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ٓخ,حُلٔذهللحُز١ػِْرخُوِْ,ػِْحإلٗغخٕحُظخرش٣ٖ حُلٔذهللكٔذحُشخًش٣ٖ

رؼؼض"ٝحُظالسٝحُغالّػ٠ِعخًٖحُشٝعٝطخكذحُلٞعحُوخثَ.٣ُْؼِْ اٗٔخ

,ع٤ذٗخدمحمع٤ذحأل٤ُٖٝٝح٥خش٣ٖ."ٓؼِٔخ

ْر ِلً أَْمِري *َرّبِ اْشَرْح ِلً َصْدِري  ن لَِّسانًِ * َوٌَّسِ .ِلًٌَْفمَُهوا لَوْ *  َواْحلُْل ُعْمَدةً ّمِ

ٝشخسف ٜٗخ٣ش رذح٣ش ٜٗخ٣ظٚ,ٌَُ ػ٠ِ حُٔظٞحػغ حُؼَٔ ٣شٌشٝٛزح ال ٖٓ

 حُخِنال٣شٌشحُخخُن.

ٖٝٓ ًِٔخصكؤ٢٘ٗٛ٘خ ٤ِ٣نٖٓ ك٤ٔخ حعؼخك٢ ُـظ٢ػٖ حطلذعخـالُؼـض

حُذًظٞس حُشعخُش ٛزٙ حُٔششفػ٠ِ حُشحثغ حُظشر١ٞ ُألٗٔٞرؽ ٝػشكخٕ كٞحصشٌش

شحُٔٔضٝؽرخُِزخهحٌُز٤شخٓخك٤٤ضُِـٜذؤرو٠ٓٔظ٘ ,ٝعحُٔلظشّرشح٤ْٛشلخدساكغٖ

 حإلكظشحّ.ٝحألددٝأػ٠ِدسؿخص

ؿض٣ًَٔخحطوذّرٞحكشحُشٌشٝحُؼشكخُِٕزٝحصأػؼخءُـ٘شحُٔ٘خهششحشٌشًْ

 ٌِْرٔ٘خهششٛزٙحُشعخُشٝػ٠ِؿٜذًْٝطٞؿ٤ٜخطٌْإلٗـخصٛخ.حُشٌشػ٠ِطلؼ

ٓشر٤  إًٔٞ ٤ًق ػ٢ِ٘ٔ خزشحُٖٝٔ ٝحخظظش ط٘غ٠خ ال رٌِٔخص حُغ٤ٖ٘ ص

حألعظخرحإل٣ـخر٢حُلش٣ذحألٗٔٞرؽطلخسمٓل٤خٙالطخكذطِيحالرظغخٓشحُغخكشسحُظ٢

 ٌشٝحُظوذ٣شٝحُؼشكخٕ.شحُذًظٞسٓلٔٞدحُلذ٣ذ١حُٔلظشًَّحُ

حطوذّٖٓسك٤و٢ حُظذ٣نعخٓشحُٔ٘خػغٚحُٔلطشحُؼ٤ِٔشحُذسدك٢ٛزًٙٔخ

 شحُشٌشٝخخُضحأل٤٘ٓخصرخُظٞك٤نٝحُششخد.كشحٕحُٔغخػلٚرٞحكٝحُظذ٣ن
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ع٤ذحُٔشع٤ِٖع٤ذٗخدمحمملسو هيلع هللا ىلص.ٓؼِْحُ٘خطحُخ٤شا٠ُ

حٝاكغخٗ ٝحُذ١ّا٠ُ .خرش 



.ػخثِظ٢صٝؿظ٢...أر٘خث٢...أخٞح٢ٗ...أخٞحط٢ا٠ُ



حألطذهخءٝحُضٓالءك٢ًٌَٓخٕ.ا٠ُ

كَحُذسحع٤ش.حًَٖٓػ٢ِ٘ٔك٢ٓخظِقحُٔش٠اُ



.ا٠ًَُٓـظٜذك٢ٓـخٍحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْحُٔلذُِظلٞمٝحإلٗـخص



.أٛذ١ُْٜٛزححُؼَٔحُٔظٞحػغ

ؿؼِٚهللاطؼخ٠ُخخُظخ ُٞؿٜٚحٌُش٣ْ.
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 َظز ٔعٓخ يٍ انزٚبضٛخ انززثٛخ يبدح رذرٚض رٕاعّ انزٙ انًشكالد

 ػًبٌ انؼبصًخ يذارص فٙ انزٚبضٛخ انززثٛخ ٔيؼهًٙ انطهجخ

 إػذاد

 يُٕر ػٛذ طهًٛبٌ انمبطى 

 فاشزإ

 إثزاْٛى شحبدححظٍ فٕاس د. 

 انًهخص

 

حُظ٢طٞحؿٚطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشحُذسحعشطوظ٢حُٔشٌالصٛذكض

ُٝظلو٤نأٛذحفحُذسحعشطْحعظخذحّحُؼخطٔشػٔخٕ,ٓذحسطُش٣خػ٤شك٢حُطِزشٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شح

ٓـخالص:ش(كوشسٓٞصػشػ٠ِخٔغ57,ٝحعظخذحّحعظزخٗشطٌٞٗضٖٓ)حُٔغل٢ٜٔ٘ؾحُٞطل٢حُ

ٝحإل حُٔذسع٤ش, حُٔخد٣شحإلدحسس حُظشر٤شٌٓخٗخص ٓخدس ٝطذس٣ظ ٝحُٔؼِْ, ٝحُطِزش, ٝحُٔخ٤ُش,

 ٝطٌٞٗض ٝػزخطٜخ, طذهٜخ ٖٓ حُظؤًذ رؼذ )حُش٣خػ٤ش, ٖٓ حُذسحعش ٝؽخُزش384ػ٤٘ش ؽخُز خ )

خٝٓؼِٔش170ٝ)  ٔ ٗخػٞس,علخد(ك٢ظؼ٤ِْ)ٝحد١حُغ٤ش,حُظشر٤شٝحُٓذحسطٓذ٣ش٣خصك٢(ٓؼِ

 حألسدٕ.

ٖٓٝؿٜش٘ظخثؾا٠ُإٔحُٔشٌالصححُٝأشخسص حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس ُظ٢طٞحؿٚ

حُؼخطٔشػٔخًٕخٗضرذسؿشٓظٞعطشٓذحسطٗظشحُطِزشك٢ أظٜشصٝؿٞدكشٝمرحص,ًٔخ

حُظشر٤ش(ك٢حُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿشطذس٣ظٓخدسα=0.05دالُشاكظخث٤شػ٘ذٓغظٟٞحُذالُش)

 ُٔظـ٤ش طؼضٟ ؿ٘ظحُش٣خػ٤ش حُطِزش حإلٗخع, حُوطخعُُٝظخُق ُٝظخُق حُٔششكش ٔظـ٤شحُغِطش

٘ظخثؾا٠ُإٔحُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشحُأشخسصٝ.حُل٢ٌٓٞ

حُش٣خػ٤شك٢ حُؼخطٔشػٔخًٕخٗضرذسؿشٓظٞعطشٓذحسطٗظشٓؼ٢ِٔحُظشر٤ش أظٜشص,ًٔخ

حُٔؼ٤ِٖٔؿ٘ظُٔظـ٤شطؼضٟ(α=0.05ٝؿٞدكشٝمرحصدالُشاكظخث٤شػ٘ذٓغظٟٞحُذالُش)
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 حُل٢ٌٓٞحُزًٞسُٝظخُق حُوطخع ُٝظخُق حُٔششكش حُغِطش رحصٝٓظـ٤ش كشٝم ٝؿٞد ٝػذّ ,

ُِٔؼ٤ِٖٔ ٝحُخزشس حُؼ٢ِٔ, حُٔئَٛ ُٔظـ٤شحص طؼضٟ اكظخث٤ش طٞحؿٚدالُش حُظ٢ حُٔشٌالص ك٢

ُظشر٤شحُش٣خػ٤ش,ٝأٝط٠حُزخكغرؼشٝسساػخدسحُ٘ظشك٢ٓخدسحطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش

ٝحُؼَٔػ٠ِٓغخٝحطٜخٓغحُٔٞحدحُذسحع٤شحألخشٟ,ٖٓك٤غاػذحدٓوشسدسحع٢ٓ٘خعذُِٔخدس

ٝحألدٝحص ٝحألؿٜضس حالٌٓخٗخص طٞك٤ش ٝػشٝسس ُِطِزش, حُؼخّ حُٔؼذٍ ك٢ ػالٓظٜخ ٝحكظغخد

ٝحُطِزش.حُش٣خػ٤شحُٔظؼِوشرظذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شُظلغ٤ٖحألدحءحُؼخُِّٔؼ٤ِٖٔ

 .انًشكالد, رذرٚض يبدح انززثٛخ انزٚبضٛخ, يؼهًٙ انززثٛخ انزٚبضٛخ انكهًبد انًفزبحٛخ:
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Abstract 

The study aimed to investigate the problems facing the teaching of 

physical education from the point of view of students and physical 

education teachers in the schools of the capital Amman. In order to 

achieve the objectives of the study, the descriptive method was used. The 

questionnaire consisted of 57 items divided into five areas: school 

administration, The study sample consisted of (384) students and (170) 

teachers and teachers in the directorates of education (Wadi Sir, Naour, 

Sahab) in Jordan. 

 

The results indicated that the problems facing the teaching of 

physical education from the point of view of students in the schools of the 

capital Amman were medium, and there were significant differences at 

the level of (α = 0.05) in the problems facing the teaching of physical 

education due to the gender variable For the female, for the change of the 

supervisory authority and for the government sector. The results indicated 
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that the problems facing the teaching of physical education from the point 

of view of the teachers of physical education in the schools of the capital 

Amman were medium, and there were differences of statistical 

significance at the level of significance (α = 0.05) attributed to the gender 

variable teachers and for the male and the variable supervisor authority 

and in favor of And the absence of differences of statistical significance 

due to the variables of scientific qualification, and the experience of 

teachers in the problems facing the teaching of physical education, the 

researcher recommended the need to review the material of physical 

education and work on the equality with other subjects, in terms of 

preparation of a course My head is suitable for material and calculating 

its mark in the overall rate of students, and the need to provide the 

capabilities and sporting equipment related to the teaching of physical 

education to improve the overall performance of teachers and students. 

Keywords: Problems, Teaching Physical Education, Teachers of 

Physical Education. 
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 انفصم األٔل

 خهفٛخ انذراطخ ٔأًْٛزٓب

ًمذيخ:ان  

حُطِزشؼذحُٔذحسطك٢شظ٠روخعحُؼخُْٖٓأْٛحُٔئعغخصحُظشر٣ٞش,حُظ٢ط ؼ٠٘رظشر٤شط 

ػ٠ِدسؿخصحُؼِْٝحُٔؼشكش,ٝطلو٤نحُشخظ٤شُخِنؿ٣َ٤ظل٠ِرؤرشًٌَخَٓٝٓظٞحصٕ,عؼ٤ خ

حُذسحع٤شُظـط٢حُٔٞحدٝحُٞؿذح٤ٗش؛ُزحط٘ٞػضحُلش٤ًشٝحُٔؼشك٤ش,ك٢ؿ٤ٔغٌٓٞٗخطٜخحُٔظٞحصٗش

حُظشر٤شحُش٣خػ٤شحُظ٢طٞحًذًخكشحُٔـخالصحإل ؿظٔخػ٤شٝحُز٤ج٤شٝحُزذ٤ٗش,ٖٝٓطِيحُٔٞحدٓخدس

حُشخظ٤ش ك٢طٜز٣ذٝطط٣ٞشٝط٤ٔ٘ش رخُؾ أػش ٖٓ ُٜخ ُٔخ حُٔشحكَٝحُظلٞفحُذسحع٤ش, ؿ٤ٔغ

ُٔخطلظخؽا٤ُٚ,خػ٤شط ؼ٠٘رظ٤ٔ٘شحألٛذحفحُغ٤ًِٞشحُٔخظِلشكبٕٓخدسحُظشر٤شحُش٣ٝػ٤ِٚ,حإلٗغخ٤ٗش

ٝعًِْٜٞ حُطِزش ط٘ؼٌظػ٠ِشخظ٤ش حُظ٢ حُٔخظِلش, حُٜٔخسحصحُش٣خػ٤ش ط٘ل٤ز ك٢ طؼخٕٝ ٖٓ

 ٝأدحثْٜرشٌَػخّ.

حُز١شَٔٓخظِقؿٞحٗذحُل٤خسحُلذ٣ؼش,ٝحٗشـخٍحألعشسرظؤ٤ٖٓ,ٝٓغحُظوذّحُلؼخس١

حُ حُل٤خس ٝحُخخطش,ٔظؼذدسٓظطِزخص حُل٤ٌٓٞش حُٔذحسط ٝؿذص حألر٘خء, طشر٤ش ػٖ ٝحٗشـخُٜخ

ُٝٔخظِقحُٔشحكَحُذسحع٤شُظلو٤نأٛذحفحألعشسٝحُٔـظٔغ,ك٤غػٜذصحألعشا٠ُحُٔذحسط

حٌُٔخٕحُز١ططٔجُٖٚك٢طوذ٣ْػذ٣ذٖٓحُخذٓخصٝطلو٤ن ٜٓٔشطشر٤شحألر٘خءٝطؼ٤ِْٜٔ,ًٜٞٗخ

 ا٠ُ ٝٗوِٜخ ْٜٓ٘حألٛذحف, ٣ـؼَ حُز١ رخُشٌَ ٝطؤ٤ِْٜٛ حُٔ٘خعذ, حإلػذحد ٝاػذحدْٛ حُطِزش

 .(2005 )هطخ٢ٓ,ٓٞحؽ٤ٖ٘طخُل٤ٖٓ٘ظ٤ٖٔألٝؽخْٜٗ

حرخُؾ وذّط  ٝحُظؤػ٤شػ٠ِ,حأل٤ٔٛشك٢اكذحعحُظطٞسحُٔشؿٞدك٤ٚحُظشر٤شحُش٣خػ٤شدٝس 

رخإلٌٓخٗخصٝحُو؛عًِٞخصحُطِزش ٝطؤ٤ِْٜٛٝطض٣ٝذْٛ أعزخدرٜذفاػذحدْٛ ذسحصحُظ٢ط٤ٜتُْٜ

حُل٤خسحُغؼ٤ذسٝخذٓشٓـظٔؼخطْٜ,ُظلو٤نحُظـ٤شحإلؿظٔخػ٢ٝحُظوذّحإل٣ـخر٢حُٔطِٞدك٢ؿ٤ٔغ
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ٗٔشٙ )أرٞ حألكؼَ ٗلٞ حُٔـظٔؼخص رظوذّ حٌُل٤ِش حألعظ طٞك٤ش ػ٠ِ ٝحُؼَٔ حُل٤خس, ٓـخالص

 (.2004ٝعؼخدس,

,شسحُظو٤ِذ٣شحُظ٢طشٟأٜٗخطشر٤شُِزذٕكوؾُْٝطؼذحُ٘ظشسا٠ُحُظشر٤شحُش٣خػ٤شطِيحُ٘ظ

حُٔخظِلش حُزذ٤ٗش حُلشًخص ٖٓ ٓـٔٞػش خالٍ حُـغْ,ٖٓ أؿضحء ُزؼغ ٓظؼذدس ,ٝطٌشحسحص

طٜذف,ٜٓخسسكش٤ًشاطوخٕأٝ,حُٔخظِلشأٝأًؼشٖٓأػؼخثٚػؼٞكٞحثذٛخػ٠ِطو٣ٞشٝحهظظخس

ط٤ٔ٘شٝطلو٤نحُ٘ٔٞحُز٣١وظظشػ٠ِ,ٍٔٞحُز٣١وخّٝرٚحٌُغَٝحُخ؛حُوٞسٝحُ٘شخؽص٣خدسا٠ُ

رٜذفطلو٤نحإلٗظظخسػ٠ِحُخظّٞ؛ٓؼَحُوٞسٝحُغشػشٝحُظلَٔ,حُزذ٤ٗشح٤ُِخهشرؼغػ٘خطش

حرَأ.كلغذ خطزلضحُظشر٤شحُش٣خػ٤شػ٘ظش   ٓ حٖٓحُظشر٤شٛخ ٖٓػ٘خطشحُظشر٤شحُلذ٣ؼشٝؿضء 

غخ٤ٗشٖٓخالٍحُٔٔخسعشحإل٣ـخر٤شُؼ٘خطشطِيحُظ٢طؼ٠٘رٔخظِقٌٓٞٗخصحُشخظ٤شحإلٗ,حُؼخٓش

 .(2001)حُخ٢ُٞ,ٝحإلطضحٕخُظٌخَٓرعؼ٤ خُظ٣ٌٖٞحُشخظ٤شحُظ٢طظظق,حُظشر٤ش

أٗٚسؿ٣ٝ2008ْشٟحُشرؼ٢) حُؼظش٣ش,( حُظطٞسحُز١ؽخٍٓخظِقٓـخالصحُل٤خس

ططٞسص حُظ٢ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ُِظ٘,ٜٝٓ٘خ ٓـخال  ٜٓ٘خ ؿؼَ رشٌَ حألْٓٝطوذٓض ر٤ٖ خكظ

ّٕٝحُشؼٞد,ُٔخُٜخٖٓأػشػ٠ِطلشٝعؼخدسحُشؼٞدٝحُٔـظٔؼخص,ااّل ٢حُظشر٤شحُش٣خػ٤شكأ

 طٞحؿٚ صحُض ال حُؼشر٢ ٝحُظؼٞرخصحًؼ٤ش حُؼخُْ حُٔشٌالص ٖٓ,ٖٓ ًؼ٤ش ا٠ُ طلظخؽ حُظ٢

حُٔ٘خعزش حُلٍِٞ إل٣ـخد ٝحُزلٞع, ح؛حُذسحعخص ططِؼخص ُٔٞحًزش ٝططٞسٛخ ُشؼٞدُشكؼظٜخ

 ٝٓظطِزخصحُؼظشحُلذ٣غ.

)٣ٝش٤ش 2000حُشزٍٞ إٔ( حُش٣خػ٤شٓخدسا٠ُ طؼذحُظشر٤ش حُـذٍُْٝ ٌٓٞٗخص اكذٟ

أحٝٓوشس ,حُذسحع٢ رَ كلغذ, ٓوشسحصحُٜٔ٘ؾ ُِظشر٤شٖٓ ح٤ٌُِش حُؼ٤ِٔش ٓظخٛش طزلضأكذ

٣ٌٖٞحُشخظ٤شحُٔظلخػِشٝحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش,حُظ٢طٜذفا٠ُطلو٤نحُ٘ٔٞحألٓؼَُِطِزش,ٝرخُظخ٢ُط

كخُٔغئ٤ُٝشحأل٠ُٝطوغػ٠ِػخطنٝؿٜٞدٓؼِْحُظشر٤ش؛حُظ٢طل٤ذحُٔـظٔغٝطلونأٛذحكٚ,ٝػ٤ِٚ

رش٣ٌَظ٘خعذٝحألٛذحفحُٔ٘شٞدسك٢طؼ٤ِْٝطشر٤شحُطِزش,ٖٓخالٍ,حُش٣خػ٤شٝه٤خٓٚرٞحؿزخطٚ

هذسحطْٜ,ك٤غطؼذٟدٝسحُٔؼِْٓٔخسعظْٜٓخظِقحألٗشطشحُش٣خػ٤ش,ٝرٔخ٣ظ٘خعذٓغ٤ُْٜٓٞٝ
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حُشخظ٤ش ط٤ٔ٘ش ػٖ حُٔغئٍٝ حُشخَٓ حُٔشر٢ ٞٛ ٝرخص حُظو٤ِذ١ ٌٝٓٞٗخطٜخ,حُذٝس رؤرؼخدٛخ

 حُٔخظِلش.

(إٔحُٔلّٜٞحُلذ٣غُِظشر٤شحُش٣خػ٤ش٣غؼ٠ا٠ُطلو٤نحُظٞحكن2006ٓلخع٘ش)٣ٝئًذ

حُزذ٤ٗش حُشخظ٤ش ٌٓٞٗخص ر٤ٖ ا٣ـخر ,ٝحُؼو٤ِش,ٝحُ٘لغ٤ش,ٝحُظٌخَٓ ط٘ؼٌظ عِٞىحُظ٢ ػ٠ِ خ

ٖٓخالٍ,رخعظٔشحسٛظٔخّرٚٝحالُٝزحػ٤ِٚحُؼ٘خ٣شرـغٔٚ,حُطخُذك٢ٓخظِقحُظشٝفٝحُٔٞحهغ

ًظ٤ٔ٘ش,ٝحُ٘شخؽحُٔغظٔش,حُظ٢طٌغزٚحُل٣ٞ٤ش,ٓٔخسعشحُظٔش٣٘خصٝحُٜٔخسحصحُلش٤ًشحُٔخظِلش

ٓؼَ حُٔظؼذدس ٝحإل٣ؼ:حألؿشحعحُظشر٣ٞش رخُ٘لظ, سٝفحُؼوش رٌَ حُخغخسس ٝطوزَ ٝحُظؼخٕٝ, خس,

 ٖٓ ُٚ ُٔخ رخُؾس٣خػ٤ش, ك٤خطٚأػش حُطخُذٝعالٓش ُٝٔـظٔؼٚ,ػ٠ِعؼخدس ُٚ حُٔ٘لؼش ٝطلو٤ن

 حٌُز٤ش.

ػ٠ِٓخعزن,٣ظٜشؿ٤ِ خٓذٟأ٤ٔٛشحُظشر٤شحُش٣خػ٤شًـضءٖٓ حُظشر٤شحُؼخٓشك٢ٝر٘خء 

حأل حُؼٔش٣ش حُٔشحكَ ٖٓ طزذأ حُظ٢ حُشؼٞد حألعشسك٤خس ٖٓ ٝحُـخٓؼخصا٠ُٝ,٠ُ ,حُٔذحسط

حُؼالهش رحص حُظشر٣ٞش حُٔئعغخص ٖٓ ٣خل .ٝؿ٤شٛخ ال حُؼ٠ٝرخص حٛظٔخّ ٓذٟ أكٍذ خُْػ٠ِ

 حُش٣خػ٤ش ٝحُظشر٤ش ٝحُشؼٞدٓذٟرخُش٣خػش حألْٓ ٓؼخ٤٣شطوذّ ٝأطزقٖٓأْٛ رشظ٠كشٝػٜخ,

ٍّ أد ٝال ٝحُـٔخػ٤ش, حُلشد٣ش حُش٣خػ٤ش راٗـخصحطٜخ حعظؼخكشػ٠ِ حُشؼٞدػ٠ِ طغخرن ٖٓ ُي

حُش٣خػخص, ٓخظِق ك٢ حُؼخُْ ٝرطٞالص حألُٝٔز٤خد, ٓؼَ ك٤ٜخ ٝحُٔشخسًش حُش٣خػ٤ش حُزطٞالص

ٝحُظغخرنٓ٘وطغحُ٘ظ٤شك٢حُلٞصٝطلظ٤َحُٔشحًضحُٔظوذٓش,ٝطلضػ٘ٞحٕػش٣غأطزق٣طِن

سط٢ٛحُٔئعغخصحُظشر٣ٞشػ٠ٌِٓخسّحألخالمٝحُلؼ٤ِشٝٛٞحُشٝفحُش٣خػ٤ش,ٝرٔخإٔحُٔذح

حألْٓ ر٤ٖ حٗظشخسح  ٝكخؿخط٣ْٜ٘زـ٢,حألًؼش رخُطِزش حالٛظٔخّ حُش٣خػ٤ش,ػ٤ِٜخ حُـٞحٗذ ك٢

 أٓال ك٢ؿٍذأكؼَُألؿ٤خٍحُوخدٓش.,حُٔخظِلش

ُغ٘ٞحصٖٚٓخالٍػِٔحُٔخعشحُظ٢حعظشؼشٛخحُزخكغشطِز٤شُِلخؿحُذسحعشحُلخ٤ُشٝطؤط٢

حُذسحعخصحُغخروش,رؼغحألددحُ٘ظش١ٖٝٝٓخالٍحؽالػٚػ٠ِ,حُخخطشك٢حُٔذحسطحٓذ٣ش 
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حُـشعطْطوظ٢حُ ٖٓٝؿٜشحُظشر٤شحُش٣خػ٤شطذس٣ظٓخدسحُظ٢طٞحؿٚٔشٌالصُٝظلو٤نٛزح

ٗظشحُطِزشٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢ٓذ٣ش٣خصحُؼخطٔشػٔخٕ.

 يشكهخ انذراطخ:

حخ ػ٠ِ ُِطِزش حُلذ٣ؼش حُظشر٤ش دسحعظْٜ,ظالفأػٔخسْٛكظ٤ض حال,ٝٓشحكَ ٛظٔخّػ٠ِ

حُؼ٤ِٔشٝحُظشر٣ٞش,حُزخُؾٖٓحُؼِٔخءٝحُظشر٤٣ٖٞ ٝك٢حُؼظشحُلخ٢ُ.ػ٠ِحخظالفطخظظخطْٜ

رشٌَػخّأ حُظشر٣ٞش حُؼ٤ِٔش حُٔلٞسحُز١طذٝسكُٞٚ ٤ٍُِٔٞحُٔخظِلش,طزقحُطخُذٛٞ ,طِز٤ش

كظ٠,حُٔشحكَحُذسحع٤شٝحُلشٝمحُلشد٣شر٤ٖحُطِزشُظؼذدٝٓشحػخس ,ٝطؼذدحُشؿزخصٝحالطـخٛخص

ٝحُغ٤ش,ٓغخػذسحُطِزشػ٠ِسعْٓؼخُْٝٓالٓقحُٔغظوزَأؿًََٝرُيٖٓ.ك٢حُٔشكِشحُٞحكذس

.ُظلو٤نحألٛذحفحُٔشؿٞرش؛ػخرظشرخط٠  طغخػذ هذ ٓخ ػ٠ِطلو٤وٚٝٛزح حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓخدس

ٜٝٓ٘خحُٔشكِشحألعخع٤شحُؼ٤ِخحُظ٢,حُظؼ٤ٔ٤ِشحُظؼ٤ِٔشُِطِزشأٜٗخطٞحًذؿ٤ٔغحُٔشحكَخخظٞط 

 طظغْرظغخسعحُ٘ٔٞك٢ٓخظِقحُـٞحٗذحُزذ٤ٗشٝحُؼو٤ِشٝحُ٘لغ٤ش.

٢حُٔذحسطحُخخطشٝحُظٞحطَٖٝٓخالٍخزشسحُزخكغُغ٘ٞحصػذ٣ذسك٢ٓـخٍحإلدحسسك

حُطِزشػ٠ِٓٔخسعشكظشسؿزش٤ٖدٖٓٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٝحالعظؼخٗشرآسحثْٜ,طزٓغػذ

خٖٓخالٍحُشٌخ٣ٟٜٝٝٓٔخحخظِلضحُظشٝف,ًٔخُٞكعأحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢ؿ٤ٔغحألٝهخص, ؼ 

ظؼِنرظذس٣ظٓخدسحُش٣خػ٤ش,إٔٛ٘خُيٓشٌالصطٝحُٔالكظخصحُٞحسدسٖٓحُطِزشٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤ش

حُش٣خػ٤ش ٓخ,حُظشر٤ش ٝٛزح ٝحُٔشحكَ. حُظلٞف ٓخظِق حُوخدسٝك٢ ػزذ دسحعش ػ٤ِٚ أًذص

(حُظ٢أٝطضربؿشحءدسحعخصٝرلٞعطظؼِنرٔشٌالصٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش,2012ٝع٤ز٣ٞش)

حإلٛظٔخّٖٓهزَٝصحسسحُظشر٤شرؼشٝسس(حُظ٢أٝطض2010ًٝزُيدسحعشػشٓخٕٝحُ٘ٞحؿؼش)

حُٔذسع٤ش؛ٝحُظؼ٤ِْ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ا٠ُطوظ٢رلظش حُز١دػخ حُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚحألٓش

ٓذ٣ش٣خص ك٢ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٝٓؼ٢ِٔ حُطِزش ٗظش ٝؿٜش ٖٓ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓخدس طذس٣ظ

 حُؼخطٔشػٔخٕ.
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ْذف انذراطخ ٔأطئهزٓب:

ضٛذك حُلخ٤ُش ٖٓحُذسحعش حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس طٞحؿٚ حُظ٢ طؼشفحُٔشٌالص

حُؼخطٔشػٔخٕ,ٖٓخالٍحإلؿخرشػٖٓذحسطك٢ٝؿٜشٗظشحُطِزشٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش

حألعجِشح٥ط٤ش:

ك٢ٓخ(1 حُطِزش ٗظش ٖٓٝؿٜش حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس ٓذحسطحُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚ

حُؼخطٔشػٔخٕ.

كشٝمرحصدالُش(2 )اكظخث٤شَٛطٞؿذ ٓغظٟٞحُذالُش ك٢حُٔشٌالصحُظ٢(α=0.05ػ٘ذ

حُظشر طذس٣ظٓخدس طٞحؿٚ ٗظش ٖٓٝؿٜش حُش٣خػ٤ش ػٔخٕطؼضٟٓذحسطك٢حُطِزش٤ش حُؼخطٔش

ُٔظـ٤شحُـ٘ظ؟

كشٝمرحصدالُش(3 )اكظخث٤شَٛطٞؿذ ٓغظٟٞحُذالُش ك٢حُٔشٌالصحُظ٢(α=0.05ػ٘ذ

ٗظش ٖٓٝؿٜش حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس ػٔخٕطؼضٟٓذحسطك٢حُطِزشطٞحؿٚ حُؼخطٔش

؟حُغِطشحُٔششكشُٔظـ٤ش

ٓخ(4 ٗظش ٝؿٜش ٖٓ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓخدس طذس٣ظ طٞحؿٚ حُظ٢ حُظشر٤شحُٔشٌالص ٓؼ٢ِٔ

حُؼخطٔشػٔخٕ.ٓذحسطك٢حُش٣خػ٤ش

ك٢حُٔشٌالصحُظ٢(α=0.05اكظخث٤شػ٘ذٓغظٟٞحُذالُش)َٛطٞؿذكشٝمرحصدالُش(5

حُؼخطٔشٓذحسطك٢خػ٤شٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣طٞحؿٚطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظش

؟حُـ٘ظػٔخٕطؼضُٟٔظـ٤ش

كشٝمرحصدالُش(6 )َٛطٞؿذ ٓغظٟٞحُذالُش ػ٘ذ α=0.05اكظخث٤ش ك٢حُٔشٌالصحُظ٢(

حُؼخطٔشٓذحسططٞحؿٚطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢

؟حُٔئَٛحُؼ٢ِٔػٔخٕطؼضُٟٔظـ٤ش
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ك(7 )شٝمرحصدالُشَٛطٞؿذ ٓغظٟٞحُذالُش ػ٘ذ ك٢حُٔشٌالصحُظ٢(α=0.05اكظخث٤ش

حُؼخطٔشٓذحسططٞحؿٚطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢

؟حُخزشسػٔخٕطؼضُٟٔظـ٤ش

8) كشٝمرحصدالُش )َٛطٞؿذ ٓغظٟٞحُذالُش ػ٘ذ α=0.05اكظخث٤ش ظ٢ك٢حُٔشٌالصحُ(

 ٖٓٝؿٜش حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس حُش٣خػ٤شطٞحؿٚ حُظشر٤ش ٓؼ٢ِٔ حُؼخطٔشٓذحسطك٢

؟حُغِطشحُٔششكشػٔخٕطؼضُٟٔظـ٤ش

أًْٛخ انذراطخ:

ٓخدسحُظشر٤شطذس٣ظطؤط٢أ٤ٔٛشحُذسحعشحُلخ٤ُشٖٓط٘خُٜٝخُٔٞػٞعحُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚ

ر٤شحُش٣خػ٤ش,ُٝٔخُٔخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓأ٤ٔٛشحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشحُطِزشٝٓؼ٢ِٔحُظش

حُ٘ٞحك ؿ٤ٔغ ٖٓ حُٔظٞحصٗش حُشخظ٤ش ٝر٘خء ط٣ٌٖٞ ٝحالك٢ ٝحُؼو٤ِش ٝحُزذ٤ٗش حُ٘لغ٤ش ٗلؼخ٤ُش٢

ش,ٝأػشٛخػ٠ِص٣خدسك٢طلش٣ؾحُطخهخصٝحُ٘شخؽحُضحثذُذٟحُطِزاػخكشا٠ُدٝسٛخٝحالؿظٔخػ٤ش,

دححُؼالهخصحال خَحُٔذسعشٝخخسؿٜخ,ٝرخُظخ٢ُطلغ٤ٖٓخشؿخصحُؼ٤ِٔشحُظشر٣ٞشؿظٔخػ٤شر٤ْٜ٘

ٝحُظلظ٤َحُذسحع٣ٝ,٢ئَٖٓٓحُذسحعشحُلخ٤ُشطلو٤نح٥ط٢:

ٝٓؼ٢ِٔ - حُطِزش طٞحؿٚ حُظ٢ رخُٔشٌالص ٝخزشحء ٝٓؼ٤ِٖٔ ادحس٤٣ٖ ٖٓ حُٔؼ٤٤ٖ٘ طض٣ٝذ

 حُظشر٤شحُش٣خػ٤شُِؼَٔػ٠ِا٣ـخدحُلٍِٞحُٔ٘خعزشُٜخ.

-  أدر خ طظ٘خٍٝطوذّ أخشٟ دسحعخص اؿشحء ك٢ ٜٓ٘خ حألعظلخدس ٌٖٔ٣ دسحعش ٝأدحس ٗظش٣ خ

 ؿ٤شحُظ٢ط٘خُٝظٜخحُذسحعشحُلخ٤ُش.أخشٟٓظـ٤شحص

ٓغخػذسحُزخكؼ٤ٖػ٠ِاؿشحءدسحعخصرحصػالهشرٔشٌالصٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش,ٝٓذٟ -

طؤػ٤شٛخػ٠ِحُطِزشٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش.
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 حذٔد انذراطخ:

ِضكذٝدحُذسحعشحُلخ٤ُشرخ٥ط٢:طٔؼ

ك٢,ٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش)حُظقحُؼخشش(حُٔشكِشحألعخع٤شحُؼ٤ِخؽِزشانحذٔد انجشزٚخ:

 .علخد(ك٢حُؼخطٔشػٔخٕٝٗخػٞسٝطشر٤شٝطؼ٤ِْ)ٝحد١حُغ٤شٓذحسط

انحذٔد انًكبَٛخ: ٝحُخخطش )ٝحد١حُغ٤شٓذحسطك٢حُٔذحسطحُل٤ٌٓٞش ٝطؼ٤ِْ ٝٗخػٞسطشر٤ش

 .ك٢حُؼخطٔشػٔخٕعلخد(ٝ

 .2019/2018ُؼخّحألٍٝطْططز٤نٛزٙحُذسحعشك٢حُلظَحُذسحع٢انحذٔد انشيبَٛخ:

:يحذداد انذراطخ

طط٣ٞشٛخألؿشحِعحُّظ٢طْ,أدحسحُذسحعشطؼ٤ْٔٗظخثؾحُذسحعشرذالالصطذِمٝػزخص٣ظلذد

حُلخ٤ُ ٝحُذّسحعش اأش, ْ ّٔ طؼ ال حُذسحعش ٗظخثؾ حُؼ٤ّ٘ش ٕ ْٚ٘ ِٓ  ع ِلز ض حُز١ حُذّسحعش ٓـظٔغ ػ٠ِ اّل

ٔخػِشُ ٚ  ٔ ـظٔؼخصحأل خشٟحُ  ٔ  .ٝحُ

 يصطهحبد انذراطخ:

طؼٔ٘ضحُذسحعشحُلخ٤ُشٓـٔٞػشٖٓحُٔظطِلخصحُظ٢طْطؼش٣لٜخٓلخ٤ٔ٤ٛ خٝاؿشحث٤ خػ٠ِحُ٘لٞ

ح٥ط٢:

انًشكالد حُخزشحصحُغ٢ٛ: ٣ٌل٢ُظـخٝصٙ ال ٓؼٜٞد ٝحُغِٞىحُٔؼشٝفًَٓٞهقؿ٤ش خروش

حُٔ٘شٞد٣ؼٞمٝ حُٜذف ٝحُظشدد,طلو٤ن حُل٤شس ا٠ُ رخُلشد حُلَ,٣ٝئد١ ػٖ ُِزلغ ٣ٝذكؼٚ

ٗغز٣٢خظِقرخخظالفسٝطـخٝصٛزححُٔٞهق,ٝحُٔشٌِشش٢ءظخِضٖٓٛزححُشؼُِٞ,حُٔ٘خعذ

  .(2012,حُشٔخ٣ِش)حألكشحدٝحُٔشحكَحُؼٔش٣شٝحُخزشحصحُغخروش
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طٞحؿٚاؿشحث٤ خالصحُٔشٌػّشكضٝ حُظ٢ )حُٔشٌالص( حُٔٞحهق رؤٜٗخ حُظشر٤ش: ٓخدس طذس٣ظ

أكشحدػ٤٘شحُذسحعشٖٓخالٍحعظـخرظْٜػ٠ِحُش٣خػ٤شٝ رخُذسؿشحُظ٢كظَػ٤ِٜخ ه٤خعٜخ طْ

أدحسحُذسحعش.

٢اكذٟحُٔٞحدحُذسحع٤شحألعخع٤شك٢حُٔ٘خٛؾحُظؼ٤ٔ٤ِشحُٔذسع٤شحُظ٢ٛ:يبدح انززثٛخ انزٚبضٛخ

حُظ٢طغْٜروذسٝحكشك٢ٗـخفحُٜٔ٘خؽحُٔذسع٢رشٌَػخّ,ًٜٞٗخطوشٛخٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْ,

حُظؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُؼ٤ِٔش ك٢ حُؼ٤ِٔش حُٔٔخسعش ؽخرغ ػ٤ِٚ ٣ـِذ حُز١ حُلخكع,ح٤ُٔذحٕ )ػزذ

2009). 

حُٔوشسس)كظضحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش(ػٖٜٔٓ٘خاؿشحث٤ خػّشكضٝ حُٔخدس رؤٜٗخ حُظشر٤ش: ؽٝصحسس

ٝحُظؼ٤ِْك٢حألسدُِٕٔشكِشحألعخع٤شحُؼ٤ِخك٢حُٔذحسطحُل٤ٌٓٞشٝحُخخطش.

ٝطشَٔانًزحهخ األطبطٛخ حألسد٤ٗش ٝحُظؼ٤ِْ حُظشر٤ش ٝصحسس ك٢ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔشحكَ اكذٟ ٢ٛ :

حألعخع٢ٛٝ٢ حألعخع٢ٝكظ٠حُظقحُؼخشش حُظقحألٍٝ ٖٓ حألعخع٤ش حُظلٞفحُذسحع٤ش

  www.moe.gov.jo ُضح٤ٓشػ٠ِؿ٤ٔغحُطِزشك٢حُوطخػ٤ٖحُل٢ٌٓٞٝحُخخص.ٓشكِشا

رؤٜٗخ:اؿشحث٤ ػّشكض انًزحهخ األطبطٛخ انؼهٛب: ك٢ٝصحسسخ حألعخع٤ش حُظؼ٤ٔ٤ِش اكذٟحُٔشحكَ

عخع٢,حُؼخٖٓحألعخع٢,حألط٤ش)حُغخرغع٤شح٥ظلٞفحألعخحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْك٢حألسدٕٝطشَٔحُ

 حُظخعغحألعخع٢,حُؼخششحألعخع٢(.

أكذحألكشحدحُز٣ٖطٜذفحُٔئعغخصحُظؼ٤ٔ٤ِشاػذحدُٙٔٔخسعشأدٝحسٛٞيؼهى انززثٛخ انزٚبضٛخ:

ٜٓ٘ش ك٢ ٝحُؼَٔ حُٔخظِلش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُٔئعغخص حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٤ًِٝخص حُٔـظٔغ ك٢ ٓؼ٤٘ش

 .(2001,حُ٘ـخأرٞ)حُظؼ٤ِْ

ٖٓػّشفٝ حُش٣خػ٤ش ك٢طخظضحُظشر٤ش ػ٤ِٔش حُشخضحُلخطَػ٠ِدسؿش رؤٗٚ: اؿشحث٤خ 

 ٝطْطؼ٤٤٘ٚك٢ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْرٞظ٤لشٓؼِْ.,اكذٟحُٔئعغخصحُظؼ٤ٔ٤ِش

http://www.moe.gov.jo/
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 انفصم انضبَٙ

 األدة انُظز٘ ٔانذراطبد انظبثمخ

 

 ٍ حُّ٘ظش١ط٘خٝ ُألدِد خ ػشػ  حُلظَ حُغخ,ٛزح ٝحُذّسحعخص حُؼالهش رحص رخُذسحعشروش 

ػ٠ِحُ٘لٞح٥ط٢:حُلخ٤ُش

 :: األدة انُظز٘أٔالً 

ط٘خٍٝحألددحُ٘ظش١حُٔٞػٞػخصح٥ط٤ش حُؼخٓش,: رخُظشر٤ش حُش٣خػ٤شٝػالهظٜخ حُظشر٤ش

 أ٤ٔٛشحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش,ٓؼِْحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش.

 انززثٛخ انزٚبضٛخ ٔػاللزٓب ثبنززثٛخ انؼبيخ:

ّٕ ٝحُٔلخكظش,ٝػٔخٕروخثٚٝحعظٔشحسٙ,حُظشر٤ش٢ٛحُٔلخكظشػ٠ِحُٔـظٔغحُـخ٣شٖٓا

ٝحُؼخدحص ٝحُظوخ٤ُذ حُؼوخثذ ٖٓ رُي,ٝحُٔؼخسف,ٝحُو٤ْ,ػ٠ِاسػٚ ٗظخّ ٝحالطـخٛخصحُظ٢طشٌَ

ٝحألدٝحسحُٔطِٞرشٖٓ,ٝطخظِقحُظشر٤شٖٓٓـظٔغا٠ُآخشرخخظالفحُضٓخٕٝحٌُٔخٕ.حُٔـظٔغ

ا٠ُط٘شجشحُلشدٖٓحُ٘خك٤شحالؿظٔخػ٤شرطش٣وشحُظشر٤شطٜذفارٝحُٔظٞهؼشْٜٓ٘,ٜخحألكشحدحُو٤خّر

حالطـخٛخص خالُٜخ ,٣ٌظغذٖٓ حُغخثذس ,حُٔـظٔغك٢ٝحُو٤ْ ٣ظل٠ِ ؿ٤َ ا٠ُ خُٔؼشكشرُِٞطٍٞ

ح,كبٝػ٤ِٚ.ُِٔلخكظشػ٠ِٗغن٤ٔٓضُٔـظٔؼٚ,ٝحُٜٔخسس خٕحُطِزش٣شٌِٕٞؿضء   ٓ ٌٖٓٓٞٗخصٛخ

رٔخ,ٖٝٓٓشكِشطؼ٤ٔ٤ِشا٠ُأخشٟ,٣ٝلظخؿٕٞا٠ُطشر٤شطخظِقٖٓٓـظٔغا٠ُآخش,ظٔغحُٔـ

 (.٣2004ظ٘خعذٝػوخكخصٝحطـخٛخصًَٓـظٔغ)حُغ٤ذ,

حُظ٢طشٌَؿخٗز خ حُش٣خػ٤ش رخُظشر٤ش ٖٓحالٛظٔخّ الرذ حُؼخٓش حُظشر٤ش ٖٓ ُٝظلو٤نحُـخ٣ش

حُؼخٓش ٖٓؿٞحٗذحُظشر٤ش خ  ٔ طؼَٔػٝحُظ٢ ٜٓ ٖٓحُ٘ٞحك٢حُطخُذ٠ِطشر٤ش ٓظضٗش ًخِٓش طشر٤ش

ٝحُؼو٤ِش ,ٝحُظل٤ش,ٝحُ٘لغ٤ش,حُـغ٤ٔش ٖٓخالٍٝحالؿظٔخػ٤ش حُٔخظخسس رؼِْحُ٘شخؽخصحُزذ٤ٗش
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حُٔشخسا٤ُٚ(Kopesky Koslik) ًٞرٌغ٢ًٞص٤ُي.٣ٝؼشف(2011)شؼالٕٝٗخؿ٢,ٝػ٘خ٣ش

٤ٗ خدزط٤ٔ٘شحُطخُذكٜخدٛ,حُؼخٓشحُظشر٤شٕٔحصء ـ(حُظشر٤شحُش٣خػ٤شرؤٜٗخ2001)حُخ٢ُٞ,ك٢

ك٢.حُٜذفُظلو٤نحُٔخظخسرؼ٘خ٣شحُزذ٢ٗحُ٘شخؽٕٔأُٞحٕدسػشؽغٝحزـظٔخػ٤ خٝحٝحٗلؼخ٤ُ خػو٤ِ خٝ

حُلشدػٖؽش٣نٓٔخسعشحألٗشطش(رؤٜٗخ2006ٓلخع٘ش)ك٣ٖ٤ؼشكٜخ طِيحُظشر٤شحُظ٣٢ٌظغ٤ٜخ

ع٤ًِٞشٓظؼذدسخُلش٢ًُإلٗغخٕٝحُظ٢طئد١ا٠ُحًظغخدحُلشدحٗٔخؽ حُزذ٤ٗشحُظ٢طغظخذّحُـٜخصح

حُزذ حُـٞحٗذ ًخكش ك٢ حُٔظٞحصٗش حإلٗغخ٤ٗش حُشخظ٤ش حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝحالؿظٔخػ٤شطشٌَ ٝحُؼو٤ِش ٤ٗش

 ٗلؼخ٤ُش.ٝحال

حُٔشطزطش٣٘ٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُؼ٤ِٔش أعخعٜخ طشر٤ش ػ٠ِأٜٗخ حُؼخٓش حُظشر٣ٕٞٞا٠ُحُظشر٤ش ظش

خروشٖٓظِلشٝأٜٗخطؼظٔذػ٠ِحُخزشحصحُغؾحُٔخٛخظش٣شٖٓحُٔوشسحصحُذسحع٤شٝحُٔ٘حٗذحُ٘رخُـٞ

حُلٍِٞ إل٣ـخد عؼ٤ خ حألٓٞس ػ٠ِ ُِلٌْ رحًشطٚ حُطخُذك٢ ٣خظضٜٗخ حُظ٢ ٝحُلوخثن حُٔؼِٞٓخص

ًخٕأكذحع,ٝأٓخحُظشر٤شحُش٣خػ٤شكوذ,ٝكْٜٝطلغ٤شٓخ٣غظـذٖٓحُظ٢طؼظشعك٤خطُِٚٔشٌالص

٣٘ظشا٤ُٜخػ٠ِأٜٗخٗشخؽطشك٢ٜ٤ٓظخكذُِؼ٤ِٔشحُظؼ٤ٔ٤ِش٤ُظُٚأٛذحفأٝأ٤ٔٛشطزًش,ٌُٖٝ

خٖٓحء ر٤شرشٌَػخّأطزلضحُظشر٤شحُش٣خػ٤شؿضٓغحُظطٞسحُز١كظَػ٠ِٓلّٜٞحُظش  ٓ ٛخ

حُٔخظِلش حألٗٞحع خالٍ ٖٓ ٝٓظٞحصٕ شخَٓ رشٌَ حُطخُذ ط٤ٔ٘ش ا٠ُ ٣ٜذف حُؼخٓش ٖٓحُظشر٤ش

عظػ٤ِٔشٝطلضاششحفه٤خدحصطشر٣ٞشٓظٌٔ٘شُظوَصحُزذ٤ٗشٝحُلش٤ًشحُٔز٤٘شػ٠ِأحُش٣خػخ

حُشٝ ٝط٤ٔ٘ش ٝطو٣ٞظٜخ أؿغخدْٛ طذس٣ذ ػ٠ِ ٝحُؼَٔ ٝأكٌخسْٛ ػوُْٜٞ ٝشلز حُطِزش فٓٞحٛذ

حال ا٠ُ ا٠ُ طئد١ حُظ٢ حُو٤خّحُش٣خػ٤ش ػ٠ِ ٝحُوذسس ٝحُظغخٓق ٝحُظؼخ٢ٗٝ حالؿظٔخػ٢ ٗذٓخؽ

ٖٓألػٔخٍحُظ٢طؼٞدػ٠ِحُطخُذٝٓـظٔؼٚررخ ٝطلخكعػ٠ِػوخكظٚٝه٤ٔٚٝٗوِٜخ خُ٘لغٝحُغؼخدس

 (.1998,ػض٢ٓ)ؿ٤َا٠ُؿ٤َ.

طشر٤شكش٣ذسٜٓ٘خؽك٤خسٓظٌخَٓٝٝٓخأؿَٔإٔطشطزؾحُظشر٤شرخُذ٣ٖحإلعال٢ٓحُز٣١ؼظزش

ُ٘ز٢ػ٤ِٚٝهذكغح,ٝحالؿظٔخػ٤ش٤ٔٓٝضُٙإلٗغخٕٝؿٞحٗزٚحُٔخظِلشحُشٝك٤شٝحُـغذ٣شٝحُغ٤ًِٞش
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ػ٠ِحال ٝحُغالّ ٝحُزذٕحُظالس رخُـغذ حُخخُن؛ٛظٔخّ ك٢كغٖػزخدس ػظ٤ٔش كٞحثذ ٖٓ ُٚ ُٔخ

حُظالسٝحُظ٤خّٝحُـٜخد:ٝحُوذسسػ٠ِحُو٤خّرخألٝحٓشٝحُطخػخصحُششػ٤شٓؼَ,عزلخٗٚٝطؼخ٠ُ

ٝحُؼَٔػ٠ِٗششطؼخ٤ُْحُذ٣ٖ,ْٜحػػٖكوٞمحُٔغ٤ِٖٔٝأٝؽخْٜٗٝأػشك٢عز٤َهللاٝحُذكخع

حُٔئٖٓحُو١ٞخ٤ش"ٓز٤٘خأ٤ٔٛشحُش٣خػشحُـغذ٣شُِٔغِْ:ملسو هيلع هللا ىلصٝهخٍ.حُل٤٘قدٕٝػؼقأٝطٜخٕٝ

حُظؼخ٤ُْحإلعال٤ٓشحُغٔلشأؿخصصٝٗخدصٝ,"ٝأكذا٠ُهللآٖحُٔئٖٓحُؼؼ٤قٝك٢ًَخ٤ش

حإلٛظٔخّرظشر٤شحألرذحٕ ٝٝطو٣ٞرؼشٝسس حُو١ٞأهذس؛ٝحُغٔٞرٜخطٜز٣ذحألسٝحفظٜخ ألٕحُـغْ

؛ٝأهذسػ٠ِحُذكخعػٖحُلنٝاكوخهٚ,ػ٠ِحُو٤خّرخُظٌخ٤ُقحُذ٤٘٣شٝحُذ٣ٞ٤ٗشٖٓحُـغْحُؼؼ٤ق

إلٗلخرطؼخ٤ٔ٤ُٚٝحُٔلخكظشلظخؽا٠ُحُوٞسغ٘شحُ٘ز٣ٞشحُغٔلش٣ألٕحُلنحُز١ؿخءرٚحٌُظخدٝحُ

حُظ٢طؼ٢٘,خسطُِظشر٤شحُش٣خػ٤شأ٣ٕظل٠ِرٔخ٣غ٠ٔرخُشٝفحُش٣خػ٤شػ٣ًَٔٓ٠ِ٘زـ٢ٝ.ػ٤ِٚ

ٓؼَ حألخالم ٌٝٓخسّ حُل٤ٔذس رخُظلخص حُؼ٘ق:حُظخِن ٝٗزز حُخغخسس ٝطوزَ ٝحُظغخٓق حُظؼخٕٝ

ٝحُظؼظذحألػ٠ٔ حُزشش٣شملسو هيلع هللا ىلصحُز١,ٝحُزؼذػٖحألٗخ٤ٗشٝحُلغذ ك٢رُيع٤ذ ٝأ٣ٌٕٕٞهذٝط٘خ

كغزوظٚكِٔخسًز٢٘حُِلْملسو هيلع هللا ىلصطغخروضأٗخٝسعٍٞهللاّحُٔئ٤ٖ٘ٓػخثششسػ٢هللاػٜ٘خ"ػ٘ٚأهخُض

حالشظشحىك٢حُزطٞالصأػ٘خءك٢ٝػ٠ِحُطخُذأ٣ٕوزَرخُ٘ظخثؾ"عزو٢٘كوخ٣ٍخػخثششٛزٙرظِي

حُؼظز٤شٝحُـؼذك٢ٝأ٣ٕزظؼذػٖ,ٝأ٣ٕلشفك٢كخٍحُلٞصرؤددٝخِن,حُش٣خػ٤شحُٔخظِلش

كخٍحُخغخسسٓظٔؼالٓٞهقحُ٘ز٢ملسو هيلع هللا ىلصك٤ٖعزنأػشحر٢رـِٔٚٗخهشحُ٘ز٢ملسو هيلع هللا ىلصحُظ٢ُْطغزنٖٓهزَ,

ٕكوخا:"حُٔٞهقك٤غهخٌٍُٖٝأخالمحُ٘ز٢ملسو هيلع هللا ىلصٝكغٖطظشكٚأ٠ُٜٗزُي,كـؼذحُظلخرش

ش٤ج ٣شكغ االٝػؼٚػ٠ِهللاأال حُذ٤ٗخ ٖٓ ٢ٛا"خ ٝٛزٙ حُغزخم, طشرق حُظ٢ُْ ا٠ُٗخهظٚ شخسس

ٝٗشر٢ ك٢ًَحُطِزشحُظشر٤شٝحُشٝفحُش٣خػ٤شحُظ٢ٗشؿذرٜخ حُلخثذس ُظؼْ صٓخٌٕٝٓخٕػ٤ِٜخ

 .(2011,خطخ٣زش)

طغظ٘ذحُظشر٤شحُش٣خػ٤شا٠ُػالعأعظػ٤ِٔش٢ٛٝ:حألعظحُل٣ٞ٤ش,ٝحألعظحُ٘لغ٤ش,ٝ

حالؿظٔخػ٤ش,كخُظشر٤شحُش٣خػ٤شػِْٓز٢٘ػ٠ِأعظػ٤ِٔشع٤ِٔش,طغظ٘ذا٠ُهٞح٤ٖٗػخٓشٝحألعظ
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رذ٤ٗ خ حُطخُذحُالثن اػذحد أؿَ ٖٓ ػخرظش, ُٝذ٣ٚٝٓؼ٣ٞ٘ خ,ٝكوخثنٝٓزخدةػ٤ِٔش حُظ٢, حُطخهش

ظٌٕٖٞٓٝحالعظٔظخعرل٤خسٗشطشٝعؼ٤ذس,كـغْحإلٗغخ٣ٕ,طٌٖٔ٘ٚٓحُو٤خّرخُٜٔخّحًُُٔٞٞشا٤ُٚ

ك٤ خ,ُٝزُيالرذُِٔؼِْٝحُطخُذٖٓحُزوخءػ٠ِٙأؿٜضسٓظؼذدسٌَُٝؿٜخصٝظ٤لشخخطشطغخػذ

ٝٛ٘خُيحُؼذ٣ذٖٓ,حألؿٜضسحُٔظؼذدسٓؼشكشحألعظحُز٤ُٞٞؿ٤شحُظ٢طغخػذْٛػ٠ِحُظؼخَٓٓغطِي

حُٜٔخس٣ش حُوذسحص ط٤ٔ٘ش ٓؼَ: ُظلو٤وٜخ حُشح٣ؼ٤ش حُظشر٤ش طغؼ٠ ٝحألٛذحفحُظ٢ طلغ٤ٖٝحُزذ٤ٗش

ٝحٌُلخ٣خصحُؼوِ ٝحُز٤٘ٛش حُٔ٘خعذٝاًغخدحُطخُذ٤ش ٝحُخِو٢ حالؿظٔخػ٢ حُطخُذحًغخدحُ٘ٔٞ

ط٘ظ٤ْٝحعـالٍأٝهخصحُلشحؽٝحالعظٔظخعكغٖػ٠ِطٚٓغخػذٜخسحصحُزذ٤ٗشحُ٘خكؼشك٢حُل٤خسٝحُٔ

.(1993ٝرذ١ٝ,)أ٤ٓش١حُؼَٔػ٠ِط٤ٔ٘شحُظلخصحُو٤خد٣شُِطِزشرل٤خسطل٤شع٤ِٔشٝ

حُطخُذٔ اعؼخد ػ٠ِ حُؼَٔ ا٠ُ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش رخٌُٔخٍ,طغؼ٠ حُؼ٘خ٣ش خالٍ ٖٓ

حُزذ٤ٗش ح٤ُِخهش ٝط٤ٔ٘ش اًغخرٚ,حُـغ٢ٔ ٝرخُظخ٢ُ شخظ٤ظٚ,  دحخَ حٌُخٓ٘ش حُوٟٞ ر٤ٖ ٝحُظٞك٤ن

ؼ٠ُظلو٤نحُظشر٤شحُش٣خػ٤شطغا٠ُإٔ(2006ٓلخع٘ش,ٝأشخس).حُششخهشٝحُؼوشحُؼخ٤ُشرخُ٘لظ

ٖٓحُ٘ٔٞحُغ٤ِْٝحُوذسسػ٠ِحُطخُذِؼَٔػ٠ِطو٣ٞشأؿٜضسحُـغْحُٔخظِلشُظ٤ٌُٖٔحُ٘ٔٞحُزذ٢ٗ

حُظ٘خعنر٤ٖػَٔحُـٜخص٣ٖحُؼظز٢نُظلو٤حُ٘ٔٞحُلش٢ًٝخّرؤػٔخُٚح٤ٓٞ٤ُشر٘شخؽًٝلخءس,حُو٤

ػ٠ُِِٔلخكظشُ٘ٔٞحُؼو٢ِحٝأهَ,ك٢حُو٤خّرخُلشًخصحُـغ٤ٔشحُٔخظِلشرششخهشٝؿٜذ,ٝحُؼؼ٢ِ

ُِٔؼشكش حٓظالًٚ ٖٓ الرذ حُٔخظِلش, ٝأؿٜضطٚ ٝحُذه٤وشؿغٔٚ رُي,حُٔظخظظش ٖٓ طٌٔ٘ٚ حُظ٢

حُش٣خػ٤ش رخُٔـظٔؼخص حالخظالؽ ٖٓ حُٔؼشكش طِي ظغذ حُش٣خػ٤ش,,ٝطٌ  رخُٔلخكَ ٝحُٔشخسًش

ٝحألُؼخد,خظِقحألٗشطشٝحُٔؼشكشحُـ٤ذسرخُوٞح٤ٖٗحُٔظؼِوشرٔٝحالؽالعػ٠ِخزشحصح٥خش٣ٖ,

حُطخُذًخثٖحؿظٔخػ٣ٝ٢لظخؽا٠ُطٞػ٤نػالهخطٚحالؿظٔخػ٤شألٕحُؼالهخصحإلٗغخ٤ٗشٝحُش٣خػ٤ش,

ٝطٞكش حالؿظٔخػ٢, حُظوذ٣ش ػٖ ٝحُزلغ ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش رخألٖٓ ُِشؼٞس رخعظٔشحس, ح٥خش٣ٖ ٓغ

ٝحُظؼشف,شخدحُـٔخػ٤ُؼخسعشحألٖٓخالٍٓٔ,حألٗشطشحُش٣خػ٤شحُلشص,ُظلو٤نرُيحُـشع
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خٝإٔحُش٣خػشُـشػخ٤ُٔشالطؼظشفرخُلذٝدٝال ػ٠ِحٌُؼ٤شٖٓحألطذهخءٝحُش٣خػ٤ٖخظٞط 

خُظٞك٤شحُغؼخدسٝحُشكخ٤ٛشُِـ٤ٔغ  ٔ  .طوظظشػ٠ِٓـظٔغدٕٝآخشٝطغؼ٠دحث

 أًْٛخ انززثٛخ انزٚبضٛخ:

ٖحُٔٞحدحُذسحع٤شحُٔوشسسالطوَأ٤ٔٛشػٖؿ٤شٛخٓإحُظشر٤شحُش٣خػ٤شًٔخدسدسحع٤ش

 حُذسحع٤شُٔخظِق ًلئ,حُٔشحكَ ٓؼِْ ا٠ُ طذس٣ظ,ٝطلظخؽ ٝحعظشحط٤ـ٤خص ٝأعخ٤ُذ ٝٝعخثَ

ُِطِزشٝٓـظٔؼخطْٜٝطزشصطِيحأل٤ٔٛشٖٓخالٍعؼ٤ٜخ خخطشُظلو٤نحُلٞحثذٝحُ٘ظخثؾحُٔشؿٞس

,ٝطؼض٣ضحُـٞحٗذحُ٘لغ٤ش٤شط٤ٔ٘شحُـٞحٗذحُٔؼشكؼ٤شٌٖٓٓٞٗخصشخظ٤شحُطخُذٓؼَ:ُظ٤ٔ٘شً

حُظخل٤قٖٓٝحُؼَٔػ٠ِطلش٣ؾؽخهخصحُطِزشحُضحثذس,ٝطذس٣ذحُطخُذػ٠ِحُظزشٝحُظلَٔ,ٝ

اًغخدحُطِزشٝحُوؼخءػ٠ِحَُِٖٔٓخالٍحُظـ٤٤شك٢سٝط٤ٖحُل٤خسح٢ٓٞ٤ُ,ٝحُؼ٘قٝحُظؼظذ,

ُؼَٔػ٠ِط٤ٔ٘شحُظلخصحُزذ٤ٗشحٝحُؼخدحصحُظل٤شحُغ٤ِٔشًخُللخظػ٠ِحُششخهشٝحُوٞحّحُغ٤ِْ,

ٝحُظلَٔ, ٝحُٔشٝٗش ٝحُغشػش حُوٞس ٓؼَ ر٘شخؽ ح٤ٓٞ٤ُش رؤػٔخُٚ حُو٤خّ حُطخُذػ٠ِ طغخػذ حُظ٢

حُظؼخٕٝٝ ٓؼَ حإل٣ـخر٤ش حالطـخٛخصٝحُو٤ْ ٖٓ حٌُؼ٤ش حُؼ٘ق,ٝحُظغخٓق,ط٤ٔ٘ش ٝحُؼظز٤ش,,ٝٗزز

ًظغحٝ ٝحُـٔخ٤ُش ٝحُظل٤ش حُ٘ظش٣ش حُٔؼخسف شِوظؼحُٔخد ٝرخُظشر٤ش حُزذ٤ٗش ,ٓلخع٘ش)حُش٣خػ٤ش

2006). 

 يؼهى انززثٛخ انزٚبضٛخ:

ٜٓٔخؽشأٖٓطـ٤٤شػ٣ٝ٠ِزو٠دٝسٙٛٞحأل٣ْٛؼظزشحُٔؼِْٛٞأعخطحُؼ٤ِٔشحُظؼ٤ٔ٤ِش,

ٝحُظؼ٤ِٔخص حخظِلضحألٗظٔش ٜٝٓٔخ حُظؼ٤ِْ, ٝطـ٤شصٝطزذُضحُٔ٘خٛؾ,أعخ٤ُذٝٝعخثَٝؽشحثن

حزحٛٝٝحُٔٞحدحُذسحع٤ش, ًز٤شح ٖٓحٛظٔخّحُخزشحءٝحُٔغئ٤ُٖٝك٢حُٔـخالصحُظشر٣ٞش٣شـَك٤ض 

حُؼَٔػ٠ِاػذحد٣ٙ٘زـ٣٢ ؼذٓؼِْحُظشر٤شحُش٣خػ٤شأكذأسًخٕٛزٙحُٔ٘ظٞٓش,ٝحُز١ٝ,حُٔظؼذدس

 رش٣ٌَ٘خعذحُضٓخٕٝحٌُٔخٕٝحُٔشحكَحُظؼ٤ٔ٤ِشحُٔخظِلش.
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حُؼ٘خطشحُزشش٣شٝطض٣ٝذٛخطؤ٤َٛا٠ُٔشر٣ٕٞغؼ٠حُحُشخِٓشُِٔـظٔؼخصحُظشر٤شُظلو٤نٝ

٘خػَٖٓأؿِٜخًَٓـظٔغ,ك٤غال٣ٌٖٔرخُٜٔخسحصٝحُٔؼخسفحُالصٓش,٢ٖٛٝٓحألٓٞسحُظ٣٢ 

 طشر٣ٞ خ, ك٢ؿ٤خدحُؼ٘خطشحُٔئِٛش رشٌَأعخع٢ػ٠ًِٕٞطلو٤نأٛذحكٚ طؼظٔذ حُظشر٤شػ٤ِٔش

طحُؼ٤ِٔشحُظؼ٤ٔ٤ِشاششحفٖٓحُٔؼِْحُز٣١ ؼذأعخٝرظٞؿ٤ٚٝ,حُظلخػَحُٔزخششر٤ٖحُطخُذٝحُز٤جش

٣ٝ حُظؼ٤ِٔش, رُيؼظٔذ ٝهذسحصحُٔؼِْ ٝكغٖحعظخذحُٓٚإلٌٓخ٤ٗخصحُٔظخكشٝخزشحطٚ,ػ٠ًِلخءس

إلػزخصأ٤ٔٛشحُذٝسحُظشر١ٞ,ٝػ٠ِٓؼِْحُظشر٤شحُش٣خػ٤شحُؼَٔرـذًٝلخءسٝحُٔ٘خٛؾحُٔوشسس.

ُظخظظخصحألخشُٟٝزحػ٤ِٚأ٣ٕظل٠ِرظلخصٝٓضح٣خػذ٣ذسحُز٣١وّٞرٚٓوخسٗشٓغٓؼ٢ِٔح

 (.2000)أرٞٛشؿشٝحُضؿٍٞ,رؤدٝحسٙحُظشر٣ٞشػ٠ِأًَٔٝؿٚطٌٖٔ٘ٚٓحُو٤خّ

حُظٞحكنٚإلٗـخفػ٤ِٔشحُظذس٣ظالرذٖٓ(أ1994ًَٖٗٓحُخ٢ُٞٝػ٘خٕٝؿِٕٞ)٣شٟٔ

سسكؼ٤ِشخالٍكظشحُظشر٤شحُش٣خػ٤شحالٗغـخّر٤ٖحألٛذحفحُٔطِٞرشٝر٤ٖٓخ٣ظلونٜٓ٘خرظٞٝ

ر١ ِْ حُؼٞحَٓحُظ٢ٝهذسسًِلخءسِٝال٣ظلونرُياالرٞؿٞدٓؼِ طئد١ا٠ُطٞك٤شٛزٙػ٠ِادحسس

ح٤ُٜ٘ٔشٗزًش٣ظل٠ِرخُؼذ٣ذٖٓحُظلخصٝحُٔضح٣خٗغـخّر٤ٖحُٔطِٞدٝحُٞحهغٝإٔحُلخُشٖٓحال

ُٜخ, ٝكزٚ حُظؼ٤ِْ رشعخُش ا٣ٔخٗٚ ا٤ُٚٓؼشكظٜٝٓ٘خ طلظخؽ ٝٓخ حُزشش٣ش رخُطز٤ؼش حُٞحعؼش ٖٚٓ

ٓؼَ,حُظل٢ِرخُظلخصحُل٤ٔذس,ٝحُؼخ٤ُشأ٣ٕظٔظغرخُشٝفحُو٤خد٣شٔحُ٘ٞحك٢حُ٘لغ٤شٝحالؿظٔخػ٤ش,

ٝ ٝحُظزشٝحُظغخٓق, ٝحُلط٘ش حُِزخهش رؤعظٓخدس حٌُخك٤ش حُٔظخظظش ,حُش٣خػ٤شحُظشر٤شحُٔؼشكش

رخُؼِٞ حُٞحعغ ٝحُلذ٣ؼشّٝحإلُٔخّ , ٝحألٛظٔخّ حُظشٝف رٌَ ٝعًِٞٚ رٔظٜشٙ, حإل٣ـخرشحٌُخك٢

 حُغ٤ًِٞشٝحُِلظ٤شٝكغٖحعظخذحُّـشحُـغذ.

حُٞحؿزخصٝحُٜٔٔخصُظلو٤نأٛذحف حٌُؼ٤شٖٓ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٣ٝوغػ٠ِػخطنٓؼِْ

إٖٓ(2008ٝػخ٣ش),(1998ٝػض٢ٓ),(٣1997شًَٟٖٓكٔض),ٝحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش

ٝحؿأ رخُٔذسعشْٛ طِيحُٔظؼِوش حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ,زخصٓؼِْ حُطخرٞسٜٝٓ٘خ ك٢ٝادحسس حُٔغخػذس
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حُٔذسعش ك٢ حُ٘ظخّ حُٔذسعشٝكلع ٓشحكن ٓخظِق ػ٠ِ حألدٝحصٝحإلششحف ػ٠ِ حُٔلخكظش

حُش٣خػ٤ش.حألٗشطشحُٔلخكظشػ٠ِعالٓشحُطِزشٓٔخسعشٝٝادحٓشط٤خٗظٜخحُش٣خػ٤شٝحُٔشحكن

ٝحؿزخط ٖٓٝ حُطِزش طـخٙ حُلغٖٚ ٝحُغِٞى حُٔظٜش ػ٠ِ حُٔلخكظش هذٝس, كغ٘ش٤ٌُٕٞ

حالعظخذحِّزشػ٠ِأعخ٤ُذحُو٤خدسحُظشر٣ٞشٝحُؼَٔػ٠ِطذس٣ذحُطُِطِزشدحخَٝخخسؽحُٔذسعشٝ

ٝحإل حُٞالء ٓؼخ٢ٗ ُـشط حُش٣خػ٤ش, حُظشر٤ش ُذسط حُطِزشحألٓؼَ ُذٟ ٝه٤خدطٚ ُِٞؽٖ ٗظٔخء

حإلُٔخّرخالعؼخكخصحأل٤ُٝشٝطوذ٣ٜٔخُِطِزشحُطِزشرؼ٤ذ حػٖحُوغٞسٝحُؼ٘قٝحُظؼخَٓحُظشر١ٞٓغٝ

حُلخؿش حُطِزشٝػ٘ذ ػٖ طظذس حُظ٢ حُٔشٌالص ٖٓ حُلذ ك٢ حُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ صٓالثٚ ٓغخػذس

حُٔغخٝحسك٢حُظؼخَٓٓغحُطِزشرـغحُ٘ظشػٖٜٓخسسحُطخُذأٝؿ٘غٚأٝد٣٘ٚ.ٝ

حُـ٤ذُذسطحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٝحإلػ٣ظٝطـخٙػ٤ِٔشحُظذسٚحؿزخطٖٓٝٝ حُؼَٔػ٠ِذحد

حُـٞحٗذٝط٘ٔ حُطخُذٖٓؿ٤ٔغ شخظ٤ش حُٜٔخس٤ش حُطِزش إلطوخٕ حألعخ٤ُذحُٔ٘خعزش صححعظخذحّ

رغػ٘ظشسٌٓٔ٘شك٢دسطحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٝحُؼَٔػ٠ِحششحىحُطِزشأؽٍٞكظشحُٔطِٞرشٝ

ٝ حُش٣خػ٤حُٔظؼش دسطحُظشر٤ش ك٢ ٝحُظش٣ٞن حُظل٤شش حُـشكش ٖٓ حُش٣خػ٤ش دسطحُظشر٤ش رذء

 ٝحططلخدحُطِزشا٠ُحُغخكخصػْحُؼٞدسا٠ُؿشكشحُظقرؼذاٗظٜخءحُذسط.

عزن رٜخ٣ٚشٟحُزخكغأٗ,ٓٔخ حُٔذحسطرذٝسٝحعغ حُظ٢طوّٞ حُؼخٓش ُظلو٤نحُظشر٤ش

حُظشر٤شحُش٣خػ٤ش٣٘زـ٢ رٔخدس حُذسحع٤شحالٛظٔخّ ٖٓحُٔٞحد ٖٓأ٤ٔٛش,حألخشًٟـ٤شٛخ ُٜخ ُٔخ

ػ٠ِعِٞىُشٝفحُش٣خػ٤شحُظ٢ط٘ؼٌظٝطض٤ًظٜخٖٓخالٍط٤ٔ٘شٓؼخ٢ٗحطشر٤شحُ٘لٞطك٢رخُـش

حُظشر٤شحُش٣خػ٤شا٠ُطخط٤ؾٝطلظخؽرٔـظٔؼٚ,ٝحُز٤جشحُظ٣٢ؼ٤شرٜخ.حُطخُذٝطلظٚٝػالهظٚ

,شكِشٖٓٓشحكَػٔشحُطخُذده٤نا٠ُحخظ٤خسحألٗشطشٝحُٔؼخسفٝحُٔؼِٞٓخصحُالصٓشٌَُٓ

حُٔشر٢أٝحُٔؼِْحٌُلئحُز٣١ظل٠ِرظلخصًٝلخ٣خصطئُِِٛٚظؼخَٓٝطلظخؽا٠ُحُؼَٔػ٠ِطٞك٤ش

ُظشر٣ٞشحُلذ٣ؼشحُظ٢طؼَٔػ٠ِط٤ٔ٘شأٗٞحعحُظل٤ٌشحٓغٓخظِقحألػٔخسٝأ٣ٕطِغػ٠ِحُٞعخثَ

 سًٝلخءٝطشر٤شػ٤ِٔشطلظخؽا٠ُٜٓخسسػِْحُٔخظِلشٝأ٣ٕ٘ظشا٠ُحُظشر٤شحُش٣خػ٤شػ٠ِأٜٗخ
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ٗلٞطحُطِزشٝطش٣ٝغأؿغخُْٜٓظلو٤نأٛذحكٜخٝأؿشحػٜخػ٠ِأعظػ٤ِٔشٝحػلشُظٜز٣ذ

ٝؿشطٓؼخ٢ٗحُلؼ٤ِشحُظ٢طظٔخش٠ٝططِؼخصحُٔـظٔؼخصحإلٗغخ٤ٗشٝطؼخ٤ُْحإلعالّحُغٔلش.

صبَٛبً: انذراطبد انظبثمخ:

حُغ ُِذسحعخص ٝطلخ  حُـضء ٛزح طْطؼٖٔ حُظ٢ حُذسحعش, رٔٞػٞع حُظِش رحص خروش,

ُظِيحُذسحعخص.ػشػٜخكغذطغِغِٜخحُض٢ٖ٘ٓٓحألهذّا٠ُحألكذع, ٝك٤ٔخ٢ِ٣طلظ٤ال 

(دسحعشٛذكضحُظؼشفا٠ُحُٔشٌالصٝحُظؼٞرخصحُظ٢طٞحؿ2000ٚأؿشٟحُؼ٢٘٣ٞ)

حُ حُؼشر٤ش رخٌُِٔٔش حالرظذحث٤ش رخُٔشكِش حالؿظٔخػ٤ش حُٔٞحد حُذسحعشٓؼ٢ِٔ حعظخذٓض غؼٞد٣ش,

خٔغ ٖٓ ٌٓٞٗش حعظزخٗش حُذسحعش حعظخذٓض ًٔخ حُظل٢ِ٤ِ, حُٞطل٢ ٢ٛ:شحُٜٔ٘ؾ ٓـخالص

حُظذس٣ ٝأعخ٤ُذٝؽشم ٝحُٔلظٟٞ, ٝحُظو٣ْٞ.حألٛذحف, حُظؼ٤ٔ٤ِش, ٝحُٞعخثَ ٝطٌٞٗضػ٤٘شظ,

( ٖٓ ٔ 36حُذسحعش ٓؼِ حالؿظٔخػ٤ش.( حُٔٞحد ٓؼ٢ِٔ ٖٓ خ حُذسحعش ٗظخثؾ أْٛٝأظٜشص ٖٓ إٔ

ٜٗخالطٌغذحُطِزشٜٓخسحصٞحدحالؿظٔخػ٤شك٢ٓـخٍحألٛذحفأحُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚطذس٣ظحُٔ

أٜٗ حُٔلظٟٞ ٓـخٍ ٝك٢ حُؼ٢ِٔ, طحُظل٤ٌش ال حُلشد٣شخ حُلشٝم ٓـخٍشحػ٢ ٝك٢ حُطِزش, ر٤ٖ

حُ ٓـخٍ ٝك٢ حُظؼ٤ٔ٤ِش, حُؼ٤ِٔش ك٢ حُٔؼِْ ػ٠ِ رخػظٔخدٛخ حُظذس٣ظ ٝؽشم ٞعخثَحألعخ٤ُذ

أٜٗ ٝك٢ٓـخٍحُظو٣ْٞ حُٔطِٞرش, طٞكشحُٞعخثَحُظؼ٤ٔ٤ِش الطحُظؼ٤ٔ٤ِشػذّ ـط٢ؿ٤ٔغأٛذحفخ

حُٜٔ٘خؽ.

)ٝٛذكضدسحعش ٓؼ2001ِْٓغٔخس طٞحؿٚ حُظ٢ ٝحُٔؼٞهخص حُٔشٌالص حُظؼشفا٠ُ )

طل٢حُظشر٤شحُش٣خػ٤شحُٔزظذةرخُٔذحسطحُل٤ٌٓٞشك٢دُٝشهطش.حعظخذٓضحُذسحعشحُٜٔ٘ؾحُٞ

حُذسحعش الؿشحع أسرؼُٔ٘خعزظٚ ٖٓ ٌٓٞٗش حعظزخٗش ٝحعظخذٓض حإلدحسسش, :٢ٛ ٓـخالص

(55ٝطٌٞٗضػ٤٘شحُذسحعشٖٓ)ِزش,ٝحُظٞؿ٤شحُظشر١ٞ,ٝحُٜٔ٘خؽ.حُٔذسع٤ش,ٝحُظؼخَٓٓغحُط

 ٔ ُِٔشكِظ٤ٖحالرظذحث٤شٝحإلخٓؼِ ٝأظٜشصٗظخثؾٝٓؼِٔش كشٝمرحصػذحد٣ش. حُذسحعشػذّٝؿٞد
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ٝٝؿٞدكشٝمدحُشاكظخث٤ خر٤ٖحُٔؼ٤ِٖٔٝحُٔؼِٔخصك٢,اكظخث٤شػ٠ًَِٓـخالصحألدحسشدالُ

ٓـخالصحُذسحعشحألسرؼشطؼضُٟٔظـ٤شحُـ٘ظ.

ٝأؿشٟ ا٠ُٛدكصدسحغش(2004)خ٘لش ٍخالحُس٤خؼ٤شحُزسحٔؾوخصٝٔؼحُظؼشف

ٓضحُذسحعشحغظخدط.٘خزِٔلخكظشك٢حُس٤خؼ٤شحُظسز٤شٔؼ٢ِٔ٘ظسٝـٜشٕٔحألهظ٠ح٘ظلخؼش

٢ٛٝ:ٔـخالصأسزؼشػ٠ِٔٝصػش(كوشس29ٖٓ)ٌٔٝ٘شحغظزخ٘شحُٜٔ٘ؾحُٞطل٢,ًٔخحعظخذٓض

حُزس٘خٔؾ.ظ٘ل٤روخصٝٝٔؼ,حُٔدسغ٢حُدٝحّٝ,ٝحُخخسـ٢حُدحخ٢ِحُ٘شخؽٝ,حُظسز١ٝحإلشسحف

خٝٓؼِٔش.(74)حُذسحعشٖٓػ٤٘شطٌٞٗضٝ  ٔ ٔـخ٢ُػ٠ِوخصٝحُٔؼإٔا٠ُحُ٘ظخجؾأشخسصٝٓؼِ

ًخٗضٓظٞعطشكودحُٔـخالصزو٤شأٔخًز٤شس,ًخٗضحُزس٘خٔؾٝظ٘ل٤ر,ٝحُخخسـ٢حُدحخ٢ِحُ٘شخؽ

.هخصًخٗضٓظٞعطش٤ٌِٞشُِٔؼٝك٤ٔخ٣ظؼِنرخُذسؿشحُ

ٓؼِٔخص2005ٝأؿشصحُطؼ٤ظ) طٞحؿٚ حُٔشٌالصحُظ٢ ٛذكضحُظؼشفا٠ُ دسحعش )

ٝح , حُٔظٞعطش حُٔشكِش ك٢ حُٔزظذءحص حُظل٢ِ٤ِحُؼِّٞ حُٞطل٢ حُٜٔ٘ؾ حُذسحعش ,عظخذٓض

حُٔذسع٤شٓٝحعظزخٌٗٚٓٞٗش ادحسطٚ,ٝٓلٞسحُؼ٤ِٔشٝٝػزؾحُظق,ٖػالعٓـخالص:حإلدحسس

ٝأظٜشصحُ٘ظخثؾإٔ.(ٓؼِٔشػِّٞك٢ٓذ٣٘شحُش٣خع200ٝطٌٞٗضػ٤٘شحُذسحعشٖٓ).حُظؼ٤ٔ٤ِش

ٝٗوضحألدٝحص,حُطخُزخصك٢حُظقأْٛحُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚٓؼِٔخصحُؼ٢ًِّٛٞؼشسػذد

ٝػؼقحإلٌٓخٗخص.,ٝحُٔٞحدٝحُٞعخثَحُظؼ٤ٔ٤ِش

الصحُظ٢طٞحؿٚٓؼ٢ِٔحُظشر٤ش(دسحعشٛذكضحُظؼشفا٠ُحُٔش2007ٌٝأؿشٟكِظ)

ٗظشٛحإل ٝؿٜش ٖٓ حُؼخ٣ٞٗش حُٔشكِش ك٢ حُؼُٞٔش.عال٤ٓش ػٞء ك٢ ؿضس ٓلخكظخص ك٢ ْ

حُٜٔ٘ؾحُٞطل٢ح حُٔشٌالص,ُظل٢ِ٤ِٝحعظخذٓضحُذسحعش ٓـخالص: ٖٓخٔغش ٌٓٞٗش ٝحعظزخٗش

 ٝحُذ٤٘٣ش, ٝحُغ٤خع٤ش حُطالر٤ش, ٝحُٔشٌالص حُٜٔ٘خؽ, حُٔذسع٤ش,ٝٓشٌالص حإلدحسس ٓشٌالص

ططز٤وٜخ.ٝٓشٌالصحُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ)ػ٠ِػ٤طْ ٌٓٞٗش ٝٓؼِٔش.155٘ش خ  ٔ ٓؼِ ٝأظٜشصحُ٘ظخثؾ(
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ٝحُٔلخكظشك٢ٓـخالصشحصع٘ٞحصحُخذٓشػذّٝؿٞدكشٝمرحصدالُشاكظخث٤شطؼضُٟٔظـ٤

ٝحُٔؼ٤ِٖٔ.,ٝحُٜٔ٘خؽ,حُٔشٌالصحُغ٤خع٤ش

( حُلخكع ٛذكض2009ٝأؿشٟػزذ دسحعش أًؼشحُظؼشف( ظٝحـٚحُظ٢حُٔشٌالصا٠ُ

حألسدٕ حُضسهخءٔلخكظشٔد٤س٤خصك٢حُٔدسغ٤شحُس٤خؼش حُٔظـ٤شحص.ك٢ رؼغ ػٞء ك٢

حُذسحعش ًٔخحُٝظل٢حُٜٔ٘ؾٝحعظخذٓض حعظخذحّ :ٓـخالصشعخٌٖٔٓٔٝ٘شحغظزخ٘شطْ

حُظخؽ٤ؽٝ,حُس٤خؼ٤شحُظسز٤شلظشح٠ُحُ٘ظسسٝ,ٝحُلٝحكصحُ٘لغ٢حُـخ٘دٝ,حالٌٔخ٘خص

ٔ 187)هٝحٜٔخػ٤٘شػ٠ِطْططز٤وٜخحُظؼ٤ِّ.ٝظٌُ٘ٝٝـ٤خٝحُخزسس, ٘ظخجؾأظٜسصٝخٝٓؼِٔش.(ٓؼِ

لدسٝأهِٜخٔظخظظش,س٣خػ٤شٔدحسطٝـٝدػد٢ّٛ:لدسحُٔشٌالصأًؼشإٔحُدسحغش

حُدحخ٤ِشحُس٤خؼ٤شحأل٘شؽشادحسسك٢حُٔإ٤ِٕٛؿ٤سحألخسٟحُٔٝحدٔؼ٢ِٔزخزسحصحالغظؼخ٘ش

حُٔدسغ٤شحُس٤خؼشٔشٌالصظؤؼسػدّحُ٘ظخجؾأظٜسصًٔخٝحُخخسـ٤ش, ,حُـ٘ظزٔظـ٤سحص

.٤ٗشٝحُشط٤لش(حص)حُضسهخءحأل٠ُٝٝحُضسهخءحُؼخٔد٤س٤رخعظؼ٘خءٝحُخزسسحُؼ٢ِٔ,ٍحُٔإٛٝ

ٝ( ٝحُ٘ٞحؿؼش ػشٓخٕ 2010أؿشٟ ا٠ُ حُظؼشف ٛذكض دسحعش طٞحؿٚهخصٓؼٞ( حُظ٢

ذٓضحُذسحعشحُٜٔ٘ؾحُٞطل٢حعظخٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢حُٔٞهقحُظؼ٢ٔ٤ِك٢كِغط٤ٖ.

ُٔالءٓ حُٔؼِْ, ٓـخالص: أسرؼش ٖٓ ٌٓٞٗش حعظزخٗٚ حعظخذٓض ًٔخ ُِذسحعش, حُطِزش,ٝظٚ

ٔ 148حُٜٔ٘خؽ.طٌٞٗضػ٤٘شحُذسحعشٖٓ)ٝ,حالٌٓخٗخصٝ %(ٖٓٓـظٔغ58ر٘غزش)شٝٓؼِٔخ(ٓؼِ

ك٢حُٔٞهقحُظؼ٢ٔ٤ِحُظ٢طٞحؿٚهخصحُٔؼٞٝأشخسصٗظخثؾحُذسحعشا٠ُإٔٓظٞعطخصحُذسحعش.

ٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شًخٗضٓظٞعطش.

خصحُظ٢طٞحؿٚ(دسحعشٛذكضحُظؼشفا٠ُحُظلذItolondo٣ ,2010أؿشٟحطُٞٞٗذٝ)ٝ

حعظخذ ٤٘٤ًخ. ك٢ حُزذ٤ٗش حُظشر٤ش ُٔ٘خعزٚطذس٣ظٝطؼِْ حُٞطل٢ حُٜٔ٘ؾ حُذسحعش ألؿشحعٓض

ٓـخالص: أسرؼش ٖٓ ٌٓٞٗش ٝحعظزخٗش ُِٔشحهزش ٓشؿؼ٤ش ٝهخثٔش حُٔوخرالص ٝحعظخذٓض حُذسحعش.

(18)حعشٖٓطٌٞٗضػ٤٘شحُذسحإلٌٓخٗضحُٔخد٣ش,ٝحُطِزش,ٝحُٔؼ٤ِٖٔ,ٝدسطحُظشر٤شحُزذ٤ٗش.
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خسث٤  ٔ خ(176غ٤ خ,ٝ)ٓؼِ  ٔ ٝأشخسصٗظخثؾحُذسحعشخك٢حُٔذحسطحالرظذحث٤ش.(ؽخُز 2946ٝ),ٓؼِ

ا٠ُإٔحُظلذ١حُشث٤غ٢حُز٣١ٞحؿٚطؼ٤ِْٝطؼِْحُظشر٤شحُزذ٤ٗشٛٞحالكظوخسا٠ُحُظغ٤ٜالصحٌُخك٤ش

حُظ٣٢ٌٖٔإٔطغَٜػ٤ِٔشحُظؼِْ.

دسحعشٛذكضحُظؼشفا٠ُحُظلذ٣خصٝحألكخم ,Gizachew) 2012أؿشًٟضطش٤ٞ)ٝ

حُزذ٤ٗشك٢ٓذحسطحسرخٓ٘ش حُل٤ٌٓٞشك٢ Arbaminich حُلخ٤ُشك٢طذس٣ظحُظشر٤ش حُؼخ٣ٞٗش

حُٔوخرِش حُذسحعش أدٝحص ًٝخٗض حُٔغل٢, حُٞطل٢ حُٜٔ٘ؾ حُذسحعش حعظخذٓض حكش٣و٤خ. ؿ٘ٞد

صخش,ٝحُٜٔ٘ؾ,ٝحإلٌٓخٗذ,ٝٓذ٣شحُٔذسعرؼشٓـخالص:حُطخُٝحُٔالكظشٝحعظزخٗشٌٓٞٗشٖٓأس

(ٓؼ٤ُِِٖٔظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓػالع10خٝ)(ؽخُز 446ٖٓ)طْططز٤وٜخػ٠ِػ٤٘شٌٓٞٗشحُٔخد٣ش,

حُظشر٤ش كظض ك٢ حُطِزش ٓشخسًش ٓغظٟٞ إٔ حُ٘ظخثؾ ٝأظٜشص ك٤ٌٓٞش, ػخ٣ٞٗش ٓذحسط

حالحُش٣ ٝػذّ ٓ٘خلؼش, رذسؿش ًخٗض خػ٤ش ٖٓ حٌُخك٢ حُظشر٤شش١ٓذ٣ٛظٔخّ حُٔذحسطرلظش

حُش٣خػ٤ش,ٝػذًّلخ٣شحُٞهضحُٔخظضُلظشحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش.

)أ ٓخخٓشس حُظشر٤ش2012ؿشٟ طذس٣ظ ٓؼٞهخص أْٛ ا٠ُ حُظؼشف ٛذكض دسحعش )

ٔخطْحُش٣خػ٤شك٢ٓذ٣٘شحُخ٤َِٖٓٝؿٜشٗظشحُٔؼ٤ِٖٔ.حعظخذٓضحُذسحعشحُٜٔ٘ؾحُٞطل٢,ً

ٖٓ ٌٓٞٗش حعظزخٗش حُطِزشأحعظخذحّ ٓـخالص: حألَٛ.ٝ,حُٜٔ٘خؽٝ,حالٌٓخٗخصحُٔذسع٤شٝ,سرؼش

( حُذسحعش ٔ 61رِـضػ٤٘ش ٓؼِ إٔٓؼٞهخصطذس٣ظحُظشر٤شخ( حُذسحعش ٝأظٜشصٗظخثؾ ٝٓؼِٔش,

ٝأظٜشصػذّٝؿٞدكشٝمرحصدالُشاكظخث٤شر٤ٖطوذ٣شحص,حُش٣خػ٤شؿخءصرذسؿشٓظٞعطش

ٝأظٜشصٝؿٞد,ٝع٘ٞحصحُخزشس,ٝحُٔئَٛحُؼ٢ِٔ,حُـ٘ظأكشحدػ٤٘شحُذسحعشطؼضُٟٔظـ٤شحص

كشٝمرحصدالُشاكظخث٤شطؼضُٟٔظـ٤شحُٔشكِشحُظؼ٤ٔ٤ِشُظخُقحُٔشكِشحُؼخ٣ٞٗش.

2012)ٝعز٣ٞشحُوخدسػزذأؿشٟ حُظؼشفصكدٛدسحعش( حُٔشخسًشصهخٝٔؼا٠ُ

حُـضحثش.٢ـ٘زـٖزٓخُيشـ٤ٝؼخ٘ؽِزشُذٟحُزذ٤ٗشحُظشر٤شلظشك٢إل٤ـخز٤شح رخُش٣ٝغخصك٢

حُٞطل٢, حُٜٔ٘ؾ حُذسحعش ححعظخذٓض ٗشظزخـغٝحعظخذٓض ٢ٛ:شأسرؼـٌٖٔٓٞٗٚ ٓـخالص
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حألًخد٢ٔ٣حُش٣خػ٤ش,صإلٌٔخ٘خح) (101)ـٖٔحُذسحعششـػ٤٘ـض٘ٝظٌٝ(ٝحالؿظٔخػ٢حُ٘لغ٢,,

ٝأظ ٛ٘خُيحُذسحعشخجؾـ٘ظـشصٜؽخُذٝؽخُزش, ٖٓخـهٝٔؼإٔ ك٢شــخز٤إل٤ححُٔشخسًشصطلذ

حُظشر٤شلظش كظش كغخد ػ٠ِ حألخشٟ حُذسحع٤ش رخُٔٞحد حُطِزش ٝحٛظٔخّ حُزذ٤ٗش, حُظشر٤ش

حُش٣خػ٤ش.

( ,2016Osborne, Belmont, and Peixotoؿشٟحٝعزٞسٕٝرِٔٞٗضٝرٌغ٤ظٞ)أ

حُظشر٤شحُزذ٤ٗشك٢حُٔذحسطحُؼخٓشك٢حُظ٣٢ٞحؿٜٜخٓؼِٔٞظؼٞرخصحُحُظؼشفا٠ُدسحعشٛذكض

حُذسحعش حعظخذٓض حُـ٤ذس. حُزذ٤ٗش حُظشر٤ش ٓـخٍ ك٢ ح٤ُٞٗغٌٞ ٛذف ٖٓ حُٔغظٞكخس حُزشحص٣َ,

ٖٓٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُزذ٤ٗش)35(حُٜٔ٘ؾحُٞطل٢,ٝطْاؿشحءٓوخرالصٓغعزؼشٓؼ٤ِٖٔ,ٝأًَٔ

حُظ٣٢حعظز٤خٗ خ,ٝأشخسصحُ٘ظخثؾ حُزذ٤ٗشٞحؿٜٜخا٠ُإٔحُظؼٞرخصحُشث٤غ٤ش :٢ٛٓؼِٔٞحُظشر٤ش

حُٔ٘خلؼش حُٔغظوشس,حألؿٞس ؿ٤ش حُظلظ٤ش ؿ٤ش,ٝحُز٤٘ش حُٔخظظش ٝحُٔغخكش ٝٗوضحُٔٞحد,

ًخك٤ش,٣ٝظْحُظؼخَٓٓؼٜخػ٠ِأٜٗخُظشك٤ٚكوؾ.

 دسحعش )ٝحعظوظض ٝػز٤ذحص ػخشٞس 2016أرٞ حُظ٢ٞٓؼ( حُٔذسع٤ش حُش٣خػش هخص

ػ ٝحٗؼٌخعخطٜخ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٝٓؼ٢ِٔ حُٔذحسط ٓذ٣ش١ دحسطُٓحك٢ِرشؽُح٠ِطٞحؿٚ

حعظخذٓضحُذسحعشحُٜٔ٘ؾحُٞطل٢حُٔغل٢,كش.سُٓوطحٍُٝكِٝحدراسشظُٓكخكُطخرؼشح٣ٓشُٝكًح

دحسُحدحفٛأمُطكو٣ٝ ؽعش حُٔـظٔغخٓعشطٌٞٗضٖٓشٗرخعطرخصطٓػِٞسصأدحس ٓـخالص٢ٛ:

ٝ,حُٔل٢ِٝأ٤ُٝخءحألٓٞس ٝحُطخُذ, ٝحُٔؼِْ, سخط٣خحّطٝٝحُل٢٘,حإلدحس١ٝحإلٌٓخٗخصحُٔخد٣ش,

ٓذسعشٓذ٣ش (126)ٕٓصٗٝطًػ٣ٗش ٝٓذ٣شس خ(127)ٝح  ٔ س٣خػ٤ش,ٓؼِ طشر٤ش ٝطْٝٓؼِٔش

عشدحسُحٗطخثؾسصٜٝأظاؿشحءٓوخرالصٓغرؼغٓذ٣ش١حُٔذحسطٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش.

ػخ٤ُش.مٓؼ٣ؿشدسػ٠ِصكطُِخٓعشححُٔـخالصإٔ
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لغ انذراطخ انحبنٛخ يُٓب:ٕرؼمٛت ػهٗ انذراطبد انظبثمخ ٔي

ٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شطذس٣ظحطلوضحُذسحعشحُلخ٤ُشٖٓك٤غٛذكٜخك٢طوظ٢ٓشٌالص

( خ٘لش :ٖٓ ًَ دسحعش ),(2004ٓغ حُلخكع ),(2009ٝػزذ ٝحُ٘ٞحؿؼش ,(2010ٝػشٓخٕ

ٝItolondo, 2010) ),(ٝGizchew, 2012,) ( ٝعز٣ٞش,(2012ٝٓخخٓشس حُوخدس ٝػزذ

(2012),( ٝػز٤ذحص ػخشٞس )2016ٝأرٞ حُؼ٢٘٣ٞ :ٖٓ ًَ دسحعش ٓغ ٝحخظِلض ,)2000),

( ),(2001ٝٓغٔخس حُطؼ٤ظ ٝ2005),(  ,Osborne, Belmont)ٝ,(2007ٝكِظ

Peixoto, 2016). 

حُٔغل٢ٓغؿ٤ٔغحُذسحعخصٖٓك٤غحعظخذحٜٓخُِٜٔ٘ؾحُٞطل٢حُلخ٤ُشٝحطلوضحُذسحعش

حُغخروش.

ٝػزذحُلخكع,(2004خ٘لش)حطلوضٓغدسحعشًَٖٓ)حالعظزخٗش(سحعشٖٝٓك٤غأدحسحُذ

(2009),( ٝحُ٘ٞحؿؼش (2010ٝػشٓخٕ ,( ),(2012ٝٓخخٓشس ٝعز٣ٞش حُوخدس (2012ٝػزذ

2007ٝكِظ),(2005حُطؼ٤ظ)ٝ,(2001ٝٓغٔخس),(2000حُؼ٢٘٣ٞ)ٝ

ٝح :ٖٓ ًَ دسحعش ٓغ حُذسحعش أدحس ك٤غ ٖٓ  Osborne, Belmont, and)خظِلض

Peixoto, 2016) ٝدسحعش ,( ٝػز٤ذحص ػخشٞس حُظ٢( (Itolondo, 2010ٝ(,2016أرٞ ,

 حُٔوخرِش ُالعظزخٗشرخإلػحعظخذٓض خكش , ٝأٓخ (Gizchew, 2012)دسحعش حُظ٢ حعظخذٓض,

 .خكشُالعظزخٗشرخإلػحُٔالكظشٝحُٔوخرِش

 ,Itolondo,ٝ(Gizchew, 2012)طلوضٓغدسحعشًَٖٓ:حٖٝٓك٤غػ٤٘شحُذسحعش

(,ٖٓك٤غحعظخذحٜٓخحُٔؼ٤ِٖٔٝحُطِزشػ٤٘ظ٤ُِٖذسحعش.(2010

ُِٔؼ٤ًِٖٔؼ٤٘شُِذسحعشٓغدسحعشًَٖٓ:ٝ حطلوضحُذسحعشحُلخ٤ُشٖٓك٤غحعظخذحٜٓخ

( )2000حُؼ٢٘٣ٞ ٝٓغٔخس ,)2001( ٝخ٘لش ٝحُطؼ٤ظ)2004(, ٝكِظ)2005(, ,)2007,)
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( حُلخكع 2009ٝٝػزذ ٝػشٓخٕ ,)( )2010حُ٘ٞحؿؼش ٝٓخخٓشس ,)2012 ٝ ,)(Osborne, 

Belmont, Peixoto, 2016)( ٝػز٤ذحص ػخشٞس ٝأرٞ ٝح2016, ك٤غ(. ٖٓ ٓؼْٜ خظِلض

حعظخذحّحُذسحعشحُلخ٤ُشُِطِزشًؼ٤٘شدسحعشأخشٟ.

(,ٖٓك٤غحعظخذحٜٓخحُطِزشػ٤٘شُِذسحعش2012طلوضٓغدسحعشػزذحُوخدسٝعز٣ٞش)ٝح

 حعظخذحّحُذسحعشحُلخ٤ُشحُٔؼ٤ِٖٔػ٤٘شأخشُِٟذسحعش.ك٤غخٖٓٝحخظِلضٓؼٜ

 ك٢ حُغخروش حُذسحعخص ػ٠ِ حؽالػٚ خالٍ ٖٓ حُزخكغ حُ٘ظش١,اػذحدحعظلخد حإلؽخس

ٝطط٣ٞشحعظزخٗشُظوظ٢حُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش,ًٝزُيك٢ؽش٣وش

 كظخث٤ش,ٝٓ٘خهششحُ٘ظخثؾٝطلغ٤شٛخ.ٝحُٔؼخُـشحإلعشٝطلذ٣ذحُٜٔ٘ـ٤شحخظ٤خسػ٤٘شحُذسح

ٛذكضحُظؼشفا٠ُ–ػ٠ِكذػِْحُزخكغ–ط٤ٔضصحُذسحعشحُلخ٤ُشرٌٜٞٗخأٍٝدسحعش

حُظشر٤ش ٝٓؼ٢ِٔ حُطِزش ٗظش ٝؿٜش ٖٓ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓخدس طذس٣ظ طٞحؿٚ حُظ٢ حُٔشٌالص

خكشا٠ُط٘خُٜٝخحُٔشكِش٘شحُذسحعشاػٕ,ٖٝٓك٤غٌٓخٕٝػ٤خحُؼخطٔشػٔٓلخكظشحُش٣خػ٤شك٢

 ٝحُطِزش حُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ ًَ ٗظش ُٞؿٜظ٢ ٝأخزٛخ حُؼ٤ِخ حألعخع٤ش ك٢ حُغِطش حُل٤ٌٓٞشحُٔششكش

 ٝحُخخطش.
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 انفصم انضبنش

 دانطزٚمخ ٔاإلعزاءا

 

ٝأدخػشػ َحُلخ٢ُطؼٖٔحُلظ حُذسحعش, ٝٓـظٔغٝػ٤٘ش حُذسحعش, حُذسحعش,ُٜٔ٘ؾ حس

٤ًٝٝل٤شططٞ ك٢ٓؼخُـشحؿشحءحصا٣شٛخ, ٝحألعخ٤ُذحإلكظخث٤ش ُظلونٖٓطذمٝػزخصحألدحس,

ٝطل٤َِحُز٤خٗخص.

 :يُٓظ انذراطخ

 ُذسحعشحُلخ٤ُش.حٓظُٚظلو٤نأٛذحفُٔالءحُٔغل٢حُٜٔ٘ؾحُٞطل٢حعظخذٓضحُذسحعش

 :يغزًغ انذراطخ

ؿ٤ٔغط ٖٓ حُذسحعش ٓـظٔغ حٌٕٞ حُؼ٤ِخؽِزش حألعخع٤ش حُظلٞفٝحُظ٢ُٔشكِش طشَٔ

 حألعخع٢( حألعخع٢ٝحُؼخشش حألعخع٢ٝحُظخعغ حألعخع٢ٝحُؼخٖٓ ٝ)حُغخرغ ٓؼ٢ِٔحُظشر٤شؿ٤ٔغ

 .ٝػذدٛخطغغٓذ٣ش٣خصػٔخٕحُؼخطٔشٓلخكظشطشر٤شٝطؼ٤ِْٓذ٣ش٣خص٢حُش٣خػ٤شك

 :ػُٛخ انذراطخ

 حُؼ٤٘ش حعظخذحّ طْ )حُٔـٔٞػش(حُؼ٘وٞد٣شحُؼشٞحث٤ش حالخظ٤خس الخظ٤خسك٤غًخٗضٝكذس

 ًشؿغ٢ٝرؼذحُشؿٞعا٠ُؿذٍٝ(ٝعلخدٝحد١حُغ٤شٝٗخػٞس)طشر٤شٝطؼ٤ِْٓذ٣ش٣خصػالع

(384)طٌٞٗضػ٤٘شحُذسحعشٖٓكـْحُؼ٤٘خص٣ذُظلذ Krejcie, Morgan (1970) ٝٓٞسؿخٕ

( ْٜ٘ٓ ٝؽخُزش ٝ)ٝؽخُزشٍؽخُذٍ(200ؽخُز خ حُل٤ٌٓٞش حُٔذحسط ؽخُز 184ك٢ ك٢( ٝؽخُزش خ

حُخخطشحُٔذحس ٝٓؼِٔش(170)ٝط خ  ٔ )ٓؼِ ْٜ٘ٓ90 ) ٝٓؼِٔش حُل٤ٌٓٞشٓؼِٔخ  حُٔذحسط ك٢

(٣ٞػلخٕرُي.2(ٝ)1)ٕٝحُـذٝالك٢حُٔذحسطحُخخطش(ٓؼِٔخ ٝٓؼِٔش80)ٝ
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 (1جدول )ال

ثحظت يزغٛزاد انذراطخ)انًؼهًٍٛ ٔانًؼهًبد( فزاد انؼُٛخ أرٕسٚغ  

%ٌةالنسبةالمئوالعددالمستوىالمتؽٌر



الجنس

099.20ذكر

091.24أنثى

4.949929المجموع



المؤهلالعلمً

.430042بكالورٌوسفألل

3.4020ماجستٌرفأكثر

4.949929المجموع



الخبرة

2.3229سنوات 5اللمن

243920 سنوات10إلى5من

22...1 سنوات10اكثرمن

4.949929المجموع



سلطةالمشرفةال

099.20الحكومً

091.24الخاص

4.949929المجموع

 

(2جدول)ال

 فرادالعٌنة)الطلبة(بحسبمتؽٌراتالدراسةتوزٌعأ

%النسبةالمئوٌةالعددالفئةالمتؽٌر



الجنس

99.23..ذكر

.4211.2أنثى

30149929المجموع



السلطةالمشرفة

999.24.الحكومً

4011.20الخاص

30149929المجموع
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 :أداح انذراطخ

ُِظؼشف(كوشس57ٌٓٞٗشٖٓ)حعظزخٗشطْطط٣ٞشُظلو٤نأٛذحفحُذسحعشُـٔغحُز٤خٗخصٝ

ٖٓٝؿٜشٗظشحُطِزشٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُظشر٤شحُش٣خػ٤شحُظ٢طٞحؿٚطذس٣ظٓخدسٔشٌالصػ٠ِحُ

حُذسحعخصؽالعػ٠ِحألدٝحصحُٔغظخذٓشك٢رؼغحالٝطْ.حُؼخطٔشػٔخٕٓلخكظشك٢حُش٣خػ٤ش

 )ذسحعشًحُغخروش ٝحُ٘ٞحؿؼش ),(2010ػشٓخٕ ٝعز٣ٞٚ حُوخدس ػزذ ٝدسحعش,(2012ٝدسحعش

 عحُخطٞحصحألط٤ش:خزْحطُٝظط٣ٞشأدحسحُذسحعشط,(2012ٓخخٓشس)

ٝطٞص٣غحُلوشحصػ٠ِٓلخٝسحُذسحعش.,ر٤خٕحُٔـخالصحُشث٤غش-

 شحصحُظ٣٢٘زـ٢طؼ٤ٜٔ٘خك٢حالعظزخٗش.طلذ٣ذحُلو-

ٝػغحالعظزخٗشك٢طٞسطٜخحأل٤ُٝشك٢كوشحطٜخٝٓـخالطٜخ.-

ػ٠ِحُ٘لٞح٥ط٢:)٤ٌُشص(حُخٔخع٢طذسؽحعظخذحّٝطْ

(.1ؿذح)ٓ٘خلؼش(,2)ٓ٘خلؼش(,3(,ٓظٞعطش)4)ٓشطلؼش(,5) ٓشطلؼشؿذح

ٝكنحُٔؼخدُشح٥ط٤ش:ٝك٢ػٞءرُيطْحُلٌْػ٠ِحُٔظٞعطخصحُلغخر٤ش

ؽٍٞحُلجش1.33=3(/5-1)

:ًخ٥ط٢ٝطْطلذ٣ذحأل٤ٔٛش

 .(ٓ٘خلغ2.33-1ٖٓ) -

 .(ٓظٞعؾ3.67-2.34ٖٓ) -

.(ٓشطلغ5-3.68ٖٓ) -

 :صذق األداح

أُِظلونٖٓطذم حُذسحعش ػ٠ِٓـٔٞػشٖٓدحس (11ٝػذدْٛ)حُٔل٤ٌٖٔطْػشػٜخ

خ  ٔ حُ,ٓلٌ ٖٝٓر١ٝ(3)ِٔلن حُخزشس حُٔ٘خٛؾٝؽشحٌُلخءس حُظذس٣ظك٢ؿخٓؼشحثك٢ٓـخٍ ن
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كوشحصٓذٟحٗظٔخءك٢حألدحسٖٓك٤غآسحثْٜألخزٝرُي؛ٝحُـخٓؼخصحألسد٤ٗش,حُششمحألٝعؾ

ٓ٘خعزشٝ,ٓذٟطالك٤شحُلوشحصٝ,دسؿضطلظٜخأحالعظزخٗشُِٔـخالصحُظ٢ ,أ١طؼذ٣الص٣شٜٝٗخ

.ٖٓؿخُز٤شحُٔل٤ٌٖٔخمػ٤ِٜخٝطْأخزحُلوشسحُٔ٘ظ٤ٔشٝحُظخُلشحُظ٢طْحالطل

الباحث لام المدرسٌة" "اإلدارة األول المجال لفمرات الداخلً االتساق صدق من وللتحمك

(نتائجالتحلٌل.3وٌبٌنالجدول)ةالكلٌعاملاالرتباطبٌنالفمرةواألداةبحسابم

(3جدول)ال

 إلدارةالمدرسٌة"الكلًللمجالاألول"اتباطبٌنالفمراتواألداءمعاملاالر








المجالاألولاإلدارة
المدرسٌة

مستوىالداللةمعاملاالرتباطرلمالفمرة

4920399299

.92..99299

39293099..

192..39299

992.199299

2920939299

.929009299

0922029299

092.9.9299

4992...9299

4492.929.00



(أنجمٌعلٌممعامالتاالرتباطكانتدالةإحصائٌاعند3وٌالحظمننتائجتحلٌلالجدول)

 ٌعززمنصدقاالتساقلفمراتالمجالاألول"اإلدارةα= 9299مستوىالداللة) (وهذا

المدرسٌة".

وال المادٌة "االمكانات الثانً المجال لفمرات الداخلً االتساق صدق من لاموللتحمك مالٌة"

(نتائجالتحلٌل.1وٌبٌنالجدول)ةالكلٌعاملاالرتباطبٌنالفمرةواألداةالباحثبحسابم
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(1جدول)ال

 "نً"االمكاناتالمادٌةوالمالٌةمعاملاالرتباطبٌنالفمراتواألداءالكلًللمجالالثا







المجالالثانً
االمكاناتالمادٌة

والمالٌة

مستوىالداللةاالرتباطمعاملرلمالفمرة

4.922..9299

43922309299

41920909299

49922129299

4292.1.9299

4.920949299

40922429299

40923249291

.9922209299

.4922009299



ةإحصائٌاعند(أنجمٌعلٌممعامالتاالرتباطكانتدال1وٌالحظمننتائجتحلٌلالجدول)

(وهذاٌعززمنصدقاالتساقلفمراتالمجالالثانً"االمكاناتα= 9299مستوىالداللة)

المادٌةوالمالٌة".

معاملوللتحمكمنصدقاالتساقالداخلًلفمراتالمجالالثالث"الطلبة"لامالباحثبحساب

جالتحلٌل.(نتائ9وٌبٌنالجدول)ةالكلٌاالرتباطبٌنالفمرةاألداة

(9جدول)ال

اءالكلًللمجالالثالث"الطلبة"معاملاالرتباطبٌنالفمرةواألد








المجالالثالثالطلبة

مستوىالداللةمعاملاالرتباطرلمالفمرة

..9210192992

.39291299.. 

.19291.99..

.9922.49299

.2921.099..

..920999299

.09.496999.

.0922209299

39922.99299

34921.292990

3.923.2914.

339230393..

319230.93..

39921.19.9.
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(أنجمٌعلٌممعامالتاالرتباطكانتدالةإحصائٌاعند9وٌالحظمننتائجتحلٌلالجدول)

اقلفمراتالمجالالثالث"الطلبة".(وهذاٌعززمنصدقاالتسα=9299مستوىالداللة)

وللتحمكمنصدقاالتساقالداخلًلفمراتالمجالالرابع"المعلم"لامالباحثبحسابمعامل

(نتائجالتحلٌل.2االرتباطبٌنالفمرةاألداءالكلًوٌبٌنالجدول)



(2جدول)ال

 الداخلًللمجالالرابع"المعلم"صدقاالتساق






 ع المعلمالمجال الراب

مستوىالداللةمعاملاالرتباطرلمالفمرة

3292204999.

3.92929994.

3092.2.999.

309230.93..

1992119941.

14922.39299

1.921.4990.

1392920994.

119221.9299

1992901994.

1292903994.

1.9210499..



(أنجمٌعلٌممعامالتاالرتباطكانتدالةإحصائٌاعند2ئجتحلٌلالجدول)وٌالحظمننتا

(وهذاٌعززمنصدقاالتساقلفمراتالمجالالرابع"المعلم".α= 9299مستوىالداللة)

وللتحمكمنصدقاالتساقالداخلًلفمراتالمجالالخامس"تدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌة"لام

(نتائجالتحلٌل..)لفمرةاألداةالكلٌةوٌبٌنالجدولملاالرتباطبٌناالباحثبحسابمعا
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(.جدول)ال

 صدقاالتساقالداخلًللمجالالخامس"تدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌة"

 

المجال الخامس 

تدرٌس مادة التربٌة 

 الرٌاضٌة

مستوىالداللةمعاملاالرتباطرلمالفمرة

1092.29999.

1092.99999.

9992..4999.

94929.9993.

9.92.449949.

939204.9299

919229.999.

9992.10999.

92922439299

9.92.31999.



(أنجمٌعلٌممعامالتاالرتباطكانتدالةإحصائٌاعند.وٌالحظمننتائجتحلٌلالجدول)

 ٌعزα=9299مستوىالداللة) زمنصدقاالتساقلفمراتالمجالالخامس"تدرٌس(وهذا

مادةالتربٌةالرٌاضٌة".

:)االطزجبَخ( انذراطخ أداحصجبد 

رظطز٤وٜخػ٠ِػ٤٘شحعظطالػ٤شٖٓخخسؽػ٤٘شحُذسحعشٝطٌٞٗضٖٓػزخصأدحسحُذسحعشحُظلونطْ

:وظ٤ٖشٝطْكغخدٓؼخَٓحُؼزخصرطش٣(ؽخُز خٝؽخُز20ِٔخٝٓؼِٔشٝ)(ٓؼ20ٖٓ)

حالطغخمحُذحخ٢ِ_1 ك٤غؽش٣وش حالطغخمحُذحخ٢ِأُلخ-ٓؼخًَٓشٝٗزخمكغخدطْ ُو٤خطدسؿش

.(0.863(ٝ)0.785ٝطشحٝكضه٤ٔٚر٤ٖ)(0.865)ًٝخٗضه٤ٔظُٚلوشحصحالعظزخٗش

2-( حُظطز٤ن ٝاػخدس حُظطز٤ن حُؼ٤٘شTest-Retestؽش٣وش ػ٠ِ حُظطز٤ن خالٍ ٖٓ ٝرُي )

ؽزوضحالعظزخٗشػ٠ِأكشحدٛخٝرؼذٓشٝسحعزٞػ٤ٖؿشٟاػخدسحُظطز٤نػ٠ِأكشحدحالعظطالػ٤شار

ر٤شعٕٞ حسطزخؽ ٓؼخَٓ رخعظخذحّ حُظطز٤و٤ٖ ٗظخثؾ ر٤ٖ حالسطزخؽ ٓؼخَٓ كغخد ٝطْ أطلغْٜ حُؼ٤٘ش

(Person(ًٝخٗضه٤ٔظش)0.868(ٝ)0.822(ٝطشحٝكضه٤ْٓؼخَٓحالسطزخؽر٤ٖ)0.885.) 
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الثبا من وللتحمك ألفا كرونباخ ثبات معامل حساب جرى )وت بٌرسون ارتباط التطبٌكمعامل

 (نتائجالتحلٌل.0بٌنالجدول)ٌو(وإعادةالتطبٌك

(0جدول)ال

 وإعادةالتطبٌك(التطبٌكمعاملارتباطبٌرسون)ولٌممعامالتالثباتكرونباخألفا

معاملثباتكرونباخالمجالالرلم
ألفا

سونمعاملارتباطبٌر
)التطبٌكوإعادةالتطبٌك(

92.090.868اإلدارةالمدرسٌة4

االمكاناتالمادٌة.
والمالٌة

920239201.

.92.009203الطلبة3

..92099920المعلم1

تدرٌسمادة9
التربٌةالرٌاضٌة

920900.862

0.8650.885الكلً



معامالتالثباتممبولةومناسبةألؼراضهذه(أنجمٌعلٌم0ٌالحظمننتائجتحلٌلالجدول)

الدراسة.

:اإلحصبئٛخ انًؼبنغخ

ُإلؿخرشػٖأعجِشحُذسحعشطْحعظخذحّحُٔؼخُـخصحإلكظخث٤شح٥ط٤ش:

ٖٓٝؿٜش:ُإلؿخرشػٖحُغئحٍحألٍٝ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس حُٔشٌالصحُظ٢طٞحكش ٓخ

ٓخحُٔشٌالصحُظ٢طٞحكشطذس٣ظٓخدسحُشحرغ:غئحٍحُؼخطٔشػٔخٕ,ٝحُٓذحسطٗظشحُطِزشك٢

كغخدطْحُؼخطٔشػٔخٕٓذحسطحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢

ٝحالٗلشحكخصحُٔؼ٤خس٣ش طذس٣ظٓخدسُِظؼشفحُٔظٞعطخصحُلغخر٤ش ػ٠ِحُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚ

.ُظشر٤شحُش٣خػ٤شٝٓؼ٢ِٔححُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشحُطِزش

(T-testطْحعظخذحّحخظزخس),ٝحُغخدط,ٝحُؼخٖٓحُخخٓظحُغئحٍحُؼخ٢ٗ,ٝحُؼخُغ,ُٝإلؿخرشػٖ

ُؼ٤٘ظ٤ٖٓغظوِظ٤ٖ.
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(.one way anovaطْحعظخذحّحُظل٤َِحُظزخ٣ٖحألكخد١)ُٝإلؿخرشػٖحُغئحٍحُغخرغ

 يزغٛزاد انذراطخ:

 انطهجخ  - أ

حُٔظـ٤شحصحُٔغظوِش:

ٚٓغظ٣ٞخٕ)رًٞسٝاٗخع(ُٝ:انغُض

 :ُٜٝخٓغظ٣ٞخٕ)حُوطخعحُل٢ٌٓٞٝحُوطخعحُخخص(انظهطخ انًشزفخ

حُٔظـ٤شحصحُظخرؼش:حُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿشطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشحُطِزشك٢

حُؼخطٔشػٔخٕ.ٓذحسط

 :انًؼهًٍٛ-د

حُٔظـ٤شحصحُٔغظوِش:

:ُٝٚٓغظ٣ٞخٕ)رًٞسٝاٗخع(انغُض

:ُٝٚٓغظ٣ٞخٕ)رٌخُٞس٣ٞطكؤهَٝٓخؿغظ٤شكؤًؼش(نًؤْم انؼهًٙا

ع٘ٞحصٝأًؼشٖٓػشش10ا٠ُأه5َٖٓع٘ٞحص5ٖٓٝ:ُٜٝخػالعٓغظ٣ٞخص)أهَٖٓانخجزح

ع٘ٞحص(10

:ُٜٝخٓغظ٣ٞخٕ)حُوطخعحُل٢ٌٓٞٝحُوطخعحُخخص(انظهطخ انًشزفخ

طذس٣ظ حُٔشٌالصحُظ٢طٞحؿش ٗظشٓؼ٢ِٔحُٔظـ٤شحصحُظخرؼش: ٖٓٝؿٜش حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓخدس

حُؼخطٔشػٔخٕ.ٓذحسطحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢
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:انذراطخرطجٛك  إعزاءاد

 حُشؿٞعا٠ُحألددحُ٘ظش١ٝحُذسحعخصحُغخروش.-

 طلذ٣ذٓـظٔغحُذسحعشٝحُؼ٤٘ش.-

 طط٣ٞشأدحسحُذسحعش.-

 حُظؤًذٖٓطذمٝػزخصحألدحس.-

 َٜٓٔشحُزخكغٖٓؿخٓؼشحُششمحالٝعؾ.حُلظٍٞػ٠ًِظخدطغ٤ٜ-

 ططز٤نحالعظزخٗشػ٠ِػ٤٘شحُذسحعش.-

 حإلؿشحءحُٔؼخُـشحإلكظخث٤ش.طلش٣ؾحُز٤خٗخصك٢ؿذحٍٝخخطشط٤ٜٔذ -

 طل٤َِحُز٤خٗخصحإلكظخث٤ش.-

ػشعٗظخثؾحُذسحعش.-

ٓ٘خهششحُ٘ظخثؾٝحُظٞط٤خص.-
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 الفصل الرابع

 ة نتائج الدراس

 : نتائج الدراسة المتعلمة بالطلبةأولً 

المشكالت  التً تواجه  ماعنالسؤالاألولوالذيٌنصعلى"نتائجالدراسةالمتعلمةباالجابة

تماستخراج ؟العاصمة عمان مدارسفً  تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر الطلبة

(ٌبٌننتائجالتحلٌل.0والجدول)المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتب

(0الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظر

 العاصمةعمانمدارسالطلبةفً

 التمدٌر الرتبة النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً المجال الرلم

متوسط329242934المادٌةوالمالٌةاالمكانات.

تدرٌسمادةالتربٌة9

الرٌاضٌة

متوسط.32304292

متوسط32.342993اإلدارةالمدرسٌة4

متوسط324042991المعلم1

متوسط329492099الطلبة3

 متوسط  32.7 72.3  الكلً
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( الجدول ا0ٌشٌر واالنحرفات الحسابٌة المتوسطات أن التً( للمشكالت والرتب  لمعٌارٌة

العاصمةعمان,جاءتمدارستواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرالطلبةفً

(4293(وبلػاالنحراؾالمعٌاريالكلً)..32بتمدٌرمتوسط,إذبلػالمتوسطالحسابًالكلً)

-3294الحسابٌةمابٌن)وحصلتجمٌعالمجاالتعلىالتمدٌرالمتوسطوتراوحتالمتوسطات

3292 فً وجاء تمدًٌرا(المرتبة( حسابًمجال المكانات المادٌة والمالٌة)األعلى بمتوسط

رتبةالثانٌةمجالتدرٌسمادةموجاءفًالمتوسط(وبتمدٌر4293(وانحراؾمعٌاري)3292)

ٌرمتوسطوجاءفً(وبتمد4292(وانحراؾمعٌاري)3230التربٌةالرٌاضٌةبمتوسطحسابً)

)مال حسابً بمتوسط المدرسٌة اإلدارة مجال الثالثة )32.3رتبة معٌاري وانحراؾ )4299)

 فً وجاء متوسط الرابعةوبتمدٌر المعلمالمرتبة )مجال حسابً وانحراؾ3240بمتوسط )

متوسطبمجال الطلبةالمرتبةالخامسة)األللتمدًٌرا((وبتمدٌرمتوسطوجاءف4299ًمعٌاري)

(وبتمدٌرمتوسط.9209(وانحراؾمعٌاري)3294حسابً)

(49الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظر

 ."اإلدارةالمدرسٌة"العاصمةعمانفًالمجالاألولمدارسالطلبةفً

المتوسط رةالفمرلمالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

للةالزٌاراتاإلشرافٌةلمعلمًالتربٌة.
 الرٌاضٌة

متوسطة3230429.4

وضعمعظمحصصالتربٌةالرٌاضٌةآخر44
 الٌومالدراسً

متوسطة.32314224

للةاهتمامإدارةالمدرسةبمادةالتربٌة4
 الرٌاضٌة

توسطةم323342193

للةاألهتمامبإنجازاتالفرقالرٌاضٌة49
 ومشاركاتهم

متوسطة323.42911

عدموجودبدٌلمناسبلمعلمالتربٌة3
 الرٌاضٌةفًحالؼٌابه

متوسطة.32344210

تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌة9
 أخرى

متوسطة3234429.2

ةلتحسٌنندرةالتخطٌطمنلبلمدٌرالمدرس0
 نتائجالفرقالرٌاضٌة

متوسطة323442909

حرمانالطلبةمنحصةالتربٌةالرٌاضٌة.
 كوسٌلةعماب

متوسطة32.9421.0

ضعؾإلمااممدٌريالمدارسبالموانٌن1
 المتعلمةباألنشطةالرٌاضٌة

متوسطة324442110
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إلؽاءحصةالتربٌةالرٌاضٌةلبلنهاٌةالعام2
 ًالدراس

متوسطة3291422149

تدرٌسمادالتربٌةالرٌاضٌةمنلبلمعلم0ً
 المواداألخرى

متوسطة209422.44.

متوسطة32.34299 الكلً

( الجدول تحلٌل نتائج من األول49وٌالحظ المجال لفمرات الحسابٌة المتوسطات لٌم أن )

(4221-4219رافاتمعٌارٌةبٌن)(بانح3219-209."اإلدارةالمدرسٌة"لدتراوحتبٌن)

(4299(بانحراؾمعٌاريممداره)32.3وبلػالمتوسطالحسابًالكلًلفمراتالمجالاألول)

الرٌاضٌةمن التربٌة متوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة وبدرجة

ءتفًالمرتبةاألولىوجاوجهةنظرالطلبةفًمجالاإلدارةالمدرسٌةكانتبدرجةمتوسطة,

,وجاءتفًة"للة الزٌارات األشرافٌة لمعلمً التربٌة الرٌاضٌ"(.)األعلىتمدًٌرا(الفمرة)

( الفمرة الثانٌة (44المرتبة الدراسً" الٌوم آخر الرٌاضٌة حصصالتربٌة معظم ,"وضع

( الفمرة األخٌرة لبل المرتبة فً 2وجاءت الرٌ(" التربٌة حصة العامإلؽاء نهاٌة لبل اضٌة

ة التربٌة الرٌاضٌة من تدرٌس ماد"(0الفمرة)(األللتمدًٌرا),وجاءتفًالمرتبة"الدراسً

."مواد أخرىال لبل معلمً

(44الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظر

."االمكاناتالمادٌةوالمالٌة"العاصمةعمانفًالمجالالثانًمدارسبةفًالطل

المتوسطالفمرةرلمالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

مرتفعة320042304 للةتوفرالحوافزالمالٌةللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌا40

تندرةتوفراألدواتواألجهزةالرٌاضٌةللفئا.4
 العمرٌةالمختلفة

مرتفعة.4219..32

للةتوفراألجهزةواألدواتالالزمةلحصةالتربٌة.4
 الرٌاضٌة

متوسطة322242123

ندرةتوفراماكنممارسةالنشاطالرٌاضًف43ً
 مختلؾالظروؾالجوٌة

متوسطة322142121

للةأماكنتبدٌلالمالبسواالستحمامبعدممارسة4.
 طالرٌاضًالنشا

مرتفعة329242919

شحالوسائلواألدواتالتعلٌمٌةالتًتساعدعلى49
 شرحوتوضٌحالمهاراتالرٌاضٌة

مرتفعة321042142

ضعؾتوفرمواداألسعافاتاألولٌةلعالج40
 االصاباتالرٌاضٌة

مرتفعة.1..32124299

مرتفعة321942190090للةتوفرالمخصصاتالمالٌةالالزمةلألنشطة42
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 رٌاضٌةال
متوسطة3230421.0 للةتوفرعواملاألمنوالسالمةبالمرافكالرٌاضٌة41

متوسطة3233422349 ندرةتوفرمستودعاتلحفظاألدواتالرٌاضٌة9.

مرتفعة32924293الكلً



( الجدول تحلٌل نتائج من لفم44وٌالحظ الحسابٌة المتوسطات لٌم أن الثانً( المجال رات

-4230(بانحرافاتمعٌارٌةبٌن)3200-3231"االمكاناتالمادٌةوالمالٌة"لدتراوحتبٌن)

(بانحراؾمعٌاريممداره3292(وبلػالمتوسطالحسابًالكلًلفمراتالمجالالثانً)4223

التربٌةالرٌاضٌة(وبدرجةمرتفعةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة4293)

كانتبدرجةمرتفعة,وجاءتفً والمالٌة فًمجالاالمكاناتالمادٌة نظرالطلبة منوجهة

,"للة توفر الحوافز المالٌة للطلبة المتفولٌن رٌاضٌا("40الفمرة))األعلىتمدًٌرا(المرتبة

لرٌاضٌةللفئاتالعمرٌةندرةتوفراألدواتواألجهزةا(".وجاءتفًالمرتبةالثانٌةالفمرة)

 المختلفة "( الفمرة األخٌرة لبل المرتبة األمنوالسالمة(41وجاءتفً توفرعوامل للة "

تودعات مس " ندرة توفر(9.الفمرة))األللتمدًٌرأ(,وجاءتفًالمرتبة"بالمرافكالرٌاضٌة

 .لحفظ األدوات الرٌاضٌة"

(.4الجدول)

افاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرالمتوسطاتالحسابٌةواالنحر

."الطلبة"العاصمةعمانفًالمجالالثالثمدارسالطلبةفً

رلم
الفمرة

المتوسطالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

متوسطة323942124 سٌطرةبعضالطلبةفًالرٌاضاتالجماعٌة1.

متوسطة..3239421 ضعؾرؼبةبعضالطلبةبتعلمألعابرٌاضٌةجدٌدة9.

متوسطة32.9421.3 ضعؾربطالتربٌةالرٌاضٌةبالمهاراتالرٌاضٌة31

متوسطة329042931 عدمإلتزامبعضبالزيالرٌاضً..

عزوؾالطلبةؼٌرالالئمٌنصحٌاعنالمشاركةفًحصص0.
 ٌةالرٌاضٌةالترب

متوسطة329142939

متوسطة329.42.92 ندرةالرٌاضاتالمناسبةلذوياالحتٌاجاتالخاصة2.

متوسطة..202429. خجلبعضالطلبةمنممارسةالنشاطالرٌاضً..

متوسطة20342990. تحٌزالمعلمللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌا.3

متوسطة20.42990. ٌاضٌةسوءاستخدامالطلبةلألدواتالر39

متوسطة200429.49.عدمامتالنمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةلبعضالمهارات33
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 الرٌاضٌة
متوسطة20.421044. عابالرٌاضٌةالمتاحةلبعضالطلبةلعدممناسبةالأل3.

متوسطة2.4429943. ؼٌابالطلبةعنحصةالتربٌةالرٌاضٌة34

لبةبأنحصصالتربٌةالرٌاضٌةتؤثرسلبالناعةبعضالط0.
 علىالتحصٌلالدراسً

متوسطة222429141.

منخفضة.2.442104. اختالؾمٌولورؼباتالطلبةلأللعابالرٌاضٌة39

متوسطة32949209الكلً

( الجدول تحلٌل نتائج من الثالث.4وٌالحظ المجال لفمرات الحسابٌة المتوسطات لٌم أن )

( بٌن تراوحت لد 3239-4..."الطلبة" ( بٌن معٌارٌة بانحرافات وبلػ4212-42.9( )

( الثالث المجال لفمرات الكلً الحسابً )3294المتوسط ممداره معٌاري بانحراؾ )09).

الرٌاضٌةمن التربٌة متوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة وبدرجة

)األعلىتمدٌرا(مجالالطلبةكانتبدرجةمتوسطة,وجاءتفًالمرتبةوجهةنظرالطلبةفً

(.1 الفمرة"" سٌطرة بعض الطلبة فً الرٌاضات الجماعٌة( الثانٌة المرتبة فً وجاءت ,

("ضعؾرؼبةبعضالطلبةبتعلمألعابرٌاضٌةجدٌدة,وجاءتفًالمرتبةلبلاألخٌرة9.)

)األلل,وجاءتفًالمرتبةالرٌاضٌةالمتاحةلبعضالطلبةعابلعدممناسبةالأل("3.الفمرة)

."اختالف مٌول ورغبات الطلبة لأللعاب الرٌاضٌة("39)تمدًٌرا(

(43الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظر

 ."المعلم"عاصمةعمانفًالمجالالرابعالمدارسالطلبةفً

رلم
الفمرة

المتوسطالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

كثرةالشعبالصفٌةالتًٌشرؾعلٌهامعلمالتربٌة32
 الرٌاضٌة

متوسطة 4 32.1 72.7

متوسطة323042914 عدمراعاةالفروقالفردٌةبٌنالطلبة12

متوسطة..3233421 لىالجانبالعملٌةواهمالالجانبالنظريالتركٌزع13

متوسطة323.42293 ضعؾالعملعلىتنمٌةالروحالرٌاضٌةبٌنالطلبة.1

متوسطة32.4429.9 ؼٌابالدلةفًتمٌٌمأداءالطلبة19

متوسطة32.942912 تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌةأخرى30

متوسطة.32404292 ةالدوراتالتدرٌبٌةللمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةلل.1

كثرةالمهامؼٌرالرٌاضٌةالمطلوبةمنمعلم19ً
 التربٌةالرٌاضٌة

متوسطة324.42990

متوسطة324142990 كثرةأعدادالطلبةفًالصؾالواحد.3

متوسطة3290429149 ضعؾالنموالمهنًلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة14

متوسطة20.422944. تمدمالسنلبعضمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة30
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متوسطة.20.42994. ؼٌابمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة11

متوسطة32404299الكلً



( الجدول تحلٌل نتائج من الرابع43وٌالحظ المجال لفمرات الحسابٌة المتوسطات لٌم أن )

بٌ تراوحت لد )"المعلم" 3230-.20.ن ( بٌن معٌارٌة بانحرافات وبلػ4229-.421( )

( الرابع المجال لفمرات الكلً الحسابً )3240المتوسط ممداره معٌاري بانحراؾ )4299)

الرٌاضٌةمن التربٌة متوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة وبدرجة

الرٌاضٌة المعلم مجال فً الطلبة نظر المرتبةوجهة فً وجاءت متوسطة, بدرجة كانت

,وجاءتفًالمرتبةالثانٌة"عدم مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطلبة("12))األعلىتمدًٌرا(

("التركٌزعلىالجانبالعملًواهمالالجانبالنظريللمادة,وجاءتفًالمرتبة13الفمرة)

)األللًالتربٌةالرٌاضٌة,وجاءتفًالمرتبة("تمدمالسنلبعضمعلم30لبلاألخٌرةالفمرة)

."غٌاب معلمً التربٌة الرٌاضٌة("11)تمدًٌرا(

(41الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظر

."تدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌة"سالعاصمةعمانفًالمجالالخاممدارسالطلبةفً

المتوسطالفمرةرلمالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

متوسطة322242994 عدماحتسابنتٌجةالطالبفًالمعدلالعام10

متوسطة.32904219 للةجصصالتربٌةالرٌاضٌةممارنةمعالمواداألخرى99

متوسطة3294429.3 سًبٌنٌديالطلبةعدموجودكتابدرا94

التصارحصةالتربٌةالرٌاضٌةعلىالأللعابالجماعٌة93
 ؼالبا

متوسطة329442131

متوسطة321942119 صعوبةتمٌٌمأداءالطلبة10

متوسطة321442292 االعتمادالسائدبأنمادةالتربٌةالرٌاضٌةؼٌرمهمة.9

لمٌنبالجوانبالمهارٌةلأللعابللةاهتمامالمع92
 الرٌاضٌة

متوسطة..3231429

للةتشجٌعأولٌاءاألمورللطلبةعلىممارسةاألنشطة.9
 الرٌاضٌة

متوسطة32.942990

متوسطة324942940 اعتمادالبعضأنحصةالتربٌةالرٌاضٌةمضعٌةللولت99

متوسطة3249429.49 تربٌةالرٌاضٌةالنظرةالسلبٌةمنلبلالمجتمعلمعلمًال91

متوسطة32304292الكلً
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( الجدول تحلٌل نتائج من الخامس41وٌالحظ لفمراتالمجال المتوسطاتالحسابٌة لٌم أن )

( بٌن تراوحت لد الرٌاضٌة" التربٌة مادة تدرٌس بٌن3249-3222" معٌارٌة بانحرافات )

المتو4211-4229) وبلػ )( الخامس المجال لفمرات الكلً الحسابً بانحراؾ3230سط )

(وبدرجةمتوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة4292معٌاريممداره)

التربٌةالرٌاضٌةكانتبدرجة التربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرالطلبةفًمجالتدرٌسمادة

عدم احتساب نتٌجة الطالب فً المعدل ("10)ا()األعلىتمدٌرًمتوسطةوجاءتفًالمرتبة

للةحصصالتربٌةالرٌاضٌةممارتةمعالمواد("99,وجاءتفًالمرتبةالثانٌةالفمرة)" العام

)" األخرى الفمرة األخٌرة لبل المرتبة فً وجاءت ,99 التربٌة(" حصة البعضأن اعتماد

النظرة السلبة من لبل ("91)ألللتمدًٌرا()اوجاءتفًالمرتبة",الرٌاضٌةمضٌعةللولت

."المجتمع لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة

هل توجد فروق ذات دللة والذيٌنصعلى"الثانًعنالسؤالنتائجالدراسةالمتعلمةباإلجابة

فً المشكالت التً تواجة تدرٌس مادة التربٌة   (α= 9299)إحصائٌة عند مستوى الدللة 

تم؟"العاصمة عمان تعزى لمتغٌر الجنس للطلبة مدارسن وجهة نظر الطلبة فً الرٌاضٌة م

(نتائجالتحلٌل.49استخداماختبار)ت(لعٌنتٌنمستملتٌنوٌبٌنالجدول)
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(49(الجدول

ظرطلبةالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةن

(تبعالمتؽٌرالجنسللطلبة.T- TESTالعاصمةواختبارت)مدارسالتربٌةالرٌاضٌةفً

المتوسطالعددالجنسالمجال
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

درجةلٌمة)ت(
الحرٌة

مستوى
الداللة

اإلدارة
المدرسٌة

*200230.92999....9.200000.0..ذكر

4213220124293043انثى

االمكانات
المادٌة
والمالٌة

*209130.92991..9321390429930..ذكر

.0.0.1..42132.3انثى

*299030.92944..9.209.902220..ذكرالطلبة

.4213249040.210انثى

*9329414429103.3220430.92999..ذكرالمعلم

4213219.94294399انثى

تدرٌسمادة
التربٌة
الرٌاضٌة

932331442499944234330.92409..ذكر

421321.094294900انثى

*1290.30.92999..9329010.022..ذكرالكلً

.421321.40.0021انثى

(.α= 9299*تعنًدالةإحصائٌةعندمستوىالداللة)

ماٌلً:(49تحلٌلالجدول)وٌالحظمننتائج

فًمجالاإلدارةالمدرسٌةومجالاالمكاناتالمادٌةذاتداللةإحصائٌةقووجودفر .4

 والمالٌةومجالالطلبةومجالالمعلملصالحاإلناثأيأنالمشكالتلدٌهنأكبر.

فًمجالتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةحٌثكانذاتإحصائٌةقوعدموجودفر ..

 مارب.المتوسطالحسابًلألداءمت

(.فًاألداءالكلαً= 9299داللةإحصائٌةعندمستوىالداللة)قذاتووجودفر .3

ٌعزىللجنسولصالحاإلناث.

هل توجد فروق ذات دللة والذيٌنصعلى"الثالثعنالسؤالنتائجالدراسةالمتعلمةباإلجابة

 مدارسالطلبة فً  فً المشكالت التً تواجة تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر

؟"استخداماختبار)ت(لعٌنتٌنمستملتٌنالعاصمة عمان تعزى لمتغٌر السلطة المشرفة للطلبة

(نتائجالتحلٌل.42وٌبٌنالجدولرلم)
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(42الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرطلبة

(تبعالمتؽٌرالسلطةالمشرفةللطلبة.T- TESTالعاصمةواختبارت)مدارسالتربٌةالرٌاضٌةفً

السلطةالمجال
المشرفة

المتوسطالعدد
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

درجةلٌمة)ت(
الحرٌة

مستوى
الداللة

.9932933242939399200.30.999.حكومةاألول

..401.2040900.9خاص

.30.999..9932.22900113.124.حكومةالثانً

40132330.429.094خاص

.042999444239130.4.2..99329.حكومةالثالث

.401.2019.09124خاص

.99323.914292049.204330.999.حكومةالرابع

401329.234294992خاص

.29..99321449429223.399.30.حكومةالخامس

401323.0342939.0خاص

.01.0.3290330.999...993230.حكومةالكلً

.4013249.304.32خاص



(ماٌلً:42تحلٌلالجدول)وٌالحظمننتائج

المدرسٌة"حٌثبلؽتلٌمة)ت(ذاتداللةإحصائٌةقووجودفر .4 فًمجال"اإلدارة

9299(وهذهالمٌمةدالةإحصائٌاعندمستوىالداللة)9299داللة)بمستوى(9200)

=αولدكانتالفروقلصالحالمدارسالحكومٌةأيأنالمشكالتلدٌهمأعلىممارنة)

 بالمدارسالخاصة.

مكاناتالمالٌةوالمادٌةلصالحالمدارسفًمجالاإلوقذاتداللةإحصائٌةوجودفر ..

 الحكومٌة.

 فًمجالالمعلملصالحالمدارسالحكومٌة.داللةإحصائٌةذاتوجودفروق .3

فًمجالالطلبةومجالتدرٌسمادةالتربٌةذاتداللةإحصائٌةعدموجودفروق .1

 الرٌاضٌةٌعزىلمتؽٌرالسلطةالمشرفة.
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(فًاألداءالكلαً= 9299داللةإحصائٌةعندمستوىالداللة)وجودفروقذات .9

ٌعزىللسلطةالمشرفةولصالحالمدارسالحكومٌةأيأنالمشكالتلدٌهمأعلىممارنة

بالمدارسالخاصة.

 : نتائج الدراسة المتعلمة بالمعلمٌن:ثانًٌا

ما المشكالت التً تواجه :الذيٌنصعلىوالرابعالسؤالنتائجالدراسةالمتعلمةباإلجابةعن

العاصمة  مدارسبٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً تدرٌس مادة التر

(ٌبٌن.4تماستخراجالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبوالجدول)؟عمان

نتائجالتحلٌل.

(.4الجدول)

ٌاضٌةمنتربٌةالرةوالرتبللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌالمتوسط

عمانالعاصمةمدارسوجهةنظرالمعلمٌنفً

وسط المت المجال الرلم

 الحسابً

النحراف 

 المعٌاري

 التمدٌر الرتبة

االمكاناتالمادٌة.

والمالٌة

متوسطة323342934

تدرٌسمادةالتربٌة9

الرٌاضٌة

متوسطة..09..32

متوسطة329392.13الطلبة3

متوسطة200920.1.المعلم1

متوسط20992099.اإلدارةالمدرسٌة4

 متوسطة  .18 72.1  الكلً

 

أنالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرفاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالتًإلى(.4ٌشٌرالجدول)

 فً المعلمٌن نظر وجهة من الرٌاضٌة التربٌة مادة تدرٌس عمان,مدارستواجه العاصمة

(وبلػاالنحراؾالمعٌاريالكل3290ًمدٌرمتوسط,إذبلػالمتوسطالحسابًالكلً)جاءتبت



43 

 

وتراوحتالمتوسطاتالحسابٌةمابٌنالتمدٌرالمتوسطوحصلتجمٌعالمجاالتعلى.(00)

بمتوسطمجال المكانات المادٌة والمالٌةالمرتبة)األعلىتمدًٌرا((وجاءف209-3233ً.)

4293وانحراؾمعٌاري)(3233حسابً) فً وبتمدٌرمتوسطوجاء  مجالالمرتبة( الثانٌة

( حسابً بمتوسط الرٌاضٌة التربٌة مادة )..32تدرٌس معٌاري وانحراؾ وبتمدٌر09( ).

 فً وجاء )المرتبةمتوسط حسابً بمتوسط الطلبة مجال معٌاري3293الثالثة وانحراؾ )

(92.1 فً وجاء متوسط وبتمدٌر )ةالمرتب( حسابً بمتوسط المعلم مجال (200.الرابعة

( ال.920وانحراؾمعٌاري فً وجاء متوسط وبتمدٌر الخامسةم( تمدًٌرا(رتبة جال م)األلل

(وبتمدٌرمتوسط.9209(وانحراؾمعٌاري)209.بمتوسطحسابً)اإلدارة المدرسٌة

(40جدول)ال

للمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظروالرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

فًالمجالاألول"اإلدارةالمدرسٌة"العاصمةعمانمدارسمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةفً

رلم

الفمرة

المتوسطالفمرة

الحسابً

التمدٌرالرتبةاالنحراؾالمعٌاري

متوسطة323942194ًحالؼٌابهعدموجودبدٌلمناسبلمعلمالتربٌةالرٌاضٌةف3

متوسطة.32994232للةالزٌاراتاإلشرافٌةلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة.

متوسطة20042143.ندرةالتخطٌطمنلبلمدٌرالمدرسةلتحسٌننتائجالفرقالرٌاضٌة0

متوسطة20942301.للةاهتمامإدارةالمدرسةبمادةالتربٌةالرٌاضٌة4

متوسطة20342949.تدرٌسمادالتربٌةالرٌاضٌةمنلبلمعلمًالمواداألخرى0

متوسطة42392..2.ضعؾإلمااممدٌريالمدارسبالموانٌنالمتعلمةباألنشطةالرٌاضٌة1

متوسطة42.02..2.وضعمعظمحصصالتربٌةالرٌاضٌةآخرالٌومالدراس44ً

متوسطة.2204233.فرقالرٌاضٌةومشاركاتهمللةاألهتمامبإنجازاتال49

منخفضة29.42300.تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌةأخرى9

منخفضة299423.0.حرمانالطلبةمنحصةالتربٌةالرٌاضٌةكوسٌلةعماب.

منخفضة232421249.إلؽاءحصةالتربٌةالرٌاضٌةلبلنهاٌةالعامالدراس2ً

متوسطة2099209.الكلً



 نتائج من )وٌالحظ الجدول األول40تحلٌل المجال لفمرات الحسابٌة المتوسطات لٌم أن )

(4294-4239(بانحرافاتمعٌارٌةبٌن)3234-232."اإلدارةالمدرسٌة"لدتراوحتبٌن)

(9204يممداره)(بانحراؾمعٌار204.وبلػالمتوسطالحسابًالكلًلفمراتالمجالاألول)
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الرٌاضٌةمن التربٌة متوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة وبدرجة

وجهةنظرمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةفًمجالاإلدارةالمدرسٌةكانتبدرجةمتوسطةحٌثجاء

الرٌاضٌة فً عدم وجود بدٌل مناسب لمعلم التربٌة ("3الفمرة))األعلىتمدًٌرا(فًالمرتبة

)حال غٌابه الفمرة الثانٌة المرتبة فً وجاء التربٌة." لمعلمً اإلشرافٌة الزٌارات للة " )

( الفمرة األخٌرة لبل المرتبة فً وجاء التربٌة.الرٌاضٌة" حصة من الطلبة حرمان " )

 المرتبة فً وجاء عماب" كوسٌلة تمدًٌرا(الرٌاضٌة ))األلل 2الفمرة ربٌة إلغاء حصة الت("

".الرٌاضٌة لبل نهاٌة العام الدراسً

(40جدول)

للمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظروالرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

فًالمجالالثانً"االمكاناتالمادٌةوالمالٌة"العاصمةعمانمدارسمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةفً

رلم
فمرةال

المتوسطالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

مرتفعة322942134للةأماكنتبدٌلالمالبسواالستحمامبعدممارسةالنشاطالرٌاض4ً.

مرتفعة.32994219للةتوفرالحوافزالمالٌةللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌا40

تساعدعلىشرحوتوضٌحشحالوسائلواألدواتالتعلٌمٌةالت49ً
المهاراتالرٌاضٌة

مرتفعة321.42333

متوسطة323042941للةتوفراألجهزةواألدواتالالزمةلحصةالتربٌةالرٌاضٌة.4

متوسطة323942119ندرةتوفراألدواتواألجهزةالرٌاضٌةللفئاتالعمرٌةالمختلفة.4

رٌاضًفًمختلؾالظروؾندرةتوفراماكنممارسةالنشاطال43
الجوٌة

متوسطة323.42122

متوسطة.4212..32للةتوفرالمخصصاتالمالٌةالالزمةلألنشطةالرٌاضٌة42

متوسطة32.942110للةتوفرعواملاألمنوالسالمةبالمرافكالرٌاضٌة41

متوسطة324.42.20ندرةتوفرمستودعاتلحفظاألدواتالرٌاضٌة9.

متوسطة49..329.42ضعؾتوفرمواداألسعافاتاألولٌةلعالجاالصاباتالرٌاضٌة40

متوسطة32334293الكلً



 نتائج من )ٌالحظ الجدول الثان40ًتحلٌل المجال لفمرات الحسابٌة المتوسطات لٌم أن )

-42.2عٌارٌةبٌن)(بانحرافاتم3229-3293"االمكاناتالمادٌةوالمالٌة"لدتراوحتبٌن)

(بانحراؾمعٌاريممداره3233(وبلػالمتوسطالحسابًالكلًلفمراتالمجالالثانً).429

التربٌة4293) مادة تدرٌس تواجه التً المشكالت ان أي التمدٌر من متوسطة وبدرجة )
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والمالٌ فًمجالاالمكاناتالمادٌة الرٌاضٌة نظرمعلمًالتربٌة منوجهة كانتالرٌاضٌة ة

(  حٌثجاءتالفمرة متوسطة, 4.بدرجة المرتبة فً تمدًٌرأ(( للة أماكن تبدٌل ")األعلى

(فًالمرتبةالثانٌة"40,وجاءتالفمرة)"المالبس والستحمام بعد ممارسة النشاط الرٌاضً

(9.فمرة)للةتوفرالحوافزالمالٌةللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌا,وجاءتفًالمرتبةلبلاألخٌرةال

 المرتبة وجاءتفً مستودعاتلحفظاألدواتالرٌاضٌة, توفر ندرة تمدًٌرا)" الفمرة(األلل

."ضعف توفر األسعافات األولٌة لعالج الصابات الرٌاضٌة("40)

(9.جدول)

ٌاضٌةمنوجهةنظرللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالروالرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

فًالمجالالثالث"الطلبة"العاصمةعمانمدارسمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةفً

رلم
الفمرة

المتوسطالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

مرتفعة 3 32.4 .724ندرةالرٌاضاتالمناسبةلذوياالحتٌاجاتالخاصة2.

متوسطة . 32.7 7271أللعابالرٌاضٌةاختالؾمٌولورؼباتالطلبةل39

متوسطة 7 .327 7277سوءاستخدامالطلبةلألدواتالرٌاضٌة39

متوسطة 4 3274 .727عدمإلتزامبعضبالزيالرٌاضً..

متوسطة . ..32 72.3ضعؾرؼبةبعضالطلبةبتعلمألعابرٌاضٌةجدٌدة9.

ركةفًحصصعزوؾالطلبةؼٌرالالئمٌنصحٌاعنالمشا0.
التربٌةالرٌاضٌة

مرتفعة 6 32.1 72.7

متوسطة 3 .327 ..72خجلبعضالطلبةمنممارسةالنشاطالرٌاضً..

متوسطة 1 3276 .723سٌطرةبعضالطلبةفًالرٌاضاتالجماعٌة1.

متوسطة 8 32.6 288.عدممناسبةالألعابالرٌاضٌةالمتاحةلبعضالطلبة3.

متوسطة .3 ..32 281.لتربٌةالرٌاضٌةبالمهاراتالرٌاضٌةضعؾربطا31

لناعةبعضالطلبةبأنحصصالتربٌةالرٌاضٌةتؤثرسلبا0.
علىالتحصٌلالدراسً

متوسطة 33 3246 .26.

منخفضة .3 3271 2.4.تحٌزالمعلمللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌا.3

مهاراتعدمامتالنمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةلبعضال33
الرٌاضٌة

منخفضة 37 3273 2.4.

منخفضة 34 .324 273.ؼٌابالطلبةعنحصةالتربٌةالرٌاضٌة34

متوسطة  234. 72.7الكلً



 نتائج من )وٌالحظ الجدول الثالث"9.تحلٌل المجال لفمرات الحسابٌة المتوسطات لٌم أن )

( بٌن تراوحت لد " مع3212ٌ-.23.الطلبة بانحرافات ) ( بٌن وبلػ4291-42.4ارٌة )

( الثالث المجال لفمرات الكلً الحسابً )3293المتوسط ممداره معٌاري بانحراؾ )92.1)

الرٌاضٌةمن التربٌة متوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة وبدرجة
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الرٌاضٌةفًمجالالطلبةكانتبدرجةمتوسطة,ح ٌثجاءتفًوجهةنظرمعلمًالتربٌة

,"ندرة الرٌاضات المناسبة لذوي الحتٌاجات الخاصة("2.الفمرة))األعلىتمدًٌرا(المرتبة

الثا المرتبة )وجاءتفً الفمرة و39نٌة اختالؾمٌول " لأللعابالرٌاضٌة,( رؼباتالطلبة

( الفمرة األخٌرة لبل المرتبة فً الرٌاض33ٌوجاءت التربٌة معلمً امتالن "عدم لبعض( ة

)تمدًٌرأ(األلل)المهاراتالرٌاضٌة,وجاءفًالمرتبة 34الفمرة غٌاب الطلبة عن حصة ("

."التربٌة الرٌاضٌة

(4.جدول)ال

للمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظروالرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

فًالمجالالرابع"المعلم"العاصمةعمانمدارسًمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةف

المتوسطالفمرةرلمالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

التركٌزعلىالجانبالعملٌةواهمالالجانب13
النظري

متوسطة 3 3273 72.1

كثرةالشعبالصفٌةالتًٌشرؾعلٌهامعلم32
التربٌةالرٌاضٌة

متوسطة . .324 72.3

متوسطة 7 .327 72.4ؼٌابالدلةفًتمٌٌمأداءالطلبة19

متوسطة 4 3243 7236كثرةأعدادالطلبةفًالصؾالواحد.3

متوسطة . 3273 .723للةالدوراتالتدرٌبٌةللمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة.1

كثرةالمهامؼٌرالرٌاضٌةالمطلوبةمنمعلم19ً
التربٌةالرٌاضٌة

متوسطة 6 3271 ..72

ضعؾالعملعلىتنمٌةالروحالرٌاضٌةبٌن.1
الطلبة

متوسطة 3 .327 72.3

متوسطة 1 3271 .28.ؼٌابمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة11

متوٌطة 8 32.6 .28.عدمراعاةالفروقالفردٌةبٌنالطلبة12

تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌة30
أخرى

متوسطة .3 ..32 .26.

متوسطة 33 32.6 264.ضعؾالنموالمهنًلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة14

متوسطة .3 3276 263.تمدمالسنلبعضمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة30

متوسطة  2134. 288.الكلً



الجدول)وٌالحظمننتائج "4.تحلٌل الرابع لفمراتالمجال المتوسطاتالحسابٌة لٌم أن )

(وبلػالمتوسط.429-..42(بانحرافاتمعٌارٌةبٌن)32.0-224.لدتراوحتبٌن)المعلم"

( الرابع المجال لفمرات الكلً )3299الحسابً ممداره معٌاري بانحراؾ وبدرجة.0( ).

متوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظر
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الرٌ التربٌة المرتبةمعلمً فً جاءت حٌث متوسطة, بدرجة كانت المعلم مجال فً اضٌة

,"التركٌز على الجانب العملً واهمال الجانب النظري للمادة("13الفمرة))األعلىتمدًٌرا(

( الفمرة الثانٌة التربٌة32وجاءتفًالمرتبة معلم التًٌشرؾعلٌها الشعبالصفٌة ("كثرة

("ضعؾالنموالمهنًلمعلمًالتربٌة14بةلبلاألخٌرةالفمرة)الرٌاضٌة,وجاءتفًالمرت

تمدم السن لبعض معلمً التربٌة ("30الفمرة))األللتمدًٌرا(الرٌاضٌةوجاءتفًالمرتبة

."الرٌاضٌة

(..جدول)ال

ةالرٌاضٌةمنوجهةنظرللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌوالرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

 فًالمجالالخامس"تدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌة"العاصمةعمانمدارسمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةفً

المتوسطالفمرةرلمالفمرة
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التمدٌرالرتبة

مرتفعة 3 32.6 7283عدماحتسابنتٌجةالطالبفًالمعدلالعام10

مرتفعة . 32.1 7261دكتابدراسًبٌنٌديالطلبةعدموجو94

التصارحصةالتربٌةالرٌاضٌةعلىالأللعاب93
الجماعٌةؼالبا

متوسطة 7 3278 72.8

االعتمادالسائدبأنمادةالتربٌةالرٌاضٌةؼٌر.9
مهمة

متوسطة 4 3247 72.3 

متوسطة . 3273 72.3صعوبةتمٌٌمأداءالطلبة10

تشجٌعأولٌاءاألمورللطلبةعلىممارسةللة.9
األنشطةالرٌاضٌة

متوسطة 6 3276 7238

اعتمادالبعضأنحصةالتربٌةالرٌاضٌة99
مضعٌةللولت

متوسطة 3 3276 7233

للةجصصالتربٌةالرٌاضٌةممارنةمع99
المواداألخرى

متوسطة 1 3277 72.1

رٌةللةاهتمامالمعلمٌنبالجوانبالمها92
لأللعابالرٌاضٌة

متوسطة 8 32.3 72.6

النظرةالسلبٌةمنلبلالمجتمعلمعلم91ً
التربٌةالرٌاضٌة

متوسطة .3 3273 .28.

متوسطة  ..8 72.3الكلً



(أنلٌمالمتوسطاتالحسابٌةلفمراتالمجالالخامس"..وٌالحظمننتائجتحلٌلالجدول)

الرٌاضٌة" التربٌة مادة )تدرٌس بٌن تراوحت )3204-209.لد بٌن معٌارٌة بانحرافات )

(بانحراؾمعٌاري..32(وبلػالمتوسطالحسابًالكلًلفمراتالمجالالخامس)42.2-4213

( التربٌة09ممداره .(وبدرجةمتوسطةمنالتمدٌرأيانالمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادة
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اضٌةفًمجالتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةكانتالرٌاضٌةمنوجهةنظرمعلمًالتربٌةالرٌ

عدم احتساب نتٌجة الطالب ("10الفمرة))األعلىتمدًٌرا(بدرجةمتوسطة,وجاءتفًالمرتبة

("عدموجودكتابدراسًبٌنٌدي94,وجاءتفًالمرتبةالثانٌةالفمرة)"فً المعدل العام

ال )الطلبة,وجاءتفًالمرتبةلبلاألخٌرة المعلمٌنبالجوانبالمهارٌة92فمرة للةاهتمام ")

))األللتمدًٌرا(لأللعابالرٌاضٌة,وجاءتفًالمرتبة 91الفمرة " النظرة السلبة من لبل (

."المجتمع لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة

روق ذات هل توجد ف":والذيٌنصعلىالخامسعنالسؤالنتائجالدراسةالمتعلمةباإلجابة

 لة عند مستوى الدللةدل (9299 =α)  فً المشكالت التً تواجة تدرٌس مادة التربٌة

العاصمة عمان تعزى لمتغٌر  مدارسالرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً 

(نتائجالتحلٌل.3.؟"تماستخداماختبار)ت(لعٌنتٌنمستملتٌنوٌبٌنالجدول)الجنس

 (3.الجدول)

لحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرمعلمًالمتوسطاتا

(تبعالمتؽٌرالجنسللمعلمٌن.T- TEST))ت(العاصمةواختبارمدارسالتربٌةالرٌاضٌةفً

المتوسطالجنسالمجال
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

درجةلٌمة)ت(
الحرٌة

مستوى
لداللةا

اإلدارة
المدرسٌة

200920242314209240.ذكر

2.49201.انثى

االمكانات
المادٌة
والمالٌة

.3231429092494420920ذكر

32339200انثى

*324092.2.20142092999ذكرالطلبة

2029220.انثى

*32.9920212414209299ذكرالمعلم

9209....انثى

تدرٌس
مادةالتربٌة
الرٌاضٌة

*3210920.323142092994ذكر

32919201انثى

*92.2.20.42092999..32ذكرالكلً

2049229.انثى
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(α= 9299*تعنًذاتداللةإحصائٌةعندمستوىالداللة)

(3.وٌالحظمننتائجالتحلٌلفًالجدول)

بٌنالمعلمٌنوالمعلماتفًمشكالتالمجالالثالثداللةإحصائٌةذاتقووجودفر .4

"الطلبة"لصالحالمعلمٌنالذكورأيأنالمشكالتالتًتواجههمأكبرممارنةبالمعلمات

 اإلناث.

بٌنالمعلمٌنوالمعلماتفًمشكالتالمجالالرابعذاتداللةإحصائٌةقووجودفر ..

 ."المعلم"لصالحالمعلمٌنالذكور

بٌنالمعلمٌنوالمعلماتفًمشكالتالمجالالخامسذاتداللةإحصائٌةقووجودفر .3

 "تدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌة"لصالحالمعلمٌنالذكور.

فر .1 إحصائٌةقووجود داللة لصالحذات الكلً األداء فً والمعلمات المعلمٌن بٌن

 الذكورأكبرممارنةباإلناث.المعلمٌنالذكورأيأنالمشكالتالتًتواجهالمعلمٌن

هل توجد فروق ":والذيٌنصعلىالسادسعنالسؤالنتائجالدراسةالمتعلمةباإلجابة

فً المشكالت التً تواجة تدرٌس  (α= 9299)ذات دللة إحصائٌة عند مستوى الدللة 

مة عمان العاص مدارسمادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً 

الجدولتعزى لمتغٌر المؤهل العلمً وٌبٌن مستملتٌن لعٌنتٌن )ت( اختبار استخدام تم ؟"

.(نتائجالتحلٌل1.)
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(1.الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرمعلمً

 (تبعالمتؽٌرالمؤهلالعلمًللمعلمٌن.T- TEST)العاصمةواختبارتارسمدٌةفًالتربٌةالرٌاض

المتوسطالعددالمؤهلالعلمًالمجال
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

درجةلٌمة)ت(
الحرٌة

مستوى
الداللة

اإلدارة
المدرسٌة

بكالورٌوس
فألل

430.2.9.20.333.421.0420 


0.155 

ماجستٌر
فأكثر

3.329441
0.919.

االمكانات
المادٌة
والمالٌة

بكالورٌوس
فألل

4303239324294190782.0420435.0

ماجستٌر
فأكثر

3.3212.9424..94

بكالورٌوسالطلبة
فألل

4303299.0.41.1.847.0420398.0

ماجستٌر
فأكثر

3.32434.0.934.

بكالورٌوسالمعلم
فألل

430.20199030.3.42204420095.0

ماجستٌر
فأكثر

3.32.340009.4.

تدرٌسمادة
التربٌة
الرٌاضٌة

بكالورٌوس
فألل

43032.90100999.438.0420662.0

ماجستٌر
فأكثر

3233.94299200

بكالورٌوساألداءالكلً
فألل

3.3291.3.4423.42..0420203.0

ماجستٌر
فأكثر

4303.2237..3.0.



( الجدول تحلٌل نتائج من فر1.وٌالحظ وجود عدم إحصائٌةقو( المعلمٌنذاتداللة بٌن

نظر وجهة من الرٌاضٌة التربٌة تدرٌسمادة تواجة التً بالمشكالت ٌتعلك فٌما والمعلمات

نتالعاصمةعمانتعزىلمتؽٌرالمؤهلالعلمًحٌثكامدارسمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةفً

(.α= 9299جمٌعلٌم)ت(ؼٌردالةإحصائٌاعندمستوىالداللة)

هل توجد فروق ذات ":والذيٌنصعلىالسابععنالسؤالنتائجالدراسةالمتعلمةباإلجابة

دللة إحصائٌة عند مستوى الدللة  (9299 =α)  فً المشكالت التً تواجة تدرٌس مادة

العاصمة عمان تعزى  مدارسلمً التربٌة الرٌاضٌة فً التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر مع
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لمتغٌر الخبرة لام الدراسة سؤال عن ولإلجابة ؟ الحسابالباحث المتوسطات ٌةبحساب

(نتائجالتحلٌل.9.ختالؾمتؽٌرالخبرةوٌبٌنالجدول)واالنحرافاتالمعٌارٌةتبعاال

(9.الجدول)

ُِٔشٌالصحُظ٢طٞحؿٚطذس٣ظٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜشٗظشٓؼ٢ِٔشحُٔظٞعطخصحُلغخر٤شٝحالٗلشحكخصحُٔؼ٤خس٣

ُِٔؼ٤ِٖٔ.طزؼخ ُٔظـ٤شحُخزشسحُؼخطٔشػٔخٕٓذحسطحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢

 
 حالٗلشحفحُٔؼ٤خس١ حُٔظٞعؾحُلغخر٢حُؼذد حُلجش

حإلدحسس

 حُٔذسع٤ش

 829. 2.73 62 أهَٖٓخٔظع٘ٞحص

ٖٖٓٓخٔظع٘ٞحصا٠ُأهَ

 ػششع٘ٞحص
61 2.92 .885 

 1.734 2.73 47 ػششع٘ٞحصكؤًؼش

 908. 2.80 170حُٔـٔٞع

حالٌٓخٗخص

حُٔخد٣ش

 ٝحُٔخ٤ُش

 893. 3.35 62 أهَٖٓخٔظع٘ٞحص

ٖٓخٔظع٘ٞحصا٠ُأهَٖٓ

ػششع٘ٞحص
61 3.35 1.145 

 1.077 3.28 47 ػششع٘ٞحصكؤًؼش

 1.034 3.33 170حُٔـٔٞع

 حُطِزش

.718 3.04 62 هَٖٓخٔظع٘ٞحصأ  

ٖٓخٔظع٘ٞحصا٠ُأهَٖٓ

ػششع٘ٞحص
61 2.95 .774 

 746. 3.11 47 ػششع٘ٞحصكؤًؼش

 745. 3.03 170حُٔـٔٞع

 حُٔؼِْ

 861. 2.93 62 أهَٖٓخٔظع٘ٞحص

ٖٓخٔظع٘ٞحصا٠ُأهَٖٓ

 ػششع٘ٞحص
61 3.00 .788 

 1.001 3.06 47 ػششع٘ٞحصكؤًؼش

 874. 2.99 170ٔـٔٞعحُ

طذس٣ظٓخدس

حُظشر٤ش

 حُش٣خػ٤ش

 842. 3.26 62 أهَٖٓخٔظع٘ٞحص

ٖٓخٔظع٘ٞحصا٠ُأهَٖٓ

 ػششع٘ٞحص
61 3.16 893.  
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 1.00 3.41 47 ػششع٘ٞحصكؤًؼش

.906 3.27 170حُٔـٔٞع  

 حُذسؿشح٤ٌُِش

.670 3.05 62 أهَٖٓخٔظع٘ٞحص  

ٖٓخٔظع٘ٞحصا٠ُأهَٖٓ

 شع٘ٞحصػش
61 3.06 737.  

.789 3.11 47 ػششع٘ٞحصكؤًؼش  

.724 3.07 170حُٔـٔٞع  



( الجدول تحلٌل نتائج من 9.وٌالحظ فً ظاهرٌة فروق وجود حُلغخر٤ش( حُٔظٞعطخص

 حُٔؼ٤خس٣ش ٗظشٝحالٗلشحكخص ٝؿٜش ٖٓ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓخدس طذس٣ظ طٞحؿٚ حُظ٢ ُِٔشٌالص

,٣ٝالكعٖٓه٤ُِْٔؼِْطزؼخ ُٔظـ٤شحُخزشسحُؼخطٔشػٔخٕٓذحسطك٢ٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش

ٖٓ" كجش ًخُٕظخُق حُٔذسع٤ش حإلدحسس أػ٠ِٝعؾكغخر٢ك٢ٓـخٍ إٔ حُٔظٞعطخصحُلغخر٤ش

.ٝك٢ٓـخٍحألٌٓخٗخصحُٔخد٣شٝحُٔخ٤ُشًخٕأػ٠ِ(2.9240خٔظا٠ُأهَٖٓػششسك٤غرِؾ)

(.وفًمجالالطلبةكان3.3516ٖخٔظع٘ٞحصك٤غرِؾ)ٝعؾكغخر٢ُظخُقحُلجش"أهَٓ

فئة )أعلىمتوسطحسابًلصالح أكثرمنعشرسنواتحٌثبلػ وفًمجال3.1155" )

(وف3.0638ًالمعلمكانأعلىمتوسطحسابًلصالحفئةأكثرمنعشرسنواتحٌثبلػ)

نلصالحفئة"أكثرمنعشرمجالتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةكانأعلىمتوسطحسابًكا

( حٌثبلػ الدرجة3.4191سنوات" المجاالتفً جمٌع فً متوسطحسابً اعلى وكان .)

(.3.1153الكلٌةلصالحفئة"أكثرمنعشرسنوات"حٌثبلػ)
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(2.وٌبٌنالجدول)One Way Anovaولامالباحثإٌضاباستخدامتحلٌلالتباٌناألحادي

.نتائجالتحلٌل

(2.لجدول)ا

نتائج تحلٌل التباٌن األحادي للفروق بٌن المتوسطات الحسابٌة للمشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة 

العاصمة عمان تبعا لمتغٌر الخبرة للمعلمٌن. مدارسالرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً 

 مصدر التّباٌن
مجموع 

 المربّعات
 درجة الحرٌّة

متوّسط 

 ربّعاتالم
 ف

مستوى 

 الّدللة

 اإلدارة المدرسٌة

 2443. .1.8 ..63 2 32778 بٌن المجموعات

   .1.1 363 7..3712 داخل المجموعات

    368 .3782.8 المجموع

 المكانات المادٌة والمالٌة

 2871. .64. ..3. 2 .378 بٌن المجموعات

   32.17 363 .31.231 داخل المجموعات

    368 .9...31 المجموع

 الطلبة

 2.74. ..67 .7.3 2 .3.7 بٌن المجموعات

   .1.. 363 872364 داخل المجموعات

    368 872166 المجموع

 المعلم

 .236. ..3. ..3. 2 .4.4 بٌن المجموعات

   .333 363 3.12347 داخل المجموعات

    368 3.82363 المجموع

تدرٌس مادة التربٌة 

 الرٌاضٌة

 .276. 32.34 .174 2 32663 لمجموعاتبٌن ا

   ...1 363 3732.78 داخل المجموعات

    368 37128.6 المجموع

 الدرجة الكلٌة

 28.1. .86. .3.. 2 ...3 بٌن المجموعات

   .73. 363 112687 داخل المجموعات

    368 .11238 المجموع



لٌم)ؾ2.الجدول)تحلٌلوٌالحظمننتائج أنجمٌع تكند( لم مستوى( عند إحصائٌا الة

(α= 9299)الداللة
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المتعلمةباإلجابة والذيٌنصعلىالثامنعنالسؤالنتائجالدراسة : هل توجد فروق ذات "

دللة إحصائٌة عند مستوى الدللة  (9299 =α)  فً المشكالت التً تواجة تدرٌس مادة

العاصمة عمان تعزى  مدارسالرٌاضٌة فً التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة 

(نتائج..؟تماستخداماختبار)ت(لعٌنتٌنمستملتٌنوٌبٌنالجدول)لمتغٌر السلطة المشرفة

التحلٌل

(..الجدول)

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرمعلمً

(تبعالمتؽٌرالسلطةالمشرفةللمعلمٌن.T- TESTالعاصمةواختبارت)مدارسالرٌاضٌةفًالتربٌة

السلطةالمجال
المشرفة

المتوسطالعدد
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

درجةلٌمة)ت(
الحرٌة

مستوى
الداللة

اإلدارة
المدرسٌة

*2.40420028.0..09.2010909903حكومة
.09.2213.00944خاص

االمكانات
المادٌة
والمالٌة

*0932990042921943290.420002.0حكومة
..093290990113خاص

*0932.990.9194.32.32420001.0حكومةالطلبة

.1030..09.2019خاص

*0932.40904123.3290.4200.000حكومةالمعلم

.09.2.9.4.9004خاص

ٌسمادةادر
التربٌة
الرٌاضٌة

*2092420006.0..09321911000.4حكومة
.09329.430.2.3خاص

*0932.231.4093.3220.420000.0حكومةاألداءالكلً

.09.2022.2.914خاص

(α= 9299*تعنًدالةإحصائٌاعندمستوىالداللة)

( الجدول نتائجتحلٌل ..وٌالحظمن فروق( إحصائٌةوجود السلطةذاتداللة  فًمتؽٌر

المشرفةلصالحالمطاعالحكومًفًجمٌعمجاالتأداةالدراسةوهذاٌدلعلىأنالمشكالت

 فًالمطاعالحكومًأعلىمنالمطاعالخاص.
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 انفصم انخبيض

 يُبلشخ انُزبئظ ٔانزٕصٛبد

 انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنطهجخ:

"يب انًشكالد انزٙ رٕاعخ رذرٚض  مخ ثبنظؤال األٔل انذ٘ ُٚص ػهٗ:يُبلشخ انُزبئظ انًزؼه

 انؼبصًخ ػًبٌ" يذارصيبدح انززثٛخ انزٚبضٛخ يٍ ٔعٓخ َظز انطهجخ فٙ 

(أنالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرفاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالتالت0ًٌشٌرالجدول)

العاصمةعمان,جاءتمدارسبةفًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرالطل

(4293(وبلػاالنحراؾالمعٌاريالكلً)..32بتمدٌرمتوسط,إذبلػالمتوسطالحسابًالكلً)

-3294وحصلتجمٌعالمجاالتعلىالتمدٌرالمتوسطوتراوحتالمتوسطاتالحسابٌةمابٌن)

والمال3292 المادٌة االمكانات مجال األولى الرتبة فً وجاء )( حسابً بمتوسط (3292ٌة

وجاءفًالرتبةالثانٌةمجالتدرٌسمادةالتربٌةمتوسط(وبتمدٌر4293وانحراؾمعٌاري)

(وبتمدٌرمتوسطوجاءفًالرتبة4292(وانحراؾمعٌاري)3230الرٌاضٌةبمتوسطحسابً)

( حسابً بمتوسط المدرسٌة اإلدارة مجال )32.3الثالثة معٌاري وانحراؾ وبتمدٌر4299( )

( حسابً بمتوسط المعلم مجال الرابعة الرتبة فً وجاء معٌاري3240متوسط وانحراؾ )

(4299( حسابً بمتوسط الطلبة مجال الخامسة الرتبة فً وجاء متوسط وبتمدٌر )3294)

 (وبتمدٌرمتوسط.9209وانحراؾمعٌاري)

ظوذ٣شٓشطلغٝٛزح٣ظٞحكنٓغٝؿٜشٓـخٍحالٌٓخٗخصحُٔخد٣شٝحُٔخ٤ُشٝر٠حألُٝحُٔشطزشؿخءك٢

ٗظشحُٔؼ٤ُِٖٜٔزححُٔـخٍٝرخُظخ٢ُٓخ٣ؼخ٢ٗٓ٘ٚحُٔؼِْك٢ٛزححُٔـخ٣ٍؼخ٢ٗٓ٘ٚحُطخُذأ٣ؼخ

ٝططِؼخص سؿزش ٓغ ٣ظٔخش٠ رشٌَ ٝطٞكشٛخ ٝحُٔخ٤ُش حُٔخد٣ش حُٔغظِضٓخص ا٠ُ ٣لظخؽ ًٝالٛٔخ
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حُ حُظشر٤شحُطشك٤ٖدٕٝاٛٔخٍأٝطوظ٤ش,حألٓشحُز١كشعػ٤ِٜٔخ طلظخؽا٤ُٚٓخدس ظذه٤نك٤ٔخ

حُش٣خػ٤شٝطغ٤ِؾحُؼٞءػ٠ِحُٔشخًَحُٔظؼِوشك٢ٛزححُٔـخٍ,ٝكَك٢حُظشط٤ذحُؼخ٢ٗٓـخٍ

٣ؼط٤٘خ ٓٔخ حُٔـخٍ ُٜزح حُٔؼ٤ِٖٔ ٗظش ٝؿٜش ٓغ أ٣ؼخ ٝطٞحكن حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس

طظغخٟٝطوش٣ز خ حُٔؼ٤ِٖٔ طٞحؿٚ حُظ٢ حُٔشخًَ إٔ ح ٖٓطؼٞرخصٓئشش  حُطِزش رٚ ٣شؼش ٓخ ٓغ

ٝكَك٢حُظشط٤ذحُؼخُغ ُٜخ, حُٔ٘خعزش حُلٍِٞ إل٣ـخد ػ٤ِٜخ ك٢طغ٤ِؾحُؼٞء ٝػوزخصٝسؿزش

حُٔذسع٤شٝهذ٣ؼٞدحُغزذك٤ٚا٠ُإٔادحسسكظضحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓٝؿٜش ٓـخٍحإلدحسس

ذٟحعظٔظخعحُطِزشرٜزٙحُٔخدسٗظشحُطِزش٣ؼخ٢ٖٗٓطذخَحإلدحسحصحُٔذسع٤شٓٔخ٣ئػشػ٠ِٓ

حُظ٣٢ؼشوٜخحُـ٤ٔغ,ٝكَٓـخٍحُٔؼِْك٢حُظشط٤ذحُشحرغٝٛزح٣ؼ٢٘إُٔٔؼِْحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش

٣٘ؼٌظػ٠ِحُطِزش حُٔؼِْ ٝػؼقأدحء ادحسطٜخ ٝكغٖ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ك٢ٓخدس ح رخسص  دٝسح

حُظ٢حُٔشخًَِزشٝٛزح٣ش٤شا٠ُإٔرخإلكزخؽٝػذّحُشػ٠,ٝكَك٢حُظشط٤ذحألخ٤شٓـخٍحُط

حُش٣خػ٤شطؼضُٟٔـخالصحُذسحعشحألخشٟٝإٔحُطخُذ حُظشر٤ش حُطخُذك٢طذس٣ظٓخدس طٞحؿٚ

٣ظؤػشر٘غزشأهَرخُٔشخًَحُظ٢طٞحؿٚحُضٓالءح٥خش٣ٖٝ٣ؼ٤٘ٚأدحءٙٝٓذٟحعظـالُُٚٞهضحُلظش

٤غٓـخالصحُذسحعشٖٓٝؿٜشٗظشحُطِزشرٔخ٣ؼٞدػ٤ِٚرخُ٘لغٝحُغؼخدس,ٝرخُشؿْٖٓكظٍٞؿٔ

حُز١كظَػ٠ِطوذ٣شٓشطلغاالإٔرُي ػ٠ِطوذ٣شٓظٞعؾرخعظؼ٘خءٓـخٍحالٌٓخٗخصحُٔخد٣ش

ٗظش ٖٓٝؿٜش حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش طذس٣ظٓخدس ٖٓحُٔشخًَحُظ٢طٞحؿٚ حُؼذ٣ذ ٣ش٤شا٠ُٝؿٞد

 ٝػ٤ِ٘خ ػٔخٕ حُؼخطٔش ك٢ حُؼ٤ِخ حالعخع٤ش حُٔشكِش حُلٍِٞؽِزش ا٣ـخد ػ٠ِ ٝحُؼَٔ رٜخ حألخز

حُٔ٘خعزشُٜخ.

حُذسحعشٓغ حُظ٢أظٜشصGizachew, 2012دسحعشًضطش٤ٞ)ٗظ٤ـشٝحخظِقٗظ٤ـشٛزٙ )

ٗظخثـٜخإٔحُظلذ٣خصٝح٥كخمك٢طذس٣ظحُظشر٤شحُزذ٤ٗشٖٓٝؿٜشٗظشحُطِزشًخٗضٓ٘خلؼش.
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  :يُبلشخ يغبالد أداح انذراطخ يٍ ٔعٓخ َظز انطهجخ

 أول: مجال اإلدارة المدرسٌة:

( الجدول من49ٌشٌر فمرة لكل والرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات إلى )

(والتًنصتعلىللةالزٌاراتاالشرافٌة2(حٌثجاءتالفمرة)44فمراتالمجالوعددها)

الباحثاسبابهذهالنتٌجة(وبتمدٌرمتوسط,وٌعزو3230بالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابً)

ومدى الرٌاضٌة التربٌة معلمً أداء على الحكم فً العلٌا األساسٌة المرحلة طلبة وعً إلى

حاجتهمإلىزٌاراتإشرافٌةمنلبلمشرفًالتربٌةولدٌعودالسببلمالحظةالطلبةالزٌارات

ا مادة ذلنمع وممارنة األخرى, الدراسٌة المواد لمعلمً وجائتاإلشرافٌة الرٌاضٌة, لتربٌة

( األخرى,0الفمرة المواد معلمً لبل من الرٌاضٌة التربٌة والتًنصتعلىتدرٌسمادة )

(وبدرجةمتوسطةرؼماالختالؾالطفٌؾفًدرجات209.بالرتبةاألخٌرةوبمتوسطحسابً)

وهرٌةبٌنأداءفمراتهذاالمجالإالأناألسبابلدتعودإلىعدممالحظةالطلبةللفروقالج

التربٌة األخرىفًحالاشؽاللحصة المتخصصٌنومعلمًالمواد الرٌاضٌة معلمًالتربٌة

(32.3الرٌاضٌة,علمابأنالنتٌجةالعامةللمجالجاءتبدرجةمتوسطةوبمتوسطحسابً)

 مكانات المادٌة والمالٌةثانًٌا: اإل

( الجدول واال44ٌشٌر الحسابٌة المتوسطات إلى من( فمرة لكل والرتب المعٌارٌة نحرافات

( وعددها المجال )49فمرات الفمرة جاءت حٌث توافرالحوافز40( للة نصتعلى والتً )

(وبتمدٌرمرتفع.ومن3200المالٌةللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌابالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابً)

الم الحوافزبأشكالها ٌظهربوضوحمدىأهمٌة النتٌجة التعلٌمٌةومنهاهذه فًالعملٌة ختلفة,

واألداء التعلم مجاالت كل وفً باستمرار التحفٌز إلى الطالب ٌحتاج حٌث المالٌة الحوافز

وٌظهرأٌضاعدمإٌالءهذاالجانباألهتمامالكافًمنلبلإدارةالمدرسةالحكومٌةوالخاصة
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الرٌاض التربٌة ادرانمدىأهمٌة السببإلىعدم ٌعود بها,ولد المتعلمة والنتائجالتعلٌمٌة ٌة

(والتًنصتعلىندرةتوفرمستودعاتلحفظاألدواتالرٌاضٌةبالرتبة9.وجائتالفمرة)

(وبدرجةمتوسطة,وٌرىالباحثأنهذهالمرتبةتعودإلىأن3233األخٌرةوبمتوسطحسابً)

ٌتعلك األمر وأن الرٌاضٌة األدوات حفظ عن مسؤول ؼٌر التربٌةالطالب ومعلم باإلدارة

الرٌاضٌةبشكلاكبرولذلنفالطالبٌعنٌةوجودأدواتلماٌمارسمنألعاببؽضالنظرعن

(وهذاٌشٌر3292حفظهاوتخزٌنها,وجاءتالدرجةالكلٌةللمجالمرتفعةوبمتوسطحسابً)

الذ الطلبة نظر وجهة من جدا مهم والمالٌة المادٌة االمكانات مجال أن ٌنعكسعلىإلى ي

جراء مالٌة علىعوائد بالحصول ورؼبتهم الأللعابالرٌاضٌة من المختلفة األنواع ممارسة

 ممارستهمواشتراكهمفًمختلؾاألنشطة.

 ثالثا: مجال الطلبة

( الجدول من.4ٌشٌر فمرة لكل والرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات إلى )

(والتًنصتعلىسٌطرةبعضالطلبة1.حٌثجاءتالفمرة)(41فمراتالمجالوعددها)

األولىوبمتوسطحسابً) بالمرتبة  الرٌاضاتالجماعٌة وٌعتمد3239فً متوسط. وبتمدٌر )

إلىوالعحمٌمًٌفرضهبعضالممارسات الدرجةعائدا الفمرةعلىهذه الباحثحصولهذه

منلبل الرٌاضٌة التربٌة حصة فًإدارة بعضالمعلمٌنحٌثٌترنالمجالللطلبةالخاطئة

بالباحثإلى الذاكرة وتعود باستمرار, والفوز المنافسة أجل الفرقوالمجموعاتمن لتشكٌل

فتراتالدراسةالتًمربهاوٌتذكركٌؾكانٌتصرؾبعضالطلبةباختٌارالمتمٌزٌنلتشكٌل

(39لفتراتأطول,وجاءتالفمرة)فرٌكٌحمكالفوزفًالأللعابالجماعٌةلٌتسنىلهماللعب

التًنصتعلىاختالؾمٌولورؼباتالطلبةلأللعابالرٌاضٌةبالمرتبةاألخٌرةفًالمجال

(وبدرجةمنخفضة,وتعودهذهالنتٌجةمنوجهةنظرالباحثإلىان2.4.وبمتوسطحسابً)

بشكلعامالبفرضعلىالطالبممارسة النشاطالرٌاضًوفًالوالعالتعلٌمًفًمدارسنا
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فًحسنسٌر المعلم لمختلؾالأللعابفأنذلنٌساعد حالتوفراألدواتوأماكنالممارسة

حصةالتربٌةالرٌاضٌةمنخاللتوزٌعالطلبةعلىأكثرمننشاطوأكثرمنمولع,وحصل

(وبدرجةمتوسطة.3294المجالالطلبةعلىمتوسطحسابً)

 رابعا: مجال المعلم

 )ٌشٌر من43الجدول فمرة لكل والرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات إلى )

( (والتًنصتعلىعدممراعاةالفروق12(حٌثجاءتالفمرة).4فمراتالمجالوعددها

(وبتمدٌرمتوسط,وٌعزوالباحث3230بٌنالطلبةبالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابً)الفردٌة

وعً إلى ذلن ووعٌهمأسباب الطلبة وأمكانٌات الفردٌة الفروق لمعنى المرحلة هذه طلبة

 األعداد على تعتمد التً المعلمٌن لبل من المتبعة التدرٌس لبأسالٌب الفرقواألرلام تشكٌل

(والتًنصتعلىؼٌابمعلمًالتربٌة11والروتٌنالمتبعإلشؽالالحصة,وجاءتالفمرة)

األخٌرة المرتبة فً )الرٌاضٌة حسابً وبمتوسط المجال ورؼم.20.فً متوسط وبتمدٌر )

الدراسة اهتمامعٌنة تبٌندرجة النتٌجة إالأنهذه وأدنىفمرة الفرقالبسٌطبٌنأعلىفمرة

لفمراتكلمجالوأنماٌعنًالطالبهوالحصةواالستمتاعبهابؽضالنظرعنالمعلمالذي

ؼ للة السبب ٌكون ولد الحصة لماٌشرؾعلى المدرسة عن الرٌاضٌة التربٌة معلمً ٌاب

له الموكولة بالمهام للمٌام وجودهم ونشاطوضرورة بدنٌة منصحة إدارةٌتمتعونبه مثل م

وانض الصباحً )الطابور حسابً متوسط على المعلم مجال حصل ولد الطلبة. (3240باط

وبتمدٌرمتوسط.

 خامسا: مجال تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة

(إلىالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبلكلفمرةمن41جدول)ٌشٌرال

( )49فمراتالمجالوعددها احتسابنتٌجة10(حٌثجاءتالفمرة (والتًنصتعلىعدم
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(وبتمدٌرمرتفعولدٌكون3222الطالبفًالمعدلالعامبالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابً)

الط رؼبة ذلن فً العامالسبب المعدل فً الرٌاضٌة التربٌة مادة عالمة احتساب فً لبة

المواد من ؼٌرها مع بالممارنة مرتفعة المادة فً عالماتالطبة تأتً ؼالبا وأنه خصوصا

الطلبةلمادةديالدراسٌةوالٌخضعالطلبةالختباراتنظرٌةلعدموجودممرردراسًبٌنأٌ

(والتًنصتعلىالنظرةالسلبٌةمنلبلمجتمعلمعلم91ًالتربٌةالرٌاضٌة,وجاءتالفمرة)

(وبتمدٌر3249التربٌةالرٌاضٌةفًالمرتبةاألخٌرةوبمتوسطفًالمجالوبمتوسطحسابً)

وأنوجدتتعنً االجتماعٌة النظرة الباحثإلىأن السببفًذبلنباعتماد وٌعود متوسط,

هاالطلبةوالتعتبرمنالمشاكلالتًتواجههم,وكذلنالمعلموالتعنًالطالبولذلنالٌتأثرب

التربٌة بتلنالنظرة,وحصلمجالتدرٌسمادة مدىتأثرالمعلم الطلبةعلىتمٌٌم لدرة عدم

(وبتمدٌرمتوسط.3230الرٌاضٌةعلىمتوسطحسابً)

 ة فًالسؤال الثانً الذي نص على " هل توجد فروق ذات دللالمتعلمة بنتائج المنالشة 

 مدارسالمشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر الطلبة فً 

 العاصمة عمان تعزى لمتغٌر الجنس للطلبة؟

( الجدول فً النتائج بٌن49أظهرت الداللة مستوى عند إحصائٌة ذاتداللة فروق وجود )

الطلبةالرٌاضٌةمنوجهنظرالمتوسطاتالحسابٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌة

 الكلٌة الرٌاضٌةفًمدٌرٌاتالعاصمةعمانتعزىلمتؽٌرالجنسفًالدرجة لصالحالتربٌة

التائٌة)اإلناث بلؽتالمٌمة إذ )92999(وبمستوىداللة).1290, (α=9299(عندمستوى

 مجال فً احصائٌا ذاتدالة فروق المدرسٌة"ووجود بلؽتل"اإلدارة )إذ )ت( (00..ٌمة

,اإلناث(لصالحα=9299(وهًدالةاحصائٌةعندمستوىالداللة)9.999وبمستوىداللة)

"إذبلؽتالمٌمةالتائٌةاالمكاناتالمادٌةوالمالٌةووجودفروقذاتداللةإحصائٌةفًمجال"

,ووجوداثاإلن(,لصالحα=9299(عندمستوىالداللة)9.991(وبمستوىداللة)091..)
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(وبمستوىداللة990.."إذبلؽتالمٌمةالتائٌة)الطلبةفروقذاتداللةإحصائٌةفًمجال"

,ووجودفروقذاتداللةإحصائٌةاإلناث(,لصالحα=9299(عندمستوىالداللة)9.944)

 مجال" )المعلمفً التائٌة المٌمة بلؽت إذ "3.204( داللة وبمستوى وجود.(9.999( وعدم

 إحصائٌةفًمجال" الرٌاضٌةفروقذاتداللة التربٌة التائٌةتدرٌسمادة بلؽتالمٌمة إذ "

 (.α=9299(عندمستوىالداللة)9.409(وبمستوىداللة)4.343)

وٌعزوالباحثهذهالنتٌجةإلىأنحاجةالطالباتلألدواتواألجهزةوأماكنممارسةاألنشطة

ٌ عما نوعٌا تختلؾ وندرةوأولاتها شح ٌمابلها والحاجات الرؼبات وهذه الذكور إلٌه حتاج

ٌ المرحلة الطالباتبهذه سلون أن الرؼباتكما لتلن المناسبة كثٌناالماكن منرطويعلى

الخجلوخصوصافًالمدارسالمختلطةالتًالتتوفرفٌهاالصاالتوالماعاتالمؽلمةوكذلن

العم المرحلة هذه فً الطالبات الذياهتمام المظهر وحسن واالنالة الجمالٌة بالنواحً رٌة

سمنٌتعارضمعممارسةالنشاطالرٌاضًفًأجواءوساحاتالمدارسالمكشوفةعلىالعك

ٌعتبرون الذٌن الذكور رجولةالطلبة سمة العنٌؾمنه وخصوصا الرٌاضً النشاط ممارسة

 وبالتالً المرحلة هذه فً الجمٌع ٌبحثعنها شخصٌة العاللاتولوة واتساع الشهرة تحمٌك

ننجدهمٌتكٌفونمعمختلؾالظروؾواالمكاناتألنحصةالتربٌةالرٌاضٌةعٌةلذلاالجتما

واالختباراتفما الدراسة عنروتٌن الطالاتبعٌدا وتفرٌػ المتعة فًكلاألحوالتعنًلهم

ٌمكناعتبارهمشكلةعنداإلناثلدٌكوناٌجابٌاعندالذكور.
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السؤال الثالث الذي نص على " هل توجد فروق ذات دللة فً ب المتعلمت نتائجالنالشة م

 مدارسالمشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر الطلبة فً 

 المشرفة للطلبة؟ السلطةالعاصمة عمان تعزى لمتغٌر 

فًالمشكالتالتًداءالكلً(وجودفروقذاتداللةإحصائٌةفًاأل42ٌالحظمنالجدول)

العاصمةعمانتعزىمدارستواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرالطلبةفً

المشرفة السطلة ),لمتؽٌر التائٌة وبلؽتالمٌمٌة الحكومً, المطاع وبمستوى32903لصالح )

المدرس92999داللة) ٌةلصالحالمطاع(ووجودفروقذاتداللةإحصائٌةفًمجالاإلدارة

(,ووجودفروقذاتداللة92999(وبمستوىداللة)29200الحكومً,وبلؽتالمٌمةالتائٌة)

إحصائٌةفًمجالاالمكاناتالمادٌةوالمالٌةلصالحالمدارسالحكومٌة,وبلؽتالمٌمةالتائٌة

معلملصالح(,ووجودفروقذاتداللةإحصائٌةفًمجالال92999(وبمستوىداللة)..124)

( التائٌة المٌمة وبلؽت الحكومٌة, )2043.المدارس داللة وبمستوى وجود92999( وعدم ,)

فروقذاتداللةإحصائٌةفًمجالالطلبةومجالتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌة.

وٌعزوالباحثتلنالنتٌجةإلىأنماٌعانٌةالمعلمٌنفًالمطاعالحكومًٌنعكسمباشرةعلى

حٌثٌحتاجالجمٌعطلبةومعلمٌنإلىكلمامنشأنهرفعمستوىالتربٌةالرٌاضٌةفًالطلبة

المدارسمنإداراتوكفاءآتوامكاناتوساحاتوؼٌرها,وبالتالًجاءتالنتٌجةمنوجهة

نظرالباحثمنطمٌةفًظلالممارنةمعالمطاعالخاصالذيٌحظىطالبهبدرجةمنالرفاهٌة

منخ المدارسفًالمطاعالتعلٌمٌة الذيتتنافسفٌه األمر إلٌه ٌحتاجون ما اللنوفرمعظم

التربٌة بمادة الكبٌر االهتمام الوسائل تلن ومن إلٌها الطلبة لجذب واضح بشكل الخاص

الرٌاضٌةواإلنجازاتالمتعلمةبها.
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 :النتائج المتعلمة بالمعلمٌن

ي نص على: ما المشكالت التً تواجه تدرٌس مادة السؤال الرابع الذالمتعلمة بنتائج المنالشة 

 العاصمة عمان؟ مدارسالتربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً 

(أنالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرفاتالمعٌارٌةوالرتبللمشكالت.4ٌشٌرالجدول)

العاصمةعمان,مدارسالمعلمٌنفًالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظر

(وبلػاالنحراؾالمعٌاريالكل3290ًجاءتبتمدٌرمتوسط,إذبلػالمتوسطالحسابًالكلً)

.(وحصلتجمٌعالمجاالتعلىالتمدٌرالمتوسطوتراوحتالمتوسطاتالحسابٌةمابٌن00)

ال209-3233.) فً وجاء م( المادٌة االمكانات مجال األولى حسابًرتبة بمتوسط والمالٌة

رتبةالثانٌةمجالتدرٌسمادةم(وبتمدٌرمتوسطوجاءفًال4293(وانحراؾمعٌاري)3233)

.(وبتمدٌرمتوسطوجاءف09ً(وانحراؾمعٌاري)..32التربٌةالرٌاضٌةبمتوسطحسابً)

وبتمدٌرمتوسط(92.1(وانحراؾمعٌاري)3293رتبةالثالثةمجالالطلبةبمتوسطحسابً)مال

ال فً )موجاء حسابً بمتوسط المعلم مجال الرابعة )200.رتبة وانحراؾمعٌاري )920.)

ال فً وجاء متوسط )موبتمدٌر بمتوسطحسابً المدرسٌة اإلدارة مجال الخامسة (209.رتبة

(وبتمدٌرمتوسط.9209وانحراؾمعٌاري)

تماربهوٌم تلنالنتائجورؼم إلكنتفسٌر الذيبالتمدٌر والمالٌة ىأنمجالاالمكاناتالمادٌة

فًالمجاالتٌعتبراألهمفًنظرالمعلمٌنألنكلنشاطوكلإنجازفًىاألولالمرتبةاحتل

المدارس تحتاجه ٌتطبكعلىما وفًكلزمانٌحتاجإلىامكاناتوتكالٌؾوهذا أيمولع

الدراسٌ المواد فًكل العام لتحسٌناألداء التًوإداراتها الرٌاضٌة التربٌة مادة ةوخصوصا

دورً فٌها االمكاناتواألدواتوالتجهٌزاتالرٌاضٌة حصةتشكل به تتمتع لما األهمٌة بالػ ا

التربٌةالرٌاضٌةمنخصوصٌةوتفردنوعًفًالممارسةوالتطبٌك,وجاءمجالتدرٌسمادة
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فً الرٌاضٌة ٌعطًمؤشرًمنوجهةنظرالمعلمةالثانٌالمرتبةالتربٌة واضٌنوهذا إلىحًا ا

اتفاقعالًبٌنالمعلمٌنوالمعلماتعلىماتحتاجإلٌهمادةالتربٌةالرٌاضٌةمناهتماموإعادة

لمساواتهابؽٌرهامننظرفًالتعلٌماتالتًتجعلمنهامادةذاتأهمٌةأكبرللطالبمنخال

واال المواد الطلبة ٌحمك بما هتمام من فٌها جاءوإنجاز ألنةالثالثالمرتبةفً الطلبة مجال

عمنخاللهاالحكمعلىماٌمومستطٌالطالبهوالمٌدانالعملًللمعلموهومرآةعملهوالتًٌ

ولدٌكونةالرابعالمرتبةبهمنجهدوماٌواجههمنعمباتوصعوبات,وحلمجالالمعلمفً

م على الدلٌمة اإلجابة على المعلم لدرة عدم العاللاتالسبب لضعؾ المجال هذا فردات

كانٌةنجاحهماالجتماعٌةووسائلالتواصلمعالزمالءاالخرٌنفًالمدارساألخرىوكذلنا

فًتسٌٌرٌومهالدراسًبشكلٌرضىعنههووإدارةالمدرسةوجاءمجالاإلدارةالمدرسٌة

ةاألخٌرالمرتبةفً تدخل السببفًذلنلعدم ٌعود التربٌةالمدمدٌروولد ارسبعملمعلم

ال ٌخصمادة تربٌةالرٌاضٌةوذلنلملةالشكاويوالمالحظاتالواردةمنالطلبةوذوٌهمفٌما

المدارسعلىالتربٌةالرٌاضٌةمنمكانةخاصةلدىإداراتالرٌاضٌةوماٌحضىبهمعلمً

التربٌةماعلىدرجةصعوبةمتوسطةٌعنًأنحصولجمٌعمجاالتالدراسةتالفها,واخ دة

الرٌاضٌةتعانًمنمشاكلعدٌدةمنوجهةنظرمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةفًالعاصمةعمان

بعٌناالعتباروالعمل الحلولالمناسبةلهاوعلىاصحابالمراروالمهتمٌنأخذها علىاٌجاد

مةللرٌاضةوالرٌاضٌٌن.خد

( خنفر دراسة نتٌجة مع الدراسة هذه نتٌجة الت991.وتتفك معولات( أن ًأظهرتنتائجها

البرامجالرٌاضٌةخاللانتفاضةاأللصىمنوجهةنظرمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةكانتبدرجة

أنالمعولاتالتًتواجه949.متوسطة,ودراسةعرمانوالنواجعة) التًأظهرتنتائجها )

واختلف متوسطة. فًالمولؾالتعلٌمًكانتبدرجة الرٌاضٌة أبومعلمًالتربٌة تمعدراسة
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( وعبٌدات تواجة942.عاشور التً المدرسٌة الرٌاضة معٌمات أن نتائجها أظهرت التً )

مدٌريالمدارسومعلمًالتربٌةالرٌاضٌةكانتبدرجةمرتفعة.

 أول: مجال اإلدارة المدرسٌة

لكلفمرة(إلىالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتب40ٌشٌرالجدول)

( )44منفمراتالمجالوعددها حٌثجاءتالفمرة بدٌل3( وجود والتًنصتعلىعدم )

(وبتمدٌر3239مناسبلمعلمالتربٌةالرٌاضٌةفًحالؼٌابهبالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابً)

رتمًمتوسطوٌعزوالباحثهذهالنتٌجةإلىأنالدورالذيٌمومبهمعلموالتربٌةالرٌاضٌةالٌ

إلىدرجةالتمٌزالتًٌفتمدهاالطلبةفًحالؼٌابذلنالمعلمواستبدالهبمعلمآخرولدتكون

معظمالألعابالراضٌةالتًٌمارسهاالطلبةفًفًحصةالتربٌةالرٌاضٌةمنالنوعالمألوؾ

لحصةللجمٌعوالتًالتحتاجإلىمهارةخاصةوكذلنلدٌكونالسببنظرةاإلدارةالمدرسٌة

التربٌةالرٌاضٌةعلىأنهااشؽاللولتالفراغفمطولذلنلمٌظهرؼٌابمعلمالتربٌةالرٌاضٌة

(2منه,وجاءتالفمرة)علىأنهمشكلةمننوعمرتفعوأنأيمعلمآخرٌستطٌعالحلولبدالً

الدراسًبالمرتبةاأل الرٌاضٌةلبلنهاٌةالعام التربٌة فًوالتًنصتعلىإلؽاءحصة خٌرة

ض.(وبتمدٌرمنخف232.المجالوبمتوسطحسابً)

داراتالمدارسالتعتديعلىحصةالتربٌةالرٌاضٌةفًولدٌكونالسببفًذلنإلىأنإ

نهاٌةالعامالدراسًبلعلىالعكسلدتموماإلداراتبتحوٌلبعضحصصالمواداألخرىإلى

تلنالموادمبكراوهذاأدىإلىأنٌنظرحصصتربٌةرٌاضٌةخصوصابعدإنهاءممررات

المعلمٌنإلىحصةالتربٌةالرٌاضٌةعلىأنهاحصصمستمرةحتىنهاٌةالعامالدراسًعلما

(.209.بأنمجالاإلدارةالمدرسٌةحصلعلىتمدٌرمتوسطوبمتوسطحسابً)
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 ثانٌا: مجال المكانات المادٌة والمالٌة 

( الجدول المتو40ٌشٌر إلى من( فمرة لكل والرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة سطات

( وعددها المجال )49فمرات الفمرة جاءت حٌث تبدٌل4.( أماكن للة على نصت والتً )

(3229المالبسواالستحمامبعدممارسةالنشاطالرٌاضًبالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابً)

وبتمدٌرمرتفع.

لمًالتربٌةالرٌاضٌةأنفسهمٌعانونمنهذهالمشكلةحٌثأنهموٌستدلمنهذهالنتٌجةأنمع

إل وأنىبحاجه خصوصا الرٌاضٌة األنشطة ممارسة بعد واالستحمام مالبسهم لتبدٌل أماكن

معظمأنشطةالتربٌةالرٌاضٌةتمارسفًظروؾجوٌةمكشوفةوتحتاجإلىجهدبدنًٌؤدي

إ وتبدٌإلىالتعرقوالحاجة وجالىاالستحمام المالبس. )ل والتًنصتعلى40ءتالفمرة )

فًالمجالض األخٌرة بالمرتبة لعالجاالصاباتالرٌاضٌة االسعافاتاألولٌة مواد عؾتوفر

)وبم حسابً إ.329توسط إلى ذلن فً السبب ٌعود ولد متوسط, وبتمدٌر تلن( توفر مكانٌة

للٌ متطلبات وهً والخاصة الحكومٌة المدارس فً باستمرارةالمواد توفٌرها وٌمكن الثمن

 إدارٌةوأماكن فًأيؼرفة وٌمكنوضعها بسٌطة االمكاناتالمادٌة,حفظها وحصلمجال

(وبتمدٌرمتوسط.3233والمالٌةعلىمتوسطحسابً)

 ثالثا: مجال الطلبة

( الجدول من9.ٌشٌر فمرة لكل والرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات إلى )

)ف وعددها المجال )41مرات الفمرة جاءت حٌث الرٌاضات2.( ندرة على نصت والتً )

(وبتمدٌرمرتفع.3219)المناسٌةلذوياالجتٌاجاتالخاصةبالمرتبةاألولىوبمتوسطحسابً

من بشكلهوٌستدل وتفتمر تؽفل المختلفة وعناصرها الرٌاضٌة التربٌة مناهج أن النتٌجة ذه

االحتٌاجاتالخاصةواألنشطةالمناسبةلهم,ولدٌكونالسببللةأوعدمواضحالطلبةذوي
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ف االحتٌاجاتالخاصة ذوي من طلبة حٌثأوجود والخاصة المدارسالحكومٌة فًً صبح

التًنصتعلى34الولتالحاضرمدارسمتخصصةلمثلهؤالءالطلبة.وجاءتالفمرة) )

فً الرٌاضٌة التربٌة حصة عن الطلبة حسابًؼٌاب وبمتوسط المجال فً األخٌرة المرتبة

التربٌة.23.) حصة عن الطلبة ؼٌاب لعدم ذلن فً السبب ٌعود ولد منخفض وبتمدٌر )

معلمالتربٌةالرٌاضٌةلبعنالحصةاألمرالذيالٌعتبرهالرٌاضٌةأوعدمأهمٌةؼٌابالطا

منمش الرٌاضٌةمشكلة التربٌة تدرٌسمادة اكل مجال وحصل علىمتوسطحسابً. الطلبة

(وتمدٌرمتوسط.3293)

رابعا: مجال المعلم

( الجدول من4.ٌشٌر فمرة لكل والرتب المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات إلى )

(والتًنصتعلىالتركٌزعلىالجانب13(حٌثجاءتالفمرة).4فمراتالمجالوعددها)

(وبتمدٌرمتوسط.ولد32.0رتبةاألولىوبمتوسطحسابً)بالميالعملًوإهمالالجانبالنظر

ٌكونالسببفًذلنتحٌزعٌنةالدراسةمنالمعلمٌنفًإجابتهمعلىهذاالمجالوهذهالفمرة

الرٌاضٌة, التربٌة معلمً لبل من المادة فً النظرٌة الجوانب لمراعاة السبب ٌكون لد أو

( الفمرة تمد30وجاءت نصتعلى والتً بالمرتبة( الرٌاضٌة التربٌة لبعضمعلمً السن م

نٌكونالسببإلىأن(وبتمدٌرمتوسط,وٌمكنأ224.بً)األخٌرةفًالمجالوبمتوسطحسا

أعمارصؽٌرةوالٌمللمناألداءإلىاألدوارالتًٌمومبهامعلموالتربٌةالرٌاضٌةالتحتاج

الرٌاضٌة التربٌة لمعلم العمر تمدم الحصة المشرؾخصوصًفً بدور ٌموم المعلم وأن ا

ٌشارنالطلبةفًاألنشطةالرٌاضٌةأثناءسٌرالحصة.والموجهللحصةالرٌاضٌةونادرً ما ا

(وبتمدٌرمتوسط.200.ولدحصلمجالالمعلمعلىمتوسطحسابً)
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 خامسا: مجال تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة

( الجدول الحسا..ٌشٌر المتوسطات إلى من( فمرة لكل والرتب المعٌارٌة واالنحرافات بٌة

( )49فمراتالمجالوعددها احتسابنتٌجة10(حٌثجاءتالفمرة (والتًنصتعلىعدم

( حسابً وبمتوسط األولى بالمرتبة  العام المعدل فً وٌعزو3204الطالب مرتفع وبتمدٌر )

 نتٌجة احتساب فً المعلمٌن رؼبة إلى ذلن الالتمادةالباحث فً الرٌاضٌة العامربٌة معدل

ا إلى ٌؤدي احتسابللطالبمما عدم وأن أكبر بشكل الرٌاضٌة التربٌة بحصة الطلبة هتمام

والؽٌابعن الرسمً الزي ارتداء عدم مثل متعددة مشكالت إلى ٌؤدي المعدل فً العالمة

النظرةالسلبٌة(والتًنصتعلى91الرؼبةفًاللعبوؼٌرها.وجاءتالفمرة)مالحصةوعد

فًالمجالوبمتوسطحسابً) األخٌرة بالمرتبة الرٌاضٌة (209.منالمجتمعلمعلمًالتربٌة

وبتمدٌرمتوسط.وٌمكنأنٌكونالسببفًذلنتحسنالنظرةالمجتمعٌةللرٌاضةوالرٌاضٌٌن

واضحمنخاللممارسةفً وهذا المجتمعنا بأنواعها للرٌاضة المجتمع أفراد مختلفةمعظم

صبحالرٌاضٌونٌحظونبسمعةطٌبةوشهرةواسعة.وحصلمجالتدرٌسعماروأولكلاأل

(وبتمدٌرمتوسط...32مادةالتربٌةالرٌاضٌةعلىمتوسطحسابً)

الذي نص على " هل توجد فروق ذات دللة فً  الخامسالسؤال المتعلمة بنتائج المنالشة 

بٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة المشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التر

 العاصمة عمان تعزى لمتغٌر الجنس؟ مدارسفً 

( الجدول فً النتائج بٌن3.أظهرت الداللة مستوى عند إحصائٌة ذاتداللة فروق وجود )

مادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهنظرمعلمًسالمتوسطاتالحسابٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌ

,إذبلؽتىلمتؽٌرالجنسفًالدرجةالكلٌةالعاصمةعمانتعزمدارسبٌةالرٌاضٌةفًالتر

ووجودفروقذات(α=9299(عندمستوى)92999)(وبمستوىداللة.20.)المٌمةالتائٌة
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فًمجال احصائٌا "الطلبة"دالة بلؽتلٌمة)ت( )201.)إذ وبمستوىداللة )92999 وهً(

 عند احصائٌة دالة الداللة α=9299)مستوى ) الذكور, داللةلصالح ذات فروق ووجود

(عندمستوى9299(وبمستوىداللة)1241إحصائٌةفًمجال"المعلم"إذبلؽتالمٌمةالتائٌة)

(,لصالحالذكور,ووجودفروقذاتداللةإحصائٌةفًمجال"تدرٌسمادةα=9299)الداللة

(عندمستوىالداللة92994(وبمستوىداللة)3231مٌمةالتائٌة)التربٌةالرٌاضٌة"إذبلؽتال

(9299=αاإلدارة مجال" فً إحصائٌة داللة ذات فروق وجود وعدم الذكور, لصالح ,)

( التائٌة المٌمة بلؽت إذ " 4231المدرسٌة وبمستوى )( الداللة9240داللة مستوى عند )

(9299=α)صائٌةفًمجال"االمكاناتالمادٌةوالمالٌة"إذ,وعدموجودفروقذاتداللةإح

.(α=9299(عندمستوىالداللة).920(وبمستوىداللة)92494بلؽتالمٌمةالتائٌة)

 مجتمتفسٌروٌمكن فً بأننا النتٌجة لمهذه النظرة زالت ال الدراسٌة األنشطةعاتنا مارسة

الطل أن أي الذكور ولصالح بالجنس ممرونة معالرٌاضٌة وٌتعاطون ٌمارسون الذكور بة

 أكبرمن بشكل الرٌاضٌة المعلمٌحصصالتربٌة ٌجعل بدوره الطالباتوهذا تحتنالذكور

ال مختلؾالمعطٌات مع بالتعامل حمٌمً وتضؽط والمعلم الطلبة بمجاالت درٌسمادةمتعلمة

والتحدٌاتخصوصاالتربٌةالرٌاضٌةوطالماهنالنجهودتبذلالبدمنمواجهةاالحتٌاجات

ؼالبً الذكور المعلمٌن الطلبأن مع ٌتعاملون ما اا بممارسة ٌرؼبون الذٌن الذكور أللعابة

الجماعٌةوالتًتعطًفرصاأكبرللمعلمٌنللحكمعلىالمشاكلوالتحدٌاتالتًتواجهتدرٌس

مادةالتربٌةالرٌاضٌةبالجانبالعملًالمتمثلبالمجاالتالمذكورة.

بخ المدرسٌةواالمكاناتالمادٌةوالمالٌةأظهرتالنتائجعدموجودأما صوصمجالًاإلدارة

المعلم نظرة بٌن توافك هنالن أن إلى السبب ٌعود ولد الجنسٌن, بٌن إحصائٌا دالة فروق

باألنظمة المتعلمة النواحً من الرٌاضٌة التربٌة لتدرٌسمادة المدرسٌة واإلدارات والمعلمة

عتبارأنكلٌهماٌخضعإلداراتعلٌاعلىمستوىوزارةالتربٌةالتعلٌم,وبالنسٌةابوالتعلٌمات
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مكاناتالمادٌةوالمالٌة,لدٌعودالسببإلىوقذاتداللةإحصائٌةفًمجالاإللعدموجودفر

األدواتالرٌاضٌةومكاناتواألجهزةماتعلىالتكٌؾمعالموجودمناإللدرةالمعلمٌنوالمعل

خصوصًوكذلن العلٌا باإلدارات مرتبط األمر هذا أن ااعتبار أن برواتبا ٌعملون لجنسٌن

شهرٌةوالٌتماضونحوافزمالٌةعلىاإلنجازاتوالنتائج.

الدراسةمعدراسةمسمار) بوجودفروقذات(التًأظ994.اتفمتنتائجهذه هرتنتائجها

والمعودالل للمشكالت الكلٌة الدرجة فً إحصائٌة الرٌاضٌةة التربٌة معلم تواجه التً لات

تعزىلمتؽٌر الجنسالمبتدىء .( الحافظ عبد دراسة التًأظهرتعدم990.واختلفتمع )

وجودفروقذاتداللةإحصائٌةللمشكالتالتًتواجهالرٌاضةالمدرسٌةفًمحافظةالزرلاء

)تعزىلمتؽٌرالجنس. التًأظهرتنتائجها.94.ودراسةمخامرة فروقذات( عدموجود

داللةإحصائٌةتعزىلمتؽٌرالجنسلمعولاتتدرٌسالتربٌةالرٌاضٌةفًمدٌنةالخلٌل.

الذي نص على " هل توجد فروق ذات دللة فً  السادسالسؤال المتعلمة بنتائج المنالشة 

ٌاضٌة المشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الر

؟المؤهل العلمًالعاصمة عمان تعزى لمتغٌر  مدارسفً 

 )أظهرت الجدول فً 1.النتائج عدم الداللة( مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق جود

(9299=α)بٌنالمتوسطاتالحسابٌةللمشكالتالتًتواجهتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمن

الرٌاضٌةفًةوجه المؤهلالعلمًالعاصمةعمانتعزىلمتؽٌرسمدارنظرمعلمًالتربٌة

الكلٌة الدرجة )فً التائٌة المٌمة بلؽت إذ ,42..0( داللة وبمستوى مستوى93..9( عند )

(9299=α).

إلىأنهنالناتفاقبٌنكالالجنسٌنحولالمشكالتالتً النتٌجة الباحثهذه تواجهوٌعزو

إمتد وأن الرٌاضٌة, التربٌة إلىكانرٌسمادة ٌحتاج ال علٌها والحكم المشكالت مالحظة ٌة
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ةتحدٌدالمشاكلالمتعلمةبمدرستهوطلبتهمعلمأومعلمأيمؤهالتعلمٌةخاصةبلٌستطٌع

مهماكانمؤهلهالعلمً.

الحافظ) عبد دراسة مع الدراسة هذه وجود990.واتفمتنتٌجة عدم التًأظهرتنتائجها )

تع إحصائٌة داللة ذات الرٌاضةفروق تواجه التً للمشكالت العلمً المؤهل لمتؽٌر زى

( مخامرة ودراسة الزرلاء. محافظة فً وجود.94.المدرسٌة عدم نتائجها أظهرت التً )

تربٌةالرٌاضٌةفًفروقذاتداللةإحصائٌةتعزىلمتؽٌرالمؤهلالعلمًلمعولاتتدرٌسال

مدٌنةالخلٌل.

الذي نص على " هل توجد فروق ذات دللة فً  السابعل السؤاب المتعلمة نتائجالمنالشة 

المشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة 

 ؟"العاصمة عمان تعزى لمتغٌر الخبرة مدارسفً 

فً(α=9299)جودفروقذاتداللةإحصائٌةعندمستوىالداللة(عدم2.النتائج)أظهرت

معلمًالتربٌةالرٌاضٌةفًةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرالتًتواجهتدرٌسمادالمشكالت

عمانمدارس تبعًالعاصمة لمتؽر للمعلا وفًمالخبرة الكلٌة ٌنفًالدرجة جاالتفمدمالكل

(ولمجال)اإلدارةالمدرسٌة(بلؽت92090.(وبمستوى)902بلؽتلٌمة)ؾ(للدرجةالكلٌة)

(ولمجال)االمكاناتالمادٌةوالمالٌة(بلؽتلٌمة.9211.(وبمستوىداللة)090)ؾ()لٌمة

( )921)ؾ( داللة وبمستوى ؾ)92030.( بلؽتلٌمة )الطلبة( ولمجال وبمستوى239( ).

( 92931داللة لٌمة بلؽت المعلم ولمجال )9..)(ؾ)( داللة وبمستوى ولمجال92.29.( )

(.92329(وبمستوىداللة)42941)(ؾ)رٌاضٌةبلؽتلٌمةتدرٌسمادةالتربٌةال

وٌعزوالباحثهذهالنتٌجةإلىأنماٌمدمللطلبةمحدودوروتٌنًوالٌحتاجإلىخبرةولدٌموم

بةمنخاللتطبٌكأنماطوسلوكاتذاتطابعتملٌديممالالمعلمونبتملٌدبعضهمفٌماٌمدمللط
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 عامل للمعلم الخبرة أثر وٌجعل الخبراتوالمعارؾالتًتتعلكؼٌرؼٌرمهم فاعلفًنمل

بتدرٌسحصةالتربٌةالرٌاضٌةالممدمةللطلبةفًمختلؾالنشاطاتالرٌاضٌة.

مع الدراسة هذه حلس)نتٌجةواتفمتنتٌجة وجود.99.دراسة عدم التًأظهرتنتائجها )

تًتواجهمعلمًالتربٌةاإلسالمٌةفروقذاتداللةإحصائٌةتعزىلمتؽٌرالخبرةللمشكالتال

الثانوٌة. المرحلة )فً الحافظ عبد فروق990.ودراسة وجود عدم نتائجها أظهرت التً )

الزرلاء. فًمحاظة المدرسٌة الرٌاضة تواجه للمشكالتالتً الخبرة لمتؽٌر ودراسةتعزى

( إحصائٌ.94.مخامرة ذاتداللة فروق وجود عدم نتائجها أظهرت التً لمتؽٌر( تعزى ة

الخبرةللمعلملمعولاتتدرٌسالتربٌةالرٌاضٌةفًمدٌنةالخلٌل.

الذي نص على " هل توجد فروق ذات دللة فً  الثامنالسؤال المتعلمة بنتائج المنالشة 

المشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة 

 ؟للمعلمٌن شرفةعمان تعزى لمتغٌر السلطة المالعاصمة  مدارسفً 

(وجودفروقفًجمٌعمجاالتأداةالدراسةلصالحالمطاعالحكومً..ٌالحظمنالجدول)

فًالمشكالتالتًتواجةتدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنوجهةنظرمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة

 تبعًمدارسفً عمان المشرفالعاصمة السلطة لمتؽٌر الكلًا لألداء التائٌة المٌمة وبلؽت ة,

وبلػالمتوسطالحسابًالكلًللمطاعالحكومً)92999(وبمستوىداللة).3220) ,)32.2)

(.202.والمتوسطالحسابًالكلًللمطاعالخاص)

ٌمربانتكاسة إلىأنالوالعالتعلٌمًفًالمطاعالحكومًبشكلعام النتٌجة وٌستدلمنهذه

الم كل الحكوماتعلى تعٌشها التً واإلدارٌة االلتصادٌة باألوضاع ٌرتبط وهذا جاالت

المسؤ ووالوزارات عاملة بشكل الحكومً المطاع فهناعن والتعلٌم التربٌة وزارة لنومنها

األنظم وتطبٌك التعٌنات فً واإلفوضى الموارد فً وشح والتعلٌمات ة فًمكانات وإهمال
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خالصفًالعمل,لبلالمعلمٌنوالمعلماتوؼٌاباإلللمهنةمننتماءالحفاظعلٌهاوؼٌاباإل

ٌعتبرالتعلٌمأحدأنواعالتجارةوالذياعماهوالحالفًالمطاعالخاصالذيعلىالعكستمامً

ٌلزمإل نجاحالعملٌةالتعلٌمٌةمنساحاتٌحتمعلىأصحابالمدارسومدٌرٌهاتوفٌركلما

لطلبةفًكثٌرمدٌرٌنومعلمٌنواختٌاراالكفاءآتالمناسبةمنومالعبوأدواتوالتعالدمع

للخسارة.امناألحٌانوكلذلنلتحمٌكالربحوتفادًٌ
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 انًمززحبد انزٕصٛبد

 انزٕصٛبد:

حُٔٞحد -1 ٓغ ٓغخٝحطٜخ ػ٠ِ ٝحُؼَٔ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓخدس ك٢ حُ٘ظش اػخدس ػشٝسس

ك٢حُٔؼذٍٓوشسدسحع٢حألخشٟٖٓك٤غطؤ٤ُقحُذسحع٤ش ٓ٘خعذٝحكظغخدػالٓظٜخ

 حُؼخُِّطِزش,ُِظو٤َٖٓحُٔشخًَحُظ٢طٞحؿٚطذس٣ظٛزٙحُٔخدس.

2-  طٞك٤ش ػشٝسس ُظذس٣ظٓخدس ٣ِضّ ًَٓخ حُش٣خػ٤ش ٝأؿٜضسحُظشر٤ش ٖٓآٌخٗخصٓخد٣ش

خٝأدٝحصس٣خػ٤شًٝلخءحصطذس٣غ٤ش  ك٢حُٔذحسطحُل٤ٌٓٞش.خظٞط 

حالؽالعػ٠ِ -3 حُزًٞسُِٞهٞفػ٠ِحُٔشخًَػشٝسس حُش٣خػ٤ش كخؿخصٓؼ٢ِٔحُظشر٤ش

 حُظ٢طٞحؿْٜٜٝأخزآسحثْٜك٢حُظو٤ٖٖ٘ٓٛزٙحُٔشخًَ.

طؼ٤ٖٔٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شأٗشطشس٣خػ٤شط٘خعذسؿزخص٤ٍٓٝٞحُطخُزخصٝطٞك٤شٓخ -4

 ٣ِضُّزُي.

٤ِٔشحُٔخظِلشك٢طلغ٤ٖٓظخرؼشأدحءٓؼِٔٞحُظشر٤شحُش٣خػ٤شُالعظلخدسٖٓحُٔئٛالصحُؼ -5

 ٓخشؿخصٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش.

6-  رٜخ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ؿ٤ٔغ ٖٓ حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش رٔخدس حالٛظٔخّ ص٣خدس ادحسحصػشٝسس ٖٓ

ُِظو٤َِحُٔذحسطٝحُٔؼ٤ِٔ حألٓٞس ٝأ٤ُٝخء ٝحُطِزش رظذس٣ظٛزٖٙ حُٔظؼِوش حُٔشخًَ ٖٓ

 حُٔخدس.
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 انًمززحبد:

حُظشر٤شحُش٣خػ٤شحُؼَٔػ٠ِػوذدٝسحصطذس٣ -1 ك٢أعخ٤ُذطذس٣ظٓخدس ز٤شٓغظٔشس

حُش٣خػ٤ش ٝحألؿٜضس حألدٝحص ػ٠ِ ٝحُظذس٣ذ ٝٓؼِٔخص ٓؼ٤ِٖٔ حُـ٘غ٤ٖ ٌُال

 حُٔخظِلش.

طؼ٤٤ٖٓششك٤ُٖٔخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓكِٔشحالخظظخصُإلششحفػ٠ِٓؼ٢ِٔ -2

حُش٣خػ٤شك٢حُوطخػ٤ٖحُل٢ٌٓٞٝحُخخصُظلغ٤ٖحألدحءح ك٢طذس٣ظحُظشر٤ش ُؼخّ

 ٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤ش.

حُظشر٤ش -3 رٔخدس أًزش رشٌَ ُإلٛظٔخّ ٝحُخخطش حُل٤ٌٓٞش حُٔذحسط ادحسحص طٞؿ٤ٚ

ُظلغ٤ٖٓخش حُٔؼِٕٔٞٝحُطِزش ٣لظخؿٚ ؿخصطذس٣ظٓخدسحُش٣خػ٤شٝطٞك٤شًَٓخ

 حُظشر٤شحُش٣خػ٤شٖٓخالٍػوذدٝسحصطشطزؾرخُظشر٤شحُش٣خػ٤ش.

رخُـٞحٗذ -4 حالٛظٔخّ حُ٘ظش٣ش ُض٣خدس حُو٤ُِْٔخدس ػٖ حُطِزش ُذٟ حُـٞحٗذحُٔؼشك٤ش

 ٝحُٜٔخسحصحُل٤خط٤شحُٔخظِلش.

اؿشحءدسحعخصأخشُٟٔشٌالصٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شطظ٘خٍٝػ٤٘شٝٓظـ٤شحصؿ٤ش -5

 حُظ٢ط٘خُٝظٜخٛزٙحُذسحعش.

 حع٢.اؿشحءدسحعشكٍٞػالهشكظشحُظشر٤شحُش٣خػ٤شحُٔذسع٤شرخُظلظ٤َحُذس -6

 ص٣خدسػذدكظضٓخدسحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢حُـذٍٝحُذسحع٢حألعزٞػ٢. -7



 

 



76 

 

 لبئًخ انًزاعغ

 انًزاعغ انؼزثٛخ:

حُٔ٘ظٞسس:ٌٓظزششـشسحُذس..يؼهى انززثٛخ انزٚبضخ(.2001أرٞحُ٘ـخ,ػضحُذ٣ٖ)

( ٤ُٔخء ٝػز٤ذحص, خ٤ِلش ػخشٞس, 2016ٓأرٞ طٞحؿٚ حُظ٢ حُٔذسع٤ش حُش٣خػش ٓؼ٤وخص ذ٣ش١(.

حُٔذحسطٝٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شٝأٗؼٌخعخطٜخػ٠ِحُطِزشك٢حُٔذحسطحُل٤ٌٓٞشحُظخرؼش

 .686-663,(2),43دراطبد انؼهٕو انززثٕٚخ,.ُٔلخكظشأسرذٝحُلٍِٞحُٔوظشكش

( ٗخ٣ق ٝعؼخدس, دمحم ٗٔشس, 2004أرٞ حُوذط.انززثٛخ انزٚبضٛخ ٔطزق رذرٚظٓب(. ؿخٓؼش

حُٔلظٞكش.

ٛ )أرٞ دمحم ٝصؿٍِٞ, ٌٓخسّ 2000شؿٚ, :يشكالد يُبْظ انززثٛخ انزٚبضٛخ انًذرطٛخ(.

حُوخٛشس:ٓشًضحٌُظخدُِ٘شش..انزشخٛص ٔانؼالط

حُوخٛشس:ٌٓظزشحُٜ٘ؼش.انزطٕر انؼهًٙ نًفٕٓو انزٚبضخ(.1993أ٤ٓش١,دمحمٝرذ١ٝ,ػظخّ)

حُٔظش٣ش.

٢حُٔٞحدحالؿظٔخػ٤شرخُٔشكِشطٞحؿٚٓؼِٔ(.حُٔشٌالصٝحُظؼٞرخصحُظ2000٢حُؼ٢٘٣ٞ,عؼٞد)

.172-147(,34,)يغهخ كهٛخ انززثٛخ.رظذحث٤شرخٌُِٔٔشحُؼشر٤شحُغؼٞد٣شحإل

انًشكالد انزٙ رٕاعّ يؼهًٙ انززثٛخ اإلطاليٛخ فٙ انًزحهخ انضبَٕٚخ يٍ (.2007كِظ,عِٔخٕ)

.ٔعٓخ َظزْى فٙ يحبفظبد غشح فٙ ضٕء انؼٕنًخ ٓخؿغظ٤ش ٓ٘شٞسس)سعخُش ,(ؿ٤ش

.ؿضس,كِغط٤ٖؿخٓؼشحألصٛش,

( ٓلغٖ 1997كٔض, ٓظش:انًزشذ فٙ رذرٚض انززثٛخ انزٚبضٛخ(. حُٔؼخسف. ٓ٘شؤس

رخالعٌ٘ذس٣ش.
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أًشّ) دحسح٤ُخصٝس١حُؼ٤ِٔشُِ٘شش:ػٔخٕ.أطض ٔثزايظ انززثٛخ انزٚبضٛخ(.2011خطخ٣زش,

ٝحُظٞص٣غ.

( ٤ُٝذ حُزشح2004خ٘لش, حُظ٘ل٤ز ٓؼ٤وخص حٗظلخ(. خالٍ حُش٣خػ٤ش ٓذحسطٓؾ ك٢ حألهظ٠ ػش

.342-317,(1)12,يغهخ انغبيؼخ األطاليٛخٓلخكظشٗخرِظ.

( أ٤ٖٓ 2001حُخ٢ُٞ, أصٕل انززثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبضخ انًُٓٛخ ٔاإلػذاد انًُٓٙ, انُظبو (.

دحسحُلٌشحُؼشر٢ُِ٘ششٝحُظٞص٣غ. حُوخٛشس:.انؼهًٙ األكبدًٚٙ

دنٛم يؼهى ,انززثٛخ انزٚبضٛخ انًذرطٛخ(.1994خٕ,ٓلٔٞدٝؿِٕٞ,ػذٗخٕ)حُخ٢ُٞ,أ٤ٖٓٝػ٘

حُوخٛشس:دحسحُلٌشحُؼشر٢..انفصم ٔطبنت انززثٛخ انؼًهٛخ

أٓخٗشػٔخٕ..عًبلٔصحخ, ٔنٛبلخ, ٔانزٚبضخ نغٛز انزٚبضٍٛٛ: (.2008حُشرؼ٢,ًٔخٍ)

زطهجبد انزًُٛخ انشبيهخ ٔانضٕرح األطض االعزًبػٛخ نهززثٛخ فٙ ضٕء ي(.2004حُغ٤ذ,ع٤ٔشس)

.:دحسحُلٌشحُؼشر٢ٓظش.انًؼهٕيبرٛخ

(.2)40ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْ,:ػٔخٕ.إدارح انصف, رطبنخ انًؼهى(.2000حُشزٍٞ,ٓ٘زس)

ٌٓظزشحُِٔي.حُش٣خع:أطبنٛت انزذرٚض نطفم انزٔضخ(.2011شؼالٕ,حُغ٤ذٝٗخؿ٢,كخؽٔش)

كٜذحُٞؽ٤٘ش.

انًشكالد انزٙ رٕاعّ يشزفٙ انززثٛخ انزٚبضٛخ فٙ انغبيؼبد األردَٛخ (.2012ػخ٣ذ)حُشٔخ٣ِش,

ػٔخٕ:يٍ ٔعٓخ َظز انًشزفٍٛ ٓ٘شٞسس(. ؿ٤ش ٓخؿغظ٤ش حُلخشش,)سعخُش ؿخٓؼش

.حُغٞدحٕ
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( ٜٓخ 2005حُطؼ٤ظ, حُٔزظذ"(. حُؼِّٞ ٓؼِٔخص طٞحؿٚ حُظ٢ حُٔشكِشحُٔشٌالص ك٢ ثخص

-140,(96)26.نؼزثٙ, يكزت انززثٛخ انؼزثٛخ نذٔل انخهٛظيغهخ انخهٛظ احُٔظٞعطش".

142.

دحسحُٔغ٤شس.ػٔخٕ:أطبنٛت رذرٚض انززثٛخ انفُٛخ ٔانًُٓٛخ ٔانزٚبضٛخ(.2008ػخ٣ش,حكٔذ)

ُِ٘ششٝحُظٞص٣غٝحُطزخػش.

( حُزخعؾ ػزذ حُلخكع, ٓذ٣ش٣خص2009ػزذ ك٢ حُٔذسع٤ش حُش٣خػش طٞحؿٚ حُظ٢ حُٔشٌالص .)

.52-37,(2),36,دراطبد انؼهٕو انززثٕٚخ.حُضسهخءٓلخكظش

( ؽٞح٤ٛش ٛٔخٍٝعز٣ٞش, حُوخدس, 2012ػزذ يؼٕلبد انًشبركخ اإلٚغبثٛخ فٙ حصخ انززثٛخ (.

ٝصحسسحُظؼ٤ِْحُؼخ٢ُٝحُزلغحُؼ٢ِٔ,.انجذَٛخ نذٖ راليٛذ صبَٕٚخ يبنك ثٍ َجٙ ثبنزٔٚظبد

ػ هغْ ٝحالؿظٔخػ٤ش, حإلٗغخ٤ٗش حُؼِّٞ ٝحُش٣خػ٤ش٤ًِش حُزذ٤ٗش حُ٘شخؽخص ٝطو٤٘خص ِّٞ,

.حُـضحثش

(.حُٔؼٞهخصحُظ٢طٞحؿٚٓؼ٢ِٔحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك2010٢ػشٓخٕ,ارشح٤ْٛٝحُ٘ٞحؿؼش,ٓلٔٞد)

يغهخ عبيؼخ انمذص انًفزٕحخ نألثحبس ٔانذراطبد,  ظؼ٢ٔ٤ِك٢ٓلخكظشحُخ٤َِ.حُٔٞهقحُ

24(2,)249-286.

رطٕٚز ٔرُفٛذ درص انززثٛخ انزٚبضٛخ فٙ يزحهخ انزؼهٛى األطبطٙ  أطبنٛت(.1998ػض٢ٓ,دمحم)

دحسحُٞكخءُذ٤ٗخحُطزخػشٝحُ٘شش..حالعٌ٘ذس٣ش:ثٍٛ انُظزٚخ ٔانزطجٛك

انصؼٕثبد انزٙ رٕاعّ يُٓظ انززثٛخ انفُٛخ ثبنًزحهخ انًزٕططخ (.2009حُـخٓذ١,ػزذحُخخُن)

سعخُشٓخؿغظ٤ش).ٍ انززثٍٕٚٛ ٔانًؼهًٍٛثًُطمخ انجبحّ انزؼهًٛٛخ يٍ ٔعٓخ َظز انًشزفٛ

.,حُغؼٞد٣شأّحُوشٟؿ٤شٓ٘شٞسس(,ؿخٓؼش

دحسك٤ُِٖ٘٘ششٝحُظٞص٣غ..ػٔخٕ:ػهى انُفض انززثٕ٘ ٔانزفكٛز(.2005هطخ٣,٢ٓٞعق)
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دحسؿش٣شُِ٘ششٝحُظٞص٣غ..ػٔخٕ:رؼهٛى انززثٛخ انزٚبضٛخ(.2006ٓلخع٘ش,ارشح٤ْٛ)

أْٛٓؼٞهخصطذس٣ظحُظشر٤شحُش٣خػ٤شك٢ٓذحسطٓذ٣ش٣شطشر٤شٝطؼ٤ِْ(.2012ٓخخٓشس,ًٔخٍ)

حُخِ حُٔؼ٤ِٖٔ.ؿ٘ٞد ٗظش ٝؿٜش ٖٓ يغهخ عبيؼخ األسْز ثغشح, طهظهخ انؼهٕو ٤َ

.128-103(,1)14,اإلَظبَٛخ

( رغخّ حُٔزظذة2001ٓغٔخس, حُش٣خػ٤ش حُظشر٤ش ٓؼِْ طٞحؿٚ حُظ٢ ٝحُٔؼٞهخص حُٔشٌالص .)

28,حُـخٓؼشحألسد٤ٗش,يغهخ دراطبد انؼهٕو انززثٕٚخ.٤ٓشك٢دُٝشهطشرخُٔذحسطحُلٌٞ

(1,)147-163.

.http://www.moe.gov.jo  24/12/2018ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْك٢حألسدٕ

 



 

 



 

 

 

 

 

http://www.moe.gov.jo/
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صص :المناهج وطرق التدرٌسكلٌة العلوم التربوٌة                                  التخ  

الفصل الدراسً: الفصل   31../33..لسم الدارة والمناهج               العام الجامعً 

  األول

ٌم(استبانة تحك ) 

 الدكتور / ة  .................................................................. المحترم /ة

 تحٌة طٌبة وبعد:

  وبركاته:السالم علٌكم ورحمة هللا

بية "ٌمومالباحثبإجراءدراسةبعنوان ي تواجه تدريس مادة التر
المشكالت التر

ي مديريات العاصمة 
 
بية الرياضية ف الرياضية من وجهة نظر الطلبة ومعلمي التر

/ "عمان التربٌة فً الماجستٌر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً وذلن

.معةالشرقاألوسطتخصصالمناهجوطرقالتدرٌسمنجا

 خاصة استبانة تطوٌر تم تدرٌسولتحمٌكأهداؾالدراسة بالمشكالتالتًتواجه

.بالرجوعإلىاألدبالنظريوالدراساتالسابمةذاتالعاللةمادةالتربٌةالرٌاضٌة

ونظراًلماتتمتعونبهمنخبرةواسعةوطوٌلةفًمجالالبحثالعلمً,ولمانعهده

مالًمنكمالتكرمببٌانآلمٌةطٌبةومرمولة,فإنالباحثٌتوجهإلٌكمبكممنسمعةع

المكان فً ممٌزة إشارة وضع خالل من وذلن المرفمة, االستبانة بصدق رأٌكم

.المخصصللصالحٌة

:راجٌاًمنكمإبداءالرأيبشأنفمراتهامنحٌث  

 _ صالحٌةالفمرة

 _ دلةالصٌاؼةاللؽوٌة

ضرورٌةعلىالفمراتكافةالتعدٌالتالتًترونها  _ 

 ةأٌةمالحظاتأخرىترونأنهاتطوراالستبان_
الماسممنور عٌد سلٌمان : الطالب                                        فواز شحادة. د: المشرف  
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 بٌانات المحكم

 

 السم 

 الرتبة الكادٌمٌة 

 التخصص 

 جهة العمل ) الجامعة / الكلٌة( 
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 الجزء األول: المعلومات العامة

 ذكرأنثى الجنس

 

 سنواتالخبرة

سنوات 5 أللمن  

 من5 إلىأللمن10 سنوات

 10سنواتفأكثر

 المؤهلالعلمً
 بكالورٌوسفألل

اساتعلٌادر  

 السلطةالمشرفة
 المطاعالحكومً

 المطاعالخاص

 

 الجزء الثانً : فمرات الستبانة:

 

 الرلم

 

 الفمرة

بحاجة صالحٌةالفمرة االنتماءللمجال

إلى

 تعدٌل

 التعدٌلالممترح

 ؼٌرصالحة صالحة ؼٌرمنتمٌة منتمٌة

  

 المجال األول: اإلدارة المدرسٌة

ٌرالمدرسةبمادةالتربٌةعدماهتماممد 1

 الرٌاضٌة

      

       اكتظاظالشعبالصفٌة 2

حرمانالطلبةمنحصةالتربٌةالرٌاضٌة 3

 كوسٌلةعماب

      

ضعؾاسالٌبتموٌماداءمعلمالتربٌة 1

 الرٌاضٌةمنلبلاإلدارة

      

صعوبةتعوٌضمعلمالتربٌةالرٌاضٌةفً 9

 حالؼٌابه

      

عدمإلماممدٌريالمدارسبالموانٌن 2

 واألنظمةالمتعلمةباإلنشطةالرٌاضٌة
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تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواد .

 أخرى

      

للةالزٌاراتاإلشرافٌةلمعلمًالتربٌة 0

 الرٌاضٌة

      

عدمالتخطٌطمنلبلمدٌرالمدرسة 0

 لتحسٌننتائجالفرقالرٌاضٌة

      

ٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنلبلتدر 49

 معلمًالمواداألخرى

      

تكملةنصابمعلمالتربٌةالرٌاضٌةمن 44

 موادأخرى

      

للةاالهتمامبإنجازاتومشاركاتالفرق .4

 الرٌاضٌة

      

وضعمعظمحصصالتربٌةالرٌاضٌةفً 43

 نهاٌةالجدولالدراسًاألسبوعً

      

 

انً:اإلمكانات المادٌةالمجال الث  

عدمتوفراالجهزةوالمرافكالرٌاضٌة 41

 لمختلؾالرٌاضات

      

للةتوفراماكنممارسةالنشاطالرٌاضً 49

 فًمختلؾالظروؾالجوٌة

      

عدمتوفرعواملاألمنوالسالمةبالمرافك 42

 الرٌاضٌة

 

      

ساعدللةالوسائلواألدواتالتعلٌمٌةالتًت .4

 علىشرحوتوضٌحالمهاراتالرٌاضٌة

      

للةتوفرالمخصصاتالمالٌةالالزمة 40

 لألنشطةالرٌاضٌة

      

عدممالءمةاألدواتواألجهزةالرٌاضٌة 40

 للفئاتالعمرٌةالمختلفة

      

للةتوفرالحوافزالمالٌةللطلبةالمتفولٌن 9.

 رٌاضٌا

      

سعافاتاألولٌةلعالجللةتوفرمواداإل 4.

 اإلصاباتالرٌاضٌة
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عدمتوفرمستودعاتلحفظاألدوات ..

 الرٌاضٌة

      

عدمتوفراماكنلتبدٌلالمالبسواالستحمام 3.

 بعدممارسةالنشاطالرٌاضً

      

 

الممارسة العملٌة: الثالث المجال  

خجلبعضالطلبةمنممارسةالنشاط 1.

.الرٌاضً  

      

عدممناسبةالرٌاضاتالمتاحهلبعض 9.

.الطلبة  

      

الشللٌةمنبعضالطلبةفًالرٌاضات 2.

.الجماعٌة  

      

عدمرؼبةبعضالطلبةبتعلمالعابرٌاضٌة ..

.جدٌدة  

      

ضعؾاهتمامالطلبةبمادةالتربٌةالرٌاضٌة 0.

 لعدماحتسابهابالمعدل

 

      

طلبةذوياإلعالاتفًصعوبةمشاركةال 0.

 األنشطةالرٌاضٌة

      

       عدمارتداءالطلبةللزيالرٌاضً 39

عزوؾالطلبةؼٌرالالئمٌنصحٌاعن 34

 المشاركةفًحصةالتربٌةالرٌاضٌة

      

رؼبةالطلبةفًممارسةاألنشطةالرٌاضٌة .3

 خارجالمدرسة

      

بٌةلناعةبعضالطلبةبأنحصصالتر 33

 الرٌاضٌةتؤثرسلباعلىالتحصٌلالدراسً

      

عدممحافظةالطلبةعلىاألدوات 31

 والمستلزماتالرٌاضٌة

      

       تؽٌبالطلبةعنحصةالتربٌةالرٌاضٌة 39

للةخبرةبعضمعلمًومعلماتالتربٌة 32

 الرٌاضٌة

      

       تحٌزالمعلمللطلبةالمتفولٌندراسٌا .3
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عدمامتالنمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةلبعض 30

 المهاراتالرٌاضٌة

      

عدمادراجمهاراتحٌاتٌةفًحصص 30

 التربٌةالرٌاضٌة

      

عدممراعاةمٌولورؼباتالطلبةفً 19

 األنشطةالرٌاضٌة

      

لمجال الرابع: األنظمة والتعلٌماتا   

صؾالواحدللةحصصالتربٌةالرٌاضٌةلل 14

. 

      

عدماحتسابعالمةمادةالتربٌةالرٌاضٌة .1

 فًالمعدلالعام

      

عدموجودمنهاجدراسًكبالًالمواد 13

 الدراسٌة

      

       للةزمنحصةالتربٌةالرٌاضٌة 11

كثرةالشعبالصفٌةالتًٌشرؾعلٌهامعلم 19

.التربٌةالرٌاضٌة  

      

ةفًالشعبالصفٌةكثرةالطلب 12        

مولعحصصالتربٌةالرٌاضٌةفًالجدول .1

 الدراسً

      

تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواد 10

 دراسٌةأخرى

      

عدموجودممرردراسًلمادةالتربٌة 10

 الرٌاضٌة

      

كثرةالمهامؼٌرالرٌاضٌةالمطلوبةمن 99

 معلمًالتربٌةالرٌاضٌة

      

ضعؾالنموالمهنًلمعلمًالتربٌة 94

 الرٌاضٌة

      

للةالدوراتالتدرٌبٌةلمعلمًالتربٌة .9

 الرٌاضٌة

      

 المجال الخامس: تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌة

       عدماحتسابنتٌجةالطالبفًالمعدلالعام 93

 صعوبةتمٌٌمأداءالطلبة 91
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ٌةالرٌاضٌةممارنةمعللةحصصالترب 99

 المواداألخرى

      

       عدموجودكتابدراسًبٌنٌديالطلبة 92

للةتشجٌعأولٌاءاألمورللطلبةعلى .9

 ممارسةاألنشطةالرٌاضٌة

      

التصارحصةالتربٌةالرٌاضٌةعلى 90

 األلعابالجماعٌةؼالبا

      

معلمًالنظرةالسلبٌةمنلبلالمجتمعل 90

 التربٌةالرٌاضٌة

      

اعتمادالبعضأنحصةالتربٌةالرٌاضٌة 29

 مضٌعةللولت

      

للةاهتمامالمعلمٌنبالجوانبالمهارٌة 24

 لأللعابالرٌاضٌة

      

االعتمادالسائدبأنمادةالتربٌةالرٌاضٌة .2

 ؼٌرمهمة
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(.الملحك )  

 

 

 

صورتها النهائٌةأداة الدراسة ب  

 

 

:ةـ...............المحترم/................الطالبة.........عزٌزتً/طالبالعزٌزي  

 السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

الباحثبإجراءدراسةبعنوان" المشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة ٌموم

ة فً مدٌرٌات العاصمة الرٌاضٌة من وجهة نظر الطلبة ومعلمً التربٌة الرٌاضٌ

/" عمان التربٌة فً الماجستٌر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً وذلن

 .تخصصالمناهجوطرقالتدرٌسمنجامعةالشرقاألوسط

 التكرم المعلوماتباإلجابةأرجو أن علما وموضوعٌة, ودلة بأمانة أجزائها عن

 .ألؼراضالبحثالعلمًفمطبسرٌةتامةولنتستخدمإالالتعاملمعهاسٌتم

  وتفضلوابمبولفائكالشكروالتمدٌرواالحترام

 

منورعٌدسلٌمانالماسمالباحث:           

 



89 

 

 الجزء األول: المعلومات العامة

 

 الجنس 

 

 ذكر

 أنثى

 السلطة المشرفة

 مدرسة حكومٌة

 مدرسة خاصة

 

 

 الجزء الثانً : فمرات الستبانة:

 درجة الممارسة
 

 الفمرة
 الرلم

امنخفضة جد  مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة 

 المجال األول: اإلدارة المدرسٌة

 1 للةاهتمامإدارةالمدرسةبمادةالتربٌةالرٌاضٌة.     

 2 حرمانالطلبةمنحصةالتربٌةالرٌاضٌةكوسٌلةعماب.     

عدموجودبدٌلمناسبلمعلمالتربٌةالرٌاضٌةفًحال     

 ؼٌابه.

3 

ضعؾإلماممدٌريالمدارسبالموانٌنالمتعلمةباألنشطة     

 الرٌاضٌة.

4 

 5 تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌةأخرى.     

 6 إلؽاءحصةالتربٌةالرٌاضٌةلبلنهاٌةالعامالدراسً     

الزٌاراتاإلشرافٌةلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة.للة       7 

ندرةالتخطٌطمنلبلمدٌرالمدرسةلتحسٌننتائجالفرق     

 الرٌاضٌة.

8 

تدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنلبلمعلمًالمواد     

 األخرى

0 
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 49 للةاالهتمامبإنجازاتالفرقالرٌاضٌةومشاركاتهم     

التربٌةالرٌاضٌةآخرالٌوموضعمعظمحصص     

 الدراسً

44 

انً: اإلمكانات المادٌة والمالٌةالمجال الث  

للةتوفراألجهزةواألدواتالالزمةلحصةالتربٌة     

 الرٌاضٌة

4. 

ندرةتوفرأماكنممارسةالنشاطالرٌاضًفًمختلؾ     

 الظروؾالجوٌة

43 

رافكالرٌاضٌةللةتوفرعواملاألمنوالسالمةبالم       41 

شحالوسائلواألدواتالتعلٌمٌةالتًتساعدعلىشرح     

 وتوضٌحالمهاراتالرٌاضٌة

49 

للةتوفرالمخصصاتالمالٌةالالزمةلألنشطة     

 الرٌاضٌة.

42 

ندرةتوفراألدواتواألجهزةالرٌاضٌةللفئاتالعمرٌة     

 المختلفة.

4. 

مالٌةللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌاً.للةتوفرالحوافزال       40 

ضعؾتوفرمواداإلسعافاتاألولٌةلعالجاإلصابات     

 الرٌاضٌة

40 

 9. ندرةتوفرمستودعاتلحفظاألدواتالرٌاضٌة.     

للةأماكنتبدٌلالمالبسواالستحمامبعدممارسةالنشاط     

 الرٌاضً

.4 

المجال الثالث: الطلبة   

عضالطلبةمنممارسةالنشاطالرٌاضً.خجلب       .. 

 3. عدممناسبةاأللعابالرٌاضٌةالمتاحةلبعضالطلبة     

 1. سٌطرةبعضالطلبةفًالرٌاضاتالجماعٌة.     

 9. ضعؾرؼبةبعضالطلبةبتعلمألعابرٌاضٌةجدٌدة.     

 2. ندرةالرٌاضاتالمناسبةلذوياالحتٌاجاتالخاصة.     

 .. .عدمالتزامبعضالطلبةبالزيالرٌاضً     

عزوؾالطلبةؼٌرالالئمٌنصحٌاًعنالمشاركةفً     

بٌةالرٌاضٌةحصصالتر



.0 
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لناعةبعضالطلبةبأنحصصالتربٌةالرٌاضٌةتؤثر     

 سلباًعلىالتحصٌلالدراسً

.0 

 39 سوءاستخدامالطلبةلألدواتالرٌاضٌة     

 34 ؼٌابالطلبةعنحصةالتربٌةالرٌاضٌة     

     ً  .3 تحٌزالمعلمللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌا

عدمامتالنمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةلبعضالمهارات     

 الرٌاضٌة

33 

 31 ضعؾربطالتربٌةالرٌاضٌةبالمهاراتالحٌاتٌة     

 39 اختالؾمٌولورؼباتالطلبةلأللعابالرٌاضٌة     

 المجال الرابع: المعلم

كثرةالشعبالصفٌةالتًٌشرؾعلٌهامعلمالتربٌة     

 الرٌاضٌة

32 

 .3 كثرةأعدادالطلبةفًالصؾالواحد     

 30 تمدمالسنلبعضمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

 30 تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌةأخرى     

لرٌاضٌةالمطلوبةمنمعلمًالتربٌةكثرةالمهامؼٌرا     

 الرٌاضٌة

19 

 14 ضعؾالنموالمهنًلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

 .1 للةالدوراتالتدرٌبٌةلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

التركٌزعلىالجانبالعملًوإهمالالجانبالنظري     

 للمادة

13 

 11 ؼٌابمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

 19 ؼٌابالدلةفًتمٌٌمأداءالطلبة     

 12 عدممراعاةالفروقالفردٌةبٌنالطلبة     

 .1 ضعؾالعملعلىتنمٌةالروحالرٌاضٌةبٌنالطلبة     

امس: تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌةالمجال الخ  

 10 .عدماحتسابنتٌجةالطالبفًالمعدلالعام     

الطلبة.صعوبةتمٌٌمأداء       10 
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 99 للةحصصالتربٌةالرٌاضٌةممارنةمعالمواداألخرى     

 94 عدموجودكتابدراسًبٌنٌديالطلبة     

للةتشجٌعأولٌاءاألمورللطلبةعلىممارسةاألنشطة     

 الرٌاضٌة

9. 

التصارحصةالتربٌةالرٌاضٌةعلىاأللعابالجماعٌة     

 ؼالباً

93 

رةالسلبٌةمنلبلالمجتمعلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةالنظ       91 

 99 اعتمادالبعضأنحصةالتربٌةالرٌاضٌةمضٌعةللولت     

 92 للةاهتمامالمعلمٌنبالجوانبالمهارٌةلأللعابالرٌاضٌة     

 .9 االعتمادالسائدبأنمادةالتربٌةالرٌاضٌةؼٌرمهمة     
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(7الملحك )  

 

 

 

 أداة الدراسة بصورتها النهائٌة

 

 

:ةـالمعلمة...................................المحترم/عزٌزتًالمعلم/عزٌزي  

 السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

الباحثبإجراءدراسةبعنوان" المشكالت التً تواجه تدرٌس مادة التربٌة ٌموم

التربٌة الرٌاضٌة فً مدٌرٌات العاصمة  الرٌاضٌة من وجهة نظر الطلبة ومعلمً

/" عمان التربٌة فً الماجستٌر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً وذلن

 .تخصصالمناهجوطرقالتدرٌسمنجامعةالشرقاألوسط

 التكرم المعلوماتباإلجابةأرجو أن علما وموضوعٌة, ودلة بأمانة أجزائها عن

 .ولنتستخدمإالألؼراضالبحثالعلمًفمطبسرٌةتامةالتعاملمعهاسٌتم

  وتفضلوابمبولفائكالشكروالتمدٌرواالحترام

 

منورعٌدسلٌمانالماسمالباحث:           
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 الجزء األول: المعلومات العامة

أنثىذكر الجنس  

 

 سنواتالخبرة

سنوات 5 أللمن  

 من5 إلىأللمن10 سنوات

 10سنواتفأكثر

 المؤهلالعلمً
 بكالورٌوسفألل

 ماجستٌرفأكثر

 السلطةالمشرفة
 المطاعالحكومً

 المطاعالخاص

 

 الجزء الثانً : فمرات الستبانة:

رجة الممارسةد  
 

 الفمرة
 الرلم

امنخفضة جد  مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة 

 المجال األول: اإلدارة المدرسٌة

 1 للةاهتمامإدارةالمدرسةبمادةالتربٌةالرٌاضٌة.     

 2 حرمانالطلبةمنحصةالتربٌةالرٌاضٌةكوسٌلةعماب.     

بٌةالرٌاضٌةفًحالؼٌابه.عدموجودبدٌلمناسبلمعلمالتر       3 

ضعؾإلماممدٌريالمدارسبالموانٌنالمتعلمةباألنشطة     

 الرٌاضٌة.

4 

 5 تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌةأخرى.     

 6 إلؽاءحصةالتربٌةالرٌاضٌةلبلنهاٌةالعامالدراسً     

الرٌاضٌة.للةالزٌاراتاإلشرافٌةلمعلمًالتربٌة       7 

ندرةالتخطٌطمنلبلمدٌرالمدرسةلتحسٌننتائجالفرق     

 الرٌاضٌة.

8 

 0 تدرٌسمادةالتربٌةالرٌاضٌةمنلبلمعلمًالمواداألخرى     
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 49 للةاالهتمامبإنجازاتالفرقالرٌاضٌةومشاركاتهم     

 44 وضعمعظمحصصالتربٌةالرٌاضٌةآخرالٌومالدراسً     

 المجال الثانً: اإلمكانات المادٌة والمالٌة 

 .4 للةتوفراألجهزةواألدواتالالزمةلحصةالتربٌةالرٌاضٌة     

ندرةتوفرأماكنممارسةالنشاطالرٌاضًفًمختلؾ     

 الظروؾالجوٌة

43 

 41 للةتوفرعواملاألمنوالسالمةبالمرافكالرٌاضٌة     

واألدواتالتعلٌمٌةالتًتساعدعلىشرحشحالوسائل     

 وتوضٌحالمهاراتالرٌاضٌة

49 

 42 للةتوفرالمخصصاتالمالٌةالالزمةلألنشطةالرٌاضٌة.     

ندرةتوفراألدواتواألجهزةالرٌاضٌةللفئاتالعمرٌة     

 المختلفة.

 

4. 

 40 للةتوفرالحوافزالمالٌةللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌاً.     

 40 ضعؾتوفرمواداإلسعافاتاألولٌةلعالجاإلصاباتالرٌاضٌة     

 9. ندرةتوفرمستودعاتلحفظاألدواتالرٌاضٌة.     

للةأماكنتبدٌلالمالبسواالستحمامبعدممارسةالنشاط     

 الرٌاضً

.4 

المجال الثالث: الطلبة   

ً.خجلبعضالطلبةمنممارسةالنشاطالرٌاض       .. 

 3. عدممناسبةاأللعابالرٌاضٌةالمتاحةلبعضالطلبة     

 1. سٌطرةبعضالطلبةفًالرٌاضاتالجماعٌة.     

 9. ضعؾرؼبةبعضالطلبةبتعلمألعابرٌاضٌةجدٌدة.     

 2. ندرةالرٌاضاتالمناسبةلذوياالحتٌاجاتالخاصة.     

الرٌاضً.عدمالتزامبعضالطلبةبالزي       .. 

عزوؾالطلبةؼٌرالالئمٌنصحٌاًعنالمشاركةفًحصص     

 التربٌةالرٌاضٌة.

.0 

لناعةبعضالطلبةبأنحصصالتربٌةالرٌاضٌةتؤثرسلباً     

 علىالتحصٌلالدراسً

.0 
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 39 سوءاستخدامالطلبةلألدواتالرٌاضٌة     

ٌةؼٌابالطلبةعنحصةالتربٌةالرٌاض       34 

     ً  .3 تحٌزالمعلمللطلبةالمتفولٌنرٌاضٌا

عدمامتالنمعلمًالتربٌةالرٌاضٌةلبعضالمهارات     

 الرٌاضٌة

33 

 31 ضعؾربطالتربٌةالرٌاضٌةبالمهاراتالحٌاتٌة     

 39 اختالؾمٌولورؼباتالطلبةلأللعابالرٌاضٌة     

 المجال الرابع: المعلم

ةالشعبالصفٌةالتًٌشرؾعلٌهامعلمالتربٌةالرٌاضٌةكثر       32 

 .3 كثرةأعدادالطلبةفًالصؾالواحد     

 30 تمدمالسنلبعضمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

 30 تبدٌلحصصالتربٌةالرٌاضٌةبمواددراسٌةأخرى     

كثرةالمهامؼٌرالرٌاضٌةالمطلوبةمنمعلمًالتربٌة     

 الرٌاضٌة

19 

 14 ضعؾالنموالمهنًلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

 .1 للةالدوراتالتدرٌبٌةلمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

 13 التركٌزعلىالجانبالعملًوإهمالالجانبالنظريللمادة     

 11 ؼٌابمعلمًالتربٌةالرٌاضٌة     

 19 ؼٌابالدلةفًتمٌٌمأداءالطلبة     

 12 عدممراعاةالفروقالفردٌةبٌنالطلبة     

 .1 ضعؾالعملعلىتنمٌةالروحالرٌاضٌةبٌنالطلبة     

امس: تدرٌس مادة التربٌة الرٌاضٌةالمجال الخ  

 10 .عدماحتسابنتٌجةالطالبفًالمعدلالعام     

 10 صعوبةتمٌٌمأداءالطلبة.     

الرٌاضٌةممارنةمعالمواداألخرىللةحصصالتربٌة       99 

 عدموجودكتابدراسًبٌنٌديالطلبة     
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للةتشجٌعأولٌاءاألمورللطلبةعلىممارسةاألنشطة     

 الرٌاضٌة

9. 

     ً  93 التصارحصةالتربٌةالرٌاضٌةعلىاأللعابالجماعٌةؼالبا

التربٌةالرٌاضٌةالنظرةالسلبٌةمنلبلالمجتمعلمعلمً       91 

 99 اعتمادالبعضأنحصةالتربٌةالرٌاضٌةمضٌعةللولت     

 92 للةاهتمامالمعلمٌنبالجوانبالمهارٌةلأللعابالرٌاضٌة     

 .9 االعتمادالسائدبأنمادةالتربٌةالرٌاضٌةؼٌرمهمة     
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 (4ًهحك )ان

 طًبء انًحكًٍٛأ

 

 عٓخ انؼًم انزخصص األطى انزلى

ؿخٓؼشحُششمحألٝعؾٓ٘خٛؾٝأعخ٤ُذطذس٣ظحُؼِّٞأ.دػخ٣شص٣ظ1ٕٞ

ؿخٓؼشحُششمحألٝعؾٓ٘خٛؾٝأعخ٤ُذطذس٣ظحُظشر٤شحُش٣خػ٤شأ.دٓلٔٞدحُلذ٣ذ2١

عخرو خ

ؿخٓؼشحُششمحألٝعؾٓ٘خٛؾٝؽشحثنحُظذس٣ظأ.دحرظغخّؿٞحدٜٓذ3١

ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْخٛؾٝأعخ٤ُذطذس٣ظحُش٣خػ٤خصٓ٘د.حكٔذؿ٤َٔحُٔغخػل4ٚ

ؿخٓؼشحُششمحألٝعؾحُظشر٤شحُش٣خػ٤شد.ٗشٞحٕػزذهللاٗشٞح5ٕ

ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْٓ٘خٛؾٝأعخ٤ُذطذس٣ظحُؼِّٞد.ػٔشحُـخ6ْٗ

ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْحإلدحسسحُظشر٣ٞشد.أعٔخءأرٞؿخٓٞط7

حُؼِّٞحإلعال٤ٓشؿخٓؼشٓ٘خٛؾٝأعخ٤ُذطذس٣ظحُظشر٤شحُش٣خػ٤شُٔلخسٓشد.٣خع٤ٖح8

حُزِوخءحُظطز٤و٤شؿخٓؼشٓ٘خٛؾٝأعخ٤ُذطذس٣ظحُظشر٤شحُش٣خػ٤شد.ٗؼخٍحُـلش9١

ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْٓ٘خٛؾٝؽشمحُظذس٣ظحُظشر٤شحُش٣خػ٤شعخٓشحُٔ٘خػغ10ٚ

ٝصحسسحُظشر٤شٝحُظؼ٤ِْذس٣ظحُِـشحإلٗـ٤ِض٣شٓ٘خٛؾٝؽشمحُظكشحٕحُٔغخػل11ٚ
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 (5ًهحك )ان

 يٍ عبيؼخ انشزق األٔطط كزبة رظٓٛم انًًٓخ
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 (6ًهحك )ان

 انززثٛخ ٔانزؼهٛى نًذٚزٚبد رظٓٛم انًًٓخ كزبة

 

 


