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  ملخص
دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني من هدفت الدراسة للتعرف على 

وتم . قام الباحثان بإعداد وتصميم استبانه لتحقيق األهداف المبتغاةو. وجهة نظر متخصصيها
، موزعة على جميع أعضاء هيئات التدريس وطالب السنة ًافرًد) ٧٢٦(اختيار عينة قوامها 

الجامعات األردنية، ومشرفي التربية الرياضية في في آليات التربية الرياضية في   الرابعة
الحكومية : مديريات التربية والتعليم، ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية في مدارس المملكة

وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد العينة حول دور التربية   .والخاصة ووآالة الغوث الدولية
جاالت، وجاء مجال الثقافة الصحية الجسدية في الرياضية جاءت بدرجة متوسطة على جميع الم

 اوتقديرات أفراد العينة دالة معنوًي. المرتبة األخيرة في المرتبة األولى، ومجال القيم األخالقية
وجود  الو ،)عضو هيئة تدريس جامعي، ومشرف تربية رياضّية(لصالح المراآز الوظيفية 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي  اوق دالة معنوًيجود فرومع . لمتغير الجنس ًيافروق دالة معنول
وأوصى الباحثان . وثغوجهة العمل في القطاع الخاص ووآالة ال ،األعلى، والخبرة األطول

ببيان دور التربية الرياضّية المجتمعي والترآيز عليه، وضرورة االهتمام بدرس التربية 
والمطلوب والتشجيع على دراسته ، وإعطاء هذا التخصص االهتمام المناسب ومعلمها الرياضية
  .والعمل به

 
Abstract 

The study aimed to identify and highlight the role of teaching the 
physical education in the Jordanian society according to the specialist’s 
perspective. The researchers have prepared a questionnaire to fulfill the 
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desired objectives. A sample of (726) individual was chosen to fill the 
questionnaire. The sample included all the teaching staff members and 
the fourth year students of the physical education at the Jordanian 
universities, the physical education supervisors in the various education 
areas, a number of teachers, at government, private and UNRWA 
schools. The results revealed that the field of the physical health culture 
occupied the first rank, while the moral values ranked last. Moreover the 
results estimation significance differences in favor of the functional 
levels (the university faculty member and the physical education 
supervisor). Its worth mentioning that no significance differences in 
terms of the gender differences. And the existence of significant 
differences due to the variable qqualification top, and longer experience. 
And the employer in the private sector and UNRWA. The researchers 
recommended that the role of the physical education  should be stressed 
and highlighted, and the need to focus on the subject studied and physical 
education teacher, and attention to specialize by encouraging study and 
work. 

 
 المقدمة وأهمية الدراسة

دى  إ ة الرياضية ل و تخصص التربي ائدة نح ة الس لبية والثقاف ة الس رة المجتمعي ة  ن النظ عام
ى حد   ،من المثقفين الناس والعديد ة          ،سواء  عل ذا المجال والتطور وأخذ المكان دم في ه ق التق تعي

ًا وتربوًي بة مجتمعي ود ا؛المناس ا يع ذا ربم تالكل وه دم ام ة  هؤالء ع ة حول مسارات البني مرجعي
وم ا ة للعل دم    ألالمعرفي ًال، وع ًا وعق دًا وروح ان جس ة باإلنس ية والمرتبط ة الرياض ية للتربي ساس

م ي تعرض لخبرات عملية ونظرية  جامعي التحصيل اضيةمعلم التربية الريأن المعرفة ب تعرض  ل
ه في التخصصات األخرى،       ره من أقران قطف من آل بستان علمي زهرة، صنع من         ف لها غي

دات   هذوق وعسال يت  ،عبيرها عطرا يشتمه   ا في مدارسهم، ف   أفل ة      آبادن نفس معرف م ال نهل من عل
م      إلالسلوك ا تعلم الحرآي، ومن عل ات ال ه في      نساني ونظري اع الرياضي توظيف نظريات االجتم

ن م سياسات الجماعات الرياضية، وم وم رس ي  عل ا ف وظيفي توظيفهم يولوجيا والتشريح ال الفس
ه في المجال الرياضي حسب الظروف وا       أ إلىالتعرف  حوال  ألجهزة الجسم وآيفية التعامل مع

ويم  إلعمار، ومن الرياضيات واألوا ا ألجراء ا إحصاء والقياس والتق ث والدراسات والقياسات   بح
م ا       اء عل ن الفيزي الي، وم وذج المث ول للنم مية للوص ة ا  ألالجس ع حرآ ي لتتب ان إلداء الحرآ نس

وم   إلقصر الطرق لأواستخدام  ا من العل ين      . نجاز وغيره اقي المعلم ة الرياضية آب م التربي إن معل
د    بنائه يبذل الغالي والرخيص من أجل نهضتهألمواطن منتم لوطنه ومحب له و ه يفتق وسموه، لكن
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ة النشىء وا    إثقة ول اج    اليمان مجتمعه به وبدوره المجتمعي الحقيقي في تربي ه، ويحت اء ب ى  إرتق ل
  .نظرة معمقة لبيان دوره في المجتمع

ه رسوالً    مهمة أن اد أن تجعل ى          ؛المعلم تك ده إل ه واألخذ بي يم النشيء وتربيت ه ُآلف بتعل ألن
ان   صراط المستقيم، فهو أب آخر، حيال ا آ ذا          -ثم ده، ل ًا في السلوك أقرب للطالب من وال نموذج

خالص، ألنه في األصل يراقب اهللا    إنسان على أداء ما عليه من مسؤوليات بإليجب أن يحرص ا
   .في عمله ويخشاه، وال يخشى أحدًا سواه، فالشعور بأن اهللا يراقبه يكفيه

ألنه يقوم بدور المرشد  ،عليم فقطن مهمة المعلم ال تقتصر على التإ" قولال يمكن من هناو
، فتتاح له الفرصة التي له وتعامله مع الطالب بشكل مباشرنظرًا لظروف عم ؛والموجه والمربي

 ودورالطالب بشكل طبيعي مع التخطيط والتفكير وبين  هبين الثقةحيث تنشأ  عن غيره يتفرد بها
 ،٢٠٠٥ عبداهللا،( "ه حياة الطالبالعالقة التعليمية العميقة المهمة في تغيير نوعية واتجا

   .)٢٦٣ص

ي   ف ة الت م بإرساء القاعدة واآتشاف       بوساطتها التربية الرياضية هي حجر الزاوي وم المعل يق
والتي تحتل "المواهب وتنميتها في االثنتي عشرة سنة المدرسية التي يقضيها الطالب في مدرسته 

داد   ي إع ان الصدارة ف ة مك ة تربوي ة األجيآمؤسس ي  الوتربي ة ف ة للتربي يلة الرئيس ي الوس ، فه
ة،  اللدوره ومسؤولياته ا فيها المجتمع، ويتطلب إعداد الفرد ستعانة بمناهج المواد الدراسية المختلف

د و داف   تع رمن األه ق الكثي ى تحقي ل عل ي تعم ة الت ة المهم نظم التربوي د ال ة الرياضية أح التربي
ن خالل مع رة م هامات آبي هم اس ة، فهي تس دنًيالتربوي رد ب بها الف لوآية يكتس ات س  اومعرفًي اطي

 ).١٢٩ص ،١٩٩٦ الخولي،(" وانفعاليًا

بين  التربية الرياضية بيان دور تخصصلأهمية الدراسة في أنها تبحث عن سبل هذا وتكمن 
ة والبحث عن             ذه الظاهرة المجتمعي ة، من خالل تشخيص ه سائر التخصصات الدراسية العلمي

ن ا م ائل لتمكينه بل ووس راد   س ادي والخدمي النفعي ألف دورها الري ه ب ة فئات ع بكاف اع المجتم إقن
 . حاضرًا ومستقبًال وتطورًا المجتمع، بناًء

ة الرياضية يع م التربي ا  ّلفمعل ل مع روح والعق د وال دفاع عن حق الجس ة ال ال آيفي  ً،ُم األجي
يعلم  .اسويً  اليكون إنساًن ،والعدل بينهم وعدم طغيان أحدهم على اآلخر وة والمنافسة     ف ال الق األجي

ليمة   ة الس ادة والتبعي ا بالقي داف يسعى لتحقيقه ه أه ق ل اعي آفري ل الجم ريفة والعم وبطرق  ،الش
ام     ة والتنافسية واالهتم علمية تحترم أهداف اآلخرين، وذلك من خالل ممارسة الرياضة الترويحي

ه وروحه       ا ت   ؛بالنواحي الصحية والنفسية الخاصة بجسده وعقل احث   ومن هن دى الب د ل  ًان إيمانً يول
  :بالدور التربوي المجتمعي للتربية الرياضية في إعداد الفرد من خالل

ا ا     - ا آثاره ة له ة تعليمي ى المجتمع    إلإبراز أهمية مادة التربية الرياضية آمادة علمي ة عل يجابي
 . والمعوقينوأفراده األصحاء 

 .ألردنيا التربية الرياضية في المجتمع في إبراز دور التعليم -
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  مشكلة الدراسة
ة          ة والتربوي ادات اإلداري دى القي ة ل ات التعليمي ي المؤسس ائد ف افي الس اخ الثق إن المن

ذي تخصص التربية الرياضية إلى والمتخصصين في العلوم المختلفة، والنظرة المجتمعية  يس   ال ل
اقي التخصصات  ة آب ه أولوي ب ي وإذ ه ،ل لم الترتي فل س ي أس ع ف رت . قب ا ي ا فيم بط بالرياضة أم

ك  دى ذل ر يتع إن األم ية ف ةبالمدرس ي المدرس م المتخصص ف ود المعل ام بوج ة االهتم ا  ؛قل وربم
امج        بمفهوم راسخ لدى اإلدارة مفاده أن أي معلم يستطيع أن يكمل العبء الدراسي الخاص ببرن

ة الرياضية  حصة التربي أن المجتمع تعتبر لدى التربية الرياضية، وربما آانت هناك ذهنية وثقافة
ة       ،ال تتعدى اللعب واللهو غير المنظم اهج التربي أين هؤالء من من وقضاء وقت فراغ عشوائي، ف

ات        وخطوطها العريضة؟ إن هذا األمر  الرياضية م بمكنون ة الرياضية والعل ود لعوز في الثقاف يع
دور تربويً   سره هذا التخصص ودوره الذي ال يعلم  ذا ال أم  ااجتماعيً  أم اإال أصحابه، سواء آان ه

احث   . اثقافيً  أم اأم علميً  اصحًي رام الب ا في مجال       ،ن تخصصهما يونظرًا الحت ومن خالل خبرتهم
ة        ا أراء العام الل متابعتهم ن خ ات، وم ع والجامع ات المجتم دارس وآلي ي الم يم ف ص والتعل نق

ذه   الدراسات الموجهة نحو معرفة دور التربية الرياضية في البيئة األردنية الذي اقت ضى إجراء ه
ة ا الدراس ا       فيه ريس دوره ة تك ية ومحاول ة الرياض ي التربي يم ف ة التعل اء بمكان ي االرتق ًال ف أم

  . المجتمعي أسوة بالمجتمعات المتقدمة في هذا المجال
 

 أهداف الدراسة
  : هدفت الدراسة إلى

ي من وجهة التعرف إلى الدور الذي يلعبه التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردن .١
 .نظر متخصصيه

التعرف إلى الفروق بين تقديرات أفراد الدراسة فيما يخص دور التعليم في التربية الرياضية  .٢
المرآز الوظيفي، والجنس، والمؤهل العلمي، : (في المجتمع األردني تبعًا للمتغيرات

  ).    والخبرة، وجهة العمل
 

  الدراسة تساؤالت
  :تيةآللتساؤالت اسعت الدراسة إلى اإلجابة عن ا

 ردني؟ األالتربية الرياضية في المجتمع  عليمالذي يلعبه ت دورالما  .١

ة إحصائية    .٢ دور     ) ٠٫٠٥≤  α(هل توجد فروق ذات دالل ة ل راد العين ديرات أف ين تق يم  ب  التعل
 التربية الرياضية في المجتمع األردني، تبعًا الختالف متغير المرآز الوظيفي؟  في

ة      ) ٠٫٠٥ ≤ α(اللة إحصائية هل توجد فروق ذات د .٣ دور التربي ة  ل راد العين ديرات أف بين تق
ة  و الخبرة،و المؤهل العلمي،و الجنس،: (الرياضية في المجتمع األردني، تبعًا لمتغيرات جه

   .)العمل
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  حدود الدراسة
شملت حدود الدراسة جميع محافظات المملكة األردنية الهاشمية من  :الحدود المكانية

  .الجنوبالشمال إلى 
شملت أعضاء هيئات التدريس في آليات التربية الرياضّية في الجامعات  :دود البشرّيةحال

مشرفي ومعلمي التربية الرياضية في مديريات التربية و. مؤتة والهاشميةواليرموك، واألردنّية، 
ص وطالب السنة الرابعة لتخص ،وث الدولّيةغوالخاص ووآالة ال ،ممثلة في القطاع الحكومي

  . التربية الرياضّية في آليات التربية الرياضّية في الجامعات األردنّية الحكومّية
الفصل الثاني  إلى نهاية ٢٠١٠/  ٢٠٠٩من الفصل الثاني للعام الدراسي  :الحدود الزمانّية

٢٠١١/  ٢٠١٠.  
 

  المصطلحات
 ،ى التعّلممشروع إنساني يهدف إلى مساعدة األفراد عل :التعليم في التربية الرياضية

من خالل مجموعة من الحوادث تؤثر فيهم  ؛ينخرآلمع ا والتعامل ،على التعاون وإآسابهم القدرة
ونكران  ،والتعّود على حب العمل الجماعي وتحقيق األهداف، بطريقة تؤدي إلى تسهيل التعّلم،

  .، من خالل األلعاب الرياضّيةلذات وتجنبهاا
عليها ويبنيها ويحددها  المجتمع والسلوآيات التي يتفق م واألعمالامجموعة من المه :الدور

ضمن مجموعة من المعايير والقواعد  ،على الوجه األآمللقيام بها ل توآل لفرد أو جماعةو
  .   ومشارآة فاعلة في المجتمع، ضمن إطار المهمة المطلوبة اإيجابًي اواألنظمة التي تضمن تأثيًر

 
  ةــالدراسات السابق

من  ان لألدب التربوي السابق المتعلق بموضوع الدراسة، لم يتمكنيلباحثمراجعة ا عند
باستعراض بعض البحوث والدراسات  ياالعثور على دراسات سابقة في الموضوع نفسه، واآتف

  :ومنها به المرتبطة
د اهللا  المال دراسة  وان ) ٢٠١٠(عب ر        " بعن ى تغي دريس مساق الصحة والرياضة عل أثير ت ت

ر      ". ية التربية بجامعة البحرين نحو النشاط البدنياتجاهات طلبة آل ى أث والتي هدفت للتعرف عل
دني، استخدم     تدريس مساق الصحة والرياضة على تغير اتجاهات الطلبة نحو ممارسة النشاط الب
ة  ة التربي ة آلي ع الدراسة من طلب ى مجتم تبانة وزعت عل نهج الوصفي المسحي باس الباحث الم

ة ) ٧٥( الغ عددهموالب ،بجامعة البحرين ى       . طالبًا وطالب ائج إحصائيًا وأشارت إل م معالجة النت وت
دني، ووجود    وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغير اتجاه أفراد العينة نحو ممارسة النشاط الب
ر            اث، وفي متغي ر الجنس لصالح اإلن اه نحو الممارسة في متغي فروق ذات داللة في تغير االتج

نفس الخبرة السابقة لص وأوصى  . الح الذين ليس لديهم خبرة، وفي متغير التخصص لصالح علم ال
ة          اإجباريً  االباحث باإلبقاء على المساق متطلبً  ة الجامع ى طلب ذلك عل ه آ ة وتعميم ة التربي في آلي

  . لجميع التخصصات
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الحياة اليومية  النشاط فيو التربية البدنية فهم أهمية حول بدراسة) ٢٠٠٩(هيرمان  وقام
التربية  خفض حصص ىجر، وفي مجتمع اليوم مشكلة المتزايدةال ألن السمنة هي ،طفالألل

التربية  بين العالقةلبيان  .األآاديميينمزيد من الباحثين إلفساح المجال ل في المدارس البدنية
هذه  مدى قوة غير واضح وال يزال .على التحصيل الدراسيالنمو الحرآي النشاط وو البدنية
 .همتحصيلوالطالب  درجات ال تعيق التربية البدنية والنشاط أن وأوضحت الدراسة ،العالقة

تعليم العالي في لجودة ال يوميةال توصياتال لمتابعة في جميع أنحاء البالد المدارس نصحوي
  .الثانوية لجميع الطالبأطباء الجراحة العامة و ،التربية البدنية الوطنية ومعايير ،التربية البدنية

المشكالت المهنية التي تواجه مّدرس "دراسة بعنوان ) ٢٠٠٩(ى عودات، وخصاونة أجر
وحدتها وبعض الحلول الممكنة لعالجها، سواء آانت ". التربية الرياضّية في المّدارس الحكومية

حيث استخدم الباحثان المنهج . متعلقة بالمنهاج أو التعدي على الحصص أو متعّلقة بالمجتمع
. إربد/ معلمة ومعلم للتربية الرياضّية من لواء بني آنانة ) ٦٠(عينة الدراسة  الوصفي، وآانت

يحدد أمام ) ٥ -١(حيث وزع الباحثان عليهم قائمة بالمشكالت المهنية يقابلها ميزان تقدير من 
واستخدم الباحثان المعالجة اإلحصائية وآانت بعض النتائج متمثلة . المشكلة وفق رأي المفحوص

التي تعقد للمعلمين وعدم تخصصها فيما يتعلق بالمنهاج، وقّلة الوسائل التعليمية فيما  بالدورات
وأوصى الباحثان بضرورة الحد من . يتعلق باإلمكانات، وقلة التعيين فيما يتعلق بالمجتمع

االعتداء على الساحات والمالعب الرياضية وتعويض الحصص ولعب دور اآبر من مشرفي 
 .التربية الرياضّية

إلى اآتشاف العالقة بين بيئة التعليم المدرسي  )٢٠٠٨مورغن وفيبكه،(سعت دراسة و
. المادية في التربية الرياضية وبين الخبرات والممارسات التعليمية لمعلمين الفصول الدراسية

وتم توزيع استبانه  ،مدرسة تم اختيارها عشوائيا) ٣٨(من  امعلًم )١٨٩(وشملت عينة الدراسة 
وأشارت النتائج إلى أن العديد من المعلمين يحملون . قابالت شخصية معهمإجراء معليهم و

ومن المثير . ويعتقدون بأنهم لم يتعلموا شيئًا ة حول التربية الرياضية المدرسية،ذآريات سلبي
لالهتمام أن لدى بعض المعلمين الذين شارآوا في الدراسة اتجاهات إيجابية نحو تدريس التربية 

تم استخدام نموذج و .ة حيث أشاروا إلى أن االختبارات العملية في البرنامج آانت قليلةالرياضي
االنحدار الهرمي لدراسة التنبؤ الرئيسية لجودة البرامج في التربية الرياضية واستحوذ على نحو 

، ونوعية التعليم تحت التدريب والمواقف التعليمية في الشخصية والخبرة ،٪ من التباين٣٢
ومن نتائج للدراسة وجود عالقة ذات داللة واضحة بين . بية الرياضية إلى تنبؤ آبيرةالتر

الخبرات الشخصية في المدارس والممارسات التعليمية الحالية التي لم تكن أنشئت سابقا مع 
وأوصت بضرورة مناقشة اآلثار المترتبة على هذه النتائج للتعليم تحت  ،معلمي الصفوف

   .المهنيالتدريب والتطوير 
قيم الثقافة البدنية لدى "بعنوان ) ٢٠٠٧(دراسة ُأخرى أجراها العويب، وعبد الستار  وفي

والتي هدفت للتعرف على تحديد قيم الثقافة البدنية " الشباب الجامعي بجامعة السابع من أبريل
استخدم لدى الشباب الجامعي من أجل تصور أبعاد هذه القيم ودورها في التنمية البشرية، حيث 

) ٧٥(عبارة على عينة من ) ٢٠(الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب المسح وتوزيع استبانه تحوي 
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لكل آلية، وتم إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة وأظهرت النتائج حصول التمتع بالصحة  اطالًب
ل التنمية الجيدة على الترتيب األول تبعه توطيد العالقات االجتماعية وانتهى بوسيلة من وسائ

وعلى ضوء ذلك أوصى الباحثان بضرورة توفير اإلمكانيات واألجهزة التي تساعد . البشرية
 .  على ممارسة األنشطة الرياضية، والتأآيد على الفوائد المترتبة على ممارسة األنشطة الرياضية

ة في دوافع التحاق الطلبة بأقسام التربية الرياضي"بعنوان ) ٢٠٠٦(وفي دراسة أبو طامع 
وتحديد الفروق في درجة دوافع الطلبة تبًعًا لمتغير الكلية والجنس " آليات فلسطين الحكومية

والبرنامج والمستوى الدراسي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وطبق استبانة الدراسة التي 
ياضّية طالًبًا وطالبة من أقسام التربية الر) ١٧٥(فقرة، على عينة عشوائية قوامها ) ٣٦( تحوي

وأظهرت النتائج أن درجة الدوافع عند الطلبة آانت . في آلية الخضوري وآلية بنات رام اهللا
آبيرة جًدا على جميع المجاالت والدرجة الكلية، إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
ًا إحصائّية في دوافع االلتحاق تعزى لمتغير الكلية والجنس ووجود فروق ذات داللة إحصائّية تبع

لمتغّير البرنامج، وأوصى الباحث بتعزيز واستثمار دوافع الطلبة وتطوير برامج وأقسام التربية 
الرياضية واعتماد وتوفير اإلمكانات والحوافز، وتطوير األداء المهني وبرامج وأقسام التربية 

 . الرياضّية
ة  تقييم واقع برنامج الرياضة الم" بدراسة جاءت بعنوان) ٢٠٠٦(مفتي  وقام درسية بالمرحل

ى  " من وجهة نظر المعلمين والمشرفين المتوسطة بمنطقة المدينة المنورة والتي هدفت للتعرف إل
ورة      واقع برنامج الرياضة المدرسي   ة المن ة المدين ة المتوسطة بمنطق واستخدم الباحث   . بالمرحل

) ٤٢(عينة البحث  المنهج الوصفي المسحي بالطريقة العشوائية في اختيار عينة البحث وبلغ عدد 
ًا و رفين و) ٥(معلم تملت مش ثاش ة   ) ١٢٢( أداة البح داف العام اور األه ى مح ة عل رة موزع فق

ة والرياضية   ة البدني ل اإلحصائي . والخاصة للتربي إجراء التحلي ام الباحث ب ى أن  ،وق وخُلص إل
د    ة، واأله اف الخاصة  اتجاهات أراء المشرفين آانت أعلى من أراء المعلمين نحو األهداف العام

اك ضعفً  ذا أن هن د ه ية، ويؤآ ع الرياضة المدرس ية اوواق توى الرياضة المدرس ي مس ببها  ،ف س
وة       . المعوقات والمشكالت في اإلدارة المدرسية ز جوانب الق ى تعزي وأوصى بضرورة العمل عل

رامج الرياضة      والتغلب على جوانب الضعف ليتم االستفادة من التوجه اإلستراتيجي في تطوير ب
ورة   ة المن ة المدين طة بمنطق ة المتوس ي المرحل ية ف ذليل العنا. المدرس ة للرياضة  وت صر المعوق

  .المدرسية
دراسة مقارنة التجاهات الطلبة المتفوقين وغير "بدراسة حول ) ٢٠٠٠(قامت الدويك 

باستخدام " المتفوقين رياضيًا في آليات التربية الرياضّية بالجامعات األردنّية نحو التدريس
واستبانة لجمع المعلومات واحتوت سبعة مجاالت تنقلت بين وجهات النظر نحو . المنهج الوصفي

وطبقت على عينة . المهنة والنظرة المجتمعية والعوامل المؤثرة والحوافز المادية وتحقيق الذات
 من غير المتفوقين) ٣٣٣(طالًبا وطالبة متفوقين رياضًيا و) ١٥٣(، منهم )٤٨٦(مختارة عددهم 

وبعد إجراء . تخصص تربية رياضّية) األردنية، اليرموك، مؤتة(في الجامعات  ًيارياض
المعالجات اإلحصائّية، أظهرت النتائج أن اتجاهات الطلبة المتفوقين رياضًيا أعلى من غير 
المتفوقين رياضيا نحو المهنًة، وأظهرت عدم وجود فروق في اتجاهات المتفوقين تعزى لمتغير 
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المحصلة فإن اتجاهات الطلبة غير المتفوقين رياضًيا في السنة األولى أعلى منها  الجنس، وفي
وأوصت الباحثة بمزيد من األبحاث في اتجاهات الطلبة نحو مهنة . لدى طلبة السنة الثانية والثالثة
  التدريس في التربية الرياضّية

التربية الرياضّية  مصادر التوتر المهني لدى معلمي"بعنوان ) ٢٠٠٠(وفي دراسة مومني 
تبعًا لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة والموقع " في المناطق األقل حظًا في األردن

فقرة موزعة على مجاالت ) ٣٤(واستخدم الباحث المنهج الوصفي باستبانة ضمت . الجغرافي
ل والوسط معلمًا ومعلمة من المدارس األقل حظًا في الشما) ٩٦(خمس، وآانت عينة الدراسة 

وأظهرت النتائج وجود توتر مهني يعزى للعمل مع التالميذ والعالقة مع المعلمين . والجنوب
وأوصى الباحث . اآلخرين والراتب، ولدى معلمي الجنوب أآبر من معلمي الشمال والوسط

بضرورة إعادة النظر بالرواتب والعالوات والعمل على زيادة اإلمكانات وفسح المجال أمام 
 . الدبلوم إلآمال دراستهم وإجراء دراسات مشابهة في المدارس الخاصة معلمي

 طالباتالتربية الرياضية وسيلة لمعالجة مشكالت "بعنوان  دراسته )١٩٩٧(قدم محمود 
 طالباتوالتي هدفت للتعرف إلى المشكالت التي تواجه " المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة
واستخدم الباحث المنهج الوصفي واالستفتاء . تشار والعموميةالثانوية وترتيبها حسب درجة االن

رستين من محافظة دمطالبات عينة عشوائية شملت لسئلِة قائمِة المشكالت، أجابة على إلآوسيلة ل
ختالف وتنوع في اسفرت النتائج عن أن هناك أ، واتالعب) ٣٠٥(بينهن ) ٢٧٦٧(القاهرة بلغت 

ة ممارسة األنشطة الرياضية بالفرق الرياضية أفضل من المشكالت وحّدتها، وظهر أن مداوم
وصت الباحثة بتوعية أو. المشكالت للحد مناالقتصار على الممارسة في الحصة الصفية فقط 

لين في التربية والتعليم وأولياء األمور بأهمية التربية الرياضية والدور الذي تلعبه في حل وئالمس
 ،في جميع المراحل التدريسية آباقي المباحث ربية الرياضيةالمشكالت، واعتماد درجة لمادة الت

 .وحث الطالبات على ممارسة األنشطة الرياضية
الصعوبات المهنية التي يواجهها معلمو ومعلمات "بحثه حول ) ١٩٩٢(وقدم الزعبي 

ج، من حيث تأثرها بمجاالت تنفيذ البرنام" التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي في األردن
اإلشراف اإلدارة، النمو المهني، واإلمكانات الرياضّية بناًءا على متغيرات الجنس، المؤهل 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي باستبانة وزعت على مجتمع . العلمي، نوع المدرسة الخبرة
ة وتّم إجراء المعالج. بالطريقة العشوائّية تم اختيارهممعلًما ومعلمة، ) ٤٩٥(الدراسة وعددهم 

اإلحصائّية وأظهرت النتائج ترتيب الصعوبات مبتدئة بالمجال المهني وانتهاًء بمجال اإلدارة، 
 ، وفي مجال اإلشراف والنمو المهني،وعدم وجود فروق دالة تعزى للجنس في الصعوبات

في درجة الصعوبة المهنية تعزى و. وجود فروق دالة في مجال اإلشراف لصالح المعلماتو
الباحث بالحد من الصعوبات المهنية من خالل تعزيز البحوث والنشرات  وأوصى. للخبرة

  .والبعثات والمنح، وزيادة مخصصات اإلمكانات الرياضّية
معوقات تحقيق أهداف التربية الرياضية بين "دراسة بعنوان ام بإجراء ق) ١٩٩٢(شعالن و

والتي هدفت لدراسة معوقات  ،"مدارس المناطق النائية والحضر بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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والوقوف على درجة حدة آل منها والمجاالت  ،تحقيق أهداف مادة التربية البدنية لمدارس البنين
 يستخدم الباحث المنهج الوصفاو. سباب والمعوقات والمشكالتألوالوقوف على ا نالمحددة لها

جمع  يستبيان فالستخدم اامن آافة مناطق الدولة و امدرًس) ٣٢(بأسلوب المسح على عينة من 
رس غير مقتنعة بأهمية مادة التربية اوخرج بالنتائج التي مفادها أن إدارات المد. المعلومات

التربية الرياضية بنفس تقديرها  يوال تقدر معلم. التنمية الشاملةإحداث  يالرياضية ودورها ف
 وأوصى. ت المهنيةحل المشكال يف يالمواد األخرى، وعدم إتباع األسلوب العلم يلمعلم

  .للمعلم يسبوعألبتقليل نصاب الحصص ا الباحثان
دور التربية  ن للدراسات السابقة التي أثرت الدراسة بسعة األفق حوليوبتتبع الباحث

تأثير الرياضة على اتجاهات الطلبة، وأهمية  ، من خالل التعرف علىالرياضية في المجتمع
رياضية لدى الشباب، واستخدام الرياضة آوسيلة لمعالجة الرياضة لألطفال، والقيم الثقافية ال

 المشكالت، واالطالع على واقع الرياضة المدرسية، التي هي األساس في نشر الثقافة الرياضية
بمعلم التربية الرياضية ومهنته التي هي األساس في نشر الوعي تجاه ممارسة الرياضة مع 

لتربية الرياضية في المجتمع سواء آان ذلك معوقات ، وبيان دور االصغار والكبار في المدارس 
  .بكل ما فيها لخدمة الرياضة والرياضيين أم صعوبات أم بيئة مدرسية

  
  منهج الدراسة

    .وإجراءاتهالهدف الدراسة  لمناسبتهفي الدراسة  نهج الوصفيمال استخدم الباحثان
  

  مجتمع الدراسة

في آليات التربية الرياضية في  يةتدريسال هيئاتالتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء 
 اتمعلمو ،يرياضية في مديريات التربية والتعليم، ومعلمالتربية ال يالجامعات األردنية، ومشرف

 طالبووآالة الغوث الدولية، و ،والخاصة ،الحكومية :رياضية في مدارس المملكةالتربية ال
وذلك وفقًا إلحصاءات دواوين  امعات األردنيةالسنة الرابعة في آليات التربية الرياضية في الج

 ،ووزارة التربية والتعليم ،ودوائر التسجيل في الجامعات األردنية ،آليات التربية الرياضية
  . ٢٠١٠/٢٠١١ودائرة التعليم في وآالة الغوث الدولية للعام الدراسي 

  .لجنسالمسمى الوظيفي واتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وعددهم حسب  :)١( جدول

 إناث ذآور المجموع الجنس المسمى الوظيفي
 ١٠١ ١٨ ٨٣ عضو هيئة تدريس جامعي

 ٥٨ ٢٦ ٣٢ مشرف تربية رياضية
 ١٠٩٠ ٦٢٢ ٤٦٨ معلم تربية رياضية

 ٧٤٩ ٤٠٢ ٣٤٧ طالب جامعي تربية رياضية
 ١٩٩٨ ١٠٦٨ ٩٣٠ المجموع
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  عينة الدراسة

بته   فردًا، ويشكلون ما) ٧٢٦(تم أخذ عينة قوامها  م     %) ٣٦٫٣٣(نس من مجتمع الدراسة، ت
م أخذ  د ت وظيفي، فق ة، حسب المسمى ال ة العمدي ا بالطريق ًا من مجتمعي %) ٥٥(اختياره تقريب

ويين،    رفين الترب دريس والمش ات الت اء هيئ ة   %) ٣٣(أعض ين وطلب ي المعلم ن مجتمع ًا م تقريب
ا هي    حيث آان توزيع أفراد عينة الدراسة  .آليات التربية الرياضية حسب متغيرات الدراسة، آم

  .)٢(موضحة في الجدول رقم 

  .متغيراتهاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : )٢( جدول

فئة 
 المستوياتالمتغيرات العينة

عضو 
هيئة 

تدريس 
 جامعي

مشرف 
تربية 
 رياضية

معلم 
تربية 
 رياضية

طالب 
جامعي 
تربية 
 رياضية

 المجموع

العينة 
 بأآملها

 ٣٢٤ ١٠٩ ١٥٤ ١٧ ٤٤ ذآور الجنس
 ٤٠٢ ١٣٤ ٢٤٢ ١٤ ١٢ إناث

المؤهل 
 العلمي

 بكالوريوس
 ٦١٥ ٢٣٢ ٣٧٠ ١٣ ٠ فما دون

 ٧٠ ١١ ٢٦ ١٨ ١٥ ماجستير
 ٤١ ٠ ٠ ٠ ٤١ دآتوراه

 ٧٢٦ ٢٤٣ ٣٩٦ ٣١ ٥٦ المجموع

العينة 
باستثناء 
 الطلبة

 الخبرة

 ٥أقل من 
 ٢٣٢ - ١٩٩ ١٣ ٢٠ سنوات

 ٥أآثر من 
وأقل من 

 تسنوا ١٠
١٢٠ - ١٠٤ ٦ ١٠ 

سنوات  ١٠
 ١٣١ - ٩٣ ١٢ ٢٦ فما فوق

مكان 
 العمل

 ٣٩١ - ٣٠٨ ٢٩ ٥٤ حكومة
 ٣٤ - ٣١ ١ ٢ خاصة

 ٥٨ - ٥٧ ١ ٠وآالة الغوث
 ٤٨٣ - ٣٩٦ ٣١ ٥٦ المجموع

  .)٧٢٦=(ن
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  أداة الدراسة

ة الرياضية ت    يمن خالل خبرة الباحث أداة  م إعداد ن واطالعهما على أدبيات التعليم في التربي
ة نظر    بإ" المتمثلة الدراسة ستبانة دور التعليم في التربية الرياضّية في المجتمع األردني من وجه

  : اآلتي، وقد اشتملت على قسمين على النحو "متخصصيها

  :القسم األول يتعلق بالمعلومات الديمغرافية للمستبين، وتشمل -

  . برةالوظيفي، والجنس، والمؤهل العلمي، والخ المرآز

  :  دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني: القسم الثاني -

لتحديد دور التربية الرياضّية في المجتمع األردني، قام الباحثان بتصميم فقرات هذا المحور 
ة الصحية الجسدية وتضمن      : فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هي  ) ٢٣(من  ) ٧(مجال الثقاف

رات،  ال وفق ال الس من  مج ية وتض رات، ) ٥(مة النفس يم ا وفق ال الق من  ألمج ة وتض ) ٤(خالقي
رويح واللعب وتضمن    وفقرات،  رات،  ) ٤(مجال الت اء المجتمعي وتضمن     وفق ) ٣(مجال االنتم
رات ة تنازل .فق ة أو عدمها مرتب ل خمس درجات للموافق اس خماسي يمث ى مقي ك عل اوذل ى  ًي عل

رة  آودرجات، ) ٥(آبيرة جدًا : النحو اآلتي ة  ودرجات،  ) ٣(متوسطة  ودرجات،  ) ٤(بي ) ٢(قليل
 . درجة واحدة) ١(قليلة جدًا ودرجتان، 

  
  صدق أداة الدراسة

ـددهم      تم، الدراسة للتحقق من صدق محتوى أداة ين وع ة من المحكم ) ٩(عرضها على لجن
ة، وجامع   ة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردني

ة       ير المهني ة وادي الس ة، وآلي وم التربوي ة العل وك، وآلي حاب   / اليرم وث، وأص ة الغ وآال
ن االختصاص ة   م مية و الجمهوري ة الهاش ة األردني ي المملك اديمي ف رة والمؤهل األآ ذوي الخب

ان  أخذ مالحظاتهم واقتراحاتهم، تم حيث. واالهتمام في مجال االختصاص العراقية اء  سواء آ  إلغ
ة لبعضها اآلخر    الصياغات  فيوالتعديل  ةإضاف مأ ا        اللغوي ي أجمع عليه رات الت اد الفق م اعتم وت
  .من المحكمين) %٧٠(
  

  ثبات أداة الدراسة
ات ا  ن ثب ق م تبانة، الللتحق مس ريقتين    ت ا، بط ات له امالت الثب اب مع ة : حس ى طريق  األول

ردً ) ٣٧(على عينة مكونة من  تطبيق إعادة الو التطبيق راد م   اف  خارج جتمع الدراسة، من    من أف
اني   اأسبوع وبفارق زمني مقداره  عينة الدراسة، ين األول والث ين التطبيق م حساب معامل    ن ب ، وت

ين         ات ب امالت الثب يم مع ين، حيث تراوحت ق ائج التطبيق ين نت اط بيرسون ب ) ٠٫٩٠-٠٫٨٣( ارتب
ي، و       ة الرياضية في المجتمع األردن ة  ) ٠٫٩٢(لمجاالت دور التعليم في التربي ا  . للدرجة الكلي أم

تراوحت حيث اتساق الفقرات،  مدى إلىالطريقة الثانية، فقد استخدم طريقة آرونباخ ألفا للتعرف 
  . للدرجة الكلية )٠٫٨٩(، و)٠٫٨٨-٠٫٨٠( قيم معامالت الثبات للمجاالت بين
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اخ          .)٣( والجدول ة آرونب ادة، وبطريق ة اإلع ات للمجاالت بطريق امالت الثب يم مع يوضح ق
  .فا لالتساق الداخليأل

قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي لكل مجال من محاور أداة الدراسة : )٣( جدول
 .ومحاور الدراسة

عدد  المجاالت المحاور
 الفقرات

 قيم معامالت الثبات

ألفا بيرسون
 آرونباخ

دور التربية محور 
الرياضية في تدعيم 

 المجتمع وبناء األجيال

 ٠٫٨٨ ٠٫٩٠ ٧ ثقافة الصحية الجسديةمجال ال
 ٠٫٨٠ ٠٫٨٣ ٥ مجال السالمة النفسية

 ٠٫٨٣ ٠٫٨٦ ٤ ألخالقيةالقيم امجال 
 ٠٫٨٥ ٠٫٨٩ ٤ واللعب مجال الترويح

 ٠٫٨٧ ٠٫٩٠ ٣ مجال االنتماء المجتمعي
 ٠٫٨٩ ٠٫٩٢ ٢٣ الكلية اإلستبانة

 
  ستبانةالتصحيح ا

  : لي للمتوسطات الحسابية تبعًا لدرجة موافقة أفراد الدراسةقام الباحثان باعتماد التدرج التا

  ).٥٫٠٠ -٤٫٥٠( جًداآبيرة  بدرجة موافقة -

  ).٤٫٤٩ -٣٫٥٠(آبيرة  بدرجة موافقة -

  ).٣٫٤٩ -٢٫٥٠(متوسطة  بدرجة موافقة -

 ).٢٫٤٩ -١٫٥٠(قليلة  بدرجة موافقة -

  .)١٫٤٩ -١( اقليلة جًد بدرجة موافقة -
 

  إجراءات جمع البيانات
  :اإلجراءات التالية تم التحقق من تنفيذيق أهداف الدراسة، لتحق

الل     - ن خ ة م ع الدراس راد مجتم د أف ائياتتحدي ة   إحص الي ووزارة التربي يم الع وزارة التعل
  .٢٠١٠ -٢٠٠٩والتعليم للعام الدراسي والجامعي 

ة ال    - ة بالطريق ة الدراس راد عين د أف يم التربي    تحدي ال تعل ة بمج ن أصحاب العالق دية م ة قص
 .الرياضية
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، وخضعت  لعدم اآتمالها خمس منها سقطبينما أ، )٧٣١( منها ، استرداستبانه) ٧٥٠(توزيع  -
 .للتحليالت اإلحصائية استبانه) ٧٢٦(

ى   - تبانة الاتفريغ استجابات أفراد العينة عل امج ، في  س م إجراء ا    برن  لمعالجات الحاسوب، وت
  ).SPSS(اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 
  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة :أوًال
دريس جامعي،     (: مستويات وله أربعة : المرآز الوظيفي - ة ت ة   وعضو هيئ مشرف تربي

   ).طالب جامعي تربية رياضيةومعلم تربية رياضية، ورياضية، 

 ).أنثىوذآر، (وله فئتان : الجنس -

 ).دآتوراهواجستير، موبكالوريوس فما دون، ( :وله ثالثة مستويات: المؤهل العلمي -

رة - تويات اوله: الخب ة مس ل من : (ثالث نوات، من  ٥أق ر من  ١٠-٥س نوات، أآث  ١٠س
 ).سنوات

 ).وآالة الغوثوخاصة، وحكومية، (وله ثالثة مستويات : مكان العمل -

  المتغيرات التابعة :ثانيًا
  . تتمثل في استجابات أفراد عينة الدراسة على استبانه الدراسة -

  
  إلحصائيةالمعالجات ا

  :استخدم الباحثان المعالجات اإلحصائية اآلتية

ل   والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والتكرارات والنسب المئوية،  ار تحلي اختب
ادي   اين األح دد   و، )One Way Anova(التب اين المتع ل التب ار تحلي ، )MANOVA(اختب

 .المتوسطات الحسابيةبين  للمقارنات البعدية  ('Scheffe)اختبار شيفيهو
 

  عرض النتائج ومناقشتها
ان ام الباحث د أن ق ات بوس بع ع البيان تبان"طة أداة الدراسة ابجم ة  دور ةاس ي التربي يم ف التعل

   :تيةآلإلى النتائج ا ، تم التوصل"هة نظر متخصصيهاجالرياضّية في المجتمع األردني من و

 عليم في التربية الرياضية في المجتمع األردنيما دور الت" :األول بالتساؤلالنتائج المتعلقة 
 " ؟من وجهة نظر متخصصيها
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ديرات    استلإلجابة عن هذا ال ة لتق ات المعياري ؤل، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
حيث آانت آما  ؛أفراد عينة الدراسة، حول دور التعليم في التربية الرياضّية في المجتمع األردني

  ).٤(ول هي موضحة في الجد

في  في التربية الرياضية التعليمر المعيارية لدو المتوسطات الحسابية واالنحرافات :)٤( جدول
  .األردني مرتبة تنازليًاالمجتمع 

 المجال الرقم الرتبة
 المتوسط
*الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الدور

 متوسطة ١٫٠٢ ٣٫٤٧ مجال الثقافة الصحية الجسدية ١ ١
 متوسطة ١٫١٢ ٣٫٤١ المة النفسيةمجال الس ٢ ٢
 متوسطة ١٫١٧ ٣٫٤٠ واللعب مجال الترويح ٤ ٣
 متوسطة ١٫١٣ ٣٫٣٤ مجال االنتماء المجتمعي ٥ ٤
 متوسطة ١٫١٢ ٣٫٢٠ خالقيةألمجال القيم ا ٣ ٥

 متوسطة ١٫٠٥ ٣٫٣٨ الدرجة الكلية للدور

  .)٥(الدرجة العظمى من * 

ى  " مجال الثقافة الصحية الجسدية"أن المجال األول ) ٤(يبين الجدول  قد احتل المرتبة األول
ابي   ط حس اري  ) ٣٫٤٧(بمتوس راف معي اني   )١٫٠٢(وانح ال الث اء المج المة  "، وج ال الس مج

ية ابي  " النفس ط حس ة بمتوس ة الثاني ي المرتب اري ) ٣٫٤١(ف راف معي اء )١٫١٢(وانح ا ج ، بينم
ث   ال الثال ة  "المج يم األخالقي ال الق ة األ" مج ابي   المرتب ط حس رة بمتوس راف ) ٣٫٢٠(خي وانح

، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال الدور آكل )١٫١٢( معياري
اري   ) ٣٫٣٨( انحراف معي طة     )١٫٠٥(ب ة متوس دير بدرج ل التق و يقاب اب    .، وه م حس د ت وق

ة ا    راد عين ديرات أف رات محاور     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق ى فق لدراسة عل
  :اآلتيدور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني، حيث آانت على النحو 

 مجال الثقافة الصحية الجسدية: المجال األول

ى     ة الدراسة، عل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عين
  ).٥(هي موضحة في الجدول فقرات هذا المجال، حيث آانت آما 
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) لوم االنسانيةالع(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  :)٥( جدول
  .مرتبة تنازليًا مجال الثقافة الصحية الجسدية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الدور

 سهم التعليم في التربية الرياضّية في تكريسي ٣
 آبيرة ١٫١٨ ٣٫٥٤ .الحياة الصحي أسلوبثقافة 

يسهم التعليم في التربية الرياضية في الربط  ٢
 آبيرة ١٫١٨ ٣٫٥٢ .بين النشاط الحرآي والنمو المعرفي للمتعّلم 

١ 
يسهم التعليم في التربية الرياضية في الربط 

بين المواد الدراسية باستخدام المنحى 
 .التكاملي

 آبيرة ٠٫٩٩ ٣٫٥١

يسهم التعليم في التربية الرياضّية في تأآيد  ٥
 آبيرة ١٫٢٦ ٣٫٥٠ .الحرآة بأهميةالوعي الصحيح 

 يسهم التعليم في التربية الرياضّية في زيادة ٢٢
 متوسطة ١٫٢٤ ٣٫٤٤ الحرآة أثناءاستخدام القدرات العقلّية في 

يسهم التعليم في التربية الرياضّية نوعيا في  ٤
 متوسطة ١٫١٩ ٣٫٤٢ .غذية السليمةالتونشر الثقافة 

٧ 
ضّية بنية يوفر التعليم في التربية الريا

مراض المزمنة ألا خطر معلوماتّية للوقاية من
 من خالل ممارسة النشاط الحرآي

 متوسطة ١٫٢٧ ٣٫٤٠

 متوسطة ١٫٠٢ ٣٫٤٧ الدرجة الكلية للدور

 .)٥(الدرجة العظمى من * 

ين دول  يب م  ) ٥(الج رة رق ى  ) ٣(أن الفق ي نصت عل ة   " أن والت ي التربي يم ف هم التعل يس
اة الصحي      ة أسلوب الحي ى بمتوسط حسابي       " الرياضّية في تكريس ثقاف ة األول د احتلت المرتب ق

يسهم التعليم في "والتي آان نصها ) ٢(، وجاءت الفقرة رقم )١٫١٨(وانحراف معياري ) ٣٫٥٤(
بالمرتبة الثانية بمتوسط  " نمو المعرفي للمتعّلمالتربية الرياضية في الربط بين النشاط الحرآي وال

م  )١٫١٨(وانحراف معياري ) ٣٫٥٢(حسابي  ى   ) ٧(، بينما احتلت الفقرة رق  أن والتي نصت عل
ة من خالل     ألا يوفر التعليم في التربية الرياضّية بنية معلوماتّية للوقاية من خطر" مراض المزمن

، )١٫٢٧(وانحراف معياري ) ٣٫٤٠(توسط حسابي المرتبة األخيرة بم" ممارسة النشاط الحرآي
ل         ال آك ذا المج ى ه ة عل راد العين ديرات أف ابي لتق ط الحس غ المتوس د بل راف ) ٣٫٤٧(وق وانح

  .، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة متوسطة)١٫٠٢(معياري 
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  مجال السالمة النفسية: ل الثانيالمجا
ى    تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم ة الدراسة، عل عيارية لتقديرات أفراد عين

 ).٦(فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على : )٦( جدول
  .مجال السالمة النفسية مرتبة تنازليًا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

درجة 
 الدور

يكسب التعليم في التربية الرياضية الطلبة  ٦
 متوسطة ١٫٢٨ ٣٫٤٤ .الصفات القيادية والتبعية السليمة

يسهم التعليم في التربية الرياضية في خفض  ٨
 متوسطة ١٫٣١ ٣٫٤٢ .التوتر وتحسين المزاج العام للمتعلم

يسهم التعليم في التربية الرياضية في تأآيد  ١٤
 متوسطة ١٫٢٤ ٣٫٤٢ .ذات وتقدير النفس لممارسيهاال

يهتم التعليم في التربية الرياضية بالنمو  ١٠
 متوسطة ١٫٢٨ ٣٫٤٠ .المتكامل المتوازن للفرد من جميع النواحي

يسهم التعليم في التربية الرياضية في الحد من  ٩
 متوسطة ١٫٢٩ ٣٫٣٦ .السلوآيات العدوانية والتخريبية ضد المجتمع

 متوسطة ١٫١٢ ٣٫٤١ لدرجة الكلية للدورا

 .)٥(الدرجة العظمى من * 

ة الرياضية      ) ٦(أن الفقرة رقم ) ٦(الجدول  يبين يم في التربي والتي نصت على يكسب التعل
ليمة  ة الس ة والتبعي ة الصفات القيادي ابي  " الطلب ى بمتوسط حس ة األول ت المرتب د احتل ) ٣٫٤٤(ق

ة     "والتي آان نصها ) ٨(الفقرة رقم ، وجاءت )١٫٢٨(وانحراف معياري  يم في التربي يسهم التعل
تعلم     ام للم زاج الع ين الم وتر وتحس ي خفض الت ية ف ابي   " الرياض ط حس ة بمتوس ة الثاني بالمرتب

اري ) ٣٫٤٢( راف معي ت)١٫٣١(وانح ا احتل م  ، بينم رة رق ى  ) ٩(الفق ي نصت عل هم "والت يس
ة ضد المجتمع    التعليم في التربية الرياضية في الحد من الس ة والتخريبي ة  " لوآيات العدواني المرتب

ابي  ط حس رة بمتوس اري ) ٣٫٣٦(األخي راف معي ابي )١٫٢٩(وانح ط الحس غ المتوس د بل ، وق
ذا المجال آكل  ى ه ة عل راد العين ديرات أف اري ) ٣٫٤١(لتق ل )١٫١٢(وانحراف معي ، وهو يقاب

  .التقدير الموافقة بدرجة متوسطة

  لقيم األخالقيةمجال ا: لثالمجال الثا
ى     ة الدراسة، عل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عين

 ).٧( فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول



 ١٩٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "الحاج صالح"بسام مسمار، وغسان 

 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) لوم االنسانيةالع(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على : )٧( جدول
  .مرتبة تنازليًا األخالقيةمجال القيم 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الدور

التربية الرياضّية بتنمية القيم  يهتم التعليم في ١٥
 متوسطة ١٫٢٤ ٣٫٣٠ والتأآيد عليها اإلنسانية

يكّرس التعليم في التربية الرياضية االهتمام  ١٢
 متوسطة ١٫٣٠ ٣٫٢٧ .بالقوام وتقدير الجمال 

١٣ 
تتضافر جهود التعليم في التربية الرياضّية مع 

وتحقيق  إعدادفي  األخرىالمواد الدراسية 
 . الحقالمواطنة  أهداف

 متوسطة ١٫٢٦ ٣٫١٩

ُيَثّبت التعليم في التربية الرياضّية المبادئ  ١١
 متوسطة ١٫٣٠ ٣٫٠٥ .الدينية لدى الطلبة 

 متوسطة ١٫١٢ ٣٫٢٠ الدرجة الكلية للدور

  .)٥(رجة العظمى من الد*

ي م  نيب دول رق م ) ٧(الج رة رق ى ) ١٥(أن الفق ي نصت عل ة  "والت ي التربي يم ف تم التعل يه
) ٣٫٣٠(قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " والتأآيد عليها اإلنسانيةالرياضّية بتنمية القيم 
اري  راف معي م  )١٫٢٤(وانح رة رق اءت الفق ها  ) ١٢(، وج ان نص ي آ ّرس"والت ي  يك يم ف التعل

ال    دير الجم القوام وتق ام ب ية االهتم ة الرياض ابي   " التربي ط حس ة بمتوس ة الثاني ) ٣٫٢٧(بالمرتب
م  )١٫٣٠(وانحراف معياري  ى    ) ١١(، بينما احتلت الفقرة رق يم في    "والتي نصت عل ت التعل ُيَثّب

ة   دى الطلب ة ل ادئ الديني ّية المب ة الرياض اب " التربي ط حس رة بمتوس ة األخي ) ٣٫٠٥(ي المرتب
ذا المجال         )١٫٣٠(وانحراف معياري  ى ه ة عل راد العين ديرات أف ، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتق

 .، وهو يقابل تقدير الموافقة بدرجة متوسطة)١٫١٢(وانحراف معياري ) ٣٫٢٠(آكل 

  مجال الترويح واللعب: المجال الرابع

ى    تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير ة الدراسة، عل ات أفراد عين
 ).٨(فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على : )٨( جدول
  .مرتبة تنازليًا مجال الترويح واللعب

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لدورا

١٨ 
يسهم التعليم في التربية الرياضّية في تنمية 

من وقت  لالستفادةالمهارات الحرآّية الالزمة 
 .الفراغ

 متوسطة ١٫٢٣ ٣٫٤٧

ة الرياضّية على يساعد التعليم في التربي ١٦
 متوسطة ١٫٣٢ ٣٫٤١ .للعبل ااآلخرين من خالاآتشاف سلوآيات 

مفاهيم يعظم التعليم في  التربية الرياضية  ١٧
 متوسطة ١٫٣٥ ٣٫٣٧ .اللعب النظيف والروح الرياضية 

٢٣ 
 إدراكيؤآد التعليم في  التربية الرياضّية على 

الحرآّية  األنشطةالمفاهيم المجردة من خالل 
 باللعبوالتعّلم 

 متوسطة ١٫٢٥ ٣٫٣٦

 متوسطة ١٫١٧ ٣٫٤٠ الدرجة الكلية للدور

  .)٥(الدرجة العظمى من *

يسهم التعليم في التربية الرياضّية  "والتي نصت على ) ١٨(أن الفقرة رقم ) ٨(الجدول  نيبي
ة     ة الالزم ارات الحرآّي ة المه ي تنمي تفادةف راغ  لالس ت الف ن وق ى   " م ة األول ت المرتب د احتل ق

ابي   ط حس اري  ) ٣٫٤٧(بمتوس راف معي م  )١٫٢٣(وانح رة رق اءت الفق ان  ) ١٦(، وج ي آ والت
ى اآتشاف سلوآيات اآلخرين من خالل اللعب         يساعد التعليم في التر "نصها  ة الرياضّية عل " بي

ة بمتوسط حسابي     اري   ) ٣٫٤١(بالمرتبة الثاني م     )١٫٣٢(وانحراف معي رة رق ا احتلت الفق ، بينم
ى  ) ٢٣( ى       "والتي نصت عل ة الرياضّية عل يم في  التربي د التعل اهيم المجردة من     إدراكيؤآ المف

طةخالل  تعّلم ب األنش ة وال بالحرآّي ابي  " اللع رة بمتوسط حس ة األخي راف ) ٣٫٣٦(المرتب وانح
اري  ل         )١٫٢٥(معي ال آك ذا المج ى ه ة عل راد العين ديرات أف ابي لتق ط الحس غ المتوس د بل ، وق

 .، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة متوسطة)١٫١٧(وانحراف معياري ) ٣٫٤٠(

 مجال االنتماء المجتمعي: الخامسالمجال 

ى    تم حساب المتوسطا ة الدراسة، عل ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عين
 ).٩(فقرات هذا المجال، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على : )٩( جدول
  .تنازليًا مجال االنتماء المجتمعي مرتبة

المتوسط  تالفقرا الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الدور

م في التربية الرياضّية في إعالء يسهم التعلي ٢٠
 متوسطة ١٫١٩ ٣٫٣٨ .االنجاز الرياضي  إستراتيجية

ة الرياضّية في التخّلص يساعد التعليم في التربي ٢١
 متوسطة ١٫٣٠ ٣٫٣٣ .والفردية من األنا 

 إلثارةلرياضّية مجال يتيح التعليم في التربية ا ١٩
 متوسطة ١٫٢٢ ٣٫٣١ .التفكير لالهتمام بالبيئة والمحافظة عليها

 متوسطة ١٫١٣ ٣٫٣٤ الدرجة الكلية للدور

  .)٥(الدرجة العظمى من *

ي م  نيب م ) ٩(الجدول رق رة رق ى ) ٢٠(أن الفق ي نصت عل ة "والت ي التربي يم ف هم التعل يس
تراتيجية الرياضّية في إعالء   ا  إس ى بمتوسط حسابي       " ز الرياضي االنج ة األول د احتلت المرتب ق

يم   "والتي آان نصها ) ٢١(، وجاءت الفقرة رقم )١٫١٩(وانحراف معياري ) ٣٫٣٨( يساعد التعل
ة     ا والفردي تخّلص من األن ة بمتوسط حسابي     " في التربية الرياضّية في ال ة الثاني ) ٣٫٣٣(بالمرتب

م   ، بينما احتلت الف )١٫٣٠(وانحراف معياري  رة رق ى    ) ١٩(ق يم في    "والتي نصت عل يح التعل يت
المرتبة األخيرة بمتوسط " التفكير لالهتمام بالبيئة والمحافظة عليها إلثارة التربية الرياضّية مجاًال

ة        )١٫٢٢(وانحراف معياري ) ٣٫٣١(حسابي  راد العين ديرات أف غ المتوسط الحسابي لتق د بل ، وق
اري   وانحراف ) ٣٫٣٤(على هذا المجال آكل  ة بدرجة      )١٫١٣(معي دير الموافق ل التق ، وهو يقاب

  .سطةمتو

ديرات    إليهات لويرى الباحثان أن إمعان النظر في النتائج التي آ التحليالت اإلحصائية في تق
ى       ،التساؤلأفراد العينة على هذا  ة عل راد العين ديرات أف والحصول على الدرجة المتوسطة في تق

ل ًر للج .المجاالت آك ر مثي ة أخرىأم ة، وطبيعي من ناحي ا وجه . دل من ناحي دلأم ارة الج  إث
اديمي      أفراد قدرةفيكمن في الخوف من عدم  وي واألآ دان الترب م في المي ة  العينة ومن معه  مواآب
ارع التطوير الشمولي ه تس ير ب ذي يس ة   ال اة الكريم دم الحي ذي يخ اه ال ي األردن باالتج ام ف النظ

وانين ا ي الق ان أوًال، وف ة   لإلنس بات الفردي وق والمكتس ات والحق ي األشخاص والممتلك ي تحم لت
ا مجال        ية، وم ة والسياس ة والعلمي ة والثقافي والجماعية، على جميع المستويات والصعد االجتماعي

ذه الصعد والمستويات         ٍك وال منفصٍل عن ه ة الرياضية بمنف ه    و ،التعليم في التربي من يحمل هم
 الوطنية والدولية نجاز والتنافس في المحافلإلبالرياضة األردنية لويوليه االهتمام الذي يسير به و

  . العالميةو
ي    ابعون ف م الق ة، وه ة الدراس ي عين ر ف ين األآث دد المعلم ر لع رد األم ًا فم ه طبيعي ا آون أم

ًد دان آ ود     اوتعًب االمي م يع تمعهم، ث هم ومج م ومدارس ع طالبه ز م ًا للتمي اههم عرق وتتصبب جب



 "......دور التعليم في التربية الرياضية في "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٣٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا      نجاز إلالفضل با يلهم مسؤولية الفشل إن جاز لن  تسميته إلى غيرهم، وفي الحالة السلبية يتم تحم
ل في   البطوالت أو  في  االنجاز أو عكسه  سواء في    األآاديمي التربويفي المجال  النظام   أي خل

ي ال       يالمدرس ا من األمور الت انون وغيره أو تسرب الطالب أو آثرة المشاآل والخروج عن الق
ي ذهب   . م في الميدانيعلمها إال من ه ا وهذا يتفق مع النتائج الت ) ٢٠٠٧(عودات وخصاونة    إليه

ي  ومني ) ١٩٩٢(والزعب وتر      ) ٢٠٠٠(والم ادر ت عوبات ومص كالت وص ود مش ول وج ح
امهم        ل قي دان تعرق ة الرياضية في المي اجتماعية ومهنية واقتصادية وسياسية تواجه معلمي التربي

ه بعملهم وإتقانه ه، و     بالصورة األف  م ل ذي يتمنون ل ال الي يمكن أن   ضل والوجه األمث ؤثر في   بالت ت
  . إخالصهم وانتمائهم

و  اللمرتبة األولى بين على االمجال المتعلق بالثقافة الصحية الجسدية  حصولأما  مجاالت فه
راه الباحث ا ي ئن آم ة الرياضية  ،انمؤشر مطم ي التربي يم ف م أدوار التعل اه ألحد أه ا نتمن ى م عل

تار    ويتفق مع  د الس ى، خاصة في        ) ٢٠٠٠(العويب وعب ة األعل احتالل الجانب الصحي المرتب ب
ت       ي البي ده ف التزام مقع ع ب ي المجتم رد ف زم للف وجي المل التطور التكنول ومة ب ام الموس ذه األي ه

فحًا  وب، متص از الحاس ف جه ل خل اروالعم بكة  لألخب ر الش ارة عب ة ت ية واالجتماعي السياس
ود      أو متسليًا ،العنكبوتية ك من خمول يع بمباراة آرة قدم الكترونية أو لعبة ورق، وإلى ماشابه ذل

ة وتشوهات          بأمراضعلى أفراد المجتمع  ة واضطرابات معوي عصرية من سمنة وجلطات قلبي
ها   ا أو تعيش ابقة تعرفه ال الس ن األجي م تك دية، ل ة  ،جس ار ثقاف ي انتش د ف ا الوحي ة وحله  الممارس

ان  . الرياضية ه في            لذا ظهر إيم زه وتطويره وتعميم ى تعزي دور والعمل عل ذا ال ة به راد العين أف
ى المستويات         ه ألعل اء ب ائدة، واالرتق ة س ة مجتمعي ان المجال    . المجتمع بحيث يكون ثقاف لكن إتي

احث  الاألخالقي في المرتبة األخيرة بين  أنًّ      نيمجاالت يقف الب ة تَأمل وتريث وت ه وقف ين شد    من ب
ه النتيجة و   بما آلت  نوجذب، راضي ك  يمكن  إلي ات  ل عزو ذل ة  اللثقاف ة،  المجتمعي  وأسباب متراآم

ذه   .ومسببات تعود للطبيعة اإلنسانية البشرية بالخالف واالختالف إنه لمن الممكن الوقوف على ه
تبانة محور   نالصريح الواضح، باإلجابة ع  ستبانةالاالنتيجة وتبريرها  بطلب  حسب األمر    اإلس

ك ف  ع، فظهر ذل دور  يي رأالواق اه ال ة اتج راد العين ه جدلي يختلف من مدرسة  ،أف ه ألن ل ب فنقب
ة       ،ألخرىفكرية  راد العين تبين من أف ة      . تعود لقناعة آل مس اج لدراسات أخرى متعمق ذا يحت وه

م   ون، ورس ا يجب أن يك ائن وم و آ ا ه ى م وف عل ال األخالق خاصة، للوق ي مج متخصصة ف
ية واضحة، تساهم في تقريب وجهات النظر، ووضع        تيجيات ذات أهداف تربواسياسات واستر

ع، وتشرب من م        أ دى الجمي ه ل ق متفق علي واحد، يصب في     شرب سس ثابتة موحدة ذات منطل
م   ر منقس ين غي راد مجتمع ة، مصلحة األف ون وال  يمصلحة جماعي رق وال لل نس وال لع ن، ال لج

  . ي التربية الرياضيةلتعليم فلطار يحمل مسمى ميثاق أخالقي إلثقافة دون األخرى، في 
  ؤل الثانياستالنتائج المتعلقة بال: ثانيًا

يم      ) ٠٫٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية " دور التعل ة ل راد العين ديرات أف بين تق
وظيفي        ر المرآز ال ًا الختالف متغي ي، تبع ة   (في التربية الرياضية في المجتمع األردن عضو هيئ

ة ريا  رف تربي امعي، ومش دريس ج ة    ت امعي تربي ب ج ية، وطال ة رياض م تربي ية، ومعل ض
  ".؟)رياضية
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) لوم االنسانيةالع(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديرات    التساؤللإلجابة عن هذا  ة لتق ات المعياري ، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
 ).١٠(أفراد العينة حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 

نة الدراسة لدور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عي: )١٠( جدول
  .في المجتمع األردني حسب متغير المرآز الوظيفي التعليم في التربية الرياضية

 المتوسط العدد المرآز الوظيفي المجال
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

مجال الثقافة الصحية 
 الجسدية

 ,٧٧ ٣٫٩٠ ٥٦ عضو هيئة تدريس جامعي
 ,٤٩ ٣٫٩٠ ٣١ مشرف تربية رياضية

 ١٫٠٦ ٣٫٠٢ ٣٩٦ ة رياضيةمعلم تربي
 ,٦١ ٤٫٠٥ ٢٤٣ طالب جامعي تربية رياضية

 مجال السالمة النفسية

 ,٦٥ ٤٫٠٦ ٥٦ عضو هيئة تدريس جامعي
 ,٦٤ ٣٫٨٩ ٣١ مشرف تربية رياضية
 ١٫١٨ ٢٫٩٠ ٣٩٦ معلم تربية رياضية

 ,٦٦ ٤٫٠٢ ٢٤٣ طالب جامعي تربية رياضية

 مجال القيم األخالقية

 ,٨٨ ٣٫٧٢ ٥٦ يس جامعيعضو هيئة تدر
 ,٦٤ ٣٫٦٩ ٣١ مشرف تربية رياضية
 ١٫١٦ ٢٫٧١ ٣٩٦ معلم تربية رياضية

 ,٦٨ ٣٫٨٣ ٢٤٣ طالب جامعي تربية رياضية

 مجال الترويح واللعب

 ,٧٠ ٣٫٩٧ ٥٦ عضو هيئة تدريس جامعي
 ,٦٩ ٣٫٩٣ ٣١ مشرف تربية رياضية
 ١٫٢٠ ٢٫٨٤ ٣٩٦ معلم تربية رياضية

 ,٦٥ ٤٫١٣ ٢٤٣ عي تربية رياضيةطالب جام

 مجال االنتماء المجتمعي

 ,٧٣ ٣٫٨٧ ٥٦ عضو هيئة تدريس جامعي
 ,٦٥ ٣٫٦٠ ٣١ مشرف تربية رياضية
 ١٫١٧ ٢٫٨٥ ٣٩٦ معلم تربية رياضية

 ,٧٣ ٣٫٩٨ ٢٤٣ طالب جامعي تربية رياضية

 الدرجة الكلية

 ,٦٧ ٣٫٩١ ٥٦ عضو هيئة تدريس جامعي
 ,٤٦ ٣٫٨٣ ٣١ يةمشرف تربية رياض
 ١٫١٠ ٢٫٨٩ ٣٩٦  معلم تربية رياضية

 ,٥٥ ٤٫٠١ ٢٤٣ طالب جامعي تربية رياضية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول   ين الج ى      ) ١٠(يب ة عل راد العين ديرات أف طات تق ين متوس ة ب ًا ظاهري اك فروق أن هن
ز    ر المرآ تالف متغي ًا الخ ي، تبع ع األردن ي المجتم ة الرياضية ف ي التربي يم ف اور دور التعل مح

ة رياضية، وطالب        (ي الوظيف م تربي ة رياضية، ومعل عضو هيئة تدريس جامعي، ومشرف تربي
ار         )جامعي تربية رياضية م استخدام اختب روق، ت ك الف ة اإلحصائية لتل ، ولتحديد مستويات الدالل

  ).١١(تحليل التباين األحادي، آما هو موضح في الجدول 

فروق بين تقديرات أفراد العينة على محور دور نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لل: )١١( جدول
  .في المجتمع األردني تبعًا الختالف متغير المرآز الوظيفي التعليم في التربية الرياضية

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
مستوى الداللةقيمة ف المربعات

 اإلحصائية
مجال الثقافة

الصحية 
 الجسدية

 ٥٨٫٥٨١ ٣ ١٧٥٫٧٤٣ لمجموعاتبين ا
 ٠٫٧٩٦ ٧٢٢ ٥٧٤٫٨٩٦داخل المجموعات *٧٣٫٥٧١٠٫٠٠٠

  ٧٢٥ ٧٥٠٫٦٣٩ الكلي

مجال السالمة
 النفسية

 ٧٤٫٨٨٩ ٣ ٢٢٤٫٦٥١ بين المجموعات
 ٠٫٩٥٥ ٧٢٢ ٦٨٩٫٧١٨داخل المجموعات *٧٨٫٣٨٨٠٫٠٠٠

  ٧٢٥ ٩١٤٫٣٦٨ الكلي

مجال القيم
 األخالقية

 ٧١٫٠٦٤ ٣ ٢١٣٫١٩٢ جموعاتبين الم
 ٠٫٩٦٦ ٧٢٢ ٦٩٧٫٤٣٣داخل المجموعات *٧٣٫٥٦٧٠٫٠٠٠

  ٧٢٥ ٩١٠٫٦٢٥ الكلي

مجال الترويح
 واللعب

 ٩٣٫٦٧٩ ٣ ٢٨١٫٠٣٧ بين المجموعات
 ٠٫٩٨١ ٧٢٢ ٧٠٨٫٣٨١داخل المجموعات *٩٥٫٤٨٠٠٫٠٠٠

  ٧٢٥ ٩٨٩٫٤١٨ الكلي

مجال االنتماء
 المجتمعي

 ٧١٫٠٥٠ ٣ ٢١٣٫١٥٠ موعاتبين المج
 ٠٫٩٨٤ ٧٢٢ ٧١٠٫٧٢٧داخل المجموعات *٧٢٫١٧٧٠٫٠٠٠

  ٧٢٥ ٩٢٣٫٨٧٦ الكلي

 الدرجة الكلية
 ٧١٫٤٢٢ ٣ ٢١٤٫٢٦٦ بين المجموعات

 ٠٫٨٠٦ ٧٢٢ ٥٨١٫٨١٨داخل المجموعات *٨٨٫٦٣٠٠٫٠٠٠
  ٧٢٥  ٧٩٦٫٠٨٤ الكلي

  .)٠٫٠٥≤  ∝(اإلحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

ينتي ن ب دول  م ائية     ) ١١(الج ة اإلحص توى الدالل د مس ائيًا عن ة إحص روق دال د ف ه توج   أن
)α ≥طات ) ٠٫٠٥ ين متوس ة    ب ي التربي يم ف اور دور التعل ع مح ى جمي ة عل راد العين ديرات أف تق

وظيفي     ز ال ر المرآ تالف متغي ًا الخ ي، تبع ع األردن ي المجتم ة ت (الرياضية ف دريس عضو هيئ



 ١٩٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "الحاج صالح"بسام مسمار، وغسان 

 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) لوم االنسانيةالع(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتحديد . )جامعي، ومشرف تربية رياضية، ومعلم تربية رياضية، وطالب جامعي تربية رياضية
  ).١٢(آما هو موضح في جدول ) Scheffe(مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شافيه 

للفروق بين تقديرات أفراد العينة على محاور دور ) Scheffe(نتائج اختبار شافيه : )١٢( جدول
  .م في التربية الرياضية في المجتمع األردني تبعًا الختالف متغير المرآز الوظيفيالتعلي

طالب 
جامعي 
تربية 
رياضية

معلم 
تربية 
 رياضية

مشرف 
تربية 
 رياضية

عضو هيئة 
تدريس 
 جامعي

 المرآز الوظيفي
 المجاالت

المتوسط  ٣٫٩٠ ٣٫٩٠ ٣٫٠٢ ٤٫٠٥
  الحسابي

عضو هيئة  ٣٫٩٠  ٠٫٠٠ *٠٫٨٨ ٠٫١٥
مجال  يس جامعيتدر

الثقافة 
الصحية 
 الجسدية

مشرف تربية  ٣٫٩٠   *٠٫٨٨ ٠٫١٥
 رياضية

معلم تربية  ٣٫٠٢    *١٫٠٣
 رياضية

طالب 
جامعي 
تربية 
رياضية

معلم 
تربية 
 رياضية

مشرف 
تربية 
 رياضية

عضو هيئة 
تدريس 
 جامعي

 المرآز الوظيفي
 المجاالت

المتوسط  ٤٫٠٦ ٣٫٨٩ ٢٫٩٠ ٤٫٠٢
  الحسابي

عضو هيئة  ٤٫٠٦  ٠٫١٧ *١٫١٦ ٠٫٠٤
مجال  تدريس جامعي

السالمة 
 النفسية

مشرف تربية  ٣٫٨٩   *٠٫٩٩ ٠٫١٣
 رياضية

معلم تربية  ٢٫٩٠    *١٫١٢
 رياضية

طالب 
جامعي 
تربية 
رياضية

معلم 
تربية 
 رياضية

مشرف 
تربية 
 رياضية

عضو هيئة 
تدريس 
 جامعي

 المرآز الوظيفي
 المجاالت

المتوسط  ٣٫٧٢ ٣٫٦٩ ٢٫٧١ ٣٫٨٣
  الحسابي

عضو هيئة  ٣٫٧٢  ٠٫٠٣ *١٫٠١ ٠٫١١
مجال  تدريس جامعي

القيم 
 األخالقية

مشرف تربية  ٣٫٦٩   *٠٫٩٨ ٠٫١٤
 رياضية

معلم تربية  ٢٫٧١    *١٫١٠
 رياضية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١٢(تابع جدول رقم ... 
طالب 
جامعي 
تربية 
رياضية

معلم 
تربية 
 رياضية

مشرف 
تربية 
 رياضية

عضو هيئة 
دريس ت

 جامعي
 المرآز الوظيفي

 المجاالت

المتوسط  ٣٫٩٧ ٣٫٩٣ ٢٫٨٤ ٤٫١٣
  الحسابي

عضو هيئة  ٣٫٩٧  ٠٫٠٤ *١٫١٣ ٠٫١٦
مجال  تدريس جامعي

الترويح 
 واللعب

مشرف تربية  ٣٫٩٣   ١٫٠٩ ٠٫٢٠
 رياضية

معلم تربية  ٢٫٨٤    *١٫٢٩
 رياضية

طالب 
جامعي 
تربية 
رياضية

معلم 
تربية 
 رياضية

 مشرف
تربية 
 رياضية

عضو هيئة 
تدريس 
 جامعي

 المرآز الوظيفي
 المجاالت

المتوسط  ٣٫٨٧ ٣٫٦٠ ٢٫٨٥ ٣٫٩٨
  الحسابي

عضو هيئة  ٣٫٨٧  ٠٫٢٧ *١٫٠٢ ٠٫١١
مجال  تدريس جامعي

االنتماء 
 المجتمعي

مشرف تربية  ٣٫٦٠   *٠٫٧٥ ٠٫٣٨
 رياضية

معلم تربية  ٢٫٨٥    *١٫١٣
 رياضية

طالب 
جامعي 
تربية 

ياضيةر

معلم 
تربية 
 رياضية

مشرف 
تربية 
 رياضية

عضو هيئة 
تدريس 
 جامعي

 المرآز الوظيفي
 المجاالت

المتوسط  ٣٫٩١ ٣٫٨٣ ٢٫٨٩ ٤٫٠١
  الحسابي

عضو هيئة  ٣٫٩١  ٠٫٠٧ *١٫٠٢ ٠٫١٠
 تدريس جامعي

الدرجة 
مشرف تربية  ٣٫٨٣   *٠٫٩٤ ٠٫١٨ الكلية

 رياضية
معلم تربية  ٢٫٨٩    *١٫١٢

 رياضية

  .)٠٫٠٥ ≤∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

ديرات ذوي المرآز       ) ١٢(يبين الجدول  ين متوسط تق ة إحصائية ب أن هناك فروقًا ذات دالل
ديرات     ) معلم(الوظيفي  ة، ومتوسط تق لدور التعليم في التربية الرياضية المجتمع األردني من جه



 ١٩٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "الحاج صالح"بسام مسمار، وغسان 

 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) لوم االنسانيةالع(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دريس جامع   (ذوي المراآز الوظيفية  ة ت ة رياضية، وطالب جامعي      عضو هيئ ي، ومشرف تربي
ة، تعزى    ) تربية رياضية ة ثاني ر  من جه ى متغي ديرات ذوي       إل ك لصالح تق وظيفي وذل المرآز ال

ة        (المراآز الوظيفية  ة رياضية، وطالب جامعي تربي عضو هيئة تدريس جامعي، ومشرف تربي
  ).رياضية

ة    نييبدو للباحث ر ملفت راد       أن النتائج المتعلقة بهذا المتغي ين أف ة ب روق معنوي للنظر بوجود ف
نه يعود للفجوة الكبيرة الموجودة إ إذ). باستثناء الطلبة الجامعيين(، ولصالح الوظيفة األعلى ةالعين

ي   ي الوسط التعليم اديميلألسف ف دم   األآ ب، وع دان والمكت ين المي ق، وب ة والتطبي ين النظري ب
ا عدم وج     ة الرياضية، أو لربم ا، وتفحص      وضوح فلسفة التربي ا وتطويره ا أصًال لمراجعته وده

م  . مستوى السير على خطاها، ومدى تطبيقها على أرض الواقع ولربما عدم معرفة أو دراية المعل
ة،        دراسة  فالمعلم اختار. بوجودها إن وجدت ه في الثانوي ة الرياضية بسب معدل لتكون   أوالتربي

يم،       أي أنه لم يكن . اهللا بأمرمجرد وظيفة يسترزق منها  اه التعل ر اتج ي النّي ة الفكر الجل يحمل بداي
ي التخصص    ه ف د قبول ية عن ة ونفس ة وذهني درات بدني م يخضع لفحص ق ة . ول ة فكري وال لتربي

ذا التخصص   اه ه اءناضجة تج اح   أثن ى النج ا عل د فيه ي اعتم ة، الت ته الجامعي رور ،دراس  ،للم
د     وح األآاديميةبسالم في المسيرة الجامعية  ،والمرور فقط ذي يري ى المؤهل العلمي ال  ،صوله عل

ى    . وطموحاته الشخصية فقط هحالمأليحقق  ة األعل الرأي مع الوظيف ة   ؛وتوافق الطلبة ب ألن الطلب
ات          ع النظري أثير وق وا تحت ت م ال زال ة، فه ة والمثالي ال زالوا في برجهم العالي من العلوم النظري

ا، لكن      العلمية الواجب توافرها ضمن الشروط والمقاييس ال زام القسري في تطبيقه مطلوبة وااللت
ة     ع الطلب رة ظهر م زمن واآتساب الخب رور ال ع م ة م ع والدراي ة الواق دان ومواجه الخروج للمي

  .القدامى الذين هم معلمون اآلن

  لثالثا بالتساؤلالنتائج المتعلقة : ثانيًا

يم  بين تقدي) ٠٫٠٥  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية " رات أفراد العينة لدور التعل
رات الجنس، والمؤهل العلمي،            ًا الختالف متغي ي، تبع في التربية الرياضية في المجتمع األردن

  ".والخبرة، وجهة العمل؟

ديرات    التساؤللإلجابة عن هذا  ة لتق ات المعياري ، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
ة    راد العين ات ال  (أف ة آلي تثناء طلب ة    باس ي الجامعات األردني ة الرياضية ف رات  )تربي ، حسب متغي
  :اآلتيالنحو الدراسة على 

 ير الجنسحسب متغ  ) أ
باستثناء طلبة (حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة  تم

ة  ة الرياضية ف      ) آليات التربية الرياضية في الجامعات األردني يم في التربي دور التعل ي المجتمع  ل
 ).١٣(األردني، حسب متغير الجنس، حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 



 "......دور التعليم في التربية الرياضية في "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٤٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور : )١٣( جدول
  .التعليم في التربية الرياضية في األردني حسب متغير الجنس

 رافاالنح المتوسط العددالجنسالمجال

 ١٫٠٧ ٣٫٢٥ ٢١٥ذآر الثقافة الصحية الجسدية
 ١٫٠٥ ٣٫١٣ ٢٦٨أنثى

 ١٫١٥ ٣٫٢٢ ٢١٥ذآر السالمة النفسية
 ١٫٢٠ ٣٫٠٠ ٢٦٨أنثى

 ١٫١٥ ٣٫٠٤ ٢١٥ذآر القيم األخالقية
 ١٫١٧ ٢٫٧٧ ٢٦٨أنثى

 ١٫٠٨ ٣٫٢٢ ٢١٥ذآر الترويح واللعب
 ١٫٢٧ ٢٫٨٩ ٢٦٨أنثى

 ١٫١٤ ٣٫١٧ ٢١٥ذآر جتمعياالنتماء الم
 ١٫١٥ ٢٫٨٩ ٢٦٨أنثى

 ١٫٠٦ ٣٫١٩ ٢١٥ذآر الدرجة الكلية
 ١٫١٢ ٢٫٩٧ ٢٦٨أنثى

  حسب متغير المؤهل العلمي) ب

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور : )١٤( جدول
 .ني حسب متغير المؤهل العلميالتعليم في التربية الرياضية في المجتمع األرد

 االنحراف المتوسط العددالمؤهل العلميالمجال

الثقافة الصحية 
 الجسدية

 ١٫٠٤ ٢٫٩٨ ٣٨٣دونفمابكالوريوس
 ,٦٧ ٤٫٠٤ ٥٩ماجستير
 ,٧٥ ٣٫٨٣ ٤١دآتوراه

 السالمة النفسية
 ١٫١٧ ٢٫٨٧ ٣٨٣دونفمابكالوريوس
 ,٧٨ ٣٫٩٣ ٥٩ماجستير
 ,٦٦ ٤٫٠٢ ٤١دآتوراه

 القيم األخالقية
 ١٫١٣ ٢٫٦٦ ٣٨٣دونفمابكالوريوس
 ,٧٣ ٣٫٨٦ ٥٩ماجستير
 ,٩١ ٣٫٦٦ ٤١دآتوراه

 الترويح واللعب
 ١٫١٩ ٢٫٨١ ٣٨٣دونفمابكالوريوس
 ,٧٨ ٣٫٩٣ ٥٩ماجستير
 ,٧٠ ٣٫٩٢ ٤١دآتوراه
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) لوم االنسانيةالع(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤(تابع جدول رقم ... 
االنحراف المتوسط  العددالمؤهل العلمي المجال

 االنتماء المجتمعي
 ١٫١٥ ٢٫٨١ ٣٨٣دونفمابكالوريوس
 ,٧٧ ٣٫٧٨ ٥٩ماجستير
 ,٧٣ ٣٫٨٦ ٤١دآتوراه

 الدرجة الكلية
 ١٫٠٩ ٢٫٨٥ ٣٨٣دونفمابكالوريوس
 ,٦٤ ٣٫٩٣ ٥٩ماجستير
 ,٦٧ ٣٫٨٦ ٤١دآتوراه

  حسب متغير الخبرة  )ج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور  :)١٥( جدول
  .التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني حسب متغير الخبرة

 االنحراف المتوسط العددالخبرة المجال

الثقافة الصحية 
 الجسدية

 ,٩٥ ٣٫٢٢ ٢٣٢سنوات٥منأقل
 ١٫٠٥ ٢٫٩٠ ١٢٠سنوات١٠-٥نمأآثر
 ١٫٢٠ ٣٫٣٨ ١٣١فوقفماسنوات١٠

 السالمة النفسية
 ١٫١٣ ٣٫٠٨ ٢٣٢سنوات٥منأقل
 ١٫٠٨ ٢٫٨٧ ١٢٠سنوات١٠-٥منأآثر
 ١٫٣١ ٣٫٣٥ ١٣١فوقفماسنوات١٠

 القيم األخالقية
 ١٫١٧ ٢٫٨٤ ٢٣٢سنوات٥منأقل
 ١٫٠١ ٢٫٧٨ ١٢٠سنوات١٠-٥منأآثر
 ١٫٢٨ ٣٫٠٨ ١٣١فوقفماسنوات١٠

 الترويح واللعب
 ١٫١٦ ٢٫٩٨ ٢٣٢سنوات٥منأقل
 ١٫٢٢ ٢٫٧٧ ١٢٠سنوات١٠-٥منأآثر
 ١٫١٩ ٣٫٣٨ ١٣١فوقفماسنوات١٠

 االنتماء المجتمعي
 ١٫٠٧ ٣٫٠٣ ٢٣٢سنوات٥منأقل
 ١٫١٢ ٢٫٧٥ ١٢٠سنوات١٠-٥منأآثر
 ١٫٢٩ ٣٫٢٣ ١٣١فوقفماسنوات١٠

 الدرجة الكلية
 ١٫٠٤ ٣٫٠٦ ٢٣٢سنوات٥منأقل
 ١٫٠٥ ٢٫٨٣ ١٢٠سنوات١٠-٥منأآثر
 ١٫٢١ ٣٫٣٠ ١٣١فوقفماسنوات١٠
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  حسب متغير جهة العمل) د
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور  :)١٦( جدول

  .ياضية في المجتمع األردني حسب متغير جهة العملالتعليم في التربية الر

  المتوسط العدد جهة العمل المجال
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 الثقافة الصحية الجسدية
 ١٫٠١ ٢٫٩٨ ٣٩١ حكومي قطاع
 ,٩٤ ٤٫٠٧ ٣٤ خاص قطاع
 ,٦٩ ٤٫٠٢ ٥٨ الغوث وآالة

 السالمة النفسية
 ١٫١٤ ٢٫٨٨ ٣٩١ حكومي قطاع
 ١٫٠٩ ٣٫٩٢ ٣٤ خاص قطاع
 ,٧٦ ٤٫٠٨ ٥٨ الغوث وآالة

 القيم األخالقية
 ١٫١٣ ٢٫٦٨ ٣٩١ حكومي قطاع
 ١٫٠٤ ٣٫٦٥ ٣٤ خاص قطاع
 ,٧٣ ٣٫٨٦ ٥٨ الغوث وآالة

 الترويح واللعب
 ١٫١٦ ٢٫٨١ ٣٩١ حكومي قطاع
 ١٫٠٤ ٤٫٠٠ ٣٤ خاص قطاع
 ,٧٦ ٤٫٠٠ ٥٨ الغوث وآالة

 االنتماء المجتمعي
 ١٫١٢ ٢٫٨١ ٣٩١ حكومي قطاع
 ١٫٠٤ ٣٫٨٨ ٣٤ خاص قطاع
 ,٧٣ ٣٫٩١ ٥٨ الغوث وآالة

 الدرجة الكلية
 ١٫٠٦ ٢٫٨٥ ٣٩١ حكومي قطاع
 ,٩٤ ٣٫٩٣ ٣٤ خاص قطاع
 ,٦٤ ٣٫٩٩ ٥٨ الغوث وآالة

داول  ين الج ديرات  )  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣( تب ين متوسطات تق ة ب ًا ظاهري اك فروق أن هن
ة     باستثناء طلبة آلي (أفراد العينة  ة الرياضية في الجامعات األردني ى مجاالت دور   ) ات التربي عل

د مستويات         رات الدراسة، ولتحدي ي، حسب متغي التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردن
ا هو موضح في             دد، آم اين المتع ل التب ار تحلي م استخدام اختب روق، ت الداللة اإلحصائية لتلك الف

  ).١٧(الجدول 
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ائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت نت: )١٧( جدول
  .دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني حسب متغيرات الدراسة

مجموع  المجاالتالمتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

س
جن
ال

 

 ٠٫٧٣١ ,١١٨ ٠٫٠٩١ ١ ٠٫٠٩١الصحية الجسديةالثقافة
 ,٠٤٦٤ ,٥٣٨ ,٥٢٩ ١ ٠٫٥٢٩ السالمة النفسية
 ٠٫٠٨٤ ٣٫٠٠٦ ٢٫٨٩٣ ١ ٢٫٨٩٣ القيم األخالقية
 ٠٫٠٧٧ ٣٫١٤٩ ٣٫١٣٨ ١ ٣٫١٣٨ الترويح واللعب

 ٠٫٠٥٨ ٣٫٦٠٤ ٣٫٤٦٦ ١ ٣٫٤٦٦ االنتماء المجتمعي

مي
لعل
ل ا
ؤه
الم

 

 *٤٧٫٨٣١٠٫٠٠٠ ٣٧٫٠٦٣ ٢ ٧٤٫١٢٥الثقافة الصحية الجسدية
 *٤٦٫٣١٠٠٫٠٠٠ ٤٥٫٤٧١ ٢ ٩٠٫٩٤٢ السالمة النفسية
 *٤٧٫٨٥٣٠٫٠٠٠ ٤٦٫٠٦٠ ٢ ٩٢٫١٢٠ القيم األخالقية
 *٤٣٫٢٦٥٠٫٠٠٠ ٤٣٫١١٨ ٢ ٨٦٫٢٣٦ الترويح واللعب

 *٣٨٫٦٩٦٠٫٠٠٠ ٣٧٫٢٠٨ ٢ ٧٤٫٤١٥ االنتماء المجتمعي

رة
خب
ال

 

 *٠٫٠٠١ ٧٫١٥٠ ٥٫٥٤١ ٢ ١١٫٠٨١الثقافة الصحية الجسدية
 *٠٫٠٢٩ ٣٥٧٢ ٣٫٥٠٧ ٢ ٧٫٠١٤ السالمة النفسية
 ٠٫٣٠٨  ١٫١٨١ ١٫١٣٧ ٢ ٢٫٢٧٤ القيم األخالقية
 *٠٫٠٠٩ ٤٫٧١٣ ٤٫٦٩٧ ٢ ٩٫٣٩٥ الترويح واللعب

 *٠٫٠٠٦ ٥٫١٦٩ ٤٫٩٧٠ ٢ ٩٫٩٤٠ االنتماء المجتمعي

مل
الع

هة 
ج

 

 *٥٣٫٤٩٦٠٫٠٠٠ ٤١٫٤٥٢ ٢ ٨٢٫٩٠٤الثقافة الصحية الجسدية

١٠١١٫٨٦ السالمة النفسية
٥١٫٨٧١٠٫٠٠٠ ٥٠٫٩٣٢ ٢ ٤* 

 *٤٩٫٦٥١٠٫٠٠٠ ٤٧٫٧٩١ ٢ ٩٥٫٥٨١ القيم األخالقية
 *٥٤٫٤٣٤٠٫٠٠٠ ٥٤٫٢٤٩ ١٠٨٫٤٩٧٢ الترويح واللعب

 *٤٩٫٦٩٥٠٫٠٠٠ ٤٧٫٧٨٣ ٢ ٩٥٫٥٦٧ االنتماء المجتمعي

طأ
لخ
ا

 

 ٠٫٧٧٥ ٣٦٨٫٠٦٣٤٧٥الثقافة الصحية الجسدية

 
 ٠٫٩٨٢ ٤٦٦٫٣٩٦٤٧٥ السالمة النفسية
 ٠٫٩٦٣ ٤٥٧٫١٩٨٤٧٥ القيم األخالقية
 ٠٫٩٩٧ ٤٧٣،٣٨٠٤٧٥ الترويح واللعب

 ٠٫٩٦٢ ٤٥٦٫٧٢٦٤٧٥ االنتماء المجتمعي

  .)٠٫٠٥≤  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *
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م  يبين الجدول ه   ):١٧( رق ة إحصا    أن روق دال ة اإلحصائية     ال توجد ف د مستوى الدالل ئيًا عن
ين متوسطات ) ٠٫٠٥≤∝( ة ب راد العين ديرات أف ي (تق ة الرياضية ف ات التربي ة آلي تثناء طلب باس

ي،      ) الجامعات األردنية ة الرياضية في المجتمع األردن على جميع مجاالت دور التعليم في التربي
  .تعزى لمتغير الجنس

دور  الدراسة علىرباعي للفروق بين تقديرات أفراد عينة اختبار تحليل التباين ال: )١٨( جدول
  .التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني آكل حسب متغيرات الدراسة

مجموع المتغيرات
متوسط درجة الحريةالمربعات

الداللة  قيمة ف المربعات
 اإلحصائية

 ,٢٢٥ ١٫٤٧٣ ١٫٢٠٣١١٫٢٠٣الجنس
 ,٥٠٫٤٦٨٠٠٠ ٨٢٫٤١٦٢٤١٫٢٠٨المؤهل العلمي

 ,٠١١ ٤٫٥٦٥ ٧٫٤٥٤٢٣٫٧٢٧الخبرة
 ,٥٨٫١٣٦٠٠٠ ٩٤٫٩٣٨٢٤٧٫٤٦٩جهة العمل

 ,٣٨٧٫٨٤٧٤٧٥٨١٧ الخطأ
٥١٢١٫٤٦٣٤٨٣الكلي

  )٠٫٠٥=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
  ):١٨(يبين الجدول 

ة إحصائ    .١ روق دال ة اإلحص     ًياال توجد ف د مستوى الدالل ين متوسطات   ) ٠٫٠٥≤∝(ائية عن ب
ة     (تقديرات أفراد العينة  ة الرياضية في الجامعات األردني ى  ) باستثناء طلبة آليات التربي عل

  .مجاالت دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني آكل، تعزى لمتغير الجنس
ائية      .٢ ة اإلحص توى الدالل د مس ائيًا عن ة إحص روق دال د ف ي) ٠٫٠٥≤∝(توج طات ب ن متوس

ة       (تقديرات أفراد العينة  ة الرياضية في الجامعات األردني ات التربي ة آلي د  ) باستثناء طلب عن
ر المؤهل     مجاالت دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني آكل، تعزى لمتغي

ا هو موضح    ) Scheffe(ولتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شافيه . العلمي آم
  ).١٩(في جدول 

للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت ) Scheffe(نتائج اختبار شافيه : )١٩( جدول
  .دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني آكل حسب متغير المؤهل العلمي

 المؤهل العلميدونفمابكالوريوسماجستيردآتوراه

المتوسط  ٢٫٨٥ ٣٫٩٣ ٣٫٨٦
  الحسابي

 دون فما بكالوريوس ٢٫٨٥*١٫٠٨*١٫٠١
 ماجستير ٠٫٠٧٣٫٩٣

 دآتوراه ٣٫٨٦

  ).٠٫٠٥ ≤∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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ديرات ذوي المؤهل       ) ١٩(يبين الجدول  ين متوسط تق ة إحصائية ب أن هناك فروقًا ذات دالل
ة   ) دون فما بكالوريوس(العلمي  ي آكل من       لدور التعليم في التربي الرياضية في المجتمع األردن

من جهة ثانية، تعزى لمتغير ) ماجستير، ودآتوراه(جهة، ومتوسط تقديرات ذوي المؤهل العلمي 
  ).ماجستير، ودآتوراه(المؤهل العلمي وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل العلمي 

ائية      ة اإلحص توى الدالل د مس ائيًا عن ة إحص روق دال د ف ين ) ٠٫٠٥≤∝(توج طات ب متوس
ة (ة ـــتقديرات أفراد العين ى  ) باستثناء طلبة آليات التربية الرياضية في الجامعات األردني دور عل

رة     ـالتعليم في التربية الرياضية في المجتم ر الخب ل، تعزى لمتغي ي آك د مصادر   . ع األردن ولتحدي
  ).٢٠(جدول الآما هو موضح في )  Scheffe(تلك الفروق تم استخدام اختبار شافيه 

للفروق بين تقديرات أفراد العينة على دور التعليم ) Scheffe(نتائج اختبار شافيه  :)٢٠( جدول
  .في التربية الرياضية في المجتمع األردني آكل حسب متغير الخبرة

سنوات ١٠
فوق فما

٥-١٠من
سنوات

٥منأقل
 الخبرةسنوات

  المتوسط الحسابي٣٫٣٠٢٫٨٣٣٫٠٦
 سنوات ٥ من أقل ٠٫٢٤٠٫٢٣٣٫٠٦
 سنوات ٥- ١٠ من ٢٫٨٣*٠٫٤٧
 فوق فما سنوات١٠ ٣٫٣٠ 

  .)٠٫٠٥ ≤∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
رة         ) ٢٠(الجدول  ديرات ذوي الخب ين متوسط تق ين إحصائية ب ة يب ًا ذات دالل أن هناك فروق

ة،      عند دور التعليم في التربية الرياضية في ا) سنوات ٥- ١٠ من( ي آكل من جه لمجتمع األردن
من جهة ثانية، تعزى لمتغير الخبرة، وذلك ) فوق فما سنوات ١٠(ومتوسط تقديرات ذوي الخبرة 

  ).فوق فما سنوات ١٠(لصالح تقديرات ذوي الخبرة 
ائية      ة اإلحص توى الدالل د مس ائيًا عن ة إحص روق دال د ف طات  ) ٠٫٠٥≤∝(توج ين متوس ب

ة      باستث(تقديرات أفراد العينة  ة الرياضية في الجامعات األردني ات التربي ى دور  ) ناء طلبة آلي عل
ل      ة العم ر جه زى لمتغي ل، تع ي آك ع األردن ي المجتم ية ف ة الرياض ي التربي يم ف د . التعل ولتحدي

 ).٢١(آما هو موضح في جدول ) Scheffe(مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شافيه 
للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت )  Scheffe(نتائج اختبار شافيه  :)٢١( جدول

  .دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردني آكل حسب متغير جهة العمل

 جهة العملحكوميقطاعخاصقطاعالغوث وآالة
  المتوسط الحسابي٣٫٩٩٣٫٩٣٢٫٨٥
 حكومي قطاع ٢٫٨٥*١٫٠٨*١٫١٤
 خاص قطاع ٠٫٠٦٣٫٩٣
 الغوث وآالة ٣٫٩٩ 

  .)٠٫٠٥ ≤∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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ديرات        ) ٢١(يبين الجدول   ين متوسط تق ة إحصائية ب ًا ذات دالل اك فروق ة   حسب أن هن جه
ي آكل     ) قطاع حكومي(العمل  عند مجاالت دور التعليم في التربية الرياضية في المجتمع األردن

ديرات   ة العمل   ج حسب من جهة، ومتوسط تق ة الغوث    (ه ة،    ) قطاع خاص، ووآال ة ثاني من جه
ديرات     الح تق ك لص ل وذل ة العم ر جه زى لمتغي بتع ل  حس ة العم اع(جه ة  قط اص، ووآال خ

  ).الغوث

  : يأتيما لدور ل الدرجة الكليةلة المعنوية على دالفيما يتعلق بالفروق ذات ال انيرى الباحث

ود    ،لصالح اآلخرين على المعلمينوجود الفروق و فيما يتعلق بالمرآز الوظيفي - ا يع فهو ربم
دان  رة من مشكالت       ،إلى التصاق المعلمين بالمي ل الكبي وصعوبات   ،والشعور بالصغيرة قب

ذي    ،)١٩٩٢(والزعبي ) ٢٠٠٩(عودات وخصاونة آما في دراسات اط ال وآذلك حالة اإلحب
ة   فالمعلمين  عندما يقارن نفسه ببقية زمالئه من ،يعيشها معلم التربية الرياضية ام الموآل المه

ه من خالل تخصصه     المختلفة من نظرةالو ،أآبر إليه ويحمل   ،المجتمع بعامته وخاصته إلي
ة       يم التربي ي تعل ذات خاصة ف ران ال ن التضحية ونك د ع ن البع ًا صورة م ه أيض ي طيات ف

ة وا إإضافية في عمله و االرياضية الذي يتطلب من المعلم أوقاًت ة نجاز مهامه العملي إال  ؛لعلمي
اً    أن هذا ال يعفي المعلم من فهم آل ما يتعلق بعمله ة مع الة والمهن  ،وتقديم األمثل ليجمع الرس

ار ألجل جمع ا أإلى العمل جاهدًا من  هوهذا يدعو د الصالحيات    فك ا وتحدي ة    وترتيبه ين آاف ب
تويات ل المس  المس داف      ؤولتحم ق األه ي تحقي ه ودوره ف ه ومهمت ب موقع ل حس لية آ

  .ياسات المرسومةوالس

، وهذا يتفق مع آثير معنوية عدم وجود فروق ت النتائجقد أظهرالجنس فمتغير وفيما يتعلق ب -
و طامع          د أب ا عن ة الرياضية آم دويك  ) ٢٠٠٦(من الّدراسات في مجال التربي ) ٢٠٠٠(وال

الجنس  رى الباحث  . التي أظهرت دراساتهم عدم وجود فروق ّدالة إحصائيًا مرتبطة ب ن أ انوي
هذا األمر أصبح مشهورًا من خالل الوعي بالدور التشارآي التي تلعبه المرأة مع الرجل في  

ع،       وخدمته رقي وبناء وتقدم المجتمع رأة المجتمعي بصفتها نصف المجتم ات دور الم ، واثب
 .وتؤآد أن النساء شقائق الرجال

داني  وبالنسبة للخبرة ووجود الفروق لصالح األآثر خبرة الذي يسمى عند ا - لبعض الذآاء المي
وب      . المرتبط بالخبرة العملية دور المطل ة لل ة الممارسة العملي ته فهذا دليل على أهمي  ومعايش

لبيات و ن س ه م ا في ل م زمن ذإبك ان أن ال ات، وبي ات نحو  ويجابي ي التوجه ابي ف أثير ايج ت
ة للتعام    فالمعلم حديث الخبرة . آما يظهر لدينا العمل ه معلومات آافي ل مع المواقف   ليس لدي

ة ى  الميداني ه عل ه ويطلع ر ل ي ُيظه اج الحقيق ل واإلنت ات العم الواقع ومحك اقه ب ، والتص
ه من    وخباياهالعمل مكنونات  ا يواجه ، وبالتالي يبدأ في التوجه نحو إيجاد الحلول المناسبة لم

 .مشاآل ومسائل وصعوبات مختلفة المصدر والتوجه والفكر

رى الباحث       ،وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي - ى ي روق لصالح المؤهل األعل ذا   انووجود الف أن ه
ي         ذي يعن وظيفي، وال ز ال ببات المرآ باب ومس ع أس ق م ر     ،يتواف م والفك ي الفه اء ف ارتق

ائق   ؛وآذلك النظر لألمور من أعلى. واالطالع األوسع  ألخذ صورة أعم وأشمل، تظهر الحق
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ع، ى   و والواق نهم عل ارات تعي ات ومه تالك معلوم ذلك ام ة   آ ف المختلف ع المواق ل م  التعام
ة            وغيرها يم الخاص متضمنًا وآال روق لصالح التعل ة العمل ووجود الف ق بجه أما فيما يتعل

زو الباحث    ة فيع وث الدولي ادي       انالغ ال االقتص ي المج ازات ف ك لالمتي ي ذل بب ف الس
ني، واالجتماعي بشكل خاص، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن األرد

ضعفين إلى ثالثة أضعاف الرواتب الحكومية،  أحيانافالرواتب في المدارس الخاصة تساوي 
ع النظر   ة م ب الحكوم اوي ضعف روات ة الغوث تس ويضورواتب وآال ة  لتع ة الخدم نهاي

  .واالدخار
  

  االستنتاجات
   :أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحثان بما يلي في ضوء

ى    ة عل ة الدراس اق عين ال       اتف ي المج ية ف ة الرياض ه التربي وم ب ي تق ي الت دور المجتمع ال
 .متوسطة موافقة بدرجةحيث حظي التعليمي في المجتمع األردني 

ويين  آان  .١ للمرآز الوظيفي األعلى المتمثل بأعضاء هيئة التدريس الجامعي والمشرفين الترب
ن المعلمين أنفسهم أفضل محيث جاء  ،علىاألالتقدير  دور واضح فيمع طلبة البكالوريوس 

 .فيما يتعلق بالدور المجتمعي للتعليم في التربية الرياضية

رة األ حصدت .٢ نوات الخب ىس ًر ادوًر عل ي  اومهًم اآبي يم ف دور المجتمعي للتعل دير ال ي تق ف
 .التربية الرياضية

له الدور األوضح في تقدير الدور المجتمعي الخاص بالتعليم في  آان المؤهل العلمي األعلى .٣
 .لتربية الرياضيةا

رز    نال .٤ دور األب ديرهم ل نظراً القطاع الخاص المتمثل بوآالة الغوث والمدارس الخاصة ال  تق
  .في المجتمع األردني لتعليم في التربية الرياضيةالدور  األعلى

  
 التوصيات

 يأتيفي ضوء االستنتاجات التي آلت إليها الدراسة يوصي الباحثان بما 

ة األساسية في      ،بية الرياضية االهتمام الذي يستحقضرورة إبالء تخصص التر .١ ليكون الّلبن
 .قيادة المسيرة الرياضية الوطنية

وفير وهذا الموضوع   إبراز قيمة .٢ ي يستحق    ت ة الت ه بدراسات أخرى       ،العناي من خالل إثرائ
  .متعمقة ومتخصصة
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 واألجنبية راجع العربيةالم
ات        دوافع التحاق الطل "). ٢٠٠٦( .بهجت، طامع أبو - ة الرياضية في آلي ام التربي ى أقس ة إل ب

 . ٤٦٢ -٤٣٣. )٢(١٤. مجلة الجامعة اإلسالمية. "فلسطين الحكومية
 . الكويت. ٢١٦. عالم المعرفة. الرياضة والمجتمع . )١٩٩٦(. أمين، الخولي -
وقين   ". )٢٠٠٠( .ُرال إبراهيم، الدويك - ر المتف دراسة مقارنة التجاهات الطلبة المتفوقين وغي

ة   في  ر منشورة    . "آليات التربية الرياضية بالجامعات األردني تير غي الة ماجس ة  . رس الجامع
 . األردن. عمان. األردنية

الصعوبات التي يواجهها معلمو ومعلمات التربية الرياضية ". )١٩٩٢(. عبد الحليم، الزعبي -
ي األردن  ي ف يم األساس ة التعل ورة . "لمرحل ر منش تير غي الة ماجس ة األ. رس ةالجامع . ردني

 . األردن. عمان
ار، العويب - تار، لصمدوا .صالح عم د الس ار عب دى ". )٢٠٠٧(. جب ة الرياضية ل يم الثقاف ق

. مجلة آلية التربية البدنية والرياضة الجماهيرية. "الشباب الجامعي بجامعة السابع من أبريل
٦ . 

ى تغي    ". )٢٠١٠(. عبد اهللالمال  - ة   تأثير تدريس مساق الصحة والرياضة عل ر اتجاهات طلب
 . ١٠٢. مجلة رسالة الخليج العربي. "آلية التربية بجامعة البحرين نحو النشاط البدني

عالن - ي، ش راهيم حنف دارس   ). ١٩٩٢( .إب ين م ة الرياضية ب داف التربي ق أه ات تحقي معوق
موسوعة بحوث التربية الرياضية  . المناطق النائية والحضر بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 . دار المناهج .عمان. األآاديمي بالوطن العربي
د اهللا - ونس، عب يم  . )٢٠٠٥( .ميسون ي ة التعل ة -مهن ين المهني اة المعلم ى حي ؤثرات عل . الم

 . غزة. ١ط
د  ، عودات - ين أحم يم  ، وخصاونة  .مع د الحك ا     ". )٢٠٠٩( .عب ي يواجه ة الت المشكالت المهني

 . ٤١. إنسانيةمجلة علوم . "مدرس التربية الرياضية في المدارس الحكومية األردنية
 .اربد. دار األمل. مناهج البحث في العلوم االجتماعية. )١٩٩٧( .أحمد، عودة -
دار "). ١٩٩٧(. ليلى لبيب، محمود - س التربية الرياضية وسيلة لمعالجة مشكالت تلميذات الم

 . مصر. القاهرة. جامعة حلوان. أطروحة دآتوراه غير منشورة. الثانوية بمحافظة القاهرة
ي - ن، مفت د حس اني أحم ة ". )٢٠٠٦( .ه ية بالمرحل ة المدرس امج الرياض ع برن يم واق تقي

ورة  ين          المتوسطة بمنطقة المدينة المن ة نظرة المعلم ة السعودية من وجه ة العربي في المملك
 . اليمن. جامعة عدن. آلية التربية. ماجستير غير منشورة رسالة. "والمشرفين

ة       ". )٢٠٠٠( .حازم علي أحمد، مومني - د معلمي ومعلمات التربي ي عن وتر المهن مصادر الت
ي األردن   ًا ف ل حظ اطق األق ي المن ية ف ورة . "الرياض ر منش تير غي الة ماجس ة . رس الجامع

 . األردن. عمان. األردنية
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د الدراسية يسهم التعليم في التربية الرياضية في الربط بين الموا ١
 .باستخدام المنحى التكاملي

     

يسهم التعليم في التربية الرياضية في الربط بين النشاط الحرآي  ٢
 . والنمو المعرفي للمتعّلم

     

سهم التعليم في التربية الرياضّية في تكريس ثقافة أسلوب ي ٣
 .الحياة الصحي

     

في نشر ثقافة التغذية  يسهم التعليم في التربية الرياضّية نوعًيا ٤
 .السليمة

     

يسهم التعليم في التربية الرياضّية في تأآيد الوعي الصحيح  ٥
 . همية الحرآةأب

     

ُيكسب التعليم في التربية الرياضية الطلبة الصفات القيادّية  ٦
 .والتبعّية السليمة

     

وقاية من يوفر التعليم في التربية الرياضّية بنية معلوماتّية لل ٧
 . مراض المزمنة من خالل ممارسة النشاط الحرآيألا خطر

     

يسهم التعليم في التربية الرياضّية في خفض التوتر وتحسين  ٨
 . المزاج العام للمتعلم

     

يسهم التعليم في التربية الرياضّية في الحد من  السلوآيات  ٩
 . العدوانّية والتخريبّية ضد المجتمع

     

هتم التعليم في التربية الرياضية بالنمو المتكامل المتوازن للفرد ي ١٠
 . من جميع النواحي

     

      .ُيَثّبت التعليم في  التربية الرياضّية المبادئ  الدينية لدى الطلبة ١١

يكّرس التعليم في  التربية الرياضية االهتمام بالقوام وتقدير  ١٢
 .  الجمال

     

التعليم في التربية الرياضّية مع المواد الدراسية تتضافر جهود  ١٣
 .األخرى في إعداد وتحقيق أهداف المواطنة الحق

     

يسهم التعليم في  التربية الرياضّية في تأآيد الذات وتقدير النفس  ١٤
 . لممارسيها

     

يهتم التعليم في  التربية الرياضّية بتنمية القيم اإلنسانية والتأآيد  ١٥
 .اعليه

     

يساعد التعليم في التربية الرياضّية على اآتشاف سلوآيات  ١٦
 .اآلخرين من خالل اللعب

     

يعظم التعليم في  التربية الرياضية مفاهيم اللعب النظيف  ١٧
 . والروح الرياضية 
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يسهم التعليم في التربية الرياضّية في تنمية المهارات الحرآّية  ١٨
 . دة من  وقت الفراغالالزمة لالستفا

     

يتيح التعليم في التربية الرياضّية مجال إلثارة التفكير لالهتمام  ١٩
 . بالبيئة والمحافظة عليها

     

يسهم التعليم في التربية الرياضّية في إعالء إستراتيجية االنجاز  ٢٠
 . الرياضي

     

األنا  يساعد التعليم في التربية الرياضّية في التخّلص من ٢١
 .والفردية

     

يسهم التعليم في التربية الرياضّية في زيادة استخدام القدرات  ٢٢
 .العقلّية إثناء الحرآة

     

يؤآد التعليم في  التربية الرياضّية على إدراك المفاهيم المجردة  ٢٣
 .من خالل األنشطة الحرآّية والتعّلم باللعب
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