا�صية اأهمية بالغة لالأفراد واملجتمعات، حيث اإن الطفل يف حياته 
ذلك  ُيحقق  وال  للن�ساط  حبا  طاقته  تنفي�ص  وملجال  واالنتماء  واملغامرة  لالإثارة  يحتاج 
اإال عن طريق ن�ساط ريا�سي هادف، وهذا ما توفره له ح�سة الرتبية الريا�سية، اإن ح�سة 
الرتبية الريا�سية هي جزء بالغ االأهمية كونها مادة ت�سعى اإىل حت�سني الفرد ب�سفة خا�سة، 
واملجتمع ب�سفة عامة من خالل ما متده لنا من اأن�سطة ريا�سية وتربوية تخاطب اجل�سم 
ماهّية  فهم  يف  يخفقون  املربني  حتى  بل  واالأمهات  االآباء  من  العديد  ولكن  معًا،  والعقل 
ح�سة الرتبية الريا�سية و�رشورتها احليوية بالن�سبة للطلبة، وقد غاب عنهم اأنها اأول بوابة 

يلجاأ اإليها الطلبة الكت�ساف اأنف�سهم اأواًل ثم ا�ستك�ساف العامل. 
من  مهمًا  جزءاً  احلديث  مبفهومها  تعد  الريا�سية  الرتبية  اأن   )1985 )علوان،  ويرى 
خالل  من  واجتماعيًا  ونف�سيًا  وعقليًا  ج�سمًيا  الفرد  تربية  اإىل  تهدف  التي  العامة  الرتبية 

ممار�سة االأن�سطة الريا�سية املنظمة حتت اإ�رشاف قيادة موؤهلة وواعية. 
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وتوؤكد ميلر )1987( ذلك حيث تقول اإن كلمة لعب ظلت زمنًا طوياًل تعبرياً ي�سبه �سلة 
املهمالت اللغوية التي نلقي فيها بكل �سلوك اختياري، ولكن ال يبدو له اأي ا�ستعمال وا�سح 
الرتبوية  واالأبحاث  الدرا�سات  من  العديد  اأن  كما  االجتماعية،  اأو  البيولوجية  الناحية  من 
والنف�سية اأجمعت على اعتبار الريا�سة �رشورة بيولوجية ون�ساطًا لتكوين �سخ�سية الطفل، 
بل يذهب بع�ص خرباء الرتبية اإىل اعتبار اللعب و�سيلة التعلم الوحيدة خالل خم�ص ال�سنوات 

االأوىل. 
ومن هنا ظهر اإعداد املعلم القائم على تدري�ص الرتبية الريا�سية وتاأهيله كي يكون 
اأهداف  اإىل  بها  والو�سول  الريا�سية،  الرتبية  حل�سة  التعليمية  العملية  اإدارة  على  قادراً 
وغايات املرحلة لتحقيق النمو ال�سامل الكامل املتزن جلميع جوانب حياة الطلبة املعرفية 

والوجدانية والنف�ص حركية. 

مشكلة الدراسة: 

اإن البيئة التعليمية تعد من اجلوانب الداعمة لعملية التعليم والتعلم ولذا يتوقف جناح 
اأي تعليم على البيئة التعليمية التي يحدث فيها ذلك التعليم فالبيئة التعليمية توؤدي دوراً 
مهمًا يف حتقيق اأهداف التعليم جنبًا اإىل جنب مع املنهج، واملعلم وطرائق التدري�ص احلديثة 
التي تفعل دور املتعلم وجتعله يف قلب العملية التعليمية، ولكي تتحقق اأهداف التعليم ال 
التعليمية جاذبة وم�سوقة ي�سعر فيها الطلبة بالراحة واالأمن والتحدي  البيئة  اأن تكون  بد 
يجري  التي  التعليمية  بالبيئات  الرتبويون  اهتم  املنطلق  هذا  ومن  التعلم،  على  وحتفزهم 
فيها تعلم الطلبة وتن�سئة اجتماعية وثقافية وج�سدية، ويتحقق فيها مناوؤهم، ذلك الأن تعلم 

الطلبة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخ�سائ�ص البيئات التعليمية التي يتم فيها تعلمهم. 
تتميز مادة الرتبية الريا�سية مبعانيها ومفرداتها الفنية، وكغريها من املواد الدرا�سية 
التي يعتمد عليها التعليم، والتي ت�ساعد على تنميه ال�سلوك االجتماعي، فهي ال تقل اأهمية 
عن الدرو�ص العلمية االأخرى التي يت�سمنها املنهاج املدر�سي )العا�سي وحديث، 1987( . 

فيها  يتفاعل  تعليمي  وو�سط  تربوية  مادة  الريا�سية  الرتبية  اأن ح�سة  وانطالقًا من 
مبا�رشة املعلم والطلبة ملا حتويه هذه احل�سة من ميزات، فقد متحورت م�سكلة الدرا�سة ملعرفة 

معوقات البيئة التعليمية التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سبة يف املوقف التعليمي. 
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أهمية الدراسة: 
يعد التعرف اإىل معوقات البيئة التعليمية التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سية اخلطوة 
اأهمية  الدرا�صة  هذه  وتكت�صب  امل�سكلة،  هذه  ملواجهة  وحلول  مقرتحات  لو�سع  االأوىل 

لالأ�صباب الآتية: 
املواد  يف  احل�س�ص  باقي  عن  اأهميتها  تقلُّ  ال  تربوية  وح�سة  مو�سوعًا  تعالج  ♦ 

االأخرى الدرا�سية االخرى
التعرف اإىل هذه املعوقات التي حتول دون تنفيذ ح�سة الرتبية الريا�سية بفعالية  ♦ 

وحماولة الت�سدي لها واقرتاح احللول املنا�سبة لها. 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�صة للتعرف اإىل: 
يف  الريا�سية  الرتبية  معلمي  تواجه  التي  التعليمية  البيئة  معوقات  اإىل  التعرف  ♦ 

املواقف التعليمية. 
يف  الريا�سية  الرتبية  معلمي  تواجه  التي  التعليمية  البيئة  معوقات  يف  الفروق  ♦ 
الدرا�سية،  املرحلة  املديرية،  العلمي،  املوؤهل  )اجلن�ص،  للمتغري  تعزى  التعليمية،  املواقف 

و�سنوات اخلربة( . 
أسئلة الدراسة: 

�صعت هذه الدرا�صة اإىل الإجابة عن ال�صوؤالني الآتيني: 
( : ما معوقات البيئة التعليمية يف املواقف التعليمية التي تواجه معلمي  ال�سوؤال )1. 1

الرتبية الريا�سية يف املدار�ص احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ 
 ) 2 .α≤05 .0(  هل هناك فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة : )ال�سوؤال )2
يف معوقات البيئة التعليمية التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سية تعزى للمتغري )اجلن�ص، 
يف  احلكومية  املدار�ص  يف  اخلربة(  و�سنوات  الدرا�سية،  املرحلة  املديرية،  العلمي،  املوؤهل 

حمافظة اخلليل؟ 
حمددات الدراسة: 

اقت�رست هذه الدرا�صة على املحددات الآتية: 
يف  املتخ�س�سني  الريا�سية  الرتبية  ومعلمات  معلمي  جميع  الب�رشي:  املحدد  ♦ 

املدار�ص احلكومية يف حمافظة اخلليل. 
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املحدد املكاين: جميع املدار�ص احلكومية يف مديريات الرتبية والتعليم املختلفة  ♦ 

)�سمال اخلليل، و�سط اخلليل، جنوب اخلليل( يف حمافظة اخلليل. 
( م.  املحدد الزماين: الف�سل الثاين يف العام الدرا�سي )2010/ 2009 ♦

املحدد املفاهيمي: املفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف الدرا�سة.  ♦ 

هذه  نتائج  فاإن  الباحثان  اأعدها  ا�ستبانة  الدرا�سة  اأداة  اأن  مبا  االإجرائي:  املحدد  ♦ 

الدرا�سة تعتمد على درجة �سدق االأداة، ودرجة ثباتها، وعلى �سدق العينة، وبدقة اإجراءات 
حتليل البيانات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة. 

مصطلحات الدراسة: 

ا�صتخدم الباحثان امل�صطلحات الجرائية الآتية يف الدرا�صة: 

الرتبية  معلمي  تواجه  اأو  تعرت�ص،  التي  االأمور  اأو  ال�سعوبات  هي  املعوقات:  ◄
هذه  يف  وتقا�ص  وكفاية،  بفعالية  الريا�سية  الرتبية  ح�سة  تنفيذ  دون  وحتول  الريا�سية، 

الدرا�سة باالأداة امل�ستخدمة وبالدرجة التي ح�سل عليها امل�ستجيب على اأداة الدرا�سة. 
اأثناء  ي�ستخدمها املعلم يف  التي  املادية  الظروف  هي جملة  التعليمية:  ◄ البيئة   
تنفيذ ح�سة الرتبية الريا�سية، والتي تتعلق بت�سميم املكان وجتهيزه باالأجهزة واالأدوات، 

وتوفر املالعب وال�ساحات الريا�سية. 
اأ�سلوب متكامل من الرتبية تتفق معها من حيث االأهداف والنتائج  الرتبية الريا�صية:  ◄
حيث اإن كالهما ينبثق من الرتبية العامة فهي ت�سهم يف تنميه الفرد وتكيفه بدنيَا وعقليًا 
الريا�سية  االأن�سطة  ممار�سة  خالل  من  متكاماًل  اإعداداً  الفرد  واإعداد  واجتماعيًا  ووجدانيًا 

املختارة التي متار�ص حتت اإ�رشاف قيادة �ساحلة لتحقيق اأ�سمى القيم االإن�سانية. 
املوقف التعليمي: ◄ هي احل�سة املعتمدة يف الربنامج املدر�سي االأ�سبوعي واملحددة 
با�ستخدام  لالإن�سان  والقوام  البدين  النمو  توجيه  عملية  وهي  دقيقة،   )40( زمنية  بفرتة 
النواحي  لتنمية  الرتبوية  الو�سائل  مع  ت�سرتك  التي  االأ�ساليب  وبع�ص  البدنية،  التمرينات 
فوق  تربوية  عملية  وهي  والطلبة،  املدر�سة  م�ستوى  على  واخللقية  واالجتماعية  النف�سية 

امليدان ت�ساهم يف النمو البدين وال�سحي واملعريف للطلبة حتت اإ�رشاف املعلم. 
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الدراسات السابقة: 

قام الزعبي وم�صمار )2008( بدرا�سة هدفت اإىل تقومي واقع االأ�ساليب امل�ستخدمة يف 
درو�ص الرتبية الريا�سية للمرحلة الثانوية يف مدار�ص مديرية اإربد االأوىل، ومدى حتقيقها 
الأهداف املنهاج، اإ�سافة اإىل التعرف اإىل الفروق بني اأفراد عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها، 
وبدرجة  منا�سبًا،  جاء  الريا�سية  الرتبية  درو�ص  تدري�ص  واقع  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

تقديرية تراوحت بني )كبرية وكبرية جدا( ، على جماالت الدرا�سة الثالثة. 
كما اأجرى عودات وخ�صاونة )2007( درا�سة بعنوان: امل�سكالت املهنية التي تواجه 
مدر�ص الرتبية الريا�سية يف املدار�ص احلكومية االأردنية، هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف 
اإىل امل�سكالت املهنية التي تواجه مدر�ص الرتبية الريا�سية يف املدار�ص احلكومية االأردنية، 
الريا�سية  الرتبية  مدر�ص  تواجه  التي  املهنية  امل�سكالت  بع�ص  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
التي تتعلق باملنهاج واالإمكانات، واقرتاح بع�ص احللول ملعاجلتها واحلد منها، واأو�سى 
الباحثان ب�رشورة اإجراء درا�سة م�سابهة وب�سكل مو�سع لت�ستمل على متغريات اأكرث، و�رشورة 
وقوف وزارة الرتبية والتعليم بجدية فيما يتعلق بالتعدي على ال�ساحات واملالعب وتعوي�ص 
لندوات وحما�رشات، ودورات  الريا�سية ومعلماتها  الرتبية  واأن يخ�سع معلمو  احل�س�ص، 

خا�سة تتعلق باأ�ساليب التدري�ص. 
وكذلك اأجرى عي�صى و�صلمان )2004( ، درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل املعوقات التي 
تواجه طلبة التدريب امليداين يف ق�سم الرتبية الريا�سية بجامعة النجاح الوطنية بفل�سطني 
جمال  يف  كانت  املعوقات  درجة  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  حيث  الطلبة،  يراها  كما 
االإمكانات الريا�سية بن�سبة مئوية )82%( وهي تعرب عن معوقات بدرجة عالية، والربنامج 
واملنهاج بن�سبة )75.8%( بدرجة كبريه، واالإدارة بن�سبة )70%( بدرجة كبرية، واالإ�رشاف 
بن�سبة )64%( بدرجة متو�سطة، وطلبة املدار�ص بن�سبة )63%( بدرجة متو�سطة، كما اأ�سارت 

النتائج اإىل اأن املعوقات كانت عند االإناث اأكرث من الذكور. 
خالل  الريا�سية  الربامج  تنفيذ  معوقات  بعنوان  درا�سة   )2004( خنفر  اأجرى  كما 
انتفا�سة االأق�سى يف مدار�ص حمافظه نابل�ص التي هدفت اإىل معرفة معوقات تنفيذ الربامج 
ومعلماتها  الريا�سية  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من  االأق�سى  انتفا�سة  خالل  الريا�سية 
الن�ساطني  اأن درجة املعوقات يف جمال  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت نتائج  يف حمافظة نابل�ص، 
درجة  كانت  فقد  املجاالت  باقي  اأما  كبرية  كانت  املنهاج  وتنفيذ  واخلارجي  الداخلي 
املعوقات متو�سطة، ويف ما يتعلق بالدرجة الكلية للمعوقات كانت متو�سطة حيت و�سلت 

الن�سبة املئوية لال�ستجابة )%58( . 
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وقام م�صمار )2001( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل امل�سكالت واملعوقات التي تواجه 
معلم الرتبية الريا�سية املبتدئ وحتديد درجة اإح�سا�ص املعلمني املبتدئني بتلك امل�سكالت 
نتائج  واأظهرت  بقطر،   احلكومية  املدار�ص  اأثناء عملهم يف  تواجههم يف  التي  واملعوقات 
الرتتيب م�سكلة  االأوىل من بني امل�سكالت، تليها من حيث  الرواتب باملرتبة  الدرا�سة تدين 
الريا�سية  املالعب  قلة  م�سكلة  ثم  باملدر�سة،  العمل  وور�ص  الريا�سية  الدورات  عقد  عدم 

وال�ساالت املغلقة املنا�سبة، وقلة االأجهزة واالأدوات الريا�سية يف املدر�سة. 
تنفيذ  تعرت�ص  التي  املعوقات  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2001( ال�صالح  وقام 
برامج االأن�سطة الريا�سية يف جامعات ال�سفة الغربية من وجهة نظر الطلبة واأ�سارت نتائج 
الدرا�سة اإىل اأن درجة املعوقات على املجال الكلي كانت كبرية حيث و�سلت الن�سبة املئوية 
لال�ستجابة )63.20%( ، كما اأظهرت النتائج اأن املعوقات املتعلقة مبجال الطلبة جاءت يف 

الرتتيب االأول بن�سبة )%68.40( . 
معلمي  تواجه  التي  املهنية  املعوقات  بعنوان  درا�سة   )1997( القدومي  اأجرى  كما 
درجة  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  طولكرم،  حمافظة  يف  الريا�سية  الرتبية  ومعلمات 
املعوقات املهنية الكلية كانت كبرية، حيث و�سلت الن�سبة املئوية لالإ�ستجابة على )%69(. 
48، بناء على نتائج الدرا�سة اأو�سى الباحث بـ )52( تو�سية فرعية لوزارة الرتبية والتعليم 

يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 
مدر�ص  تواجه  التي  املهنية  امل�سكالت  بعنوان  درا�سة   )1990( العينني  اأبو  واأجرى 
اأن اأهم امل�سكالت  الرتبية الريا�سية يف املدار�ص الثانوية باجليزة،  وتو�سلت النتائج اإىل 
التي تواجه املعلمني هي عدم وجود �ساحات منا�سبة للعب، وكذلك قله الوقت املخ�س�ص 

لالأن�سطة الريا�سية، واإلغاء الرتبية الريا�سية من املدر�سة الثانوية. 
اأجرى كونكل )Conkele, 1997( درا�سة بعنوان احتياجات مدر�سي الرتبية البدنية 
الرتبية  مدر�سي  احتياجات  تقدير  اإىل  الدرا�سة  تهدف  اخلدمة،  اأثناء  التدريب  برنامج  من 
الريا�سية من الربنامج التدريبي يف اأثناء اخلدمة، اأجريت الدرا�سة على عينه قوامها )265( 
معلمًا من مدر�سي الرتبية البدنية ابتدائي وثانوي يف اأالباما Alabama وتو�سلت النتائج 

اإىل اأن مطالب مدر�سي الرتبية البدنية زيادة الوقت املخ�س�ص لتنفيذ الربامج التدريبية. 
واأجرى ها�صتي )Hastie, 1994(، درا�سة بعنوان �سلوكيات منتخبة للمدر�ص والوقت 
على  الوقوف  اإىل  الدرا�سة  هذه  �سعت  الريا�سية،  الرتبية  ملادة  الطلبة  تدري�ص  يف  النظري 
اإىل فهم  للو�سول  الطلبة  التعامل مع  �سلوكيات املعلم والذي يرتبط مب�ستويات عاليه من 
اأف�سل لقدرات الطلبة، ا�ستخدمت الدرا�سة املالحظة اأداة للبحث، وكانت عينة الدرا�سة تقت�رش 
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واأظهرت  فعالية،  االأقل  واملعلم  فعالية  االأكرث  املعلم  اإىل  للتعرف  وذلك  )3( معلمني،  على 
نتائج الدرا�سة باأن املعلم االأكرث فعالية هو ذلك املعلم الذي يتفاعل مع طالبه، وتقل لديه 
فرتات املالحظة، واإذا ما اأراد املالحظة يجب اأن تكون املالحظة �سحيحة ودقيقه ويرافقها 

تقدمي االإر�سادات والتعديالت. 
)Van- Der- Mars et al, 1991( درا�سة هدفت  فان دير مار�س واآخرون  واأجرى 
معلم   )18( اختري  وقد  التدري�ص،  فعالية  يف  اأثر  اخلربة  مل�ستويات  كان  اإذا  ما  حتديد  اإىل 
تربية ريا�سية للمرحلة االبتدائية، و�سنفوا ح�سب م�ستويات اخلربة، وقد �سمت املجموعة 
ثالثة م�ستويات: م�ستوى مبتدئ و�سم املعلمني الذين ترتاوح خربتهم ما بني �سنه واثنتني، 
وامل�ستوى الثاين: �سم املعلمني الذين ترتاوح خربتهم ما بني )3- 4( �سنوات، وامل�ستوى 
الثالث واملتقدم: �سم املعلمني الذين ترتاوح �سنوات خربتهم ما بني )5- 8( �سنوات، وقد 
اختري )3( طالب ع�سوائيًا من كل �سف، وجلمع البيانات ا�ستخدمت اأداة املراقبة املنتظمة 
عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  وقد   ، الريا�سية(  الرتبية  االأكادميي–  التعليم  )وقت  وامل�ستمرة 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني املجموعات الثالث ملتغري التنقل، واملحتوى احلركي، 
ووقت التعليم االأكادميي يف ح�سة الرتبية الريا�سية، مما يدل على اأن م�ستوى اأداء املعلمني 

يف املجموعات الثالث كان مت�سابهًا. 
اأثر اجلو املدر�سي على  اإىل معرفة  التي هدفت   )Cantin, 1989( كاننت  ويف درا�سة 
تطبيق املعلمني اجلدد من ناحية التاآلف االجتماعي، ومعرفة اأراء املديرين ومدى ا�ستعدادهم 
الدرا�سة يف  اأجريت  الريا�سية خا�سة.  الرتبية  للمعلمني ومعلمي  واالإر�ساد  الن�سح  لتقدمي 
اأ�سلوب درا�سة احلالة من خالل املقابالت  الباحث  واليتي نيوهامب�سري ومينو�سوتا واتبع 
اأن هناك معوقات وم�سكالت من  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  مع املعلمني واملبتدئني، وقد 
ناحية تف�سيل املديرين ملعلمني دون اآخرين، وعدم تقدمي امل�ساعدة الكافية للمعلم اجلديد، 
الريا�سية ومعلمي املواد  اإىل وجود عالقة �سلبية بني معلم الرتبية  الدرا�سة  اأ�سارت  كذلك 

االأخرى. 
وقام اليوت )Elliot, 1981( بدرا�سة بغر�ص معرفة م�ستوى اإدراك الطالب واملعلمني 
واأولياء االأمور بامل�سكالت التي تظهر يف املدار�ص، وبخا�سة امل�سكالت املتعلقة بالرتبية 
الريا�سية، وقد اأظهرت النتائج اأن هناك م�سكالت تعمل على اإعاقة تنفيذ الربامج الريا�سية 
من حيث نق�ص االأدوات واالأجهزة، ونق�ص املوازنة املالية وقلة توفري امل�رشفني املوؤهلني 
على تنفيذ برامج االأن�سطة الريا�سية باالإ�سافة اإىل عدم توافر الوقت الكايف لتدريب فرق 

املدر�سة الريا�سية يف االألعاب املختلفة. 
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الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي نظراً ملالءمته طبيعة واأهداف هذه الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات املتخ�س�سني يف جمال الرتبية 
الريا�سية يف املدار�ص احلكومية يف خمتلف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل 
وهي: )مديرية �سمال اخلليل، مديرية و�سط اخلليل، مديرية جنوب اخلليل( ، للعام الدرا�سي 
دميوغرافية  يبني   )1( واجلدول  ومعلمة  معلمًا   )290( عددهم  والبالغ   2009  /2010

جمتمع الدرا�سة. 
الجدول )1( 

ديموغراقية مجتمع الدراسة للعام الدراسي )2009/ 2010م(

العدداجلن�ساملديرية

�سمال اخلليل
38ذكر

35اأنثى
73املجموع

و�سط اخلليل
53ذكر

47اأنثى
100املجموع

جنوب اخلليل
70ذكر

47اأنثى
117املجموع

290املجموع الكلي

عينة الدراسة: 
اختار الباحثان عينة بطريقة طبقية ع�سوائية من املجتمع االأ�سلي مكونة من )148( 
معلمًا ومعلمة، ومتثل ما ن�سبته 58% من جمتمع الدرا�سة، ويبني اجلدول )2( توزيع عينة 

الدرا�سة تبعا للمتغريات امل�ستقلة. 
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الجدول )2( 
توزيع ديموغراقية عينة الدراسة 

الن�صبة املئويةالعدداملتغريات

56%83ذكراجلن�ص
44%65اأنثى

69%102دبلوماملوؤهل العلمي
31%46بكالوريو�ص

املديرية
29%43�سمال اخلليل
28%42و�سط اخلليل

43%63جنوب اخلليل

املرحلة الدرا�سية
36%54االأ�سا�سية
21%31الثانوية

43%63اأكرث من مرحلة

اخلربة
29%43اأقل من 5 �سنوات

28%41من 10- 5 �سنوات
43%64اأكرث من 10 �سنوات

100%148املجموع الكلي

أداة الدراسة: 
اعتماداً  الدرا�سة  هذه  يف  املعلومات  جلمع  اأداًة  اها  اأعدَّ ا�ستبانة  الباحثان  ا�ستخدم 
على االأدب الرتيوي، وبع�ص الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة الزعبي وم�سمار )2008( ، ودرا�سة 
وقد   ،  )2006( مرار  ودرا�سة   ،  )2002( دلبوح  اأبو  ودرا�سة   ،  )2007( والقطارنة  النداف 

ا�صتملت يف �صورتها النهائية على جزاأين كما يبني امللحق )1( : 
اجلزء االأول: يتعلق باملعلومات ال�سخ�سية التي تتعلق بامل�ستجيب )اجلن�ص، املوؤهل  ♦ 

العلمي، املديرية، املرحلة الدرا�سية، و�سنوات اخلربة( . 
( فقرة موزعة على اربعة جماالت:  اجلزء الثاين: يتكون من  )63 ♦

على  ويحتوي  املعلم،  مبجال  املرتبطة  التعليمية  البيئة  معوقات  االأول:  املجال  - 
)18( فقرة. 

على  ويحتوي  الطلبة،  مبجال  املرتبطة  التعليمية  البيئة  معوقات  الثاين:  املجال  - 
)13( فقرة. 

ويحتوي  االإمكانات،  مبجال  املرتبطة  التعليمية  البيئة  معوقات  الثالث:  املجال  - 
على )16( فقرة. 
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املجال الرابع: معوقات البيئة التعليمية املرتبطة مبجال املنهاج، ويحتوي على  - 
)16( فقرة. 

صدق أداة الدراسة: 

بعد اأن اأعد الباحثان اأداة الدرا�سة، ُعر�ست على جمموعة من املحكمني ملحق )7( الإبداء 
املنا�سبة،  الفقرات  واختيار  الدرا�سة،  ملجاالت  الفقرات  وانتماء  منا�سبة  مدى  حول  الراأي 
وحذف الفقرات غري املنا�سبة اأو اإ�سافة اأو تعديل يف بنودها لتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة من 
حيث ال�سياغة اللغوية وو�سوح الفقرات، وكانت اأراء املحكمني متثل �سدق حمتوى االأداة، 
اأخرى  بعبارات  بع�سها  وا�ستبدال  الفقرات  بع�ص  �سياغة  على  مالحظاتهم  تركزت  وقد 
وكذلك على تعديالت لغوية، وبناًء على مالحظات املحكمني اأعيدت �سياغة بع�ص الفقرات 
ممت اال�ستبانة ب�سورتها النهائية كما هو مبني بامللحق )1( حيث اعتمدت  وتعديلها، و�سُ

الفقرات التي اأجمع عليها 70% فاأعلى من املحكمني. 

ثبات أداة الدراسة: 

مت عمل ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، ، حيث بلغ معامل الثبات. 
)0.95( واجلدول )3( يبني معامل الثبات لكل جمال من جماالت الدرا�سة ولالأداة ككل. 

الجدول  )3( 
معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة ولألداة ككل 

معامل الثباتعدد فقرات املجالاملجالرقم املجال
180.80 املعلم1
130.90الطلبة2
160.92االإمكانات3
160.92املنهاج4

630.95معامل الثبات الكلي

متغريات الدراسة: 

العلمي  املوؤهل  متغري   ، اأنثى(  )ذكر،  اجلن�ص  متغري  وهي  ♦ امل�صتقلة:  املتغريات 
)دبلوم، بكالوريو�ص( ، متغري املديرية )�سمال اخلليل، و�سط اخلليل، جنوب اخلليل( 
، ومتغري املرحلة الدرا�سية )االأ�سا�سية، الثانوية، اأكرث من مرحلة( ، ومتغري �سنوات 

اخلربة )اأقل من5 �سنوات، من 10- 5 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات( . 
متو�سطات معوقات البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي.  املتغريات التابعة:  ♦
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املعاجلات اإلحصائية: 
االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية  الرزم  برنامج  با�ستخدام  اإح�سائيًا  البيانات  عوجلت 
SPSS(  Statistical Package For Social Sciences( حيث ا�ستخرجت االأعداد، والن�سب 

امل�ستقلة  للعينات  )ت(  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية،  واملتو�سطات  املئوية، 
 One- way Analysis Of( االأحادي  التباين  حتليل  واختبار   ،  )Independent t- test(

Variance( ، واختبار )Least Significant Difference )LSD للمقارنة البعدية، ومعادلة 

 . )Cronbach Alpha( الثبات كرونباخ األفا

مفتاح التصحيح: 
( فاأكرث يدل على درجة كبرية جداً. متو�سط ح�سابي )4 ●

( يدل على درجة كبرية. متو�سط ح�سابي )3.5 - 3.99 ●

( يدل على درجة متو�سطة. متو�سط ح�سابي )3 - 3.49 ●
( يدل على درجة قليلة. متو�سط ح�سابي )2.50 - 2.99 ●

( يدل على درجة قليلة جداً متو�سط ح�سابي اأقل من )2.50 ●

نتائج الدراسة: 
تو�صلت الدرا�صة اىل النتائج الآتية: 

ما معوقات البيئة التعليمية يف املواقف التعليمية  نتيجة ال�سوؤال )1( :  ◄
التي تواجه معلمي الرتبية الريا�صية يف املدار�س احلكومية يف حمافظة 

اخلليل؟ 
وانحراف معياري  متو�سطة،  بدرجة   )3.49( االأداة ككل  املعوقات على  متو�سط  بلغ 
)1.32( ، يف حني اإن اأعلى فقرات االأداة كانت الفقرة رقم )38( ، ون�ست على: )عدم وجود 
غرف غيار منا�سبة خللع مالب�ص الطلبة واأماكن حلفظها( على اأعلى متو�سط )4.26( بدرجة 
كبرية جداً، تليها الفقرة رقم )45( ، ون�ست على )عدم توفر �سالة ريا�سية لالألعاب املختلفة( 
، ون�ست على: )عدم  الفقرة رقم )61(  تليها  مبتو�سط ح�سابي )4.20( بدرجة كبرية جداً، 
االهتمام بح�سة الرتبية الريا�سية يف املرحلة الثانوية( مبتو�سط ح�سابي )4.16( بدرجة 
كبرية جداً، تلتها الفقرة )51( التي ن�ست على: )عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص مبادة الرتبية 
الريا�سية بني يدي الطلبة( مبتو�سط ح�سابي )4.02( وبدرجة كبرية جداً. بينما كانت اأقل 



		3

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )2( - متوز 

الفقرات ا�ستجابة من قبل اأفراد العينة هي الفقرة )4( ، ون�ست على: )اأجد �سعوبة يف �سبط 
 ،  )5( الفقرة  تقدمت عليها  قليلة جداً،  بدرجة  جمريات احل�سة( مبتو�سط ح�سابي )1.39( 
ون�ست على: )عدم ا�ستغالل وقت احل�سة ب�سكل اإيجابي( مبتو�سط ح�سابي )1.60( بدرجة 
قليلة جداً، كما بلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية )3.49( بدرجة متو�سطة كما يت�سح 

يف امللحق )2( . 
واالقت�سادية  املادية  االإمكانات  نق�ص  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  ظهور  الباحثان  ويعزو 
من اأكرب املعوقات التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سية، فعدم وجود غرفة منا�سبة خللع 
مغلقة  �سالة  داخل  الريا�سية  االأن�سطة  ممار�سة  يف�سلن  الطالبات  اأن  كما  الطلبة،  مالب�ص 

بحكم العادات والتقاليد. 
هي  جداً  قليلة  بدرجة   )1.39( ح�سابي  متو�سط  على  ح�سلت  التي  الفقرات  اأقل  واأن 
الفقرة:  )اأجد �سعوبة يف �سبط جمريات احل�سة( ، وتتقدمها الفقرة:  )عدم ا�ستغالل وقت 
الباحثان هذه  قليلة جداً. ويعزو  ايجابي( مبتو�سط ح�سابي )1.60( بدرجة  ب�سكل  احل�سة 
اأن املكانة  الريا�سية، كما  الرتبية  االإعداد املهني واالأكادميي ملعلمي  اإىل كفاءة  النتيجة 
الطلبة  من  كثري  اإعجاب  حمط  كونه  الريا�سية  الرتبية  معلم  بها  يتمتع  التي  املرموقة 
ا�ستغالل الوقت  واالحرتام املتبادل بينهما جتعله ي�سيطر على جمريات احل�سة، وبالتايل 
الذي  االأمر  الطلبة  جميع  يف�سلها  الريا�سية  الرتبية  ح�سة  اأن  عن  ناهيك  ايجابي،  ب�سكل 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )4( اجلدول  ويبني  بها.  االلتزام  اإىل  يوؤدي 

ملجاالت متو�سطات معوقات البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي مرتبة تنازليًا. 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة لمجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا

درجة ال�صعوبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيعدد الفقراتاملجالترتيب املجال
متو�سطة163.360.10املنهاج1
متو�سطة163.230.09االإمكانات2
قليلة132.820.12الطلبة3
قليلة جدا182.100.16ًاملعلم4

متو�سطة633.491.32الدرجة الكلية

التعليمي  املوقف  يف  التعليمية  البيئة  معوقات  متو�سط  اأن   )4( اجلدول  يف  تظهر 
تراوحت ما بني متو�سط )2.10( ملجال املعلم، ومتو�سط )3.36( ملجال املنهاج، واأن اأعلى 
املجاالت �سعوبة هو جمال املنهاج مبتو�سط ح�سابي )3.36( بدرجة متو�سطة، يليه جمال 
االإمكانات مبتو�سط ح�سابي )3.23( بدرجة متو�سطة، يليه جمال الطلبة مبتو�سط ح�سابي 
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ح�سابي  مبتو�سط  �سعوبة  املجاالت  اأقل  وهو  املعلم  جمال  ويليه  قليلة،  بدرجة   )2.82(
)2.10( بدرجة قليلة جداً. 

، )6( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية   )5( ،  )4( ، وتبني املالحق )3( 
درجة  ح�سب  تنازليًا  مرتبة  االأداة  جماالت  من  جمال  كل  على  الدرا�سة  عينة  ال�ستجابات 

ال�سعوبة. 
يت�سح من امللحق )3(  املتعلق مبجال املنهاج باأن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية 
ملجال املنهاج بلغ )3.36( ، وهي تعرب عن �سعوبة بدرجة متو�سطة، واأن اأكرث املعوقات 
كانت الفقرة رقم )61( وهي:  )عدم االهتمام بح�سة الرتبية الريا�سية يف املرحلة الثانوية(، 
مبتو�سط ح�سابي )4.16( بدرجة كبرية جداً، تليها الفقرة: )عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص 
بدرجة كبرية جداً،   )4.02( ، مبتو�سط ح�سابي  الطلبة(  يدي  الريا�سية بني  الرتبية  مبادة 
 )3.68( ح�سابي  مبتو�سط   ، االأخرى(  باملواد  مقارنة  احل�س�ص  عدد  )قلة  الفقرة:  وتليها 
بدرجة كبرية. واأقل املعوقات حدة يف جمال املنهاج كانت الفقرة رقم )58( وهي:  )ال توفر 
بدرجة �سعوبة   )2.33( ، مبتو�سط ح�سابي  للح�سة(  الالزمة  الت�سهيالت  املدر�سية  االإدارة 
قليلة جداً، �سبقتها الفقرة:  )تعوي�ص بع�ص املواد االأخرى يف ح�س�ص الرتبية الريا�سية(، 
مديرية  تعقدها  التي  )الدورات  الفقرة  و�سبقتها  قليلة،  بدرجة   )2.64( ح�سابي  مبتو�سط 

الرتبية والتعليم غري متخ�س�سة( ، مبتو�سط ح�سابي )2.77( بدرجة قليلة. 
للدرجة  احل�سابي  املتو�سط  باأن  االإمكانات  مبجال  املتعلق   )4( امللحق  من  ويت�سح 
اأكرث  ، وهي تعرب عن �سعوبة بدرجة متو�سطة، واأن  االإمكانات بلغ )3.25(  الكلية ملجال 
املعوقات كانت الفقرة رقم )38( وهي:  )عدم وجود غرف غيار منا�سبة خللع مالب�ص الطلبة 
توافر  )عدم  الفقرة  يليها  بدرجة كبرية جداً،  ، مبتو�سط ح�سابي )4.26(  واأماكن حلفظها( 
ويليها  جداً،  كبرية  بدرجة   )4.20( ح�سابي  مبتو�سط   ، املختلفة(  لالألعاب  ريا�سية  �سالة 
الفقرة:  )قلة الو�سائل التعليمية )اأفالم، فيديو(( ، مبتو�سط ح�سابي )3.69( بدرجة كبرية. 
واأقل املعوقات حدة يف جمال االإمكانات كانت الفقرة رقم )47( وهي:  )تطبيق املدر�سة 
الفقرة  �سبقتها  جداً،  قليلة  �سعوبة  بدرجة   )1.76( ح�سابي  مبتو�سط   ، الفرتتني(  لنظام 
)ازدواجية ملعب املدر�سة مع مدر�سة اأخرى( ، مبتو�سط ح�سابي )1.67( بدرجة قليلة جداً، 

و�سبقتها الفقرة )عدم وجود اإ�سعافات اأولية( ، مبتو�سط ح�سابي )2.74( بدرجة قليلة. 
للدرجة  احل�سابي  املتو�سط  باأن  الطلبة  مبجال  املتعلق   )5( امللحق  من  يت�سح  كما 
الكلية ملجال الطلبة بلغ )2.82( ، وهي تعرب عن �سعوبة بدرجة قليلة، واأن اأكرث املعوقات 
كانت الفقرة )19( وهي: )كرثة عدد الطلبة يف ال�سف الواحد يعيق تنفيذ احل�سة( ، مبتو�سط 
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ح�سابي )3.98( بدرجة كبرية، تليها الفقرة:  )قلة احلوافز التي ت�سجع الطلبة يف امل�ساركة 
الريا�سية( ، مبتو�سط ح�سابي )3.66( بدرجة كبرية، وتليها الفقرة:  )اختالف قدرات الطلبة 
يف ال�سف الواحد( ، مبتو�سط ح�سابي )3.52( بدرجة كبرية. واأقل املعوقات حدة يف جمال 
 ، الواحد(  ال�سف  يف  اجلن�سني  كال  من  طلبة  )وجود  وهي:   )27( رقم  الفقرة  كانت  الطلبة 
مبتو�سط ح�سابي )1.65( بدرجة �سعوبة قليلة جداً، �سبقتها الفقرة:  )اأجد �سعوبة يف عملي 
ب�سبب وجود طلبة من ذوي االحتياجات اخلا�سة( ، مبتو�سط ح�سابي )1.84( بدرجة قليلة 
جداً، و�سبقتها الفقرة:  )ا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص( ، مبتو�سط ح�سابي )2.35( 

بدرجة قليلة جداً. 
وختاما يت�سح من امللحق )6(  املتعلق مبجال املعلم باأن املتو�سط احل�سابي للدرجة 
اأكرث  واأن  جداً،  قليلة  بدرجة  �سعوبة  عن  تعرب  وهي   ،  )2.10( بلغ  املعلم  ملجال  الكلية 
اأفالم(  )فيديو،  التعليمية  الو�سائل  ا�ستخدام  )قلة  وهي:   )12( رقم  الفقرة  كانت  املعوقات 
)اأجد  الفقرة:  تليها  متو�سطة،  بدرجة   )3.38( ح�سابي  مبتو�سط   ، احل�سة(  اأهداف  لتحقيق 
 )2.72( ، مبتو�سط ح�سابي  املعلم من احل�س�ص(  ن�ساب  ارتفاع  ب�سبب  �سعوبة يف عملي 
التي حتدث لال�ستفادة  الفقرة:  )عدم تدوين املالحظات وامل�سكالت  بدرجة قليلة، وتليها 
منها يف امل�ستقبل( ، مبتو�سط ح�سابي )2.29( بدرجة قليلة جداً، واأقل املعوقات حدة يف 
، مبتو�سط  )اأجد �سعوبة يف �سبط جمريات احل�سة(  الفقرة )4( وهي:  املعلم كانت  جمال 
ح�سابي )1.39( بدرجة �سعوبة قليلة جداً، �سبقتها الفقرة )عدم ا�ستغالل وقت احل�سة ب�سكل 
اإيجابي( ، مبتو�سط ح�سابي )1.60( بدرجة قليلة جداً، و�سبقتها الفقرة )اأجد �سعوبة يف اأداء 
اأمام الطلبة( ، مبتو�سط ح�سابي )1.61( بدرجة قليلة جداً، واأن جميع  املهارات االأ�سا�سية 
الفقرات املتبقية ح�سلت على متو�سطات تراوحت بني )2.20( و )1.64( ، وهي تعرب عن 

درجة �سعوبة قليلة جداً. 
املنهاج  التعليمية يف جمال  البيئة  احتلت معوقات  فقد  باملجاالت  يتعلق  فيما  اما 
املرتبة االأوىل، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذا املجال ككل )3.36( بدرجة متو�سطة، وعدد 
، ويبني امللحق )3(  املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والدرجة  فقراته )16( 
لفقرات جمال املنهاج مرتبة تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة:  )عدم االهتمام بح�سة الرتبية 
الريا�سية يف املرحلة الثانوية( على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )4.16( بدرجة كبرية جداً، 
تليها الفقرة: )عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص مبادة الرتبية الريا�سية بني يدي الطلبة( ، 
مبتو�سط ح�سابي )4.02( بدرجة كبرية جداً، واأن اأقل الفقرات �سعوبة هي الفقرة: )ال توفر 
االإدارة املدر�سية الت�سهيالت الالزمة للح�سة( مبتو�سط ح�سابي )2.33( بدرجة قليلة جداً. 
واحتلت معوقات البيئة التعليمية يف جمال االإمكانات املرتبة الثانية، حيث بلغ املتو�سط 
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امللحق   ويبني   ،  )16( فقراته  وعدد  متو�سطة،  بدرجة   )3.23( ككل  املجال  لهذا  احل�سابي 
)4(  املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات جمال االإمكانات مرتبة 
تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة:  )عدم وجود غرف غيار منا�سبة خللع مالب�ص الطلبة واأماكن 
)عدم  الفقرة:   تليها  جداً،  كبرية  بدرجة   )4.26( بلغ  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  على  حلفظها( 
توافر �سالة ريا�سية لالألعاب املختلفة( ، مبتو�سط ح�سابي )4.20( بدرجة كبرية جداً، واأن 
اأقل الفقرات �سعوبة هي الفقرة: )تطبيق املدر�سة لنظام الفرتتني( مبتو�سط ح�سابي )1.76( 
بدرجة قليلة جداً. يف حني احتلت معوقات البيئة التعليمية يف جمال الطلبة املرتبة الثالثة، 
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذا املجال ككل )2.82( بدرجة قليلة، وعدد فقراته )13( ، 
جمال  لفقرات  والدرجة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )5( امللحق  ويبني 
الطلبة مرتبة تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة:  )كرثة عدد الطلبة يف ال�سف الواحد يعوق تنفيذ 
احل�سة( على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )3.98( بدرجة كبرية، تليها الفقرة:  )قلة احلوافز 
واأن  الريا�سية( مبتو�سط ح�سابي )3.66( بدرجة كبرية.  امل�ساركة  الطلبة يف  ت�سجع  التي 
اأقل الفقرات �سعوبة هي الفقرة: )وجود طلبة من كال اجلن�سني يف ال�سف الواحد( مبتو�سط 
ح�سابي )1.65( بدرجة قليلة جداً. واخرياً احتلت معوقات البيئة التعليمية يف جمال املعلم 
الرابعة، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذا املجال ككل )2.10( بدرجة قليلة جداً،  املرتبة 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات    )6( امللحق  ويبني   ،  )18( فقراته  وعدد 
والدرجة لفقرات جمال املعلم مرتبة تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة: )قلة ا�ستخدام الو�سائل 
بلغ )3.38(  اأعلى متو�سط ح�سابي  اأهداف احل�سة( على  لتحقيق  اأفالم(  )فيديو،  التعليمية 
من  املعلم  ن�ساب  ارتفاع  ب�سبب  عملي  يف  �سعوبة  )اأجد  الفقرة:  تليها  متو�سطة،  بدرجة 
الفقرة:   هي  �سعوبة  الفقرات  اأقل  واأن  قليلة،  بدرجة   )2.72( ح�سابي  مبتو�سط  احل�س�ص( 

)اأجد �سعوبة يف �سبط جمريات احل�سة( مبتو�سط ح�سابي )1.39( بدرجة قليلة جداً. 
ت�سابهت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة خنفر )2004( ، حيث اأظهرت النتائج اأن درجة 
معوقات تنفيذ الربامج الريا�سية خالل انتفا�سة االأق�سى يف مدار�ص حمافظة نابل�ص كانت 

متو�سطة. 
اإىل بع�ص  الدرا�سة  ، حيث تو�سلت  وت�سابهت مع درا�سة عودات وخ�ساونة )2007( 
امل�سكالت املهنية التي تواجه مدر�ص الرتبية الريا�سية التي تتعلق باملنهاج واالإمكانات. 

وت�سابهت اأي�سا مع درا�سة عي�سى و�سلمان )2004( ، يف بع�ص املعوقات التي تواجه 
طلبة التدريب امليداين يف ق�سم الرتبية الريا�سية بجامعة النجاح بفل�سطني، وبخا�سة جمال 

االإمكانات الريا�سية والطلبة واملنهاج. 
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هل هناك فروق ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى  ◄  : نتيجة ال�سوؤال )2( 
معلمي  تواجه  التي  التعليمية  البيئة  معوقات  يف   )α≤ 0.05( الدللة 
الرتبية الريا�صية تعزى للمتغري: )اجلن�س، املوؤهل العلمي، املديرية، املرحلة 

الدرا�صية، و�صنوات اخلربة( يف املدار�س احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ 
حيث مت التو�صل لنتائجه من خالل نتائج ال�صئلة التي انبثقت عنه: 

هل هناك فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة  )α ≤ 0.05( ● يف معوقات 
املدار�ص  يف  اجلن�ص  ملتغري  تعزى  الريا�سية  الرتبية  معلمي  تواجه  التي  التعليمية  البيئة 

احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ 
متو�سطات  بني  الفروق  داللة  لفح�ص   )Independent t- test( ت  اختبار  ا�ستخدم 
اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  التعليمي  املوقف  يف  التعليمية  البيئة  معوقات  متو�سطات  درجات 

واجلدول )5( يو�سح ذلك. 
الجدول )5( 

نتائج اختبار ت )Independent t- test( للفروق في متوسطات معوقات البيئة التعليمية 
في الموقف التعليمي تبعًا لمتغير جنس المعلم 

م�ستوى الداللةقيمة )ت( درجة احلريةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ص
83174.8829.291460.4250.666ذكر

65176.9730.23اأنثى

يت�سح من اجلدول )5( اأن م�ستوى الداللة )0.666( اأكرب من )0.05( وهي قيمة غري 
دالة اإح�سائيًا، اأي اأنه ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف 
متو�سطات معوقات البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي تعزى ملتغري جن�ص املعلم؛ االأمر 
الذي يوؤدي اإىل قبول الفر�سية ال�سفرية االأوىل. حيث يت�سح اأن املتو�سط احل�سابي للذكور 
لالإناث  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حني  يف   ،  )29.29( معياري  وبانحراف   )174.88( بلغ 

)176.97( واالنحراف املعياري )30.23( . 
تبني من خالل ا�ستخدام )t- test( للتعرف اإىل داللة الفروق بني متو�سطات معوقات 
البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي تعزى ملتغري اجلن�ص حيث اأن م�ستوى الداللة )0.666( 
اأكرب من )0.05( وهي غري دالة اإح�سائيًا. مما يعني عدم وجود فروق بني متو�سطات درجات 

متو�سطات معوقات البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي تعزى ملتغري اجلن�ص. 



		8

الرياضية  التربية  معلمي  تواجه  التي  املعوقات 
اخلليل محافظة  في  التعليمي  املوقف  أ. محمود النواجعهفي 

عرمان ابراهيم  د. 

ويعزو الباحثان ذلك اإىل ت�سابه ظروف البيئة التعليمية يف ح�سة الرتبية الريا�سية 
كال  واأن  املدار�ص،  هذه  يف  متماثلة  الرتبوية  البيئة  اإن  حيث  واالإناث  الذكور  مدار�ص  يف 
اجلن�سني يحتاج اإىل توافر االإمكانات الريا�سية من اأجهزة واأدوات ومالعب و�ساحات، كما 
اأن كال اجلن�سني يخ�سعون اإىل قوانني واحدة، لذلك مل يكن ملتغري جن�ص املتعلم تاأثرياً يف 

ذلك. 
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة الزعبي وم�سمار )2008( ، وقد اأظهرت الدرا�سة 
يف  املعلمني  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
اأ�ساليب التدري�ص امل�ستخدمة يف تنفيذ در�ص الرتبية الريا�سية تعزى ملتغري جن�ص املعلم، 
واتفقت اأي�سا مع نتيجة درا�سة النداف والقطارنة )2007( ، وقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل عدم 
وجود فروق بني املعلمني اأنف�سهم يف ممار�سة ال�سلوك التدري�سي يف ح�سة الرتبية الريا�سية 
تعود ملتغري جن�ص املعل، كما ت�سابهت اأي�سا مع نتيجة درا�سة اأبو دلبوح )2002( من حيث 
عدم وجود فروق يف تقديرات معلمي الرتبية الريا�سية ومعلماتها ملبادئ التدري�ص الفعال 
ومدى تاأثريها على العملية التدري�سية يعود ملتغري جن�ص املعلم، وتوافقت مع درا�سة مرار 
)2006( ، من حيث عدم وجود اختالف يف درجة ممار�سة الكفايات التعليمية لدى معلمي 
الرتبية الريا�سية يف ال�سفة الغربية من وجهة نظرهم، تعزى ملتغري اجلن�ص با�ستثناء جمال 

كفايات العالقات االجتماعية. 
هل هناك فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة  )α ≤ 0.05( ● يف معوقات 
يف  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى  الريا�سية  الرتبية  معلمي  تواجه  التي  التعليمية  البيئة 

املدار�ص احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ 
)Independent t- test( لفح�ص داللة  ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم اختبار ت 
الفروق بني متو�سطات معوقات البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي تبعا ملتغري املوؤهل 

العلمي واجلدول )6( يو�سح ذلك. 
الجدول )6( 

نتائج اختبار ت )Independent t- test( للفروق في متوسطات معوقات البيئة التعليمية 
في الموقف التعليمي تبعا لمتغير المؤهل العلمي

م�صتوى الدللةقيمة )ت( درجة احلريةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملوؤهل العلمي

102172.7429.361461.8820.755دبلوم
46182.5729.39بكالوريو�ص
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ي�ستدل من معطيات اجلدول )6( اأن م�ستوى الداللة )0.755( اأكرب من )0.05( وهي 
 )α ≤ 0.05( قيمة غري دالة اإح�سائيًا، اأي اأنه ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة
يف متو�سطات معوقات البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي تعزى ملتغري املوؤهل العلمي؛ 
حيث يت�سح اأن املتو�سط احل�سابي للذكور بلغ )172.74( وبانحراف معياري )29.36( ، 
يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لالإناث )182.57( واالنحراف املعياري )29.39( . وعليه 
ال توجد فروق بني متو�سطات معوقات البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي تعزى ملتغري 

املوؤهل العلمي. 
ويرى الباحثان اأن ذلك يعود اإىل االإعداد والتدريب املهني واالأكادميي املوحد للمعلمني، 
والذي يعتمد على تاأهيلهم تربويًا و�سلوكيًا واأكادمييًا مهما اختلفت املوؤهالت العلمية، كما 
لها عالقة  لي�ص  الريا�سية  الرتبية  تواجه معلمي  التي  التعليمية  البيئة  اإدراك معوقات  اأن 
باملوؤهل مثل قلة االأجهزة واالأدوات وكرثة عدد الطلبة، واأن الظروف التعليمية تعد مت�سابهة 
�سواء يف  اأن غالبية املعلمني يدر�سون م�ساقات تربوية مت�سابهة  املوؤهالت، كذلك  جلميع 

املعاهد اأو اجلامعات املختلفة. 
وجود  عدم  اإىل  اأ�سارت  التي   )2008( الزعبي  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت 
التدري�ص  اأ�ساليب  الدرا�سة على جمال  عينة  اأفراد  تقديرات  اإح�سائية يف  داللة  ذات  فروق 

امل�ستخدمة يف در�ص الرتبية الريا�سية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي. 
وجود  عدم  اإىل  اأ�سارت  التي   )2007( والقطارنه  النداف  درا�سة  مع  اأي�سا  وت�سابهت 
فروق بني املعلمني اأنف�سهم يف درجة ممار�سة ال�سلوك التدري�سي يف ح�سة الرتبية الريا�سية 
تعود ملتغري املوؤهل العلمي، ومل تت�سابه نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة الطويل )2003( ، 
حيث اأظهرت اأن هناك فروقا ذات داللة اإح�سائية يف جمال اإدارة ال�سف على متغري املوؤهل 
العلمي ل�سالح حملة درجة البكالوريو�ص، ومل تت�سابه اأي�سا مع درا�سة اأبو دلبوح )2002( 
، واأظهرت اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�سائية ملمار�سة املعلمني ملبادئ التدري�ص الفعال، 

ول�سالح املعلمني الذين يحملون درجة دبلوم كلية املجتمع. 
هل هناك فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ● يف معوقات 
البيئة التعليمية التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سية تعزى ملتغري املديرية يف املدار�ص 

احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي، واجلدول )7( يو�سح ذلك. 
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الجدول )7( 
نتائج تحليل التباين األحادي )One- Way Analysis Of Variance( للفروق في متوسطات 

معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تبعًا لمتغير المديرية

م�صتوى الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

5468.84922734.4253.2090.043بني املجموعات
123555.07145852.104داخل املجموعات

129023.29147املجموع

يالحظ من اجلدول )7( اأن م�ستوى الداللة )0.043( اأقل من )0.05( ، وهي ذات داللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ، اأي اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�سائية يف 
التعليمي تعزى ملتغري املديرية؛ ولبيان  التعليمية يف املوقف  البيئة  متو�سطات معوقات 
اجتاه الفروق اُ�ستخدم )Least Significant Difference( LSD واجلدول )8( يظهر نتائج 

 .LSD اختبار
الجدول )8( 

نتائج اختبار )LSD( للمقارنة البعدية لمتوسطات معوقات البيئة التعليمية 
في الموقف التعليمي تبعا لمتغير المديرية

املديرية
م�صتوى الدللةالفرق يف املتو�صطات )اأ  -  ب( اأ  ب

�سمال اخلليل                     و�سط اخلليل 
                    جنوب اخلليل

0.26910
12.15947 -

0.966
0.037

و�سط اخلليل                      �سمال اخلليل 
                    جنوب اخلليل

0.26910 -
12.42857 -

0.966
0.034

جنوب اخلليل                    �سمال اخلليل 
                     و�سط اخلليل

12.15947
12.42857

0.037
0.043

يتبني من اجلدول )7( اأن م�سدر الفروق يف الدرجة الكلية بني مديرية �سمال اخلليل 
اخلليل  و�سط  مديرية  وكذلك بني  اخلليل،  مديرية جنوب  ول�سالح  اخلليل،  ومديرية جنوب 

ومديرية جنوب اخلليل ول�سالح مديرية جنوب اخلليل. 
 ،  )0.05( من  اأقل   ،  )0.043( الداللة  م�ستوى  اأن   ،  )8( اجلدول  اجلدول  من  يت�سح 
وهي دالة اإح�سائيا اأي اأن هناك فروقا ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطات معوقات البيئة 
التعليمية يف املوقف التعليمي تعزى ملتغري املديرية، ولبيان م�سدر الفروق تبعا ملتغري 
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املديرية مت ا�ستخدام اختبار )LSD( للمقارنات البعدية وكانت نتائجه كما باجلدول )8( ، 
ويالحظ منه اأن م�سدر الفروق يف الدرجة الكلية بني مديرية �سمال اخلليل وجنوب اخلليل 

ول�سالح جنوب اخلليل، وبني و�سط اخلليل وجنوب اخلليل ول�سالح جنوب اخلليل. 
تواجه  التي  التعليمية  البيئة  معوقات  اأن  اإىل  يعود  قد  ذلك  �سبب  اأن  الباحثان  يعزو 
معلمي الرتبية الريا�سية يف مديرية جنوب اخلليل اأكرث من تلك التي تواجه معلمي الرتبية 
الرتبية  معلمي  يعد  وبالتايل  اخلليل،  و�سط  ومديرية  اخلليل  �سمال  مديرية  يف  الريا�سية 
اإدراكًا ملعوقات البيئة التعليمية التي تواجههم،  اأكرث  الريا�سية يف مديرية جنوب اخلليل 
واختالف  املديريات  يف  التعليمية  البيئة  ظروف  جوانب  بع�ص  اختالف  اإىل  باالإ�سافة 
االأجهزة واالأدوات، وكرثة عدد  الريا�سية مثل قلة  الرتبية  التي يواجهها معلمو  املعوقات 
الطلبة يف الغرفة ال�سفية الواحدة، وقد يكون �سبب ذلك وجود بع�ص املعوقات يف مديرية 
اإىل املنهاج  جنوب اخلليل، وعدم وجودها يف املديريات االأخرى، وقد يكون ال�سبب عائداً 
وزارة  تعقدها  التي  الدورات  وكذلك  به،  وااللتزام  تنفيذه  فاعلية  ومدى  عليه،  واالطالع 
الرتبية والتعليم، ومدى فاعلية تنفيذها من قبل مديريات الرتبية والتعليم لت�سهيل تنفيذ 
اأن�سطة ح�سة الرتبية الريا�سية، وما يرتتب عليها من مدى م�ساركة املعلمني بها، وتنفيذها 
يف اأثناء احل�سة املدر�سية، ت�سابهت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة اأبو العينني )1990( التي 
اأ�سارت اإىل عدم وجود اختالف يف امل�سكالت املهنية التي تواجه مدر�ص الرتبية الريا�سية 

يف املدار�ص الثانوية يف حمافظة اجليزة بالقاهرة تعزى للمديرية. 
هل هناك فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ● يف معوقات 
البيئة التعليمية التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سية تعزى ملتغري املرحلة الدرا�سية، يف 

املدار�ص احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي، واجلدول )9( يو�سح 

ذلك. 
الجدول )9( 

 نتائج تحليل التباين األحادي )One- Way Analysis Of Variance( للفروق في متوسطات 
معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تبعا لمتغير المرحلة الدراسية 

م�صتوى الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

4848.73022424.3652.8310.062بني املجموعات
124175.19145856.381داخل املجموعات

129023.92147املجموع
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يت�سح من اجلدول )9( اأن م�ستوى الداللة )0.062( اأكرب من )0.05( وهي غري دالة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ، لذلك ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني 
الدرا�سية  البيئة التعليمية يف املوقف التعليمي تعزى ملتغري املرحلة  متو�سطات معوقات 

التي يدر�سها املعلم. 
البيئة  ملعوقات  يتعر�سون  الريا�سية  الرتبية  معلمي  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
مرحلة  لكل  الريا�سية  الرتبية  ح�سة  در�ص  اختالف  من  الرغم  وعلى  نف�سها،  التعليمية 
ح�سة  تنفيذ  للمعلم  ليت�سنى  ومالعب  و�ساحات  واأدوات  اأجهزة  اإىل  حتتاج  فاإنها  درا�سية، 
فاإن  املعلم،  يدر�سها  التي  املرحلة  اختلفت  واأنه مهما  بفعالية وكفاءة،  الريا�سية  الرتبية 
معوقات البيئة التعليمية التي يواجهها معلمو املرحلة االأ�سا�سية هي نف�ص املعوقات التي 
يواجهها معلمو املرحلة الثانوية، كما ت�سابهت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة مرار )2006( 
الريا�سية  اإىل عدم وجود فروق يف درجة ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية  اأ�سارت  حيث 
املرحلة  م�ستوى  ملتغري  تبعًا  نظرهم  وجهة  من  التعليمية  للكفايات  الغربية  ال�سفة  يف 

الدرا�سية. 
هل هناك فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة  )α ≤ 0.05( ● يف معوقات 
يف  اخلربة  �سنوات  ملتغري  تعزى  الريا�سية  الرتبية  معلمي  تواجه  التي  التعليمية  البيئة 

املدار�ص احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ 
  )10( واجلدول  االأحادي  التباين  حتليل  اختبار  اُ�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 

يو�سح ذلك. 
الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين األحادي )One- Way Analysis Of Variance( للفروق في متوسطات 
معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تبعا لمتغير الخبرة

م�صتوى الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

1334.7562667.3780.7580.471بني املجموعات
127689.16145880.615داخل املجموعات

129023.92147املجموع

يت�سح من اجلدول )10( :  اأن م�ستوى الداللة )0.471( اأكرب من )0.05( ، وهي غري 
دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05(، لذلك ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
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تعزى  التعليمي  املوقف  يف  التعليمية  البيئة  معوقات  متو�سطات  درجات  متو�سطات  بني 
ملتغري اخلربة. 

ويعزو الباحثان ال�سبب يف هذه النتيجة اإىل اأن املعوقات البيئة التعليمية التي تواجه 
التي مير بها  واأن املعوقات  لها عالقة مب�ستويات اخلربة،  لي�ص  الريا�سية  الرتبية  معلمي 
اخلربة  ذوي  املعلمون  بها  مير  التي  نف�سها  املعوقات  هي  القليلة  اخلربة  ذوي  املعلمون 
بعدد  تقا�ص  ال  اخلربة  الأن  الطلبة،  اإعداد  مع  واالأدوات  االأجهزة  تنا�سب  عدم  مثل  العالية، 
الفرد يف تخ�س�سه، واإمنا بفعاليته وعمق ن�ساطه وتفاعله املهني  التي مي�سيها  ال�سنوات 
مع تخ�س�سه من حيث التجارب وخمتلف االأن�سطة املهنية التي خا�ص غمارها، وتعلم منها 
وا�ستخل�ص اأفكاراً ومبادئ تقوده يف عمله امل�ستقبلي، وميكن توظيفها يف املواقف املهنية 

املختلفة. 
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة النداف والقطارنة )2007( التي اأ�سارت اإىل عدم 
الرتبية  التدري�سي يف در�ص  ال�سلوك  اأنف�سهم يف درجة ممار�سة  وجود فروق بني املعلمني 

الريا�سية يعود ملتغري اخلربة العملية للمعلم. 
وت�سابهت اأي�سا مع درا�سة مرار )2006( حيث اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود اختالف 
اإدارة  با�ستثناء جمال  �سنوات اخلربة  التعليمية تعزى ملتغري  الكفايات  يف درجة ممار�سة 

ال�سف. 
 Van- Der-( واآخرون  مار�ص  دير  فان  درا�سة  مع  اأي�سا  الدرا�سة  نتائج هذه  واتفقت 
بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  واأ�سارت   ،  )Mars et al, 1991

املجموعات الثالث يف فعالية التدري�ص تعزى ملتغري �سنوات اخلربة. 

التوصيات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة خرج الباحثان بالعديد من التو�صيات: 

الريا�سية  الرتبية  بح�سة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  االهتمام  زيادة  1 .
املدر�سية. 

وا�سح وحمدد  واملعلمني يف و�سع منهاج  االخت�سا�ص  م�ساركة اخلرباء وذوي  2 .
للرتبية. الريا�سية، ويلبي حاجات الطلبة وميولهم ورغباتهم. 

تزويد الطلبة مبقرر درا�سي ملادة الرتبية الريا�سية.  3 .
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جعل عالمة الرتبية الريا�سية تدخل �سمن التقدير العام بحيث تعد مادة اأ�سا�سية  4 .
لها امتحاناتها املختلفة، مما يعطي مادة الرتبية الريا�سية اهتمامًا والتزامًا من 

الطلبة واملجتمع، وبخا�سة يف املرحلة الثانوية. 
�رشورة وقوف وزارة الرتبية والتعليم بجدية فيما يتعلق بالتعدي على ال�ساحات  5 .

واملالعب الريا�سية. 
العمل على تزويد املدار�ص باالإمكانات املادية مبا يتنا�سب مع اأعداد الطلبة من  6 .

اأجهزة واأدوات وكرات خمتلفة جلميع االألعاب. 
اإن�ساء �سالة ريا�سية لكل مدر�سة.  7 .

توفري غرف غيار منا�سبة خللع مالب�ص الطلبة واأماكن حلفظها )خزائن( .  8 .
على  ت�ستمل  الريا�سية  الرتبية  ملعلمي  متخ�س�سة  عمل  وور�ص  دورات  اإجراء  9 .

اأ�ساليب التدري�ص والقيا�ص والتقومي. 
اإجراء بحوث ودرا�سات تتناول امل�سكالت االجتماعية واالقت�سادية والنف�سية التي  10 .

تواجه معلمي الرتبية الريا�سية. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
الرتبية  مدر�ص  تواجه  التي  املهنية  امل�سكالت   .  ) 1 .1990( اأحمد.  حممد  العينني،  اأبو 
الريا�سية يف املدار�ص الثانوية باجليزة. جملة الرتبية البدنية والريا�سة، عدد اخلام�ص، 

�ص155- 273
من   ، ط1. 2 تدري�سها.  وطرائق  الريا�سية  الرتبية   .  )2001( املفتوحة.  القد�ص  جامعة 

من�سورات جامعة القد�ص املفتوحة، القد�ص، فل�سطني. 
انتفا�سة  خالل  الريا�سية  الربامج  تنفيذ  معيقات   .  ) 3 .2004( الفتاح.  عبد  وليد  خنفر، 
االأق�سى يف مدار�ص حمافظه نابل�ص. جملة اجلامعة االإ�سالمية، املجلد 12، العدد االأول، 

�ص317- 342. 
( . املعوقات التي تعرت�ص تنفيذ برامج االأن�سطة الريا�سية  ال�سالح، بدر رفعت. )2001. 4
للعلوم  ال�سودان  جامعة  من�سورة،  غري  دكتوراة  ر�سالة  الغربية.  ال�سفة  جامعات  يف 

والتكنولوجيا، ال�سودان. 
( . درا�سة تقوميية الأ�ساليب التدري�ص امل�ستخدمة  الزعبي، طارق وم�سمار، ب�سام. )2008. 5
املنهاج.  الأهداف  حتقيقها  ومدى  الثانوية  للمرحلة  الريا�سية  الرتبية  درو�ص  يف 
ملخ�سات بحوث املوؤمتر العلمي الدويل االأول نحو جمتمع ن�سط بتطوير ال�سحة واالأداء، 

�ص )82( ، كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة، اجلامعة الها�سمية، الزرقاء. 
االإ�سالم،  دار  االأول،  اجلزء  االإ�سالم.  يف  االأطفال  تربية   .  ) 6 .1985( عبداهلل.  علوان، 

القاهرة. 
( . امل�سكالت املهنية التي تواجه مدر�ص  عودات، معني وخ�ساونه، عبد احلكيم. )2007. 7
الرتبية الريا�سية يف املدار�ص احلكومية االأردنية. ر�سالة ماج�ستري من�سورة، اجلامعة 

االأردنية، عمان، االأردن. 
( . املعوقات التي تواجه طلبة التدريب امليداين  عي�سى، �سبحي و�سلمان، بدر. )2004. 8
احتاد  جملة  الطلبة.  يراها  كما  الوطنية  النجاح  بجامعة  الريا�سية  الرتبية  ق�سم  يف 

اجلامعات العربية، العدد )43( ، �ص187- 155. 
( . املعوقات املهنية التي تواجه معلمي الرتبية الريا�سية  القدومي، عبد النا�رش.  )1997. 9

ومعلماتها يف حمافظه طولكرم. جملة جامعة بيت حلم، املجلد 16، �ص 9- 40. 
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( . طرق التدري�ص يف الرتبية الريا�سية، وزارة  العا�سي، نزهان وحديث، مازن. )1987. 10
التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املو�سل، بغداد، العراق. 

الريا�سية  الرتبية  معلم  تواجه  التي  واملعوقات  امل�سكالت   .  ) 11 .2001( ب�سام.  م�سمار، 
املبتدئ باملدار�ص احلكومية يف دولة قطر. درا�سات العلوم الرتبوية، اجلامعة االأردنية، 

املجلد )28( ، العدد )1( ، �ص163- 147. 
( . �سيكولوجية اللعب. عامل املعرفة، عمان، االأردن.  ميلر، �سوزانا. )1987. 12

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Cantin, L. (1989) . The Impact Of school climate on the socialization of 1. 
beginning. Acase study. Dissertation Abstract International, vol. 51, No. 
3. 
Conkele, T. (1997) . In service programs – what do physical  educators 2. 
want?, Journal of Physical Education, Recreation and dance,  vol. 68, 
No. 8. 
Elliot, J. (1981) . An examination of student and parent pressing discipline 3. 
problems. Dissertation abstract international, vol. 42 , No. 4.  
Hastie, P. A. (1994) . Selected teacher behavior and student ALT- PE in 4. 
secondary school in physical education. Journal of Teaching In Physical 
Education, N (13) , pp 242- 259. 
Van Der Mars, H. et al.  (1991) . Novice and expert physical education 5. 
teacher: They may think and decide differently. But do the behavior 
differently? , Oregon State University. Journal of Sport Behavior (JSB) , 
14 (2) , 103- 112. 
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ملحق )1( 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اخي املعلم/ املعلمة

يقوم الباحثان بدرا�سة بعنوان »املعوقات التي تواجه معلمي الرتبية الريا�صية 
يف املوقف التعليمي يف حمافظة اخلليل«

يرجى و�سع ا�سارة )( حتت الدرجة املنا�سبة لكل فقرة، علما ان اال�ستجابة �ستعامل 
ب�رشية تامة والغرا�ص البحث العلمي فقط. 

 اأول: املعلومات العامة: 
  يرجى التكرم بو�سع اإ�سارة )( اأمام رمز االإجابة التي تنطبق عليك: 

)( اأنثى  )( ذكر    اجلن�ص:    1 .
)( بكالوريو�ص   )( دبلوم    املوؤهل العلمي:   2 .

)( �سمال اخلليل        )( و�سط اخلليل           )( جنوب اخلليل املديرية:  3 .
)( اأكرث من مرحلة )( الثانوية  )( االأ�سا�سية  املرحلة الدرا�سية:  4 .

�سنوات اخلربة: )( اقل من 5 �سنوات  )( من 5- 10 �سنوات )( اأكرث من 10. 5 �سنوات 
 ثانيا: فقرات ال�صتبانة 

قليلة جداقليلةمتو�صطةكبريةكبرية جداالفقرة

اأجد �سعوبة يف حتديد االأهداف ال�سلوكية للح�سة ب�سكل وا�سح1
عدم اإعداد املادة الدرا�سية اإعدادا جيدا2

اأ�سعر اأن عدم معرفتي باأ�ساليب وطرائق التدري�ص يحول دون 3
ا�ستخدامي اإياها

اأجد �سعوبة يف �سبط جمريات احل�سة4
عدم ا�ستغالل وقت احل�سة ب�سكل اإيجابي5
اأجد �سعوبة يف اأداء املهارات االأ�سا�سية اأمام الطلبة6
�سعف ا�ستخدام اأ�سلوب التعزيز والتحفيز للطلبة7
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قليلة جداقليلةمتو�صطةكبريةكبرية جداالفقرة

عدم مراعاة حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم8
عدم ا�ستخدم لغة �سليمة ووا�سحة يف خماطبة الطلبة9

عدم االأخذ بعني االعتبار اإمكانات املدر�سة عند و�سع اخلطة10

عدم تدوين املالحظات وامل�سكالت التي حتدث لال�ستفادة منها 11
يف امل�ستقبل

قلة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية )فيديو، اأفالم( لتحقيق اأهداف 12
احل�سة

عدم اإعداد االأدوات واالأجهزة قبل ا�ستخدامها يف احل�سة13
عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة14
قلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة15
قلة التنويع يف اأ�ساليب التقومي16
اأجد �سعوبة يف عملي ب�سبب ارتفاع ن�ساب املعلم من احل�س�ص17
عدم متابعة التطورات والتعديالت الريا�سية واال�ستفادة منها18
كرثة عدد الطلبة يف ال�سف الواحد يعيق تنفيذ احل�سة19
قلة احلوافز التي ت�سجع الطلبة يف امل�ساركة الريا�سية20
عدم رغبة الطلبة باملمار�سة الإجراءات احل�سة التقليدية21
عدم التزام الطلبة بالزي الريا�سي22
اختالف قدرات الطلبة يف ال�سف الواحد23
ان�سغال الطلبة عن امل�ساركة باأمور اأخرى اأثناء تنفيذ احل�سة24
قلة وعي الطلبة باأهمية ح�سة الرتبية الريا�سية25

اأجد �سعوبة يف عملي ب�سبب وجود طلبة من ذوي االحتياجات 26
اخلا�سة

وجود طلبة من كال اجلن�سني يف ال�سف الواحد27
خجل بع�ص الطلبة من بنيتهم اجل�سدية28
ا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص29

عدم اهتمام الطلبة املجتهدين )االأوائل( يف ح�سة الرتبية 30
الريا�سية

املدركات اخلاطئة من بع�ص الطلبة نحو ح�سة الرتبية 31
الريا�سية

عدم توفر االأجهزة واالأدوات الريا�سية املختلفة32
قلة املالعب وال�ساحات الريا�سية33
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قليلة جداقليلةمتو�صطةكبريةكبرية جداالفقرة

قلة الو�سائل التعليمية )اأفالم، فيديو( 34
عدم توفر الكرات املختلفة يف جميع االألعاب الريا�سية35
االأدوات امل�ستخدمة ال تتنا�سب مع اأعداد الطلبة36
عدم توفر اأدوات قيا�ص وتقومي37

عدم وجود غرف غيار منا�سبة خللع مالب�ص الطلبة واأماكن 38
حلفظها

عدم �سالحية االأجهزة واالأدوات لال�ستخدام39
عدم توفر خمزن معد ومرتب لالأدوات واالأجهزة الريا�سية40
افتقار املالعب اإىل عوامل االأمن وال�سالمة41
عدم وجود اإ�سعافات اأولية42
عدم �رشف املوازنات املخ�س�سة للن�ساط الريا�سي املدر�سي43
قلة املوازنات املخ�س�سة للن�ساط الريا�سي املدر�سي44
عدم توفر �سالة ريا�سية لالألعاب املختلفة45
ازدواجية ملعب املدر�سة مع مدر�سة اأخرى46
تطبيق املدر�سة لنظام الفرتتني47
عدم وجود منهاج وا�سح وحمدد للرتبية الريا�سية48
عدم مراعاة املنهاج حلاجات الطلبة ورغباتهم49
مادة الرتبية الريا�سية تعاين من عدم تطور املنهاج50

عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص مبادة الرتبية الريا�سية بني 51
يدي الطلبة

عدم اهتمام امل�سوؤولني مبادة الرتبية الريا�سية52
عدم م�ساركة اخلرباء واملعلمني يف و�سع املنهاج53
قلة الدورات التي تعقدها مديرية الرتبية والتعليم للمنهاج54
الدورات التي تعقدها مديرية الرتبية والتعليم غري متخ�س�سة55
عدم مالءمة الزمن املخ�س�ص للح�سة لتحقيق الهدف منها56

عدم �سمول املنهاج على التغريات التي حت�سل يف قوانني 57
االألعاب الريا�سية

ال توفر االإدارة املدر�سية الت�سهيالت الالزمة للح�سة58
لي�ص للمادة اأهمية يف التقدير العام مع باقي املواد59
قلة عدد احل�س�ص مقارنة باملواد االأخرى60
عدم االهتمام بح�سة الرتبية الريا�سية يف املرحلة الثانوية61
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الرياضية  التربية  معلمي  تواجه  التي  املعوقات 
اخلليل محافظة  في  التعليمي  املوقف  أ. محمود النواجعهفي 

عرمان ابراهيم  د. 

قليلة جداقليلةمتو�صطةكبريةكبرية جداالفقرة

تعوي�ص بع�ص املواد االأخرى يف ح�س�ص الرتبية الريا�سية 62

و�سع ح�سة الرتبية الريا�سية يف الربنامج املدر�سي بوقت غري 63
مالئم

ملحق )2( 

التعليمية  البيئة  معوقات  ملتو�سطات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
والرتتيب تبعًا لفقرات اال�ستبانة. 

رقم الرتتيب
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية جدا4.261.20ًعدم وجود غرف غيار منا�سبة خللع مالب�ص الطلبة واأماكن حلفظها. 138
كبرية جدا4.201.15ًعدم توفر �سالة ريا�سية لالألعاب املختلفة. 245
كبرية جدا4.161.10ًعدم االهتمام بح�سة الرتبية الريا�سية يف املرحلة الثانوية. 361

عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص مبادة الرتبية الريا�سية بني يدي 451
كبرية جدا4.021.15ًالطلبة. 

كبرية3.981.03كرثة عدد الطلبة يف ال�سف الواحد يعيق تنفيذ احل�سة. 519
كبرية3.691.17قلة الو�سائل التعليمية )اأفالم، فيديو( . 634
كبرية3.681.17قلة عدد احل�س�ص مقارنة باملواد االأخرى. 760
كبرية3.661.07قلة احلوافز التي ت�سجع الطلبة يف امل�ساركة الريا�سية. 820
كبرية3.651.36لي�ص للمادة اأهمية يف التقدير العام مع باقي املواد. 959

كبرية3.591.19عدم م�ساركة اخلرباء واملعلمني يف و�سع املنهاج. 1053
كبرية3.541.20قلة املوازنات املخ�س�سة للن�ساط الريا�سي املدر�سي. 1144
كبرية3.520.98اختالف قدرات الطلبة يف ال�سف الواحد. 1223

عدم �سمول املنهاج على التغريات التي حت�سل يف قوانني االألعاب 1357
متو�سطة3.441.16الريا�سية. 

متو�سطة3.431.25افتقار املالعب اإىل عوامل االأمن وال�سالمة. 1441
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رقم الرتتيب
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
الدرجةاملعياري

و�سع ح�سة الرتبية الريا�سية يف الربنامج املدر�سي بوقت غري 1563
متو�سطة3.401.31مالئم. 

متو�سطة3.391.22مادة الرتبية الريا�سية تعاين من عدم تطور املنهاج. 1650
متو�سطة3.381.17قلة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية )فيديو، اأفالم( لتحقيق اأهداف احل�سة1712
متو�سطة3.371.52عدم توفر خمزن معد ومرتب لالأدوات واالأجهزة الريا�سية. 1840
متو�سطة3.301.21عدم مراعاة املنهاج حلاجات الطلبة ورغباتهم. 1949
متو�سطة3.291.20عدم توفر االأجهزة واالأدوات الريا�سية املختلفة. 2032
متو�سطة3.281.24قلة املالعب وال�ساحات الريا�سية. 2133
متو�سطة3.271.21عدم اهتمام امل�سوؤولني مبادة الرتبية الريا�سية. 2252
متو�سطة3.261.10عدم رغبة الطلبة باملمار�سة الإجراءات احل�سة التقليدية. 2321
متو�سطة3.221.17عدم توفر اأدوات قيا�ص وتقومي. 2437
متو�سطة3.181.25قلة وعي الطلبة باأهمية ح�سة الرتبية الريا�سية. 2525
متو�سطة3.121.20االأدوات امل�ستخدمة ال تتنا�سب مع اأعداد الطلبة. 2636
متو�سطة3.091.10قلة الدورات التي تعقدها مديرية الرتبية والتعليم للمنهاج. 2754
قليلة2.951.13املدركات اخلاطئة من بع�ص الطلبة نحو ح�سة الرتبية الريا�سية. 2831
قليلة2.931.18عدم �سالحية االأجهزة واالأدوات لال�ستخدام. 2939
قليلة2.911.41عدم وجود منهاج وا�سح وحمدد للرتبية الريا�سية. 3048
قليلة2.851.24عدم �رشف املوازنات املخ�س�سة للن�ساط الريا�سي املدر�سي. 3143
قليلة2.821.30عدم توفر الكرات املختلفة يف جميع االألعاب الريا�سية. 3235
قليلة2.811.15عدم مالءمة الزمن املخ�س�ص للح�سة لتحقيق الهدف منها. 3356
قليلة2.771.21الدورات التي تعقدها مديرية الرتبية والتعليم غري متخ�س�سة. 3455
قليلة2.741.19عدم وجود اإ�سعافات اأولية. 3542
قليلة2.721.24اأجد �سعوبة يف عملي ب�سبب ارتفاع ن�ساب املعلم من احل�س�ص. 3617
قليلة2.661.28عدم اهتمام الطلبة املجتهدين )االأوائل( يف ح�سة الرتبية الريا�سية. 3730
قليلة2.641.33تعوي�ص بع�ص املواد االأخرى يف ح�س�ص الرتبية الريا�سية. 3862
قليلة2.631.13عدم التزام الطلبة بالزي الريا�سي. 3922
قليلة2.621.12خجل بع�ص الطلبة من بنيتهم اجل�سدية. 4028
قليلة جدا2.360.98ًان�سغال الطلبة عن امل�ساركة باأمور اأخرى اأثناء تنفيذ احل�سة. 4124
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عرمان ابراهيم  د. 

رقم الرتتيب
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
الدرجةاملعياري

قليلة جدا2.351.05ًا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص. 4229
قليلة جدا2.331.11ًال توفر االإدارة املدر�سية الت�سهيالت الالزمة للح�سة. 4358

عدم تدوين املالحظات وامل�سكالت التي حتدث لال�ستفادة منها يف 4411
قليلة جدا2.290.91ًامل�ستقبل. 

قليلة جدا2.200.93ًقلة التنويع يف اأ�ساليب التقومي. 4516
قليلة جدا2.110.95ًعدم متابعة التطورات والتعديالت الريا�سية واال�ستفادة منها. 4618
قليلة جدا2.090.82ًاأجد �سعوبة يف حتديد االأهداف ال�سلوكية للح�سة ب�سكل وا�سح. 471
قليلة جدا2.070.88ًعدم مراعاة حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم. 488
قليلة جدا2.060.83ًقلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة. 4915
قليلة جدا2.010.93ًعدم االأخذ بعني االعتبار اإمكانات املدر�سة عند و�سع اخلطة. 5010
قليلة جدا1.671.36ًازدواجية ملعب املدر�سة مع مدر�سة اأخرى. 5146

اأ�سعر اأن عدم معرفتي باأ�ساليب وطرائق التدري�ص يحول دون 523
قليلة جدا1.911.03ًا�ستخدامي اإياها. 

اأجد �سعوبة يف عملي ب�سبب وجود طلبة من ذوي االحتياجات 5326
قليلة جدا1.840.88ًاخلا�سة. 

قليلة جدا1.790.88ًعدم اإعداد االأدوات واالأجهزة قبل ا�ستخدامها يف احل�سة. 5413
قليلة جدا1.770.89ًعدم اإعداد املادة الدرا�سية اإعدادا جيدا. 552
قليلة جدا1.761.32ًتطبيق املدر�سة لنظام الفرتتني. 5647
قليلة جدا1.750.81ً�سعف ا�ستخدام اأ�سلوب التعزيز والتحفيز للطلبة. 577
قليلة جدا1.670.77ًعدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة. 5814
قليلة جدا1.651.20ًوجود طلبة من كال اجلن�سني يف ال�سفالواحد. 5927
قليلة جدا1.640.61ًعدم ا�ستخدم لغة �سليمة ووا�سحة يف خماطبة الطلبة. 609
قليلة جدا1.610.84ًاأجد �سعوبة يف اأداء املهارات االأ�سا�سية اأمام الطلبة. 616
قليلة جدا1.600.67ًعدم ا�ستغالل وقت احل�سة ب�سكل اإيجابي. 625
قليلة جدا1.390.62ًاأجد �سعوبة يف �سبط جمريات احل�سة. 634

متو�سطة3.491.32الدرجة الكلية
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ملحق )3( 

فقرات جمال املنهاج مرتبة تنازليًا. 

رقم الرتتيب
املتو�صط فقرات جمال املنهاجالفقرة 

احل�صابي
النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية جدا4.161.10ًعدم االهتمام بح�سة الرتبية الريا�سية يف املرحلة الثانوية. 161

عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص مبادة الرتبية الريا�سية بني 251
كبرية جدا4.021.15ًيدي الطلبة. 

كبرية3.681.17قلة عدد احل�س�ص مقارنة باملواد االأخرى. 360

كبرية3.651.36لي�ص للمادة اأهمية يف التقدير العام مع باقي املواد. 459

كبرية3.591.19عدم م�ساركة اخلرباء واملعلمني يف و�سع املنهاج. 553

عدم �سمول املنهاج على التغريات التي حت�سل يف قوانني 657
متو�سطة3.441.16االألعاب الريا�سية. 

و�سع ح�سة الرتبية الريا�سية يف الربنامج املدر�سي بوقت 763
متو�سطة3.401.31غري مالئم. 

متو�سطة3.391.22مادة الرتبية الريا�سية تعاين من عدم تطور املنهاج. 850

متو�سطة3.301.21عدم مراعاة املنهاج حلاجات الطلبة ورغباتهم. 949

متو�سطة3.271.21عدم اهتمام امل�سوؤولني مبادة الرتبية الريا�سية. 1052

متو�سطة3.091.10قلة الدورات التي تعقدها مديرية الرتبية والتعليم للمنهاج. 1154

قليلة2.911.41عدم وجود منهاج وا�سح وحمدد للرتبية الريا�سية. 1248

قليلة2.811.15عدم مالءمة الزمن املخ�س�ص للح�سة لتحقيق الهدف منها. 1356

قليلة2.771.21الدورات التي تعقدها مديرية الرتبية والتعليم غري متخ�س�سة. 1455

قليلة2.641.33تعوي�ص بع�ص املواد االأخرى يف ح�س�ص الرتبية الريا�سية. 1562

قليلة جدا2.331.11ًال توفر االإدارة املدر�سية الت�سهيالت الالزمة للح�سة. 1658

متو�سطة3.360.10الدرجة الكلية
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ملحق )4( 

فقرات جمال االإمكانات مرتبة تنازليًا. 

رقم الرتتيب
املتو�صط فقرات جمال الإمكاناتالفقرة 

احل�صابي
النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية جدا4.261.20ًعدم وجود غرف غيار منا�سبة خللع مالب�ص الطلبة واأماكن حلفظها. 138

كبرية جدا4.201.15ًعدم توفر �سالة ريا�سية لالألعاب املختلفة. 245

كبرية3.691.17قلة الو�سائل التعليمية )اأفالم، فيديو( . 334

كبرية3.541.20قلة املوازنات املخ�س�سة للن�ساط الريا�سي املدر�سي. 444

متو�سطة3.431.25افتقار املالعب اإىل عوامل االأمن وال�سالمة. 541

متو�سطة3.371.52عدم توفر خمزن معد ومرتب لالأدوات واالأجهزة الريا�سية. 640

متو�سطة3.291.20عدم توفر االأجهزة واالأدوات الريا�سية املختلفة. 732

متو�سطة3.281.24قلة املالعب وال�ساحات الريا�سية. 833

متو�سطة3.221.17عدم توفر اأدوات قيا�ص وتقومي. 937

متو�سطة3.121.20االأدوات امل�ستخدمة ال تتنا�سب مع اأعداد الطلبة. 1036

قليلة2.931.18عدم �سالحية االأجهزة واالأدوات لال�ستخدام. 1139

قليلة2.851.24عدم �رشف املوازنات املخ�س�سة للن�ساط الريا�سي املدر�سي. 1243

قليلة2.821.30عدم توفر الكرات املختلفة يف جميع االألعاب الريا�سية. 1335

قليلة2.741.19عدم وجود اإ�سعافات اأولية. 1442

قليلة جدا1.671.36ًازدواجية ملعب املدر�سة مع مدر�سة اأخرى. 1546

قليلة جدا1.761.32ًتطبيق املدر�سة لنظام الفرتتني. 1647

متو�سطة3.250.09الدرجة الكلية
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ملحق )5( 

فقرات جمال الطلبة مرتبة تنازليًا. 

رقم الرتتيب
املتو�صط فقرات جمال الطلبةالفقرة 

احل�صابي
النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية3.981.03كرثة عدد الطلبة يف ال�سف الواحد يعيق تنفيذ احل�سة. 119

كبرية3.661.07قلة احلوافز التي ت�سجع الطلبة يف امل�ساركة الريا�سية. 220

كبرية3.520.98اختالف قدرات الطلبة يف ال�سف الواحد. 323

متو�سطة3.261.10عدم رغبة الطلبة باملمار�سة الإجراءات احل�سة التقليدية. 421

متو�سطة3.181.25قلة وعي الطلبة باأهمية ح�سة الرتبية الريا�سية. 525

قليلة2.951.13املدركات اخلاطئة من بع�ص الطلبة نحو ح�سة الرتبية الريا�سية. 631

قليلة2.661.28عدم اهتمام الطلبة املجتهدين )االأوائل( يف ح�سة الرتبية الريا�سية. 730

قليلة2.631.13عدم التزام الطلبة بالزي الريا�سي. 822

قليلة2.621.12خجل بع�ص الطلبة من بنيتهم اجل�سدية. 928

قليلة جدا2.360.98ًان�سغال الطلبة عن امل�ساركة باأمور اأخرى اأثناء تنفيذ احل�سة. 1024

قليلة جدا2.351.05ًا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص. 1129

اأجد �سعوبة يف عملي ب�سبب وجود طلبة من ذوي االحتياجات 1226
قليلة جدا1.840.88ًاخلا�سة. 

قليلة جدا1.651.20ًوجود طلبة من كال اجلن�سني يف ال�سف الواحد. 1327

قليلة2.820.12الدرجة الكلية
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امللحق )6( 

فقرات جمال املعلم مرتبة تنازليًا. 

رقم الرتتيب
املتو�صط فقرات جمال املعلمالفقرة 

احل�صابي
النحراف 
الدرجةاملعياري

متو�سطة3.381.17قلة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية )فيديو، اأفالم( لتحقيق اأهداف احل�سة. 112

قليلة2.721.24اأجد �سعوبة يف عملي ب�سبب ارتفاع ن�ساب املعلم من احل�س�ص. 217

عدم تدوين املالحظات وامل�سكالت التي حتدث لال�ستفادة منها يف 311
قليلة جدا2.290.91ًامل�ستقبل. 

قليلة جدا2.200.93ًقلة التنويع يف اأ�ساليب التقومي. 416

قليلة جدا2.110.95ًعدم متابعة التطورات والتعديالت الريا�سية واال�ستفادة منها. 518

قليلة جدا2.090.82ًاأجد �سعوبة يف حتديد االأهداف ال�سلوكية للح�سة ب�سكل وا�سح. 61

قليلة جدا2.070.88ًعدم مراعاة حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم. 78

قليلة جدا2.060.83ًقلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة. 815

قليلة جدا2.010.93ًعدم االأخذ بعني االعتبار اإمكانات املدر�سة عند و�سع اخلطة. 910

اأ�سعر اأن عدم معرفتي باأ�ساليب وطرائق التدري�ص يحول دون ا�ستخدامي 103
قليلة جدا1.911.03ًاإياها. 

قليلة جدا1.790.88ًعدم اإعداد االأدوات واالأجهزة قبل ا�ستخدامها يف احل�سة. 1113

قليلة جدا1.770.89ًعدم اإعداد املادة الدرا�سية اإعدادا جيدا. 122

قليلة جدا1.750.81ً�سعف ا�ستخدام اأ�سلوب التعزيز والتحفيز للطلبة. 137

قليلة جدا1.670.77ًعدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة. 1414

قليلة جدا1.640.61ًعدم ا�ستخدم لغة �سليمة ووا�سحة يف خماطبة الطلبة. 159

قليلة جدا1.610.84ًاأجد �سعوبة يف اأداء املهارات االأ�سا�سية اأمام الطلبة. 166

قليلة جدا1.600.67ًعدم ا�ستغالل وقت احل�سة ب�سكل اإيجابي. 175

قليلة جدا1.390.62ًاأجد �سعوبة يف �سبط جمريات احل�سة. 184

قليلة جدا2.100.16ًالدرجة الكلية




