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معوقات تنظيم النشاط الرياضي يف املدارس 
احلكومية مبحافظة جرش من وجهة نظر مديري 

 املدارس
 * جمعة سريح الكبيس ي*                                  محمد ناجح محمود الزيادنة

 

  

الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس،  _ هدفت الدراسة التعرف إلى درجة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس  امللخص

، و)78(، )177تكون مجتمع الدراسة من مديري املدارس الحكومية بمحافظة جرش، والبالغ عددهم)
ً
( مديرة، وتم اختيار عينة عشوائية 99( مديرا

 و)44(، منهم )2019-2018جرش لعام )( من املديرين واملديرات العاملين في املدارس الحكومية بمحافظة  125بسيطة مكونة من )
ً
( مديرة، 81( مديرا

باتها، وقد تم استخدام املنهج املسحي الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم التأكد من صدق األداة وث

ومية بمحافظة جرش من وجهة نظر املديرين، كانت متوسطة،  وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحك

(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع  0.74( واالنحرافات املعيارية )2.64وأن املتوسطات الحسابية للمجاالت ككل كانت )

لتي تتصل باملعلم، وجاءت الفروق لصالح االناث. وعدم وجود فروق ذات  املجاالت وفي الدرجة الكلية، باستثناء مجالي املعوقات اإلدارية، واملعوقات ا

ؤهل  داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات سنوات الخبرة في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر امل

 العلمي في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية، باستثناء مجال املعوق
ً
ات اإلدارية، وجاءت الفروق لصالح التخصصات العلمية، وقدمت الدراسة عددا

ببقية   من التوصيات من أبرزها، زيادة الحوافز التي تشجع الطلبة على ممارسة الرياضة. وأن تعمل الوزارة على وضع مقرر للتربية الرياضية أسوة 

 املقررات الدراسية. 

 تنظيم النشاط الرياض ي، املدارس الحكومية، مديري املدارس في محافظة جرش. : معوقات، الكلمات املفتاحية
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 من  جرش بمحافظة الحكومية املدارس في  الرياض ي النشاط تنظيم  معوقات

 املدارس  مديري  نظر  وجهة
 املقدمة . 1

يشهد العالم تغييرات كبيرة في شتى مناحي الحياة، مما يتطلب من املدرسة      

التي تعتبر النواة األساسية للمجتمع، أن تواكب هذه التطورات والتغييرات التي 

تشهدها املنطقة، ولعل من أهم ما تركز عليه املجتمعات في الوقت الراهن هو 

ضة من أولى األمور التي يجب التربية الصحية لألفراد، وبما أن ممارسة الريا

التركيز عليها للمحافظة على الصحة واللياقة البدنية؛ ملا لها من تأثير متكامل 

 باملدارس 
ً
على األفراد من الناحية النفسية والبدنية، فإن ما يصبح جديرا

االهتمام بتنظيم األنشطة الرياضية فيها، ذلك ألن ما يقام داخل املدرسة وما 

ول الحصص في حصة التربية الرياضية، أو ما يمارسه الطلبة هو مقرر في جد

من تمارين رياضية في الطابور الصباحي، قد ال تعطي الطلبة القدر الكافي من 

 التمارين التي تمدهم بتربية بدنية وصحية هم بحاجة لها. 

إلى أن عملية التعليم تعتبر عملية متكاملة ال يمكن فصل  [1وتشير عتمة ]     

نب العملي فيها عن الجانب النظري، للوصول إلى عملية تعليمية فاعلة الجا

ومتوازنة، وأن املدرسة تعمل على توفير الظروف املناسبة ملمارسة األنشطة 

 من املنهاج التربوي في املجتمع املدرس ي الصغير، وملا 
ً
املدرسية، بوصفها جزءا

وتعديالت في سلوكهم،   لذلك من تأثير واضح في حياة الطلبة، وإحداث تغييرات

وتنمية شخصيتهم، ومساعدتهم في القيام بدور فاعل في حياتهم االجتماعية؛ 

عملت األنظمة التربوية على توفير جميع الوسائل لتفعيل األنشطة املدرسية.

  

إن النشاط الرياض ي يعمل علي تهذيب السلوك وتكوين الشخصية      

لتربوية كما أنه جانب متمم للعملية املتوازنة، ويعمل علي تحقيق األهداف ا

التعليمية، ويساعد في اكتساب جوانب عدة سواء كانت معرفية، أو مهارية، أو 

"ولكن وبالرغم من املعرفة الواضحة بأهمية األنشطة الرياضية،  وجدانية.

ــة في املدرســــة، إال أنها تواجه معوقات وعقــــبات تحول دون تنظيم  ـــ ـــ وخاصـــ

 [.2] شطة الرياضيةاألن

 )بالنظرية املعرفية     
ً
ويمكن تفسير معوقات تعلم الطلبة ومشاركتهم جزئيا

االجتماعية(، والتي تسلط الضوء على العالقة بين العوامل املعرفية، 

والسلوكية، والبيئية، التي تؤثر في اختيارات الفرد، بما في ذلك تلك املتعلقة 

امل الثالثة ليست مستقلة، لكنها تعتمد على بسلوك النشاط البدني؛ هذه العو 

بعضها البعض، وكلها تؤثر في خيارات التعلم، والنشاط في مجموعة من 

السياقات، نظًرا للكم الهائل من الوقت املخصص للتعليم، ويتأثر الطلبة كثيًرا 

في البيئة املدرسية بالعديد من العناصر، بما في ذلك املعلمين، وأقرانهم 

املقدمة، ومشاركتهم في الفصول الدراسية ومشاركتهم في املناهج والبرامج 

الدراسية، واألنشطة اإلضافية، أو املشتركة للمناهج الدراسية، ومن املؤكد أن 

التفاعل بين جميع العوامل الثالثة وتأثيرها في السلوك املفضل هو أكثر 

رسيخ وضوحا على مستوى املدارس الثانوية، حيث يبدأ املراهقون في ت

 [.  3] مواقفهم ومعتقداتهم فيما يتعلق بالنشاط البدني

وال يمكن للعملية التعليمية أن تحقق أهدافها إال بوجود إدارة مدرسية      

قادرة ومعدة على القيام باملهام املناطة بها بكفاءة وفاعلية، عن طريق اإلعداد 

س ي الذي يقوم به السليم ملن يشغل هذه املهنة، وال يمكن إغفال الدور الرئي

املعلم إضافة إلى العوامل املؤثرة في العملية التعليمية كاملناهج، والكتب 

 في 
ً
 أساسيا

ً
املدرسية، واإلشراف التربوي، وتعد برامج التربية الرياضية عنصرا

إعداد املواطن الصالح في من خالل األسس التربوية، والنظم، والقواعد 

تزود الطلبة بخبرات، ومهارات واسعة، وتمكنه السليمة، وبأشكالها املتعددة، ف

من تكوين شخصية تتصف بالتكامل واالتزان، في جميع نواحي الحياة 

املتعددة، ويتوقف نجاح برامج التربية الرياضية في املدرسة على نجاح مدير 

املدرسة في حسن التحضير، والتنفيذ، والتنظيم لألنشطة الرياضية الداخلية 

عيل دروس التربية الرياضية بالتعاون مع معلم التربية والخارجية، وبتف

 [. 4] الرياضية

وبناًء على ما تقدم فإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لكشف معوقات       

تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر 

 مديري املدارس.

 مشكلة الدراسة . 2

فيه وجود فوائد عديدة ملمارسة األنشطة الرياضة كالفوائد مما ال شك       

الجسدية، وكنمط حياة. ومع ذلك، تزداد صعوبة توفير فرص ممارسة 

األنشطة الرياضة، والنشاط البدني في املدارس؛ وذلك عندما تكون مقيدة 

بالعديد من املعوقات املؤسسية، واملادية. وبناًء على ذلك؛ فمن املهم فهم 

ت أمام ممارسة األنشطة الرياضة في املدارس بشكل أوضح. ألن فهم املعوقا

هذه املعوقات أمر ضروري إلحداث تحسینات وتطویر برامج األنشطة الرياضة 

الجیدة في المدارس، سواء في الوقت الحاضر أم في المستقبل. ولتدعيم فكرة 

حافظة وجود معوقات أمام تنظيم األنشطة الرياضية في املدارس الحكومية بم

جرش، قام الباحث باستطالع رأي من خالل طرح عدد من األسئلة على بعض 

املعلمين واملعلمات العاملين في بعض املدارس الثانوية الحكومية، وكانت 

األسئلة على النحو اآلتي: هل ترى وجود معوقات أمام تنظيم األنشطة 

ي املدارس الرياضية في مدرستك؟ وما معوقات تنظيم األنشطة الرياضية ف

الحكومية الثانوية من وجهة نظرك؟ وبعد طرح هذه األسئلة قام الباحث 

بتدوين اإلجابات، وبناء فكرة عامة حول موضوع البحث، ولتعزيز اإلحساس 

[،  2باملشكلة تم االطالع على مجموعة من الدراسات، كدراسة محمد ] 

افية تجاه [ التي كانت من أهم نتائجها عدم وجود ثقافة ك 5والسعادات ]

 األنشطة الرياضية املوجهه لإلناث.

 أ. أسئلة الدراسة 

وبناًء على ما قد سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي: ما 

درجة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش 

 من وجهة نظر مديري املدارس؟ 

 الدراسة: عناصر

 اسة على األسئلة اآلتية:وتشمل عناصر الدر 

السؤال األول: ما درجة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية 

 بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس؟ 
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 السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

ط إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديراتهم لدرجة معوقات تنظيم النشا

الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس 

بمحافظة جرش تعزى ملتغيرات الجنس، وسنوات سنوات الخبرة، واملؤهل 

 العلمي؟ 

 تتلخص أهمية الدراسة في اآلتي: 

ـــ معرفة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة 1

   ي املدارس.جرش من وجهة نظر مدير 

ـــ من املؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهم 2

املعوقات والتحديات التي تواجه تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية 

الثانوية بمحافظة جرش وبالتالي تحقيق فرصة الطالع القيادات العليا عليها 

 بات والتحديات.ولتعمل على تذليل ما أمكن من هذه الصعو 

ـــ ومن املؤمل أن تفيد هذه الدراسة الباحثين في مجال التربية وتفتح املجال 3

 أمامهم إلجراء بحوث مشابهة.

ــ كما ويؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة وأدبها النظري في إثراء املكتبة 4 ــ

التربوية في مجال معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية 

 محافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس. ب

 الدراسة  حدودب. 

الحد البشري: مديرو ومديرات املدارس الحكومية بمحافظة جرش، باعتبارهم 

 مجتمع الدراسة.

الحد املوضوعي: تقتصر الدراسة على معرفة درجة معوقات تنظيم النشاط 

 الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس. 

 الحد املكاني: املدارس الحكومية )األساسية والثانوية(، بمحافظة جرش.

من العام  الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول  

 (. 2019-2018الدراس ي )

 مصطلحات الدراسة: ج. 

[ بأنها "الش يء الذي يعوق التقدم في 6املعوقات: تعرف في قاموس أكسفورد ]

السير، سواء ذلك بعوائق طبيعية أو مصطنعة، ويؤدي ذلك إلى التعثر في إنجاز 

 املواقف". 

طالب خارج الفصل النشاط: "مجموعة من املمارسات العملية التي يمارسها ال

ويرمي الي تحقيق بعض األهداف التي يحصل عليها الطلبة داخل الفصل 

الدراس ي أي هو العمل الذي يساعد في إكتساب املتعلمين الجوانب املعرفية 

 [.7واملهارية والوجدانية بفاعلية"]

النشاط الرياض ي: "هو نشاط تربوي يعمل على تربية النشء، تربية متزنة من 

الوجدانية، واالجتماعية، والعقلية، والبدنية، عن طريق برامج النواحي 

ومجاالت رياضية متعددة، تحت إشراف قيادة متخصصة، تعمل على تحقيق 

أهداف النشاط الرياض ي بما يسهم بتحقيق األهداف العامة للرياضة البدنية، 

  [. 8في مراحل التعليم العام"] 

ض ي في املدارس الحكومية ويعرف الباحث معوقات تنظيم النشاط الريا

بمحافظة جرش إجرائيا: بأنها الدرجة الكلية إلستجابات أفراد عينة الدراسة 

 من املديرين على فقرات مجاالت االستبانة املعدة لهذا الغرض. 

 

 النظري  اإلطار . 3

يعد تقدير الرياضة في هذا العصر من األمور التي تتميز بها الشعوب       

تعمل على تقدير ودعم الرياضة، وإيجاد طرق للنهوض بها الحديثة، التي 

وتطويرها، ملا لها من أهمية بالغة في كافة املجاالت النفسية، والحركية، 

والبدنية، والعقلية، واالجتماعية لألفراد، كما أنها تقوي النظام االجتماعي 

، لت
ً
 إيجابيا

ً
لبية حاجة لألفراد، فينمو األفراد ويتفاعلون في املجتمع تفاعال

اإلنسان من النمو الجسمي، والعقلي، والنفس ي، واالجتماعي، في كافة مراحل 

 [. 9] حياته

 تعريف النشاط الرياض ي املدرس ي: 

 تعددت التعريفات التي ذكرها الباحثون للنشاط الرياض ي ومنها ما يلي:

النشاط الرياض ي هو "نشاط تربوي هادف يتم تحت إشراف قيادة متخصصة 

 [.  10"] هداف هذه البرامج والبطوالتلتحقيق أ

ويمكن تعريف النشاط الرياض ي على أنه مجموعة من الحركات والتمارين     

البدنية والرياضية التي يؤديها التلميذ داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها 

قصد تنمية قدراته العقلية وصفاته البدنية وتحسين املهارات الحركية، 

 [.11] لية وملىء أوقات الفراغوقصد الترفيه والتس

[ أنه وسيلة تربوية؛ تتضمن 12ومن التعريفات التي أوردتها بومعراف ]    

ممارسات موجهة؛ تساعد في إشباع حاجات الفرد ودوافعه، بتهيئة املواقف 

التعليمية املماثلة للمواقف التي يتلقاها الفرد في حياته، وأنه جانب التربية 

االكتساب  -من خالل أنشطة العضالت -يادة الفردالذي يهتم بتنظيم وق

التنمية والتكيف في كل املستويات، وإتاحة الظروف املالئمة للنمو الطبيعي." 

وبأنه نوع من النشاط املنمي لقدرة اإلنسان الجسمية عن طريق األجهزة 

 العضوية املختلفة وينتج عنها القدرة على الشفاء ومقاومة التعب. 

  الرياضية أهمية التربية

 من أنواع التربية التي تقدمها املدارس للطلبة وهي 
ً
تعتبر التربية الرياضية نوعا

فكرة طّبقت من أجل تحقيق األهداف البدنّية والصحّية للطلبة، ويمكن 

إجمال أهمّية التربية الرياضّية ِفي حياة الطلبة ودرجة تأثيرها فيهم كما ذكرها 

 بما يأتي:  [13طالع ]

ــــ 1 ة ــ
َ
تفريِغ للطاقة في نشاٍط ُمفيد، عن طريق أداء التمارين الرياضّية الهاِدف

 والبّناءة.

درس ي، عن طريق ممارسة أنشطة2
َ
ــــ التقليل ِمن ظاهرة الُعنف امل رياضّية  ــ

اع بها، وتفريغ الطاقات، وممارسِة الهواية التي مناسبة للطلبة، لالستمت

 يق حياة َسعيدة وجّيدة للطلبة.يرغبون بها، وبناُء الهوايات، وتحق

ــــ القدرة على تعبئة وَملء فراغ الطلبة واالبتعاِد عن امللهيات األخرى، مما 3 ــ

 يؤدي إلى تحسين سلوك ونفسّية الطلبة.

ِف عند 4
ّ
ــــ الكشِف عن أوجه الشخصّية لدى الطلبة، ومناطق التقّدم والتخل ــ

بناء شخصّية متكاملة، أو العمل  الطلبة في أّي مرحلة من العمر، للعمل على

 على تحسينها. 

عطي الفرصة للطلبة لالنخراِط باآلخرين وإيجاد أوقاِت استمتاِع َمعهم، 5
ُ
ــــ ت ــ

 مما يساعُد على انخراِط الطلبة ِفيما بينهم عند أداِء لعبة جماعّية. 

ــــ تساعد التربية الرياضّية في تنميِة القدرات الِجسمّية والعقليّ 6 ة عنَد الطلبة، ــ

 وقتِل روح الكسل والخمول عنَد الطلبة.

  

     أهداف الرياضة املدرسية 
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تهدف الرياضة املدرسية إلى عدة أهداف وردت في تعليمات النشاط الرياض ي 

 [:10]  ( كما يلي1املدرس ي رقم )

 تنمية املهارات البدنية والعقلية واالجتماعية والصحية والنفسية  -أ 

 والسلوكية السليمة.

   تنمية أواصر املحبة والتعارف بين الطلبة. -ب

غرس االتجاهات التربوية السليمة وتعزيز قيم االنتماء للوطن والوالء  -ج

 للقيادة.

  اض ي.تنمية الخبرات العملية للمشاركين في النشاط الري -د

توفير الفرصة ملشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة في النشاط الرياض ي  -هـ

 وإشباع ميولهم ورغباتهم.

نشر الثقافة الرياضية، وإدراك البعد التربوي الصحيح للمنافسات  -و 

     الرياضية.

    فهم قوانين األلعاب الرياضية املختلفة. -ز 

  .وقٍت مبكر وَصْقلِها وتطويرها توفير الفرصة الكتشاف املواهب في -ح

  دمج الطلبة املعوقين في األنشطة الرياضية املدرسية. -ط

[ أن البرنامج الرياض ي الجيد، يجب أن 14] وقد بين مراد وعبد القادر      

، لتحسين النمو الجسدي يساعد الطلبة على اكتس
ً
اب املهارات املفيدة جسديا

للطلبة بطريقة متوازنة ألن العقل السليم في الجسم السليم، وزيادة وتنمية 

وتنمية لياقتهم البدنية، وملعرفة ردود األفعال الحركية في املواقف املختلفة، 

ات لحركات الرياضية، وبالتالي إكسابهم املهار قدرة الطلبة على ممارسة ا

االجتماعية املرتبطة بالنشاط الرياض ي كالتعاون، والتسامح، والروح 

الرياضية، إضافة إلى تحسين وتطوير قدرات الطلبة االبتكارية، من خالل 

 ابتكار خطط لعب معقدة، واكتشاف وانتقاء املواهب الرياضية.

[ عدة أهداف للنشاط الرياض ي وهي: "تقدير أهمية 12بومعراف ] وبينت     

ستثمار وقت الفراغ ببعض األنشطة الرياضية املفيدة، وإكساب التالميذ ا

املهارات والقدرات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضية والصحية لبناء 

الجسم السليم، ونشر الوعي الرياض ي املوجه الداعي إلى ممارسة الرياضة 

فع مستوى الكفاءة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم.، ور 

البدنية للطلبة بإعطائهم جرعات مناسبة من التمرينات املنمية للجسم، 

واملحافظة على القوام السليم، وإتاحة فرص املتعة والبهجة وتخفيف 

الضغوطات بفتح أجواء التعبير عن النفس واملكنونات الداخلية للطلبة، 

تنفاذ الطاقة الزائدة والتخلص من التوتـر النفس ي وتفريغ االنفعاالت واس

والتكيف االجتماعي وتحقيق الذات، واكتساب مستوى رفيع من الكفاية 

النفسية املرغوبة، مثل الثقة بالنفس واالتزان االنفعالي للتحكم في النفس 

والتوتر وخفض التغيرات العدوانية، وتنمية الجوانب االجتماعية في 

مع مقتضيات املجتمع  الشخصية بمساعدة الفرد على التطبيع والتكيف

وإكسابه روح التعاون والروح الرياضية لتقبل اآلخرين بغض النظر عن الفروق 

 معاييره االجتماعية واألخالقية".الفردية ونظمه و 

 

 

 

 الدراسات السابقة . 4

تم مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية 

 األحدث كاآلتي:وعرضها الزمني من األقدم إلى 

[ إلى تعّرف معوقات الرياضة 15هدفت دراسة أبو عاشور وعبيدات ]     

املدرسية، التي تواجه مديري املدارس ومعلمي التربية الرياضية وانعكاساتها 

وتم  على الطلبة في املدارس الحكومية التابعة ملحافظة إربد والحلول املقترحة.

( مديرا ومديرة 126)( فردا، منهم 253اختيار عينة عشوائية، تكونت من )

( معلما ومعلمة تربية رياضية، من مجتمع الدراسة البالغ 127مدرسة، و)

ورت أداة تمثلت باستبياٍن مكون من )1257
ُ
( 54، ولتحقيق أهداف الدراسة، ط

فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وتم إجراء مقابالت مع بعض مديري املدارس 

، و)38ية، وعددهم )ومعلمي التربية الرياض
ً
( مقابالت مع ثالثة مديرين 6( فردا

تربية ومشرفين تربويين للتربية الرياضية ورئيس قسم الرياضة املدرسية. وقد 

أظهرت نتائج الدراسة أن املجاالت الخمسة حصلت على درجة معيق عالية، 

واحتل املرتبة األولى "مجال املجتمع املحلي وأولياء األمور وجاء "مجال 

"مجال الطلبة" في املرتبة الثالثة،  اإلمكانات املادية" في املرتبة الثانية، وجاء

"املجال اإلداري والفني" في املرتبة  ومجال "املعلم" في املرتبة الرابعة، وجاء

األخيرة، وقد جاءت تقديرات أفراد العينة على جميع املجاالت التي تواجه 

ينت الدراسة أنه ال توجد فروق دالة الرياضة املدرسية بدرجة عالية. كما ب

 عند مستوى الداللة اإلحصائية تعزى ملتغير سنوات الخبرة في مجال 
ً
إحصائيا

سنوات )باستثناء املجال اإلداري والفني  10( سنوات وأكثر من 5/1 العمل،

(، كما بينت نتائج 1/5ومجال الطلبة، وذلك لصالح ذوي سنوات الخبرة من )

 من املعوقات التي تواجه الرياضة املدرسية مما يترتب الدراسة أن هناك ع
ً
ددا

 على سلوك الطلبة.
ً
 على ذلك انعكاسا

[ دراسة هدفت التعرف على معوقات ممارسة األنشطة 2أجرت أفراح ]      

الرياضية بمراكز التدريب املنهى وريادة االعمال في والية الخرطوم، وتكون 

( 187دربة وتكونت عينة الدراسة من )( متدرب ومت600مجتمع الدراسة من )

متدرب ومتدربة تم اختيارها بالطريقة العشوائية البحتة، واستخدمت 

الدارسة املنهج الوصفى ملناسبته لطبيعة الدراسة، كما تم اختيار االستبانة 

كاداة لجمع البيانات بعد تحكيمها. وتمت املعالجات اإلحصائية على النحو 

الدرجة  -االنحراف املعيارى  -املتوسط الحسابي  -ة اآلتي )بالنسبة املئوي

الوزن النسبى(. وقد جاءت أهم نتائج الدراسة كاآلتي: عدم توفر   -املعيارية )ت(  

اإلمكانات هي من أهم معوقات ممارسة األنشطة الرياضية، واألنشطة 

الرياضية في املركز محدودة، زمن ممارسة األنشطة الرياضية غير كافي، 

[ هدفت الدراسة 16دراسة عودات ]     مهتمة باألنشطة الرياضية.رة غير  واإلدا

( في املدارس PETsالتعرف إلى التحديات التي تواجه معلمي التربية البدنية )

( 150الحكومية األردنية. استخدم املنهج الوصفي. وتكونت عينة الدراسة من )

محافظة الزرقاء خالل  من الذكور واإلناث الذين عملوا في املدارس العامة في

(. تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة املتعمدة. 2013/2014العام الدراس ي )

وتم تطوير استبيان خاص حول التحديات التي تواجه التربية البدنية في 

املدارس الحكومية األردنية. وتتألف من خمسة مجاالت رئيسية )أي أعداد 

ة، والقدرات، واألجهزة / األدوات، متزايدة من الطلبة في الفصول الدراسي

واملعدات، ومحتوى املناهج الدراسية، والبيئة املدرسية، وإدارة املدرسة(. وتم 

(، أظهرت النتائج Chronbach Alphaحساب معامل االعتمادية باستخدام )

األولية تبايًنا في مستوى التحديات التي تواجه التربية البدنية، ألن معظمها كان 
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ا 
ً
بأعداد متزايدة من الطلبة في الفصل الدراس ي. من ناحية أخرى، األقل مرتبط

كانت تلك املتعلقة بإدارة املدرسة. باإلضافة إلى ذلك، لم تظهر النتائج فروق 

ذات داللة إحصائية في درجة التحديات التي تواجه التربية البدنية وفقا 

 ملتغيرات الجنس والسنوات من سنوات الخبرة. 

 التي بينت أن الهدف من التربية  [17وفي دراسة سوفو وأسوال ]      

الرياضية هو تطوير األفراد املتعلمين بدنيا ملتابعة نشاطهم البدني الصحي 

درجة الحياة. املدارس في غانا، مثل غيرها من البلدان األفريقية جنوب 

للسياسة.  الصحراء الكبرى، ال تنفذ برامج التربية الرياضية الخاصة بها وفقا

وبالتالي، من املهم تحديد تلك العوامل التي تمنع املدارس من توفير الجودة. 

لذلك، كان الغرض من هذه الدراسة هو فحص ما يعتبره معلمو املدارس 

االبتدائية في غانا بمثابة عوائق أمام تدريس التربية الرياضية. كان املشاركون 

اختياره بشكل مقصود من أربع مناطق ( من معلمي املدارس االبتدائية تم  269)

نقاط كمصدر  5نقاط مكون من  5في غانا. تم استخدام استبيان مكون من 

للبيانات، استخدمت الدراسة أدوات إحصائية وصفية وإحصائية لتحليل 

البيانات. كشفت النتائج عن وجود أربعة عوائق رئيسية أمام التعليم 

علم وضيق الوقت ونقص الدعم من الرياض ي، كنقص املوارد مثل دليل امل

املعلمين اآلخرين ونقص التدريب املناسب، أظهر اختبار ت املستقل أن 

الجنس قد تأثر بشكل كبير إدراك املعلمين للحواجز التي تعترض التعليم 

ذات االتجاه   ANOVAالرياض ي، في حين أن نوع املدرسة لم يكن. أظهرت طريقة  

ثرت على تصورات املعلمين حول أهمية التربية الواحد أن املؤهالت املهنية أ

 الرياضية.

[ التي هدفت إلى التعرف على 18] ودراسة أوسبورن وبيلمونت وبيكسوتو     

صعوبات وتطلعات معلمي التربية الرياضية في املدارس الحكومية في نيتيروي، 

ة مستوحاة من هدف اليونسكو للتربية البدنية الجيد. تم استخدام االستبان

( من معلمي التربية الرياضية وسبعة 35واملقابلة، تكونت عينة الدراسة من )

مدرسين تمت مقابلتهم، أشارت النتائج إلى أن الصعوبات الرئيسية التي واجهتها 

هي األجور املنخفضة والبنية التحتية الخطرة ونقص املواد، واملساحة 

جرد الترفيه. وانتقد  املخصصة غير كافية، ويتم التعامل معها على أنها مل

املعلمون عدم التزام بعض الزمالء الذين يعملون دون تخطيط. كما اشتكوا 

حول الطلبة غير املنضبطين وعدم االهتمام من عائالتهم، أنهم يتطلعون الى  

تحسين الذات والبنية التحتية التحسينات، واملزيد من الدعم من املدرسة 

 والعائالت. 

بدراسة كان الهدف منها هو تحليل مفهوم  [19لبا وزمالئه ]قام كل من فيال      

معلمي التربية الرياضية فيما يتعلق بالعقبات التي تحول دون دمج تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وعالقته مع سنهم، في مدريد. كان املنهج املتبع هو الكمي 

ي التعليم ( من معلمين التربية الرياضية ف400الوصفي. كان املشاركون )

الثانوي. وتم استخدام مقابلة موحدة وجها لوجه من خالل استبيان، وأظهرت 

نتائج الدراسة أن أكثر املعوقات املتداولة هي: خسارة الوقت الذي يقضيه في 

النشاط الرياض ي، ونقص املوارد واالستثمار في الوقت والتدريب، واالستخدام 

املشكالت الفنية. ولم يكن هناك فروق غير املناسب، واالفتقار إلى املعرفة، و 

ذات داللة إحصائية ملتغير العمر، فكان ينظر إلى هذه العقبات نفسها، ولكن 

في ترتيب مختلف. ويجب أن تتحقق إجراءات التحسين من أجل تحسين دمج 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك أساسا للتعامل مع تلك العقبات التي 

ا كبي
ً
ًرا من قبل املعلمين، من أجل استخدام تكنولوجيا املعلومات تحتاج إدراك

واالتصاالت بطريقة تعليمية في الفصل الدراس ي واالستفادة من جميع الفوائد 

 التي يقدمونها لهذا املوضوع.

 التعقيب على الدراسات السابقة 

 تعددت الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع      

نظيم النشاط الرياض ي في املدارس، واتفقت هذه الدراسة من حيث معوقات ت

أداة الدراسة التي استخدمت في جمع البيانات وهي االستبانة مع دراسة كل من: 

[، واتفقت 15[، ودراسة أبو عاشور وعبيدات ]16[، ودراسة عودات ]2محمد ]

اسة [، ودر 2من حيث استخدام املنهج املسحي الوصفي مع دراسة: محمد ]

[، باملتغيرات الجنس، 16[، كما واتفقت مع دراسة عودات ]16عودات ]

[ بمتغير 15واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. ودراسة أبو عاشور وعبيدات ]

 سنوات الخبرة.

وإن ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها تناولت موضوع      

س الحكومية بمحافظة جرش من معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدار 

وجهة نظر مديري املدارس، واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

في مجتمع الدراسة وعينتها حيث طبقت على مديري املدارس الحكومية 

بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس، وتأتي الدراسة الحالية متزامنة 

بوية من خالل دراسة موضوع معوقات تنظيم مع التوجه الحديث في اإلدارة التر 

 النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية.

 واإلجراءات  الطريقة. 5

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام املنهج املسحي 

 الوصفي الذي يعتبر من أكثر املناهج البحثية مالءمة للدراسة الحالية.

 مجتمع الدراسة  أ. 

تكون مجتمع الدراسة من مديري املدارس الحكومية بمحافظة جرش،     

، و)78(، )177والبالغ عددهم )
ً
( مديرة، استنادا لكتاب مديرية 99( مديرا

  التربية في جرش.

 أداة الدراسة ب. 

استخدمت االستبانة كأداة رئيسية لقياس درجة معوقات تنظيم النشاط 

الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس، 

   فقراتها من خالل الخطوات اآلتية:حيث تم بناء 

 ــ اإلطالع على البحوث والدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة. 1

األدب النظري املتعلق بموضع معوقات تنظيم النشاط الرياض ي ــ اإلطالع على  2

 في املدارس.

     ـــ تحديد املجاالت الرئيسية لإلستبانة. 3

     الفقرات التي تضمنها كل مجال. ـــ صياغة4

     د االستبانة بصورتها األولية. ـــ إعدا 5

ــ عرض االستبانة على مجموعة من املحكمين التربويين، وق6 د تم العمل ــ

  بتوجيهاتهم.

  ـــ تجهيز االستبانة بصورتها النهائية حيث اشتملت على قسمين.7 

القسم األول: تضمن البيانات األولية املعبرة عن خصائص عينة الدراسة 

   وات سنوات الخبرة، والتخصص.الجنس، وسن

الحكومية القسم الثاني: تضمن معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس 

 بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس.
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لتحديد املعوقات التي تواجه تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية       

بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس، تم اإلطالع على األدب النظري 

 املتصل بالدراسة والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة كدراسة

[. وعلى 15[، ودراسة أبو عاشور وعبيدات ]16[، ودراسة عودات ]2محمد ]

ضوء ذلك تم تطوير قائمة بمجاالت املعوقات التي تواجه تنظيم النشاط 

الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري املدارس. 

ى خمسة ( فقرة توزعت عل67وتكونت أداة الدراسة في صورتها األولية من )

مجاالت: مجال املعوقات اإلدارية، واملعوقات املتعلقة باإلمكانات، ومجال 

األهل، ومجال املعوقات التي تتعلق باملنهاج، ومعوقات تتعلق بالطلبة، 

 وصيغت جميع فقرات االستبانة في االتجاه اإليجابي. 

 متغيرات الدراسة:

     لدراسة على املتغيرات اآلتية: اشتملت ا

       رات املستقلة: املتغي

     لجنس: وله فئتان )ذكر، أنثى(. * ا

 سنوات(. 10سنوات فأقل، أكثر من  10* سنوات الخبرة: ولها مستويان )

  .ستويان )تخصص انساني، تخصص علمي(* املؤهل العلمي: وله م

املتغير التابع: تمثل في اإلجابة على فقرات االستبانة ملجاالتها املختلفة لتحديد 

درجة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش 

 من وجهة نظر مديري املدارس.

 إجراءات الدراسة:

 لغرض دراسة مشكلة الدراسة ومعالجتها وتفسيرها اتبعت الخطوات التالية:

     ـــإعداد األداة بصورتها النهائية.1

لوم التربوية بجامعة جرش ـــ تم الحصول على خطاب من عمادة كلية الع2

 موجه إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة جرش لتسهيل مهمة الطالب. 

ـــ بعد الحصول على التوجيهات والتسهيالت من قبل مديرية التربية والتعليم، 3

 للتأكد من صدق محتوى األداة. ( استبانة أولية30(، تم توزيع )6)امللحق رقم 

( استبانة على عينة الدراسة خالل الفصل 140التطبيق النهائي، تم توزيع )  ـ4

  ( استبانة.125(. وتم استعادة )2018/2019الدراس ي األول من العام الدراس ي )

ـــ تم ترقيم وترميز أداة الدراسة، كما تم توزيع البيانات حسب األصول 5

 نتائج الدراسة. املحوسب للحصول على  SPSSومعالجتها إحصائيا ببرنامج 

 ومناقشتهاالنتائج . 6

والذي ينص على: ما درجة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في  السؤال األول:

 جهة نظر مديري املدارس؟املدارس الحكومية بمحافظة جرش من و 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات     

املعيارية ملجاالت معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية 

( يوضح أن الدرجة 1بمحافظة جرش من وجهة نظر املديرين، والجدول )

( واالنحرافات 2.64كانت ) الكلية للمتوسطات الحسابية للمجاالت ككل

( وبدرجة متوسطة، وربما يعود ذلك لوجود معوقات تتعلق 0.74املعيارية )

باإلمكانيات، وبالطالب؛ إضافة إلى معوقات تنظيمية، ومعوقات تتصل 

 في تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس 
ً
باملعلم، ومعوقات إدارية، مما يؤثر سلبا

 الحكومية بمحافظة جرش.

 1جدول 

 حسب  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة معوقات تنظيم النشاط الرياض ي في املدارس الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر املدير 
ً
ين مرتبة تنازليا

 املتوسطات الحسابية

 الدرجة  ملعياري ااالنحراف  املتوسط الحسابي  املجال الرقم  الرتبة

 متوسطة 1.04 2.88 باإلمكانيات تتعلق  معوقات 5 1

 متوسطة 96. 2.75 بالطالب  تتعلق  معوقات 3 2

 متوسطة 90 . 2.65 تنظيمية معوقات 4 3

 متوسطة 87. 2.55 باملعلم  تتصل معوقات 2 4

 متوسطة 92. 2.40 اإلدارية املعوقات 1 5

 متوسطة 74. 2.64 ككل  املعوقات  

  قد  للمجاالت الحسابية املتوسطات أن  أعاله( 1) الجدول  من يالحظ     

 تتعلق معوقات مجال جاء حيث متوسطة، وبدرجة( 2.40- 2.88) بين  تراوحت

 معياري   وانحراف(  2.88)   بلغ  حسابي  متوسط  بأعلى  األولى   املرتبة  في   باإلمكانيات

 حسابي   بمتوسط  بالطالب  تتعلق  التي   املعوقات  الثانية  املرتبة  في  تالها  ،(1.04)

 مجال  جاء بينما متوسطة، وبدرجة( 96). معياري  وانحراف( 2.75) بلغ

 وانحراف( 2.40) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة املرتبة في اإلدارية املعوقات

 إلجابات  إحصائًيا تحليلها بعد النتائج بينت .متوسطة وبدرجة( 92). معياري 

 الجغرافية  ومدرسات  مدرس ي   من(  4)  الجدول   في  ظهر  كما  الدراسة،  عينة  أفراد

 للصف الجغرافية كتاب تقويم أن  العراق، في األنبار محافظة مدارس في

 بدرجة جاءت املبحث، مدرس ي  نظر وجهة من العراق في اإلعدادي السادس

 هذه  وتعزى  ،(0.63) معياري  وبانحراف( 3.75) حسابي بمتوسط مرتفعة

 واالهتمام كبير، بشكل الكتاب أهداف على والتركيز املنهج مراعاة إلى النتيجة

 ملعرفة املختصة الحكومية الجهات قبل من املستمر التقويم بعملية امللحوظ

 العلمية  الجهود  إلى  السبب  يعزى   أن   ويمكن  الكتاب،  في   والقوة  الضعف  مواطن

 أن  يمكن كما الكتاب، وإعداد تأليف في التربية وزارة قبل من املبذولة والفنية

 هذا في وجدوا املدرسين  أن  يبدو إذ السابقة الكتب مع الكتاب مقارنة إلى يعود

 قيام إلى السبب يعود أن  يمكن كما السابقة، الكتب عن واضحا تميزا الكتاب

 تأليف ليتم ومنهجية علمية أسس وضع على املنهج بتطوير الخاصة اللجان 

 .أجلها من وضع التي  األهداف يحقق بما الكتاب

[  22] بشيرو [ 21] ومصلح ،[20] ويلز دراسة عن الحالية الدراسة واختلفت

 مع   تتالءم  ال  الحالية  الجغرافية  مناهج  أن   النتـائج  أظهـرت  حيـث   ،[23]   والربيعي

 .الواقع

 :بمجاالت املتعلقة للنتائج عرض يلي وفيما

     اإلدارية املعوقات مجال_ 1
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 عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

 :اآلتي النحو على كانت حيث اإلدارية، املعوقات مجال فقرات على الدراسة

 2 جدول 

  مرتبة اإلدارية باملعوقات املتعلقة للفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة 

 متوسطة 1.65 3.06 إعداد خطة سنوية للنشاط الرياض ي ليست من أولويات اإلدارة  1 1

 متوسطة 1.33 2.45 محاسبة الطلبة الذين ال يشاركون في النشاط الرياض ي من قبل املدير ينبغي  7 2

 متوسطة 1.29 2.43 مدير املدرسة نادرا ما يولي اهتماما بالنشاط الرياض ي 2 3

 متوسطة 1.14 2.34 نادرا ما يولي املدير اهتماما باألنشطة الرياضية 8 4

 متوسطة 1.15 2.34 األنشطة أو عدمها ال تهم اإلدارة مشاركة الطلبة جميعا في  10 4

 متوسطة 1.11 2.31 تقويم الخطة ال يتم تعديلها من املدير وفقا لنتائج مشاركة الطلبة  6 6

 متوسطة 1.20 2.30 مدير املدرسة يتجاهل أفكار الطلبة عند عرضها علية 3 7

 متوسطة 1.15 2.28 غير ذي أهمية عند املدير مشاركة الطالب في جميع األنشطة الرياضية أمر  4 8

 متوسطة 1.25 2.23 نادرا ما يقوم املدير بإيضاح آلية املشاركة بالنشاط الرياض ي ألولياء األمور  5 9

 متوسطة 1.28 2.23 مدير املدرسة يتجاهل أفكار الطلبة الرياضيين عند عرضها علية 9 9

 متوسطة 92. 2.40 املعوقات اإلدارية  

 بلغ  ككل اإلدارية املعوقات ملجال الحسابي املتوسط أن ( 2) الجدول  يبين      

 املتوسطات وأن  متوسطة، وبدرجة 92)). املعياري  واالنحراف( 2.40)

( 1.28 -1.65) املعيارية واالنحرافات( 3.06-2.23) بين  تراوحت قد الحسابية

 خطة إعداد" على تنص والتي ( 1) رقم الفقرة جاءت حيث متوسطة، وبدرجة

 وبمتوسط  األولى  املرتبة  في"  اإلدارة  أولويات  من  ليست  الرياض ي   للنشاط  سنوية

 ذلك  يعزى   وقد  متوسطة،  وبدرجة(  1.65)   معياري   وانحراف(  3.06)  بلغ  حسابي

 عليها واالطالع السنوية، بالخطط املدارس ومديرات مديري  اهتمام عدم إلى

 العملية  في  الرياض ي   للنشاط  التخطيط  ألهمية  اإلدارات  هذه  إدراك  لعدم  وذلك

 املواد كباقي وأنشطتها الرياضية التربية مادة مع  التعامل عدم وبسبب التربوية،

 املدير يقوم ما نادرا" ونصهما( 9و ،5) رقم  الفقرتان  جاءت ينما ،األكاديمية

 املدرسة مدير"و ،" األمور  ألولياء الرياض ي  بالنشاط املشاركة آلية بإيضاح

 وبمتوسط  األخيرة  باملرتبة"    علية  عرضها عند  الرياضيين   الطلبة  أفكار  يتجاهل

 متوسطة،  تقدير  وبدرجة(  1.28و  1.25) معياري   وانحراف  ،(2.23)  بلغ  حسابي

 الطلبة أمور  أولياء باهتمام املتجسدة املدرسة مدير رؤية إلى ذلك يعزى  وقد

 الرياض ي  بالنشاط اهتمامهم من أكثر املنهجية والحصص األكاديمية باملواد

 حصولها في السبب يكون  فقد( 9) رقم الفقرة أما للطلبة، املدرسة تعده الذي

 أنهم   الرياضيين   الطلبة  إلى  ينظر  ما  دائما  املدرسة  مدير  أن   إلى  النتيجة  هذه  على

 املدرسة مصلحة مع تتماش ى  التي  األفكار يمتلك وأنه منه، وخبرة علم أقل

 .بها التفكير للطلبة يمكن ال والتي  سواء حد على والطلبة

     باملعلم  تتصل معوقات مجال_ 2

 عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

 :اآلتي النحو على كانت حيث باملعلم، تتصل معوقات فقرات على الدراسة

 3 جدول 

  مرتبة باملعلم املتصلة باملعوقات املتعلقة للفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة

 متوسطة 1.46 2.80 قلة الدورات والبرامج التطويرية ملعلم الرياضة 15 1

 متوسطة 1.39 2.72 ندرة الفرص املتاحة ملعلم التربية الرياضية بالدورات الرياضية 21 2

 متوسطة 1.41 2.69 محدودية أنواع الرياضة التي يقدمها معلم الرياضة 16 3

 متوسطة 1.30 2.68 قلة التحفيزات التشجيعية املقدمة للمعلم املتميز  19 4

 متوسطة 1.31 2.58 قلة اهتمام املعلم بتطوير طرق التدريس املعتمدة  20 5

 متوسطة 1.53 2.53 أكثر الغيابات واالجازات لدى معلم التربية الرياضية 14 6

 متوسطة 1.19 2.52 وشأنهمأحيانا يترك املعلم الطلبة  18 7

 متوسطة 1.35 2.51 ضعف متابعة معلم التربية الرياضية للمستجدات 17 8

 متوسطة 1.28 2.49 تهاون معلم التربية الرياضية عندما يقدم معلمون آخرون بإشغال الحصة 12 9

 متوسطة 1.23 2.31 تأهيل معلم التربية الرياضية لم يكن باملستوى املطلوب  11 10

 متوسطة 1.23 2.18 شعور معلم الرياضة انه اقل شأنا من غيرة  13 11

 متوسطة 88. 2.55 معوقات تتصل باملعلم   
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  ككل  باملعلم تتصل معوقات ملجال  الحسابي املتوسط ان ( 3) الجدول  يبين       

 املتوسطات   وأن   متوسطة،  وبدرجة.(  88)  املعياري   واالنحراف(  2.55)  بلغت  قد

 املعيارية واالنحرافات( 2.80-2.18) بين  تراوحت قد املجال لفقرات الحسابية

 على  تنص  والتي (  15)  رقم  الفقرة  جاءت  حيث  متوسطة،  وبدرجة(  1.46  -1.23)

 وبمتوسط األولى املرتبة في"  الرياضة ملعلم التطويرية والبرامج الدورات قلة"

 الفقرة  تلتها متوسطة، وبدرجة( 1.46) معياري  وانحراف ،(2.80) بلغ حسابي

 الرياضية التربية ملعلم املتاحة الفرص ندرة"  على تنص والتي ( 21) رقم

 وانحراف ،(2.72) بلغ حسابي وبمتوسط الثانية املرتبة في" الرياضية بالدورات

 حرص  عدم إلى كذل في السبب يعزى  وقد متوسطة، وبدرجة( 1.39) معياري 

 ملادة  معلما باعتباره الرياضية التربية ملعلم املهنية التنمية على املدارس مديري 

 الرياضية  التربية  معلم  وأن   للطلبة،  األكاديمي   التحصيل  في  تؤثر  وال  منهجية  غير

 غير لعب عن عبارة الرياض ي  النشاط باعتبار أدائه لتنمية لدورات يحتاج ال

 غالبا،  القدم  كرة  على  تقتصر  الذكور   للطلبة  الرياضية  األنشطة  وأن  مدروس،

 للدورات  مدرسته  في  الرياضية  التربية  معلمي   أسماء  بتنسيب  يقوم  ال  املدير  وأن 

 على  رقابة لديها ليس التربية مديرية وأن  التربية، مديرية تعدها التي  التدريبية

 بالدورات  املشاركين  بين  أسماؤهم ترد ال اللذين الرياضية التربية معلمي 

 ال  محدد  بعدد  التدريبية  بالدورات  املشاركين   املعلمين   أعداد  وحصر  التدريبية،

 بينما التدريبية، بالدورات لاللتحاق املعلمين  من كبير لعدد املجال يفسح

" غيرة من شأنا اقل انه الرياضة معلم شعور " ونصها( 13) رقم الفقرة جاءت

( 1.23) معياري  وانحراف ،(2.18) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة باملرتبة

 خالل يقدمه بما الرياضة معلم ثقة قلة إلى ذلك يعزى  وقد متوسطة وبدرجة

 املسائلة نطاق وخارج الطلبة، عن للترفيه حصة باعتبارها الرياضة حصة

   .الطلبة نتائج في وزنا له يعد ال الذي التحصيل بحسب

    بالطالب  تتعلق معوقات مجال: 3

 عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

 النحو على كانت حيث بالطالب، تتعلق معوقات مجال فقرات على الدراسة

 :اآلتي

 4 جدول 

  مرتبة بالطالب تتعلق التي  باملعوقات املتعلقة للفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم  الرتبة

 متوسطة 1.24 2.98 عدم التزام الطالب بالزي الرياض ي في حصص الرياضة  23 1

 متوسطة 1.34 2.89 الدافعية عند الطالب بشأن الرياضة تدني مستوى  25 2

 متوسطة 1.22 2.79 يوجه بعض أولياء الطلبة بمنع أبنائهم من ممارسة الرياضة والتركيز على الدراسة  30 3

 متوسطة 1.27 2.78 بعض الطلبة يشكو من حاالت مرضية تمنع ممارسة الرياضة  29 4

 متوسطة 1.23 2.76 للمتفوقين من الطلبة لألنشطة الرياضية قلة الحوافز املقدمة  27 5

 متوسطة 1.29 2.74 حالة بعض الطلبة من ممارسة األنشطة الرياضية 28 6

 متوسطة 1.38 2.73 تستثمر نسبة من الطلبة دروس الرياضة للمغادرة إلى بيوتهم 31 7

 متوسطة 1.24 2.65 تفضيلهم الدروس األكاديمياتجاهات الطالب السلبية نحو التربية الرياضية بسبب  26 8

 متوسطة 1.26 2.60 تدني الحوافز التي تشجع الطالب على ممارسة الرياضة 22 9

 متوسطة 1.29 2.58 تأخر نسبة كبيرة من الطلبة في املشاركة بالنشاط الرياض ي  24 10

 متوسطة 96. 2.75 معوقات تتعلق بالطالب   

  ككل   بالطالب  تتعلق  معوقات  ملجال   الحسابي  املتوسط  أن (  4)  الجدول   يبين       

 بين  تراوحت قد الحسابية املتوسطات وأن  متوسطة، وبدرجة( 2.75) بلغ

 حيث متوسطة، وبدرجة( 1.24- 1.29) املعيارية واالنحرافات( 2.98- 2.58)

 في  الرياض ي  بالزي  الطالب التزام عدم" على تنص والتي ( 23)  رقم الفقرة جاءت

 وانحراف( 2.98) بلغ حسابي وبمتوسط األولى املرتبة في" الرياضة حصص

 الطلبة حماس عدم إلى ذلك يعزى  وقد متوسطة، وبدرجة( 1.24) معياري 

 يعزى   قد  كما  للطلبة،  املعلم  يقدمها  التي   لألنشطة  أو  الرياضية  التربية  لحصص

 رياض ي   زي   شراء  من  تمنعهم  التي   لألسر  االقتصادية  األوضاع  إلى  ذلك  في  السبب

 الرياض ي،  الزي   من  أكثر  منه  االستفادة  للطلبة  يمكن  بلباس  استبداله  وتفضيل

 املشاركة في الطلبة من كبيرة نسبة تأخر" ونصها( 24) رقم الفقرة جاءت بينما

 وانحراف ،(2.58) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة باملرتبة" الرياض ي  بالنشاط

 لحصة الطلبة اعتبار إلى ذلك يعزى  وقد متوسطة وبدرجة( 1.29) معياري 

 وأن  األكاديمية املواد زخم من واستراحة ترفيه حصة أنها الرياضية التربية

 .عنه غنى  في هو جسدي عبء الرياضية باألنشطة املشاركة

     تنظيمية معوقات مجال: 4

 عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

:اآلتي النحو على كانت حيث تنظيمية، معوقات مجال فقرات على الدراسة

  

 5 جدول 

  مرتبة التنظيمية باملعوقات املتعلقة للفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم  الرتبة

 متوسطة 1.25 2.86 قصور النظم املالية في مواجهة متطلبات الرياضة املدرسية  39 1

 متوسطة 1.36 2.84 صعوبات في توفير وسائط لنقل املجاميع الطالبية 42 2

 متوسطة 1.30 2.81 املناهج ال تهتم بمراعاة مطالب نمو املتعلمين  37 3
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 متوسطة 1.40 2.74 املواصالت غير مؤمنة لنقل الفرق الرياضية لحضور املسابقات 40 4

 متوسطة 1.24 2.71 املناهج ال تهتم بمراعاة مطالب نمو املتعلمين  38 5

 متوسطة 1.36 2.70 الوزارة واملديرية للتربية الرياضيةقلة الدورات التي تعقدها  33 6

 متوسطة 1.22 2.67 الزمن املخصص للرياضة غير كاف لتحقيق أهدافها 32 7

 متوسطة 1.29 2.66 اقتصار ممارسة األنشطة الرياضية على بعض األلعاب فقط  36 8

 متوسطة 1.27 2.58 النشاط الرياض ي واملسابقات ال ترافقها توعية إعالمية 41 9

 متوسطة 1.32 2.51 هناك في اإلدارة من ينظر للرياضة على أنها نزف وضياع وقت  43 10

 متوسطة 1.23 2.37 غياب مقرر للتربية الرياضية أسوة ببقية املقررات الدراسية  34 1

 متوسطة 1.25 2.35 ترتيب حصة الرياضة في الجدول املدرس ي غير مالئم 35 2

 متوسطة 90 . 2.65 معوقات تنظيمية  

 بلغ  ككل تنظيمية معوقات ملجال الحسابي املتوسط أن ( 5) الجدول  يبين       

- 2.35) بين  تراوحت قد الحسابية املتوسطات وأن . متوسطة وبدرجة( 2.65)

 جاءت حيث متوسطة، وبدرجة( 1.40- 1.25) املعيارية واالنحرافات( 2.86

 متطلبات مواجهة في املالية النظم قصور " على تنص والتي ( 39)  رقم الفقرة

 وانحراف( 2.86) بلغ حسابي وبمتوسط األولى املرتبة في" املدرسية الرياضة

 شراء أن  إلى ذلك وراء السبب يرجع وقد متوسطة، وبدرجة( 1.25) معياري 

 اإلمكانات  وأن  آلخر، وقت من  وتجديد تطوير إلى يحتاج الرياضية املعدات

 بينما  كافية،  غير  املدرسة  قبل  من  الرياضية  لألجهزة  املخصصة  وامليزانية  املادية

 غير املدرس ي  الجدول  في الرياضة حصة ترتيب " ونصها( 35) رقم الفقرة جاءت

( 1.25)  معياري   وانحراف  ،(2.35)  بلغ  حسابي  وبمتوسط  األخيرة  باملرتبة"  مالئم

 بحيث  الرياضة  حصة  وقت  االهتمام  قلة  إلى  ذلك  يعزى   وقد  متوسطة،  وبدرجة

 ويصل  الدراس ي، العبء من الطلبة يرتاح لكي الجدول  نهاية في غالبا يضعونها

 الدوام نهاية في الرياضية التربية حصة وجود باعتبار املدارس ببعض الحد

 .املدرسة  مغادرة  الطلبة  على  أن  ويقررون   اليوم  ذلك  في  للدوام  نهاية  أنه  املدرس ي 

    باإلمكانيات  تتعلق معوقات مجال: 5

 عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

 النحو   على  كانت  حيث  باإلمكانيات،  تتعلق  معوقات  مجال  فقرات  على  الدراسة

 :اآلتي

 6 جدول 

  مرتبة باإلمكانيات تتعلق التي  باملعوقات املتعلقة للفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم  الرتبة

 متوسطة 1.39 3.11 الغرفة الخاصة بتغيير مالبس الالعبين غير متوفرة  48 1

 متوسطة 1.41 3.08 ضعف في صيانة األجهزة واألدوات  47 2

 متوسطة 1.41 2.94 بعض التجهيزات غير صالحة وسريعة العطل  49 3

 متوسطة 1.36 2.94 أحيانا يتم إشغال الساحات الرياضية بأمور أخرى  50 3

 متوسطة 1.33 2.92 الشتاء ندرة الصاالت املغلقة ملمارسة الرياضة في فصل  46 5

 متوسطة 1.25 2.82 األدوات الرياضية غير كافية ملمارسة األنشطة الرياضية بأنواعها 44 6

 متوسطة 1.36 2.81 املالعب ال تتوفر فيها شروط السالمة  45 7

 متوسطة 1.44 2.74 اإلمكانيات املالية لشراء األجهزة غير متوفرة  52 8

 متوسطة 1.33 2.73 األدوات الرياضية بحاجة لتنظيمغرفة  53 9

 متوسطة 1.23 2.70 قلة خبرة من يشتري أو يستورد األجهزة الرياضية 51 10

 متوسطة 1.04 2.88 معوقات تتعلق باإلمكانيات  

 باإلمكانيات تتعلق معوقات ملجال الحسابي املتوسط أن ( 6) الجدول  يبين       

 ما تراوحت قد الحسابية املتوسطات وأن . متوسطة وبدرجة( 2.88) بلغ ككل

 حيث متوسطة، وبدرجة( 1.39-1.23) املعيارية واالنحرافات( 3.11-2.70) بين 

 مالبس  بتغيير الخاصة الغرفة" على تنص  والتي ( 48)  رقم الفقرة جاءت

 وانحراف ،(3.11) بلغ حسابي وبمتوسط األولى املرتبة في" متوفرة غير الالعبين 

 اإلمكانات  في القصور  إلى ذلك يعزى  وقد متوسطة، وبدرجة( 1.39) معياري 

 تزدحم التي  الدراسية للصفوف املدارس في الصفية الغرف وتخصيص املادية

 يستورد أو يشتري  من خبرة قلة" ونصها( 51) رقم  الفقرة جاءت بينما بالطلبة،

 وانحراف ،(2.70) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة باملرتبة" الرياضية األجهزة

 العاملين  كفاءة درجة أن   إلى  ذلك  يعزى   وقد  متوسطة،  وبدرجة(  1.23)  معياري 

 سنوات  يمتلكون  وال متدنية، الرياضية باألجهزة املدارس تجهيز على القائمين 

 أن  إلى   إضافة  املرتفعة،  الجودة  ذات  األجهزة  لتمييز  تخولهم  التي   الكافية  الخبرة

 .املستوردة األجهزة نوعية لتحسين  كاف غير الوزارة قبل من التمويل

    :الثاني السؤال نتائج عرض: رابعا

 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل: الثاني السؤال نص

 النشاط تنظيم معوقات لدرجة تقديراتهم في الدراسة عينة أفراد إجابات

 ملتغيرات  تعزى  املدارس مديري  نظر وجهة من جرش بمحافظة الرياض ي 

 العلمي؟  واملؤهل الخبرة، سنوات وسنوات الجنس،

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة     

 تنظيم معوقات لدرجة تقديراتهم في الدراسة عينة أفراد إلجابات املعيارية
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 مديري   نظر  وجهة  من  جرش  بمحافظة  الحكومية  املدارس  في  الرياض ي   النشاط

 ولبيان   العلمي   واملؤهل  الخبرة،  سنوات  وسنوات  الجنس،  متغير  حسب  املدارس

 ،" ت" اختبار استخدام تم الحسابية املتوسطات بين  اإلحصائية الفروق

 .ذلك توضح أدناه والجداول 

 الجنس : 1

 7 جدول 

  املدارس  في   الرياض ي النشاط تنظيم معوقات لدرجة  تقديراتهم في  الدراسة عينة أفراد إجابات على الجنس ألثر " ت" واختبار  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 املدارس  مديري  نظر  وجهة من جرش  بمحافظة الحكومية

االنحراف  املتوسط الحسابي  العدد  الجنس  

 املعياري 

 قيمة

 "ت"

الداللة   درجات الحرية

 اإلحصائية

 793. 123 262. 80. 2.37 44 ذكر  املعوقات اإلدارية

    99. 2.41 81 انثى

 456. 123 747. 91. 2.47 44 ذكر  معوقات تتصل باملعلم 

    85. 2.59 81 انثى

 000. 123 3.756 88. 2.34 44 ذكر  معوقات تتعلق بالطالب 

    92. 2.98 81 انثى

 000. 123 3.730 79. 2.27 44 ذكر  معوقات تنظيمية

    88. 2.86 81 انثى

 000. 123 3.756 85. 2.43 44 ذكر  معوقات تتعلق باإلمكانيات

    1.06 3.12 81 انثى

 002. 123 3.159 67. 2.37 44 ذكر  املعوقات ككل 

    73. 2.79 81 انثى

 الجنس ألثر تعزى  إحصائية داللة ذات فروق  وجود( 7) الجدول  من يتضح     

 اإلدارية، املعوقات مجالي باستثناء الكلية، الدرجة وفي املجاالت جميع في

 ذلك يرجع وقد. االناث لصالح الفروق وجاءت  باملعلم، تتصل التي  واملعوقات

 عملهن ملمارسة مغلقة لصاالت اإلناث تحتاج حيث ودينية، اجتماعية، ألمور 

 من رؤيته وتسهل مكشوفا املكان  يكون  ال بحيث الرياضية، األنشطة تأدية في

 املتوفرة، املادية اإلمكانات قلة بسبب توفيره يمكن ال ما وهذا الذكور، قبل

 ، Sofo & [17] Asola ودراسة ،[16] عودات دراسة مع الدراسة هذه وتتفق

  إلى  أشارت والتي  ،[4] الحق عبد ودراسة Kinnunen & Lewis[ 24] ودراسة

 متوسطات بين  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 بينما. اإلناث لصالح الجنس متغير إلى تعزى  الدراسة عينة أفراد إستجابات

[  26]الحافظ عبد دراسة و[ 25]السرحان  دراسة مع الدراسة هذه تختلف

 عدم  إلى  الدراسات  هذه  نتائج  أشارت  حيث  ،[27]  مخامرة  بها  قام  التي   والدراسة

 بين ( α≤  0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ملعوقات في الجنس متغير إلى تعزى  الدراسة عينة أفراد إستجابات متوسطات

 والتي [ 5]سعادات ودراسة الجنس، ملتغير تعزى  الرياضية التربية تدريس

 بين  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى أشارت

 لصالح الجنس، متغير إلى تعزى  الدراسة عينة أفراد إستجابات متوسطات

 .الذكور 

 الخبرة سنوات: 2

 تنظيم معوقات لدرجة تقديراتهم في  الدراسة عينة أفراد إجابات على الخبرة سنوات سنوات ألثر " ت" واختبار  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 8 جدول 

 املدارس  مديري  نظر  وجهة من جرش بمحافظة  الحكومية املدارس في الرياض ي النشاط

 قيمة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة 

 "ت"

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 070. 123 1.830 91. 2.60 44 سنوات 10-1من  املعوقات اإلدارية

    91. 2.29 81 سنوات 10اكثر من 

 556. 123 591.- 81. 2.48 44 سنوات 10-1من  معوقات تتصل باملعلم 

    91. 2.58 81 سنوات 10اكثر من 

 367. 123 905.- 91. 2.65 44 سنوات 10-1من  معوقات تتعلق بالطالب 

    98. 2.81 81 سنوات 10اكثر من 

 240. 123 1.180- 88. 2.52 44 سنوات 10-1من  معوقات تنظيمية

    90 . 2.72 81 سنوات 10اكثر من 

 055. 123 1.938- 90. 2.64 44 سنوات 10-1من  معوقات تتعلق باإلمكانيات

    1.09 3.01 81 سنوات 10اكثر من 
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 440. 123 774.- 78. 2.57 44 سنوات 10-1من  املعوقات ككل 

    74. 2.68 81 سنوات 10اكثر من 

 مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق وجود  عدم(  8)  الجدول   من  يتضح      

 سنوات   متغير  إلى  تعزى   الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بين  الداللة

 أن إلى يعود ذلك في السبب ولعل. الكلية الدرجة وفي املجاالت جميع في الخبرة

 املتاحة  باإلمكانيات  يرتبط  أنشطة  من  وخارجها  املدرسة  داخل  تفعيلة  يمكن  ما

 املقدم الرياض ي  النشاط يتأثر ال وبذلك املعلم أداء يكون  اإلمكانيات وبحسب

 ،[ 16] عودات دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق. الخبرة سنوات بسنوات

 وعبيدات   عاشور   أبو  دراسة[  26]  الحافظ  عبد  ودراسة[  25]  السرحان   ودراسة

  دالة فروق توجد عدم إلى نتائجها أشارت التي [ 15]
ً
 مستوى  عند إحصائيا

 سنوات ( 5/1العمل، مجال في الخبرة سنوات ملتغير تعزى  اإلحصائية الداللة

 وذلك الطلبة، ومجال والفني  اإلداري  املجال باستثناء) سنوات 10 من وأكثر

 نتائج وتختلف. ،[27] مخامرة ودراسة ،( 1/5) من الخبرة سنوات ذوي  لصالح

 فروق وجود إلى نتائجها أشارت والتي  ،[ 5] سعادات دراسة مع الدراسة هذه

 أفراد إستجابات متوسطات بين  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 .سنوات( 1/5) من لصالح الخبرة سنوات متغير إلى تعزى  الدراسة عينة

 العلمي  املؤهل: 3

 9 جدول 

  في الرياض ي النشاط تنظيم معوقات لدرجة تقديراتهم في  الدراسة عينة أفراد إجابات على العلمي املؤهل ألثر " ت" واختبار  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 املدارس  مديري  نظر  وجهة  من جرش بمحافظة الحكومية املدارس

 قيمة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املؤهل  

 "ت"

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 001. 123 3.337- 85. 2.16 68 تخصص انساني  املعوقات اإلدارية

    92. 2.69 57 تخصص علمي 

 106. 123 1.630- 99. 2.43 68 تخصص انساني  معوقات تتصل باملعلم 

    68. 2.68 57 تخصص علمي 

 310. 123 1.020- 1.04 2.67 68 تخصص انساني  معوقات تتعلق بالطالب 

    85. 2.85 57 تخصص علمي 

 059. 123 1.909- 90. 2.51 68 انساني تخصص  معوقات تنظيمية

    87. 2.82 57 تخصص علمي 

 199. 123 1.292 1.09 2.99 68 تخصص انساني  معوقات تتعلق باإلمكانيات

    97. 2.75 57 تخصص علمي 

 114. 123 1.590- 82. 2.55 68 تخصص انساني  املعوقات ككل 

    62. 2.76 57 تخصص علمي 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر 9أظهرت نتائج الجدول )     

املؤهل العلمي في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية، باستثناء مجال املعوقات 

اإلدارية، وجاءت الفروق لصالح التخصصات العلمية. وقد يعزى السبب في 

تأثير املؤهل العلمي )تخصص انساني، تخصص علمي(، ذلك إلى عدم 

بالتخصص بشكل خاص وإنما يعتمد االختالف باختالفات املوارد 

واإلمكانيات، إال في حال املعوقات اإلدارية فيكون السبب هو قلة املمارسة لدى 

[، ودراسة 25]   [، والسرحان 27املدير، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مخامرة ] 

[.5[، وتختلف مع دراسة سعادات ]4[، دراسة عبد الحق ]26] عبد الحافظ

     

 التوصيات. 7

 في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة فإن الباحث يوص ي بما يلي:

 أوال: االستنتاجات 

 من خالل تحليل ومناقشة نتائج الدراسة يمكن استنتاج اآلتي:

ت تنظيم النشاط _ أن النتيجة الكلية للسؤال األول وهو درجة معوقا

 الرياض ي، كانت بدرجة متوسطة.

_ أن املجال الذي حصل على املرتبة األولى من بين املجاالت الخمس كان مجال 

( وانحراف 2.88معوقات تتعلق باإلمكانات، بأعلى متوسط حسابي بلغ )

 ( وبدرجة متوسطة.1.04معياري )

بتغيير مالبس الالعبين ( والتي تنص على "الغرفة الخاصة  48_ وأن الفقرة رقم )

( وانحراف معياري 3.11غير متوفرة" جاءت في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة.1.39)

ـــ أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املتغيرات الثالث تعزى ألثر الجنس، 4

 واملؤهل العلمي.بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر سنوات الخبرة 

 ثانيا: التوصيات

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، فإنها توص ي باآلتية: 

_ أن يولي املدير اهتماما بإعداد خطة سنوية للنشاط الرياض ي وأن تكون من 

 أولويات اإلدارة.

اإلدارة   _ تشجيع املدير للطلبة الذين ال يشاركون في النشاط الرياض ي، واهتمام

 بمشاركة الطلبة جميعا في األنشطة الرياضية.

 _ متابعة معلم التربية الرياضية للمستجدات التي تطرأ على صعيد عمله. 
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_ عدم قبول معلم التربية الرياضية بإشغال حصة الرياضة من قبل املعلمين 

 اآلخرين، إال في حال غيابه.

طاءه الدورات التدريبية _ الحرص على تأهيل معلم التربية الرياضية وإع

 املناسبة. 

 _ زيادة الحوافز التشجيعية للطلبة ملمارسة الرياضة.

_ أن تعمل الوزارة على وضع مقرر للتربية الرياضية أسوة ببقية املقررات 

 الدراسية.

 ثالثا: دراسات مستقبلية مقترحة:

هة نظر _ إجراء دراسة عن املعوقات التي تواجه مدارس البنين والبنات من وج

 املعلمين واملعلمات.

_ إجراء دراسة مسحية عن امكانات املدارس في محافظة جرش من حيث 

 متطلبات التربية الرياضية فيها من وجهة نظر معلميها.

إجراء دراسة لقياس درجة أهمية التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي العلوم 

 اإلنسانية والعلمية الصرفية.

 املراجع 

 املراجع العربية أ. 

( دور مديري املدارس األساسية الحكومية في 2018[عتمة، أمل شاهر )1] 

محافظة جرش في تفعيل األنشطة الالمنهجية لدى الطلبة من وجهة 

نظر املعلمين )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة جرش، جرش، 

 األردن.

ز في مراك( معوقات ممارسة النشاط الرياض ي 2015[ محمد، أفراح )2]

رسالة ماجستير غير  والية الخرطوم(-التدريب املنهي وريادة األعمال

 السودان.  الخرطوم، منشورة)جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،

( دور مديرين املدارس في تفعيل مشاركة 2008[ عبد الحق، عماد صالح )4]

ية. الطلبة باألنشطة الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياض

 )بحث غير منشور(، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. 

( معوقات الرياضة املدرسية في مديريات شمال 2010[ سعادات، موفق )5]

الضفة الغربية من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية، مجلة 

(.  256، 223(، ص )2(، العدد )5جامعة الخليل للبحوث، املجلد )

 الخليل، فلسطين.

(. معوقات ممارسة البرامج واألنشطة 2004محفوظ، مجدي عاطف ) [6]

(، 5الجماعية بمراكز الشباب. املؤتمر العلمي السابع عشر، املجلد )

 كلية الخدمات اإلجتماعية، جامعة حلوان، حلوان، مصر.

(. النشاط املدرس ي وعالقة املدرسة باملجتمع. 2002[ الدخيل، محمد )7]

 .ن الخريجيالرياض، دار 

(. 2010[ )الالئحة املنظمة للنشاط الرياض ي املدرس ي )النشاط الداخلي(، )8]

http://www.edu.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/

CS/Sports/  Documents/ Policy.pdf 

( دور النشاط البدني 2014[ حاج صدوق، عبد الرحمن وشماني، محمد )9]

التربوي في تنمية التفاعل االجتماعي لدى تلميذ مستوى الثالثة الرياض ي  

ثانوي. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة خميــــس مليانــــة، الجزائر، 

 الجزائر.

(. الصادرة 2012( لسنة )1[ تعليمات النشاط الرياض ي املدرس ي رقم )10]

  1994( لسنة 3/د( من قانون التربية والتعليم رقم )6بمقتض ى املادة )

 وتعديالته. عمان، األردن.

( دوافع ممارسة النشاط البدني 2015[ مرايمي، حمزة ومعاطو، محمد )11]

الرياض ي التربوي وعالقته بالقيم االجتماعية في الطور الثانوي، )رسالة 

ماجستير غير منشورة(. جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة، 

 الجزائر، الجزائر.

تحقيق  فيتأثيرات النشاط البدني الرياض ي ( 2014ف، نسيمه )بومعرا [12]

بسكر،  -التوافق النفس ي االجتماعي للمراهق. جامعة محمد خيضر

،ص 8جامعة الوادي العدد  –جتماعية ال مجلة الدراسات والبحوث ا

(125/140 .) 

-https://mawأهمية التربية الرياضية، (.2015[ طالع، وسام )13]

doo3.com(.6/12/2018كتروني، تم االسترداد بتاريخ ). موقع إل 

( دور الرياضة املدرسية في 2015[ مراد، بوعسكر وعبد القادر، مزاري )14]

انتقاء املواهب وتوجيهها إلى النوادي. )رسالة ماجستير غير منشورة( 

 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة، الجزائر، الجزائر.

( معيقات 2013وعبيدات، مليا محمد )[ أبو عاشور، خليفة مصطفى 15]

الرياضة املدرسية التي تواجه مديري املدارس ومعلمي التربية الرياضية 

وانعكاساتها على الطلبة في املدارس الحكومية التابعة ملحافظة إربد  

د )
ّ
. ص  2 (، العدد43والحلول املقترحة. دراسات العلوم التربوية، املجل

 ة، عمان، األردن.( الجامعة األردني686، 663)

( التحـــديـــات التي تواجـــه معلمي التربيـــة البـــدنيـــة في 2015[ عودات، معين )16]

ــور(. الجامعة األردن من وج ــ ـــ ــهم، )بحث غير منشــ ــ ـــ هة نظر املعلمين أنفســ

   الهاشمية، الزرقاء، األردن.

ــــر خميس )21] ــــيم نصــ ــــلح، نســ (. تقويم منهاج الجغرافيا في املرحلة 2010[ مصــ

ــتير،   ــالة ماجسـ ــية العليا في ضـــوء بعض اإلتجاهات العاملية ا رسـ ــاسـ األسـ

 م املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.قـس

ــــير، نوال )[  22] ـــ ـــ ــــاط الر 2006بشــ ـــ ـــ ــــة النشــ ـــ ـــ ــــ ى ی(. معوقات ممارســ ـــ ـــ ــــ ى  اضــ ـــ ـــ املدرســ

ـــــطـــة   ةیـــ لطـــالبـــات املرحلـــة الثـــانو  ـــ ـــ ــاركـــة واالنشــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــب محـــددات املشــ ـــ ـــ ـــ حســ

ـــــــ  ـــ ـــ ـــــودان للعلوم املرغوبـــة، )رـسـ ـــ ـــ ـــــورة(، جـــامعـــة الســ ـــ ـــ ـــــتير منشــ ـــ ـــ الـــة مـــاجســ

 السودان. ة،یاضیالر  ةیالترب ا،یالدراسات العل ةیكل ا،یوالتكنولوج

ـــــم عبيس ) [23] ـــ ـــ ـــاســ ـــذراء بــ ــــاد  2016الربيعي، عــ ــــاب مبــ (. تقويم محتوى كتــ

الجغرافية العامة للصــــف األول متوســــط في ضــــوء معايير ضــــمان جودة 

ـــــيـــــة للعلوم التربويـــــة التعليم األمريكيـــــة، مجلـــــة كليـــــة  ـــ ـــ ــــــاســ ـــ ـــ ـــ التربيـــــة األســ

 .25واإلنسانية، العدد

التربية  (. املشــــكالت التي تواجه معلمي ومعلمات2010الســــرحان، ســــعد )[  25]

الشـمالية من وجهة نظرهم، )رسـالة ماجسـتير  الرياضـية في لواء البادية 

 األردن.اليرموك، إربد، غير منشورة(، كلية التربية الرياضية، جامعة 

ــافظ،[ 26] ــد الحـ ــارك، )عبـ ـــــط مبـ ـــ ـــ ــاســ ــد البـ ــه 2009عبـ ـــــكالت التي تواجـ ـــ ـــ (. املشــ

 العلوم محافظةالزرقاء.دارســـــات، الرياضـــــة املدرســـــية في مديريات تربية

جلد)
ّ
 .الزرقاء (.، ريمان 2(،العدد)36التربوية،امل
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هم معوقات تدريس التربية .  (2012كمال خليل ) رة،خامم[  27]
ٔ
ــــــية في ا ـــ الرياضــ
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OBSTACLES TO ORGANIZING 

SPORTS ACTIVITY IN THE PUBLIC 

SCHOOLS IN JERASH GOVERNORATE 

FROM THE POINT OF VIEW OF 

SCHOOL PRINCIPALS 

      JUMAA SARIH AL-KUBAISI       MOHAMED NAJEH MAHMOUD ZIADNA 

                                 Jerash University                                        Jerash University 

 

ABSTRACT _ The study aimed at identifying the degree of obstacles to organizing sports activity in the 

public schools in Jerash Governorate. From the point of view of school principals, the study's population 

consisted of (177) principals of public schools in Jerash Governorate (78) male, and (99) female. A simple 

random sample of (125) principals working in the public schools in Jerash Governorate (2019-2018), of 

which (44) managers and (81) managers. The results of the study showed that the degree of impediments 

of the regulation of the irrigation activity in the government schools in Jerash. From the principals' point 

of view, they were average, and the mean for the domains as a whole was (2.64) and standard deviations 

(0.74). In addition, there were statistically significant differences due to the effect of sex in all domains, the 

obstacles related to the teacher, and the differences all came in the favor of females. Furthermore, the 

absence of statistically significant differences due to the effect of years of experience in all domains and in 

the total mean. Moreover, the absence of differences of statistical significance attributed to the impact of 

scientific qualification in all domains and in the total degree, except for the field of administrative obstacles, 

and the differences also came in the favor of scientific disciplines. 

KEYWORDS: Obstacles, of principals Sports Activity, public schools, Jerash Governorate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


