
 

1 
 

مدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة التربية الرياضية وممارسة النشاط الرياضي في 
 لتربية الرياضيةمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر معلمي ومعلمات ا

The Role of The Principals  of Governmental Schools in Activating The 
Physical Education Lesson and The Sport activity from the points of view The 

Physical Education Teachers  

 1، وبدر دويكات2*، وعماد عبد الحق1ايوب احمد

bader dwaikat, Imad AbdelHaqAyoub Ahmed,  
قسم التربية الرياضية، كلية العلوم التربوية، جامعة النجاح الوطنية، 2م الفلسطيني، وزارة التربية والتعلي1

  نابلس، فلسطين

  taran0002002@yahoo.com: الباحث المراسل*

 )27/04/2018:  (، تاريخ القبول)05/02/2018:  (تاريخ التسليم

  الملخص

اط مدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشهدفت الدراسة التعرف إلى 
لتحقيق ذلك أجريت  ،الرياضي في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية

 .شمال الضفة الغربية في معلما ومعلمة للتربية الرياضية) 249(عينة طبقية عشوائية  اشتملت على  الدراسة على
لتحليل ) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية  مداوبعد جمع البيانات تم استخواستخدم الباحثون المنهج الوصفي 

 والنشاطالرياضية  الحكومية في حصة التربية المدارس مدى اهتمام مدراءأظهرت نتائج الدراسة أن  .النتائج
كان مرتفعا، حيث  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من الرياضي 

وجود فروق ذات داللة  أظهرت نتائج الدراسةكما %).73.6( ،%)71.6(ستجابة بلغت النسبة المئوية لال
في مدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي في منطقة  إحصائية 

وفي لمعلماتتبعا لمتغير الجنس ولصالح ا نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية وجهاتبين شمال الضفة الغربية 
ضرورة االهتمام من قبل المسئولين بحصة التربية التوصيات كان أهمها  بعدة ضوء تلك النتائج توصي الدراسة

الرياضية والنشاط الرياضي وتوعية األهالي في أهمية حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي وفوائدها 
  .الصحية والنفسية على أبنائهم

 مدراء المدارس حصة التربية الرياضية،: المفتاحيةالكلمات 
Abstract 

This study aimed at investigating the role of the principals of governmental 
schools in activating the physical education lesson and the sport activity from the 
points of view of the physical Education teachers. To achieve that, the study was 
carried out on a stratified random sample that consisted of (289) male and female 
teachers of physical education in the north of west-bank.. Statistical analysis was 
performed on SPSS (v. 20) and the statistical significant level was set at (α ≤ 0.05) 
The results of the study showed that the role of the principals of governmental schools 
in activating the physical education lesson and activating the physical activity in the 
north of west-bank from the points of view of the physical Education teachers was 
high, where the percentage of response for the total score was (71.6%), (73.6%). 
Furthermore, the results showed that there were statistically significant differences in 
the role of the principals of governmental schools in activating the physical education 
lesson and the sport activity in the north of west-bank from the points of view of the 
physical Education teachers according to gender variable in a favor of the female-
teachers,Based on these findings, the study recommends several recommendations 
where the most important are the need of principals’ attention for the physical 
education lesson and the physical activity, and to raise the  awareness of parents about 
the importance of the physical education lesson and the physical activity for its health 
and psychological benefits to their children. 
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  المقدمة  

حيث تعمل على تقديم كل ما  ،تعتبر المدرسة الوحدة اإلدارية األساسية في الهيكل التنظيمي المدرسي      
ويقع على عاتق مدير المدرسة عبئ كبير ومسؤوليات , تستطيع من خدمات لتسيير عمل المدرسة وتحقيق أهدافها

  .يكون فيها مدير المدرسة قائدا تربويا مهما

نظرا لخبراتها السابقة في مجال  ،لإلدارة المدرسية دور هام وبارز في تنفيذ البرنامج المدرسي            
العمل التربوي، إللمامها بإمكانات المدرسة المادية والبشرية حيث يكون لمدير المدرسة الدور الكبير في متابعة 

يد التخطيط، أو التوجيه، أو المراقبة، فهي سير العملية التعليمية، ومحاولة توفير متطلباتها سواء كان على صع
وتعرف  ،التي تترجم النظريات والفلسفات إلى واقع، وتساعد في التوجيه نحو التغيرات االجتماعية المرغوب فيها
ارة التربية اإلدارة المدرسية بأنها كل نشاط منظم يهدف إلى تحقيق األهداف التربوية، كما وردت في قانون وز

جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا  ،، والذي ينص على تنمية الطالب تنمية سليمة) 1994(لسنة ) 3( والتعليم رقم
ً ألن الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية هو دور رئيسي وهام من حيث أن كل  .وروحيا  ونظرا

تربوي رغم أهميتها فإنها ال ترقى  العوامل التي تؤثر في هذه العملية من منهاج وكتاب وإدارة مدرسية وإشراف
إلى أهمية دور المدير، وال تحقق أهدافها إال إذا وجد المدير القادر المعد إلشغال مهنته والقيام بمهامها بكفاية 

  (Abdelhaq,2005). وفاعلية 

تعليم في إن عمل اإلدارة المدرسية ليست غاية بحد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق عملية التعلم وال         
المدرسة، وتهدف إلى تنظيم المدرسة على أسس تمكنها من تحقيق الرسالة المناطة بها في تربية األجسام، وتنشئة 

   (Hararsha etal,2004 ). الطلبة 

لذا يترتب على اإلدارة المدرسية توفير اإلمكانات التي تساعد على تكوين شخصية الطالب المتكاملة،    
والبدني والروحي، والسعي إلى تنمية خبرات العاملين في المدرسة بشكل مستديم، وتنسيق  وتوجيه نموه العقلي

   (Aboi,2007). الجهود والعمل على تضافرها لبلوغ األهداف المرسومة بأفضل الوسائل وألقصى مدى ممكن 

ع، بما تقدمه من وتعد المدرسة هي أفضل مكان لممارسة التمارين الرياضية في جو منظم وملتزم ومتاب     
أنشطة، وبرامج جاذبة وهادفة، ومعارف تساعد في نمو الطلبة من جميع النواحي الجسمية، والنفسية، والعقلية، 
واالنفعالية، والصحية عن طريق ما تقدمه من خدمات تربوية وأنشطة متعددة، تعمل على تأهيل الطالب كي 

  Qatami,2005).(يصبح مواطنا منتميا متكيفا ذي شخصية  متكاملة

من أهداف المدرسة تثقيف الطلبة، وتربيتهم من خالل اهتمامها بالتربية الرياضية، وما تتضمنه من          
األنشطة البدنية، والمعرفية، والحركية، والثقافية، والترويحية، وتشجيع النشاط الحر المنظم، واستثمار أوقات 

لتنافس الشريف، والجهد التعاوني، واحترام النفس واآلخرين، الفراغ، واكتساب المهارات الرياضية من أجل ا
والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح؛ ليتحملوا مسؤوليتهم نحو أنفسهم، وأجسامهم، وحياتهم الشخصية، 

   kholi and shafei,2000).(مواطنين صالحين، ينفعون أنفسهم، ويخدمون أوطانهم  ولينشئواواالجتماعية، 

كثير من  أن إال, الرياضية واألنشطةلممارسة التمارين الرياضية  األماكن أفضلالمدرسة من  وتعتبر        
النشاط  أنوتعتبر , األخرىمن حصص المواد  أهميةالمدرسية تعتبر حصة التربية الرياضية اقل  اإلدارات

بكل طاقاته لتوفير  يعمل األخرالبعض  أن إالالرياضي المدرسي الداخلي والخارجي هو مكلفا لميزانياتها 
   .اإلمكانات التي تشجع وتساعد على ممارسة النشاط الرياضي وأداء حصة التربية الرياضية بشكلها الكامل

أن حصة التربية الرياضية ضرورية لحياة الفرد وذلك للدور الكبير الذي تلعبه  (Khled etal,2012) يشير و
كس صورة المجتمع من الناحية العقلية والخلقية والدينية في تكوين المواطن الصالح، فهي صورة حقيقية تع

والسياسية واالجتماعية، وهذا ما يجعل دول العالم تعطيها اهتماما كبيرا، وذلك بجعلها مادة أساسية في المدارس 
م النشاط الرياضي المدرسي المنظم تنظيما عالميا وتربويا يساه أنو .من اجل تنمية وتطوير اإلنسان نحو الرقي

التحكم في  على المساعدة األساليببالنفس، كما يعتبر من  والثقةحاجات الفرد، وبناء تقدير الذات  إشباعفي 
خالل  باآلخرينالمشاركة الجماعية واالختالط و، وتحسين الحالة المزاجية، بالسعادة اإلحساساالنفعاالت وزيادة 

، حيث يصبح والعزلةجتماعي، والتغلب على االنطواء الممارسة الرياضية، لها دور مهم في تحقيق التوافق اال
 إلىالنشاط الرياضي في الوسط المدرسي يؤدي  أن، كما اآلخرين أفكاراالجتماعية وتقبل  للحياةتقبال  أكثرالتلميذ 

 القوانينالتقليل من حدة المشكالت السلوكية لدى التلميذ من خالل التركيز على االلتزام واالنضباط، في 
تنشئة الفرد على االتزان النفسي وضبط النفس، وزيادة  إلىتؤدي و، الرياضية األلعابفي  الموجودةيمات والتعل

      .التقليل من السلوك العدواني إلى باإلضافةمستوى التحكم والسيطرة على االنفعاالت، 

المدارس  من هنا تأتي الحاجة واألهمية لهذه الدراسة التي تسلط الضوء على مدى اهتمام مدراء 
الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر معلمي 

  .ومعلمات التربية الرياضية
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  مشكلة الدراسة

 ،ألساسية لمنهاج التربية الرياضيةإن درس التربية الرياضية واألنشطة الرياضية المدرسية هي اللبنة ا        
  .ة بهما من حيث اإلعداد بالشكل السليم وذلك لتحقيق أهداف التربية الرياضيةلذا يجب العناي

 مدير المدرسة هو المسئول المباشرفي المدارس والتي يعتبر فيها  موعمله ونمن خالل خبرة الباحثو       
ف المباشر وهو المشر ،منشودة للمدرسةعن قيادة وتوجيه جميع الجهود والقوى واإلمكانات لبلوغ األهداف ال

على إعمالها وفعالياتها ونشاطاتها وهو المسئول عن حل كل الصعوبات التي تقف في تطوير المدرسة إال أن 
هناك بعض اإلدارات الممثلة في مدير المدرسة تلجا إلى حل بعض هذه األزمات على حساب حصة التربية 

عبئا على المدرسة من الناحية المادية والناحية الرياضية واألنشطة الرياضية وتعمل على تهميشها ألنها تعتبرها 
  .االجتماعية وعدم توفير كافة مستلزمات حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي

المتزايدة في مختلف قطاعاته  اإلعداد استيعاب على قدرته عدم في يتمثل للتعليم الكبير التحدي إنو    
ت التي تحتاجها مراحل التعليم المختلفة من المباني والتجهيزات ومؤسساته والتزاماته في توفير كافة المقوما

المدرسية المختلفة، فضال عن التوسع األفقي في إنشاء الفصول الدراسية على جزء كبير من األفنية والمالعب 
 المدرسية فأصبحت أالف المدارس بال أفنية و مالعب أو ساحات لممارسة النشاط وحرمان التالميذ من حقهم في

أن هناك افتقار درس التربية  واكما الحظ.  Abu alinin,1990)(ممارسة الرياضة داخل البيئة المدرسية 
الرياضية واألنشطة الرياضية للدعم اإلداري من مدراء المدارس من خالل عدم اهتمامهم الكافي بدرس التربية 

واستخدام مدرس  ،الدروس األخرىربية الرياضية ضمن ووضع درس الت ،الرياضية مقارنه مع بقية الدروس
كذلك عدم  ،المواد األخرى حصة التربية الرياضية لغرض تغطية القصور في المواد األخرى والمنهج الدراسي

توفير اإلمكانات واألدوات والتسهيالت والمرافق الرياضية الالزمة لدرس التربية الرياضية ولممارسة األنشطة 
  .الرياضية المختلفة

أن إجراء دراسة حول دور مدراء ومديرات المدارس من تفعيل درس التربية  ونا رأى الباحثلذ         
  .الرياضية واألنشطة الرياضية من وجهة نظر مدرس التربية الرياضية

  أهمية الدراسة

والتي تناولت موضوع مدى اهتمام  ونتكمن أهمية الدراسة في أنها تعتبر األولى في حدود علم الباحث   
المدارس الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي في شمال الضفة الغربية من وجهات  مدراء

  :نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية ويكمن إبراز األهمية في النقاط التالية

إعطاء تصور حول مدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي  - 
  .شمال الضفة الغربية في

تظهر الدراسة الحالية مدى رضا معلمين ومعلمات التربية الرياضية عن مدى اهتمام مدراء المدارس  - 
  .الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي

يتوقع من خالل اإلطار النظري للدراسة وما سوف تتوصل إليه من نتائج في إفادة الباحثين وفي ميالد  - 
  .بحوث ودراسات جديدة في هذا المجال

  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى

التعرف إلى مدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة التربية الرياضية  في منطقة شمال الضفة  - 1
  .الغربية من وجهات نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية

النشاط الرياضي في منطقة شمال الضفة الغربية  رس الحكومية في التعرف إلى مدى اهتمام مدراء المدا - 2
 .من وجهات نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية

الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشاط في مدى اهتمام مدراء المدارس  التعرف الى الفروق- 3
  .تبعا لمتغير الجنس التربية الرياضيةالرياضي في منطقة شمال الضفة الغربية من وجهات نظر معلمي ومعلمات 

  الدراسة أسئلة

  :سعت الدراسة الحالية لإلجابة على التساؤالت اآلتية

في منطقة شمال الضفة الغربية من  لحكومية في حصة التربية الرياضيةما مدى اهتمام مدراء المدارس ا - 1
  وجهات نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية؟
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منطقة شمال الضفة الغربية من في  النشاط الرياضي الحكومية في المدارس دراءمدى اهتمام مما   - 2
  ؟التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهات

  

اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة التربية  مدى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في - 3
ربية الرياضية تعزى نظر معلمي ومعلمات التالرياضية والنشاط الرياضي في شمال الضفة الغربية من وجهات 

  ؟لمتغير الجنس

  

  حدود الدراسة

  بالحدود اآلتية ونالتزم الباحث

جميع معلمي ومعلمات التربية الرياضية في المدارس الحكومية في محافظات شمال : الحد البشري - 1
  .الضفة الغربية

  ).جنين قلقيلية، طوباس، ،طولكرم ،نابلس ،سلفيت(ت شمال الضفة الغربية وهي محافظا: الحد المكاني - 2

  ).2016/2017(العام الدراسي  15/5الى / 1/4الفصل الدراسي الثاني من الفترة : الحد الزماني - 3

  مصطلحات الدراسة

 يدخل ضمن مادة التربية عبارة عن نشاط تعليمي تربوي انه (Hamza,2010) هعرف: النشاط الرياضي     
 األنشطةعن طريق , بصورة فعالة ومؤثرة هذ العديد من الفرص لكي يقوم بدورللتلمي والتي تتيح ،الرياضية
  .الفكرية بصوره ايجابية وقدراتهالبدنية  مهاراتهيستغل  أنالتي يستطيع من خاللها  الرياضية

صص مهارات حركية، ألعاب ترويحية ، ق:(هو ما يمارسه الطالب في درس التربية البدنية من               
، وما يقدم له من برامج ثقافية مرتبطة بالمجال الرياضي، بصورة فردية أو جماعية، داخل أو خارج )حركية

  ).إجرائيتعريف . ( المدرسة تحت إشراف منظم لتحقيق هدف تربوي

أن حصة التربية الرياضية ليست مادة مضافة إلى  (Hamza,2010)عرفها   :حصة التربية الرياضية   
لمدرسي بل تعتبر مادة هامة جدا ألنها تعمل على توجيه الطالب توجيها صحيحا يكتسب من خالله البرنامج ا

المهارات الالزمة، ويشارك في النشاطات التي تفيده صحيا وبدنيا وعقليا، فمن الناحية الصحية تساهم في التكوين 
والتنفسي والعصبي والعضلي،  الصحيح والسليم لمختلف وظائف الجسم والمتمثلة في سالمة الجهاز الدوري

وسالمة العظام أيضا، أما من ناحية التطور الحركي فهي تساعد الطلبة على الشعور بجسمه وتحسين قدراته 
  .السيكولوجية

ولكنها تختلف عن هذه المواد  ،ل علوم الطبيعة والكيمياء واللغةاحد إشكال المواد األكاديمية مث                 
باإلضافة  ،انب الصحية والنفسية واالجتماعيةا كثير من المعارف والمعلومات التي تغطي الجولكونها تمد أيض

وذلك باستخدام األنشطة البدنية مثل التمرينات  ،انب المعرفية لتكوين جسم اإلنسانإلى المعلومات التي تغطي الجو
. ( لألساتذة الذين اعدوا لهذا الغرض والتي تتم تحت اإلشراف التربوي, واأللعاب المختلفة الجماعية والفردية

 ).إجرائيتعريف 

 

  

  :سابقةالدراسات ال   

ان هناك من  ونالباحث وأساليب التدريس والمناهج المدرسية، توصلمن خالل دراسة األدب التربوي   
بشكل منفصل والبعض  حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي  دراسات السابقة تناولت موضوعبعض ال

  :خر درس الموضوع مع متغيرات اخرى ومن هذه الدراساتاال

الكشف عن مساهمة حصة التربية البدنية  إلىدراسة هدفت   (Milod,2015) أجرى       
واستخدم الباحث  ،في مرحلة التعليم الثانوي بالكفاءاتوالرياضية في تنمية شخصية التلميذ في ضوء المقاربة 

حصة التربية  أنوتوصلت النتائج  أستاذا )50( والبالغ عددهم التربية البدنية أساتذةالمنهج الوصفي على عينة من 
كانت  إذاالتربوية خاصة  األهدافحد كبير في تنمية شخصية التلميذ من خالل  إلىالبدنية والرياضية تساهم 

  .لميذ في بناء شخصية كبيرة ومتزنةوما يحتاجه الت تتماشى
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التكوين العام لفاعلية جوانب  إلىالتعرف  إلى تهدفدراسة  (Khazaaler etal,2013) أجرى     
حصة التربية الرياضية في ضوء معاير التطوير التربوي نحو االقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمين التربية 

ية الراجعة وحل ، التغذ، تقويم المهارةاألهداف، تقويم الحاجات(  واشتملت الدراسة على محاور ،الرياضية
على  وأجريتلباحث االستبانة لجمع المعلومات استخدم ا ،)بيئة المحيطة وتكنولوجيا التعليم، استغالل التالمشكال

التقويم العام لفاعلية جوانب حصة التربية الرياضية  درجة أنالنتائج  وأظهرتمعلما ومعلمة  )179(عينة بلغت 
جوانب حصة التربية الرياضية في ضوء العام لفاعلية  في ضوء التطوير التربوي نحو االقتصاد المعرفي

تعليم والتعلم كانت بدرجة ال نتاجوان تقويم المعرفي كانت بدرجة متوسطة التطوير التربوي نحو االقتصاد 
  .متوسطة

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة معرفة  إلى دراسة هدفت (Jaafra,2013) أجرى     
 ،الجنس( والتعرف على الفروق في اتجاهات الطلبة تبعا لمتغيرات  ،رياضيةفي حصة التربية ال الرياضيالنشاط 
وتبين ان  ،طالبا وطالبة )527(اشتملت عينة الدراسة على  ،)والفرع الدراسي  التربية،ومديرية  ،األسرةودخل 

ي في حصة الرياضدرجة كبيرة جدا لدى طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة النشاط بهناك اتجاهات ايجابية 
  .التربية الرياضية

إلى تقويم واقع الرياضة المدرسية بدولة اإلمارات العربية  تدراسة هدف (Abbas,2008)أجرى   
، وقد انات واإلدارة المدرسية والتقويمالمتحدة من خالل التعرف على األهداف والمنهج والمعلم والمتعلم واإلمك

 )69(معلم وموجه تربية رياضية ، وعدد  )56(البحث على  عينة واشتملت، نهج الوصفياستخدم الباحث الم
برامج الرياضة  في، وكانت أهم النتائج أن التطوير االستبيان كوسيلة لجمع البيانات الباحث أستخدم، كما تلميذ

، واألهداف اتهم العقليةويزيد من قدراتهم اإلبداعية ومدرك واالبتكارالمدرسية يساعد التالميذ على التجديد 
، والبيئة المدرسية ال تساعد الرياضة األهداف النفس حركيةبمقارنتها  دمزيد من التطوير عن إلىالمعرفية بحاجة 

مجال الرياضة المدرسية  في المادي، كما أن الدعم اإلماراتيخدمة المجتمع  فيالمدرسية على تحقيق طموحاتها 
  .للفرد بدولة اإلماراتالمستوى المقبول رغم الدخل المرتفع  إلىضعيف وال يرقى 

 درجة ممارسة مديري المدارس إلىهدفت لتعرف  بدراسة (Hamadna and Qadah,2007)قام   
ات الجنس والمؤهل  العلمي المدرسية في ضوء متغير األنشطةبرامج  إلدارة الحكومية في تربية قصبة المفرق

مجال التنظيم احتل المرتبة  أنائج الدراسة نت وأظهرتمديرا ومديرة، ) 67(، وتكونت عينه الدراسة من للمدير
تعزي  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  النتائج أظهرت، كما األخيرة، ومجال التقويم احتل المرتبة األولى

  .تغير الجنس والمؤهل العلمي لىإ

ن واقع الرياضة المدرسية  بدولة الكويت م الى إلى التعرف تهدفالتي و (Sakran,2007)أجرى     
خالل التعرف على األهداف والمنهج واإلمكانات المادية والبشرية واإلدارة المدرسية وأوجه النشاط والتقويم، وقد 

من الطلبة  معلم وموجه تربية رياضية، وعدد )93(عينة البحث على  واشتملتاستخدم الباحث المنهج الوصفي، 
يلة لجمع البيانات، وكانت أهم النتائج يتفق كل من االستبيان كوس استمارةالباحث  وأستخدمطالب، ) 126( بلغ

للممارسين وتنمى  صحيتحقق عائد  الرياضيالتربية البدنية أن ممارسة النشاط  ومعلميالطالب الممارسين 
اللياقة البدنية، واتفاق المعلمين والموجهين على أن من يقوم بالتخطيط للمنهاج أعضاء ممثلين لهيئات التدريس 

التربية الرياضية ومجالس اآلباء، كما أن المالعب واألدوات واألجهزة غير مناسبة  وموجهي معلميوبالكليات 
، وال تؤمن اإلدارة المدرسية بأهمية التربية البدنية، وعدم وجود بطاقة المدرسي الرياضيلتحقيق أهداف النشاط 

  .يوالمهار لبدنياالمجال  فيأحرزه  الذيتقويمية لكل تلميذ للتعرف على مقدرا التقدم 

دراسة هدفت إلى تناول مسألة المشاركة في الرياضات المدرسية، ب (Anderson ,2007)قام     
 ) 52(ومشكلة تمويل هذه الرياضات في المدارس الثانوية، وتم إجراء مسح لمديري الرياضات المدرسية في 

من الطالب يشاركون  %) 47(سح إلى أن نحو وأشارت نتائج هذا الم. منطقة تعليمية مختلفة في الواليات المتحدة
في برامج التربية الرياضية والنشاطات الرياضية المدرسية التي تقدمها المدرسة، كما بينت نتائج الدراسة أن 
العديد من المدارس تواجه ضغوط مرتبطة بميزانية الرياضة في المدرسة بسبب نقص الدعم من المناطق 

  .التعليمية

 التربيةنحو  الثانويةاتجاهات طلبة المدارس  إلىدراسة هدفت للتعرف ب  (Ganes,2007) أجرى  
واستخدم المنهج الوصفي لجمع  ،طالبا وطالبة) 223( على  الدراسةفي والية ديالوير واشتملت عينه  الرياضية

 أهمومن  ضيةالريا التربيةالبدني يستمتعون في درس  لنشاطا الممارسينالطلبة  أنوبينت النتائج  ،البيانات
  .الرياضي في حصة التربية الرياضيةلممارسه النشاط  الطلبةتواصل المدرسة التأثير على  أنالتوصيات 

دراسة عنوانها واقع الرياضة المدرسية بمدارس مدينة الرياض ودورها  (Ababneh,2006) أجرى     
، ة المدرسية  بمدارس مدينة الرياض، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرياضالرياضياإلنجاز  في
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الباحث  أستخدم، كما رياضية معلم تربية )117(عينة البحث على  واشتملت، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
ير مناسب لتحقيق ، وكانت أهم النتائج أن عدد حصص التربية البدنية غاالستبيان كوسيلة لجمع البيانات استمارة

، وعدم وجود المالعب البدنية ال يتناسب وأعداد الطالبت المخصص لدرس التربية ، والوقاألهداف المرجوة
ً افالك ، وعدم اهتمام إدارات المدارس بحصص التربية البدنية وإلغائها تنفيذ برامج التربية البدنية فيية يعد عائقا
نية ووجود الكثير من األعباء ، كما أن نظرة المجتمع السلبية لمقرر التربية البدفترة االختبارات النهائية في

  .اإلدارية الملقاة على عاتق معلم التربية البدنية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مدراء المدارس في  (Abdelhaq,2005)وفي دراسة      
تفعيل مشاركة الطلبة باألنشطة الرياضية المدرسية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، كما هدفت إلى 

عرفة مدى اختالف دور مدراء المدارس في تفعيل مشاركة الطلبة باألنشطة الرياضية المدرسية تبعًا لمتغيرات م
فقرة موزعة على ) 33(مكونة من  استبانه، لتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد )الجنس، العمر، المؤهل العلمي (

ي، التنفيذ وعرض النشاط، اإلمكانات، التخطيط للنشاط الرياضي، إدارة النشاط الرياض: خمسة مجاالت هي
أظهرت نتائج  معلًما ومعلمة من مديرية التربية والتعليم في نابلس،) 66 (وتكونت عينة الدراسة من  الحوافز،

الدراسة أن دور مدراء المدارس في تفعيل مشاركة الطلبة باألنشطة الرياضية جاء بدرجة كبيرة على جميع 
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  ل الكلي،مجاالت الدراسة وعلى المجا

، بينما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية )الدراسة، العمر، المؤهل العلمي (الختالف متغيرات 
  .تبعًا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

دور مدراء المدارس الثانوية في تفعيل  الىالتعرف  إلىبدراسة هدفت  (Hejazi,2004)وقام        
النتائج  وأظهرت ،معلما ومعلمة)524(من  الدراسة، وتكونت عينه لمدرسية في محافظتي معان والعقبةا األنشطة

 فروقالنتائج عدم وجود  أظهرتالمدرسية كان بصورة كبيرة، كما  األنشطةدور مدراء المدارس في تفعيل  أن
اء المدارس من وجهة نظر والتخصص والمحافظة تتعلق بدور مدرتغيرات الجنس تعزى لم إحصائيةذات داللة 

  ).سنوات فأكثر 8(ووجود فروق داله إحصائيا لصالح المدرسين ذوي الخبرة الطويلة  ،المعلمين

دراسة هدفت إلى معرفة آراء المعلمين في دور مدير المدرسة في  (Mashni,2002) واجري     
معلماً  )393( ة في محافظة ظفار في سلطنة عمان، وقد تكونت عينة الدراسة مـنتطوير األنشطة المدرسي

الرياضية مكونة  األنشطةلمعرفة درجة ممارسة مدير المدرسة لدورة في تطوير  استبانهاستخدم الباحث  ومعلمة،
ره في تطوير إن درجة ممارسة مـدير المدرسـة لدو :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةوتو من خمس مجاالت،

  .   على بقية المجاالتاألنشطة المدرسية كانت كبيرة على مستوى المجال األول وبدرجـة متوسـطة 

في والية مونتانا األمريكية األساسية،  دراسة عن األنشطة الالصفيه (Kirk,2001)أجرى        
التاسع، واهم النتائج التي طالبا وطالبة من الصفوف الخامس والسادس و) 25000(وتكونت عينة الدراسة من 

توصلت لها الدراسة أن الطلبة الذين يشاركون باألنشطة الالصفيه يقل ارتكابهم للتصرفات السلبية مثل السرقة، 
وإتالف ممتلكات اآلخرين، والتدخين، والتسرب من المدرسة، وتحسنت لديهم التصرفات الجيدة مثل مساعدة 

  .الخيرية الفقراء، وإنفاق األموال في األعمال

  الطريقة واإلجراءات  

  :المنهج

  .تم استخدام المنهج المسحي الوصفي وذلك لالئمته لطبيعة الدراسة   

  مجتمع الدراسة

والبالغ , تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظات شمال الضفة الغربية   
  .معلما ومعلمة )431(عددهم

  عينة الدراسة

ينة الدراسة من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظات شمال الضفة الغربية والبالغ تكونت ع
  .يوضح خصائص عينة الدراسة) 1(والجدول رقم ،معلما ومعلمة) 249(عددهم

  ).249=ن( توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة): 1(الجدول رقم 

  %بة المئوية النس  التكرار  مستويات المتغير  المتغيرات

  %52.2  130  معلم  الجنس
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  %47.8  119  معلمة

 

  أداة الدراسة

تم تصميم استبانه خاصة بالموضوع  ،لمناهج المدرسية وأساليب التدريسبعد مراجعة األدب التربوي وا   
ع وتم عرضها على لجنة من المحكمين في مجال التخصص الدقيق وتم التوصل إلى االستبانة النهائية في الوض

  .الحالي بعد إجراء التعديالت المطلوبة من قبل أعضاء لجنة المحكمين

  صدق األداة 

تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية    
األخذ بآراء  وتم، متخصصين) 10(الرياضية من كليات التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية والبالغ عددهم

مجاالت وموزعة ) 5( بحيث أصبحت بصورتها النهائية مكونة من ،المحكمين في عملية تحكيم فقرات االستبانة
  .فقرة) 65(على 

  :الدراسة تاثبات أدا

للتأكد من ثبات أداتي الدراسة تم استخدام معادلة كرونباخ الفا، حيث وصل معامل الثبات الكلي الستبيان 
وهي قيم جيدة ) 0.96(، وكان معامل الثبات الكلي الستبيان النشاط الرياضي )0.91(ياضية إلى حصة التربية الر

  :ألهداف الدراسة، وفيما يلي عرض لقيم معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية ألداتي الدراسة

  .قيم معامل الثبات لمجاالت أداتي الدراسة): 2(الجدول رقم 

  أداتا الدراسة

  المجاالت

  النشاط الرياضي   التربية الرياضية حصة

عدد 
  الفقرات

كرونباخ 
  الفا

عدد 
  الفقرات

كرونباخ 
  الفا

  0.77  6  0.73  7  اإلداري

  0.86  7  0.86  6  اإلمكانات المادية

  0.83  5  0.89  6  االجتماعي

  0.92  7  0.87  6  الصحي

  0.91  8  0.91  7  النفسي

  0.96  33  0.91  32  الدرجة الكلية

أن قيم معامل الثبات لمجاالت استبيان حصة التربية الرياضية تراوحت ما ) 2(الجدول رقم يتضح من نتائج 
، )0.92 - 0.77(، وأن قيم معامل الثبات لمجاالت استبيان النشاط الرياضي تراوحت ما بين )0.91 - 0.73(بين 

  .وتعد هذه القيم جيدة لتحقيق أغراض الدراسة

  

  متغيرات الدراسة

  ةالمتغيرات المستقل

 ).معلم، معلمة( :الجنس وله مستويان - 

  ).االستبانة( يتمثل على استجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة: المتغير التابع 

  المعالجات اإلحصائية
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وسوف يتم ) SPSS(من اجل اإلجابة عن التساؤالت تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 :األمثل والمناسب لطبيعة الدراسة حصائياستخدام األسلوب اإل

  .المتوسطات الحسابية - 

  .النسب المئوية- 

 T testاختبار  - 

  النتائج  ومناقشة عرض

  :األول بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض ومناقشة :أوالً  

ن منطقة شمال الضفة الغربية مالحكومية في حصة التربية الرياضية في  المدارس مدى اهتمام مدراءما 
  ؟التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهات

المجال التي تنتمي و فقرة لكل المئوية والنسب الحسابية المتوسطات استخراج تم التساؤل هذا عن إلجابةول
تبين ذلك، ونتائج ) 3،4،5،6،7(لدرجة الكلية الستبيان حصة التربية الرياضية، ونتائج الجداول رقم لإليه و

 :بين خالصة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول، ولتفسير النتائج استخدمت النسب المئوية اآلتيةت) 3(الجدول رقم 
  )2017(حسب دراسة احمد 

 .فأكثر مدى اهتمام في حصة التربية الرياضية مرتفع جدا%) 80( - 

 .مدى اهتمام في حصة التربية الرياضية مرتفع%) 79.9 - 70( - 

 .ربية الرياضية متوسطمدى اهتمام في حصة الت%) 69.9 - 60( - 

 .مدى اهتمام في حصة التربية الرياضية منخفض) 59.9 - 50( - 

 .مدى اهتمام في حصة التربية الرياضية منخفض جدا%) 50(أقل من  - 
  :المجال اإلداري  - 1

لمدى اهتمام  لالستجابة لفقرات المجال اإلداري المئوية والنسب الحسابية المتوسطات): 3(رقم الجدول
نظر  وجهاتالحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من  مدراء المدارس

  .)249=ن( التربية الرياضية ومعلمات يمعلم

ا
  لرقم

م   الفقرات
   االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

بعد  الرياضية التربية حصص معظم المدرسية تضع اإلدارةال   1
  .الحصة الخامسة

3.01  60
.2  

متوس
  ط

ل اإلدارة المدرسية حصص التربية الرياضية إلعطاء تستغال   2
  .حصص بديلة لمواد أخرى

3.76  75
.2  

  مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسية على توزيع حصص التربية الرياضة لمعلم   3
  .الرياضة بنصاب كامل

4.06  81
.2  

مرتفع 
  جدا

 الرياضية التربية معلم نصاب تعمل اإلدارة المدرسية على إكمال  4
   .أخرى مواد من بحصص

3.53  70
.6  

  مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسية على توزيع حصص التربية الرياضية   5
  .الزائدة على معلمي المواد األخرى إلكمال نصابهم

3.01  60
.2  

متوس
  ط

شجع اإلدارة المدرسية على استغالل حصص التربية الرياضية ت  6
  .للصف التوجيهي ولصالح المواد العلمية األخرى

3.12  62
.4  

متوس
  ط

مرتفع   82 4.10تعمل إدارة المدرسة جاهدة على االلتزام بالزي الرياضي في   7
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  جدا  حصص التربية الرياضية

70 3.52  الدرجة الكلية للمجال اإلداري
.4 

  مرتفع

 جاتدر) 5(أقصى درجة لالستجابة *

التربية الرياضية في  الحكومية في حصة المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 3(يتضح من نتائج الجدول رقم 
لفقرات المجال اإلداري كان  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتمنطقة شمال الضفة الغربية من 

، %)82، %81.2(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على التوالي ) 7، 3(مرتفعا جدا على الفقرتين 
( حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على التوالي ) 4، 2(وجاء مدى االهتمام مرتفعا على الفقرتين 

حيث كانت النسبة المئوية ) 6، 5، 1(، بينما جاء مدى االهتمام متوسطا على الفقرات %)70.6، 75.2%
مدى وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال اإلداري ل%). 62.4، %60.2، %60.2( لالستجابة عليها على التوالي 

نظر  وجهاتالحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من  المدارس دراءاهتمام م
  %).70.4(كان مرتفعا، حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة  التربية الرياضية ومعلمات يمعلم

 :المادية مجال اإلمكانات  - 2

لمدى  لفقرات مجال اإلمكانات المادية لالستجابة المئوية والنسب الحسابية المتوسطات): 4(رقم الجدول
نظر  وجهاتالحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من اهتمام مدراء المدارس 

  .)249=ن( التربية الرياضية ومعلمات يمعلم

ا
  لرقم

 متوسط  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

 الالزمة واألدوات داتوالمع األجهزة اإلدارة المدرسية وفرت  1
  .باستمرار الرياضية التربية لحصص

4.11  82
.2  

مرتفع 
  جدا

 والسالمة األمان عوامل تعمل اإلدارة المدرسية على توفير  2
  .في حصة التربية الرياضية

مرتفع   81  4.05
  جدا

 التي التعليمية الوسائل تعمل اإلدارة المدرسية على توفير  3
  .الرياضية اتالمهار وعرض شرح على تساعد

3.62  72
.4  

  مرتفع

 تعمل اإلدارة المدرسية على توفير األدوات والوسائل  4
  .العمرية المختلفة التي تناسب الفئات  واألجهزة

3.69  73
.8  

  مرتفع

 تعمل اإلدارة المدرسية على توفير مكان مناسب مخصص   5
  .الرياضية التربية أدوات لحفظ

3.97  79
.4  

  مرتفع

المدرسية على توفير مستلزمات ومتطلبات معلم تعمل اإلدارة   6
  .التربية الرياضية

3.97 79
.4  

  مرتفع

  مرتفع  78  3.90  الدرجة الكلية لمجال اإلمكانات المادية

  جاتدر) 5(أقصى درجة لالستجابة *

الحكومية في حصة التربية الرياضية في  المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 4(يتضح من نتائج الجدول رقم 
لفقرات مجال اإلمكانات المادية  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتطقة شمال الضفة الغربية من من

، %82.2(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على التوالي ) 2، 1(كان مرتفعا جدا على الفقرتين 
وحت النسبة المئوية لالستجابة عليها حيث ترا) 6، 5، 4، 3(، وجاء مدى االهتمام مرتفعا على الفقرات %)81

 المدارس مدى اهتمام مدراءوفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمجال اإلمكانات المادية ل%). 79.4 - %72.4( ما بين 
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التربية  ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتالحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من 
  %).78(بلغت النسبة المئوية لالستجابة  كان مرتفعا، حيث الرياضية

 :المجال االجتماعي - 3

لمدى اهتمام  لالستجابة لفقرات المجال االجتماعي المئوية والنسب الحسابية المتوسطات): 5(رقم الجدول
 يمعلمنظر  وجهاتالحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من مدراء المدارس 

  .)249=ن( ربية الرياضيةالت ومعلمات

ا
  لرقم

 متوسط  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

تؤمن اإلدارة المدرسية أن حصة التربية الرياضية تعمل على   1
  .تنمية العالقات االجتماعية بين الطلبة

4.13  82
.6  

مرتفع 
  جدا

تعمل اإلدارة المدرسية على نشر االتجاهات السليمة عن   2
  .رياضية ودورها في تنشئة الطالب اجتماعيامفهوم التربية ال

3.79  75
.8  

  مرتفع

تساهم اإلدارة المدرسية في تغير النظرة التقليدية التي تحد من   3
  .تطور حصة التربية الرياضية

3.71  74
.2  

 مرتفع

تحث اإلدارة المدرسية األهالي على التزام أبنائهم بالزى   4
  .الرياضي أثناء حصة التربية الرياضية

3.78  75
.6  

 مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسية على توعية األهالي باحتساب عالمة   5
التربية الرياضية الحقيقية في معدل الطلبة المدرسي مما يزيد من 

  .اهتمامهم بحصة التربية الرياضية

3.62  72
.4  

 مرتفع

تؤمن اإلدارة المدرسية أن حصة التربية الرياضية تساعد   6
  .لبة لألنظمة والقوانين والتعليمات المدرسيةعلى زيادة احترام الط

3.96 79
.2  

 مرتفع

76 3.83  الدرجة الكلية للمجال االجتماعي
.6 

  مرتفع

الحكومية في حصة التربية الرياضية  المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 5(يتضح من نتائج الجدول رقم    
لفقرات المجال االجتماعي  لتربية الرياضيةا ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من 

، في حين جاء مدى %)82.6(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها) 1(كان مرتفعا جدا على الفقرة 
 - %72.4(االهتمام مرتفعا على جميع الفقرات المتبقية حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليها ما بين 

79.2 .(%  

الحكومية في حصة التربية  المدارس مدى اهتمام مدراءدرجة الكلية للمجال االجتماعي لوفيما يتعلق بال
كان مرتفعا، حيث  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتالرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من 

  %).76.6(بلغت النسبة المئوية لالستجابة 

 :المجال الصحي - 4

لمدى اهتمام مدراء  لالستجابة لفقرات المجال الصحي المئوية والنسب حسابيةال المتوسطات): 6(رقم الجدول
 ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتالحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من المدارس 

  .)249=ن( التربية الرياضية

ا
  لرقم

 متوسط  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 



 

11 
 

لمدرسية على إعطاء ندوات لألهالي توضح أهمية تعمل اإلدارة ا  1
  .حصة التربية الرياضية وفوائدها على الجسم

2.88  57
.6  

منخف
  ض

تحث اإلدارة المدرسية األهالي على التزام أبنائهم بحصة التربية   2
الرياضية الن ذلك يساعد في المحافظة على الوزن المثالي والتخلص 

  .من الوزن الزائد

3.18  63
.6  

متوس
  ط

بحصة التربية  لتزامبان اال طلبةتوضح اإلدارة المدرسية لل  3
  .الرياضية يساعد على المحافظة على القوام السليم

3.46  69
.2  

متوس
  ط

على المدرسية تحث اإلدارة المدرسية الطلبة من خالل اإلذاعة   4
  .االلتزام بحصة التربية الرياضية

3.49  69
.8  

متوس
  ط

لطلبة على عمل مجالت حائط تبين فوائد تحث اإلدارة المدرسية ا  5
  .حصة التربية وتأثيرها على أجهزة الجسم المختلفة

3.41  68
.2  

متوس
  ط

تعمل اإلدارة المدرسية ندوات بخصوص األمراض الناتجة عن   6
  .قلة الحركة وأمراض العصر

متوس  60 3
  ط

64 3.24  الدرجة الكلية للمجال الصحي
.8 

متوس
  ط

  جاتدر) 5( أقصى درجة لالستجابة*

الحكومية في حصة التربية الرياضية في  المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 6(يتضح من نتائج الجدول رقم 
لفقرات المجال الصحي كان  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتمنطقة شمال الضفة الغربية من 

، في حين جاء مدى االهتمام %)57.6(هاحيث كانت النسبة المئوية لالستجابة علي) 1(منخفضا على الفقرة 
  %). 69.8 - %60(متوسطا على جميع الفقرات المتبقية حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليها ما بين 

الحكومية في حصة التربية  المدارس مدى اهتمام مدراءوفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال الصحي ل
، حيث متوسطاكان  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتية من الرياضية في منطقة شمال الضفة الغرب

  %).64.8(بلغت النسبة المئوية لالستجابة 

 :المجال النفسي - 5

لمدى اهتمام مدراء  لالستجابة لفقرات المجال النفسي المئوية والنسب الحسابية المتوسطات): 7(رقم الجدول
 ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من الحكومية في حصة التربية الرياضية المدارس 

  .)249=ن( التربية الرياضية

ا
  لرقم

متو  الفقرات
 سط

االستجابة
*  

مدى   %
  االهتمام 

أن االلتزام بحصة التربية  طلبةتوضح اإلدارة المدرسية لل  1
  .الرياضية يحد من العزلة والعدوانية لدى الطلبة

3.51  70.
2  

  مرتفع

إلدارة المدرسية لألهالي أن االلتزام بحصة التربية توضح ا  2
  .الرياضية تقلل من التوتر وتساعد على التفكير بايجابية

3.44  68.
8  

متوس
  ط

تعمل اإلدارة المدرسية على حل ظاهرة االكتئاب النفسي عند   3
  .بعض الطلبة من خالل حصص التربية الرياضية

3.28  65.
6  

متوس
  ط
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ة الضوء على السلوك الفوضوي ومعالجته تسلط اإلدارة المدرسي  4
  .من خالل حصة التربية الرياضية

3.36  67.
2  

متوس
  ط

تحث اإلدارة المدرسية على تفريغ الطاقة السلبية لدى بعض الطلبة   5
  .من خالل حصة التربية الرياضية

3.54  70.
8  

  مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسية على معالجة النشاط الزائد لدى الطلبة من   6
  .خالل حصة التربية الرياضية

3.62  72.
4  

  مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسية على حل مشكلة االضطهاد لدى بعض   7
  .الطلبة من خالل حصة التربية

3.24 64.
2  

متوس
  ط

.68  3.43  الدرجة الكلية للمجال النفسي
6 

متوس
  ط

 .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

الحكومية في حصة التربية الرياضية في  المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 7(نتائج الجدول رقم يتضح من 
لفقرات المجال النفسي كان  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتمنطقة شمال الضفة الغربية من 

، %70.8، %70.2(اليحيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها على التو) 6، 5، 1(مرتفعا على الفقرات 
حيث تراوحت النسبة المئوية ) 7، 4، 3، 2(، في حين جاء مدى االهتمام متوسطا على الفقرات %)72.4

 مدى اهتمام مدراءوفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال النفسي ل%). 68.8 - %64.2(لالستجابة عليها ما بين 
 ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتشمال الضفة الغربية من الحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة  المدارس

  %).68.6(، حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة متوسطاكان  التربية الرياضية

 :خالصة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول

لمدى اهتمام  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب للمجاالت والدرجة الكلية): 8(الجدول رقم 
 يمعلمنظر  وجهاتالحكومية في حصة التربية الرياضية في منطقة شمال الضفة الغربية من ء المدارس مدرا

  .)249=ن( التربية الرياضية ومعلمات

الر
  قم 

مدى   ترتيبال  %  *متوسط االستجابة  المجاالت
  االهتمام

  مرتفع  الثالث 70.4 3.52  اإلداري  1

  مرتفع  األول  78  3.90  اإلمكانات المادية  2

  مرتفع  الثاني 76.6 3.83  االجتماعي  3

  متوسط  األخير 64.8 3.24  الصحي  4

  متوسط  الرابع 68.6  3.43  النفسي  5

  مرتفع    71.6  3.58  الدرجة الكلية    

  .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

حكومية في حصة التربية الرياضية في ال المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 8(يتضح من نتائج الجدول رقم 
كان مرتفعا، حيث بلغت النسبة  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتمنطقة شمال الضفة الغربية من 

، وجاء مجال اإلمكانات المادية في الترتيب األول بنسبة مئوية لالستجابة مرتفعة %)71.6(المئوية لالستجابة 
، ويليه المجال %)76.6(تماعي في الترتيب الثاني بنسبة مئوية لالستجابة مرتفعة ، ويليه المجال االج%)78(

، ويليه المجال النفسي في الترتيب الرابع %)70.4(اإلداري في الترتيب الثالث بنسبة مئوية لالستجابة مرتفعة 
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بنسبة مئوية لالستجابة ، بينما جاء المجال الصحي في الترتيب األخير %)68.6(بنسبة مئوية لالستجابة متوسطة 
  .يبين ذلك) 1(والشكل البياني رقم %). 64.8(متوسطة 

  

متوسط االستجابة للمجاالت والدرجة الكلية لمدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية ): 1(الشكل البياني رقم 
  .التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتمن في حصة التربية الرياضية 

أن هناك اهتمام بحصة التربية الرياضية وااللتزام ) 8(نتائج السؤال األول من الجدول رقممن  ونيرى الباحث
بها، حيث أظهرت النتائج مدى االهتمام بتوفير اإلمكانات المادية بالدرجة األولى التي تمكن من إعطاء حصة 

رة العلمية والميدانية ما التربية الرياضية بشكلها الصحيح، وذلك يعود لوجود إدارات مدرسية تحمل من الخب
يمكنها من توفير مستلزمات حصة التربية الرياضية وإعطائها حقها كباقي الحصص المدرسية، وتعي فوائد 

  . حصة التربية الرياضية االجتماعية، والنفسية، والصحية بنسب متفاوته

د الى طبيعة المدارس ويرى الباحثون ان السبب في حصول المجال الصحي والنفسي على اقل المجاالت يعو
  .الحكومية والمدراء واهتمامهم  واهتمامهم باالمكانات والنواحي االجتماعية على حساب الناحية النفسية والصحية

، )milod )2015( ،sakran )2007وجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسات كل من، 
abdelhaq )2005.( نتائج دراسة كل من، ة مع وجاءت نتائج الدراسة الحالية مختلفabbas )2008( ،
shamekh )2006.(  

 ً   :الثاني بالتساؤل المتعلقة النتائج: ثانيا

 وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  النشاط الرياضيالحكومية في  المدارس مدى اهتمام مدراءما 
  ؟التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر 

المجال التي تنتمي و فقرة لكل المئوية والنسب الحسابية المتوسطات اجاستخر تم التساؤل هذا عن إلجابةول
تبين ذلك، ونتائج ) 9،10،11،12،13(لدرجة الكلية الستبيان النشاط الرياضي، ونتائج الجداول رقم لإليه و

  :وية اآلتيةتبين خالصة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني، ولتفسير النتائج استخدمت النسب المئ) 9(الجدول رقم 

 .فأكثر مدى اهتمام في النشاط الرياضي مرتفع جدا%) 80( - 

 .مدى اهتمام في النشاط الرياضي مرتفع%) 79.9 - 70( - 

 .مدى اهتمام في النشاط الرياضي متوسط%) 69.9 - 60( - 

 .مدى اهتمام في النشاط الرياضي منخفض) 59.9 - 50( - 

 .دامدى اهتمام في النشاط الرياضي منخفض ج%) 50(أقل من  - 

  :المجال اإلداري - 1

لمدى اهتمام  لفقرات المجال اإلداري لالستجابة المئوية والنسب الحسابية المتوسطات): 9(رقم الجدول
 يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  النشاط الرياضيالحكومية في  المدارس مدراء

  .)249=ن( التربية الرياضية ومعلمات
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ا
  لرقم

 طمتوس  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

تسمح اإلدارة المدرسية بتدريب الفرق الرياضية وممارسة   1
  .النشاط الرياضي أثناء الدوام الرسمي

3.89  77
.8  

  مرتفع

مرتفع   83  4.25  .بين الطلبة تشجع اإلدارة المدرسية على إجراء مباريات ودية  2
  جدا

حققها الفرق الرياضية اهتمام اإلدارة المدرسية بالنتائج التي ت  3
  .في حالتي الفوز والخسارة

4.14  82
.8  

مرتفع 
  جدا

تلم اإلدارة المدرسية بالقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة   4
  .بالرياضة والنشاط الرياضي المدرسي

3.86  77
.2  

  مرتفع

تسمح اإلدارة المدرسية بتدريب الفرق الرياضية وممارسة   5
  .وام الرسميالنشاط الرياضي بعد الد

3.62  72
.4  

  مرتفع

تشجع اإلدارة المدرسية على المشاركة في النشاط الرياضي   6
  .التنافسي على مستوى مدارس المحافظة

4.31 86
.2  

مرتفع 
  جدا

80 4.01  الدرجة الكلية للمجال اإلداري
.2 

مرتفع 
  جدا

  .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

في منطقة  الرياضي النشاطالحكومية في  المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 9(ن نتائج الجدول رقم يتضح م
لفقرات المجال اإلداري كان مرتفعا جدا  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتشمال الضفة الغربية من 

، وجاء مدى االهتمام %)80( حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها أكبر من) 6، 3، 2(على الفقرات 
، %77.2، %77.8( حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها على التوالي ) 5، 4، 1(مرتفعا على الفقرات 

72.4.(%  

في  الرياضي النشاطالحكومية في  المدارس مدى اهتمام مدراءوفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال اإلداري ل
كان مرتفعا جدا، حيث بلغت  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهات منطقة شمال الضفة الغربية من

  %).80.2(النسبة المئوية لالستجابة 

 :مجال اإلمكانات المادية - 2

لمدى  لفقرات مجال اإلمكانات المادية لالستجابة المئوية والنسب الحسابية المتوسطات): 10(رقم الجدول
 يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  النشاط الرياضيالحكومية في اهتمام مدراء المدارس 

  .)249=ن( التربية الرياضية ومعلمات

ا
  لرقم

 متوسط  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

 والمعدات تعمل اإلدارة المدرسية على توفير األجهزة  1
  .للنشاط الرياضي الالزمة واألدوات

4.14  82
.8  

مرتفع 
  جدا

 والسالمة األمان عوامل اإلدارة المدرسية على توفيرتعمل   2
  .األنشطة الرياضيةأماكن مزاولة  في

مرتفع   82  4.10
  جدا

تعمل اإلدارة المدرسية على توفير المخصصات المالية   3
  .الالزمة لتغطية نفقات األنشطة الرياضية

4.04  80
.8  

مرتفع 
  جدا
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لطلبة المتفوقين تعمل اإلدارة المدرسية على توفير الحوافز ل  4
  .رياضيا

3.91  78
.2  

  مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسية على توفير مواد اإلسعافات األولية   5
الالزمة إلسعاف اإلصابات التي قد تنجم عن ممارسة األنشطة 

  .الرياضية

4.04  80
.8  

مرتفع 
  جدا

تقوم اإلدارة المدرسية بوضع نظم مالية أكثر مرونة وفاعلية   6
  .ت الرياضة المدرسية الطارئةلمواجهة متطلبا

3.78  75
.6  

  مرتفع

توفر اإلدارة المدرسية أماكن الستبدال المالبس لممارسة   7
  .النشاط الرياضي

3.22 64
.4  

  متوسط

75 3.89  الدرجة الكلية لمجال اإلمكانات المادية
.8 

  مرتفع

 .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

في منطقة  الرياضيالنشاط الحكومية في  المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 10(نتائج الجدول رقم يتضح من 
لفقرات مجال اإلمكانات المادية كان  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتشمال الضفة الغربية من 
، وجاء مدى %)80(ها أكبر من حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة علي) 5، 3، 2، 1(مرتفعا جدا على الفقرات 

، %78.2( حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على التوالي ) 6، 4(االهتمام مرتفعا على الفقرتين 
حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها ) 7(، بينما جاء مدى االهتمام متوسطا على الفقرة %)75.6

)64.4.(%  

 النشاطالحكومية في  المدارس مدى اهتمام مدراءجال اإلمكانات المادية لوفيما يتعلق بالدرجة الكلية لم
كان مرتفعا، حيث  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  الرياضي

  %).75.8(بلغت النسبة المئوية لالستجابة 

 :المجال االجتماعي - 3

لمدى اهتمام  االجتماعيلالستجابة لفقرات المجال  المئوية النسبو الحسابية المتوسطات): 11(رقم الجدول
 ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من النشاط الرياضي الحكومية في مدراء المدارس 

  .)249=ن( التربية الرياضية

ا
  لرقم

 متوسط  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

ممارسة األنشطة الرياضية تساعد  تؤمن اإلدارة المدرسية أن  1
  .والمجتمع على تنمية التعاون والعالقات االجتماعية بين الطلبة

3.94  78
.8  

  مرتفع

توجه اإلدارة المدرسية دعوات ألولياء األمور لمشاهدة   2
  .األنشطة الرياضية

3.06  61
.2  

  متوسط

تعمل اإلدارة المدرسية على توعية األهالي وأولياء األمور   3
  .ممارسة النشاط الرياضي ال يؤثر سلبا على تحصيل الطلبة بان

3.49  69
.8  

  متوسط

تؤمن اإلدارة المدرسية أن ممارسة األنشطة الرياضية تساعد   4
  .على زيادة احترام الطلبة لألنظمة والقوانين والتعليمات المدرسية

3.84  76
.8  

  مرتفع

الرياضي النشاط  أن ممارسة للطلبة اإلدارة المدرسيةتبين   5
  .الخارجي يعمل على توطيد العالقات بين أجزاء الوطن

3.77 75
.4  

  مرتفع
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72 3.62  الدرجة الكلية للمجال االجتماعي
.2 

  مرتفع

  .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

الرياضي في منطقة اط النشالحكومية في مدى اهتمام مدراء المدارس أن ) 11(يتضح من نتائج الجدول رقم 
لفقرات المجال االجتماعي كان مرتفعا  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتشمال الضفة الغربية من 

، %)75.4، %76.8، %78.8(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها على التوالي ) 5، 4، 1(على الفقرات 
هما على التوالي حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة علي) 3، 2(ن بينما جاء مدى االهتمام متوسطا على الفقرتي

الحكومية في مدى اهتمام مدراء المدارس يتعلق بالدرجة الكلية للمجال االجتماعي لوفيما %). 69.8، 61.2%(
ا، كان مرتفع التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتالرياضي في منطقة شمال الضفة الغربية من  النشاط

  %).72.2(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة 

 :المجال الصحي - 4

لمدى اهتمام  لفقرات المجال الصحي لالستجابة المئوية والنسب الحسابية المتوسطات): 12(رقم الجدول
 ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من في النشاط الرياضي الحكومية مدراء المدارس 

  .)249=ن( الرياضيةالتربية 

ا
  لرقم

 متوسط  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

تعمل اإلدارة المدرسية على إعطاء ندوات لألهالي توضح   1
  .أهمية النشاط الرياضي وفائدة على الجسم

3.01  60
.2  

  متوسط

تحث اإلدارة المدرسية الطلبة على عمل مجالت حائط تبين   2
  .هزة الجسم المختلفةفوائد النشاط الرياضي على أج

3.44  68
.8  

  متوسط

تبين اإلدارة المدرسية للطلبة أن النشاط الرياضي يساعد على   3
  .التخلص من بعض فضالت الجسم عن طريق العرق

  متوسط  67  3.35

توضح اإلدارة المدرسية للطلبة أهمية األنشطة الرياضية   4
  .وفوائدها الصحية

3.57  71
.4  

  مرتفع

لمدرسية للطلبة أن ممارسة األنشطة الطالبية تبين اإلدارة ا  5
  .الخفيفة تعمل على الحفاظ على السكر بالجسم

  متوسط  64  3.20

تبين اإلدارة المدرسية للطلبة أن ممارسة األنشطة الرياضية   6
  .تعمل على زيادة التمثيل الغذائي

3.14  62
.8  

  متوسط

لتخلص تشجع اإلدارة المدرسية على ممارسة النشاط البدني ل  7
  .من أمراض العصر

  متوسط  66 3.30

65 3.29  الدرجة الكلية للمجال الصحي
.8 

  متوسط

  .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

الرياضي في منطقة النشاط الحكومية في مدى اهتمام مدراء المدارس أن ) 12(يتضح من نتائج الجدول رقم 
كان مرتفعا  الصحيلفقرات المجال  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهات شمال الضفة الغربية من

، بينما جاء مدى االهتمام متوسطا على %)71.4(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها ) 4( على الفقرة
وفيما يتعلق ). %68.8 - %60.2( ما بينالنسبة المئوية لالستجابة عليها  تراوحتحيث  جميع الفقرات المتبقية،

الرياضي في منطقة شمال  النشاطالحكومية في مدى اهتمام مدراء المدارس ل للمجال الصحيبالدرجة الكلية 
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ا، حيث بلغت النسبة المئوية كان متوسط التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتالضفة الغربية من 
  %).65.8(لالستجابة 

 :المجال النفسي - 5

لمدى اهتمام  لفقرات المجال النفسي لالستجابة المئوية والنسب الحسابية متوسطاتال): 13(رقم الجدول
 ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  النشاط الرياضيالحكومية في مدراء المدارس 

  .)249=ن( التربية الرياضية

ا
  لرقم

 متوسط  الفقرات
  *االستجابة

مدى   %
  االهتمام 

ارة المدرسية للطلبة أن االلتزام باألنشطة توضح اإلد  1
  .الرياضية يحد من العزلة والعدوانية لدى الطلبة

3.59  71
.8  

  مرتفع

توضح اإلدارة المدرسية للطلبة أن االلتزام باألنشطة   2
  .الرياضية يقلل من التوتر وتساعد على التفكير بايجابية

3.49  69
.8  

  متوسط

يغ الطاقة السلبية لدى بعض تحث اإلدارة المدرسية على تفر  3
  .الطلبة من خالل النشاط الرياضي

  مرتفع  74  3.70

تعمل اإلدارة المدرسية على حل مشكلة االضطهاد لدى بعض   4
  .الطلبة من خالل النشاط الرياضي

3.43  68
.6  

  متوسط

تعمل اإلدارة المدرسية على عمل أنشطة رياضية أثناء   5
  ف المدرسياالستراحة للتقليل من مظاهر العن

3.69  73
.8  

  مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسية على تحقيق الرضا النفسي لدى بعض   6
الطلبة المشاركين في األنشطة الرياضية من خالل المحفزات 

  .كالجوائز وغيرها

3.71  74
.2  

  مرتفع

تعمل اإلدارة المدرسة على معالجة ظاهرة الهروب من   7
  .ة األنشطة الرياضيةالمدرسة لدى بعض الطلبة من خالل ممارس

3.41  68
.2  

  متوسط

تعمل اإلدارة المدرسية على دعم األنشطة الرياضية الصباحية   8
  .للتقليل من ظاهرة التأخر الصباحي

3.82 76
.4  

  مرتفع

  مرتفع 72 3.60  الدرجة الكلية للمجال النفسي

  .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

الرياضي في منطقة النشاط الحكومية في مدى اهتمام مدراء المدارس أن ) 13(نتائج الجدول رقم يتضح من 
على كان مرتفعا  النفسيلفقرات المجال  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتشمال الضفة الغربية من 

، بينما جاء )%76.4 - %71.8( نما بي النسبة المئوية لالستجابة عليها تراوحتحيث ) 8، 6، 5، 3، 1(الفقرات 
 على التواليالنسبة المئوية لالستجابة عليها  كانتحيث  ،)7، 4، 2(الفقرات مدى االهتمام متوسطا على 

)69.8%  ،68.6% ،68.2% .(  

الرياضي في  النشاطالحكومية في مدى اهتمام مدراء المدارس ل للمجال النفسيوفيما يتعلق بالدرجة الكلية 
، حيث بلغت النسبة كان مرتفعا التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتالضفة الغربية من منطقة شمال 

  %).72(المئوية لالستجابة 

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني خالصة - 6
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لمدى اهتمام  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب للمجاالت والدرجة الكلية): 14(الجدول رقم 
 ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  النشاط الرياضيالحكومية في دارس مدراء الم

  .)249=ن( التربية الرياضية

الر
  قم 

متوسط   المجاالت
  *االستجابة

  مدى االهتمام  ترتيبال  %

  مرتفع جدا  األول 80.2 4.01  اإلداري  1

  مرتفع  الثاني 75.8 3.89  اإلمكانات المادية  2

  مرتفع  الثالث 72.2 3.62  جتماعياال  3

  متوسط  األخير 65.8 3.29  الصحي  4

  مرتفع  الرابع  72  3.60  النفسي  5

  مرتفع    73.6  3.68  الدرجة الكلية     

 .النسبة المئوية لالستجابة% درجات، ) 5(أقصى درجة لالستجابة *

في منطقة  النشاط الرياضية في الحكومي المدارس مدى اهتمام مدراءأن ) 14(يتضح من نتائج الجدول رقم 
كان مرتفعا، حيث بلغت النسبة المئوية  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتشمال الضفة الغربية من 

، %)80.2(، وجاء المجال اإلداري في الترتيب األول بنسبة مئوية لالستجابة مرتفعة جدا %)73.6(لالستجابة 
، ويليه المجال %)75.8(ي الترتيب الثاني بنسبة مئوية لالستجابة مرتفعة ويليه مجال اإلمكانات المادية ف

، ويليه المجال النفسي في الترتيب الرابع %)72.2(االجتماعي في الترتيب الثالث بنسبة مئوية لالستجابة مرتفعة 
ئوية لالستجابة ، بينما جاء المجال الصحي في الترتيب األخير بنسبة م%)72(بنسبة مئوية لالستجابة مرتفعة 

  .يبين ذلك) 2(والشكل البياني رقم %). 65.8(متوسطة 

  

متوسط االستجابة للمجاالت والدرجة الكلية لمدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية ): 2(الشكل البياني رقم 
  .التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتمن في النشاط الرياضي 

أن هناك اهتمام باألنشطة الرياضية والتشجيع ) 14( األول من الجدول رقممن نتائج السؤال  ونيرى الباحث
على القيام بمثل هذه األنشطة، حيث أظهرت النتائج مدى االهتمام اإلداري بمثل هذه األنشطة في المقام األول 

والميدانية ما اإلمكانات المادية بالدرجة الثانية، وذلك يعود لوجود إدارات مدرسية تحمل من الخبرة العلمية 
يمكنها من توفير مستلزمات األنشطة الرياضية ، وإيمان هذه اإلدارات بفوائد األنشطة الرياضية االجتماعية، 
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 ramzi )2009( ،ababnehوجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة كل من، . والنفسية، والصحية
)2004( ،mashni )2002( .ة مختلفة مع نتائج دراسة كل من، وجاءت نتائج الدراسة الحاليandrson 
)2007( ،jon )2004.(  

  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث: ثالثاً 

حصة التربية الرياضية الحكومية في  المدارس هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى اهتمام مدراء
تبعا  التربية الرياضية ومعلمات يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  والنشاط الرياضي

    ؟)الجنس، المحافظة(لمتغيرات 

 -Independent- Samples- T(لمجموعتين مستقلتين ) ت(ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام اختبار 
Test( لداللة الفروق تبعا لمتغير )تبين ذلك) 15( ونتائج الجدول، )الجنس .   

 المدارس لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق في مدى اهتمام مدراء )ت(نتائج اختبار ): 15(الجدول رقم 
 يمعلمنظر  وجهاتفي منطقة شمال الضفة الغربية من  حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضيالحكومية في 

  ).249=ن(تبعا لمتغير الجنس  التربية الرياضية ومعلمات

  الجنس               

  

  المتغيرات

  معلم 

  )130=ن( 

  معلمة

  )119=ن( 

  قيمة

  )ت(

مستو
  *ى الداللة

المتو
  سط

االنح
  راف

المتو
  سط

االنح
  راف

حصة التربية 
  الرياضية

3.47  0.6
2  

3.70  0.51   - 
3.156  

0.00
2*  

0.7  3.57  النشاط الرياضي
3  

3.80  0.61   - 
2.605  

0.01
0*  

ً  دال*       ).247(، درجات الحرية )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا

في  )α ≥ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )15(تضح من نتائج الجدول رقم ي
مدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي في منطقة شمال الضفة 

يظهر ) 3(شكل البياني رقم ولصالح المعلمات، وال نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية وجهاتبين الغربية 
  .ذلك

  

  

  متوسط االستجابة لمدى اهتمام مدراء المدارس الحكومية في حصة ): 3(الشكل البياني رقم 

أن  ونيعزو الباحث .نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية وجهاتمن  التربية الرياضية والنشاط الرياضي
بية الرياضية واألنشطة الرياضية أكثر من مدراء ذلك يعود إلى اهتمام مديرات المدارس في حصص التر
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المدارس، ويتم الحفاظ على األدوات الرياضية واالهتمام بها من قبل الطالبات أكثر من الطالب، ويعود ذلك 
االهتمام من قبل مديرات المدارس بحصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي إلى سياسة وزارة التربية والتعليم 

 .الرياضية إلى تنمية وتطوير الرياضة النسائية ودعم المشاركات على المستوى المحلي والدوليواالتحادات 
وجاءت نتائج الدراسة الحالية  ). abdelhaq )2005جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة كل من، 

  ).hamadna and qudah )2007( ،hejazi )2004مختلفة مع نتائج دراسة كل من، 

  

   

  :االستنتاجات

لتربية الرياضية والنشاط المدارس الحكومية في حصة ا ء ومديراتهناك اهتمام واضح من قبل مديرا  - 
  .ولكن االهتمام اكثر من المديرات الرياضي

  .تعمل إدارة المدرسة على توفير مستلزمات حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي - 

  .ة الرياضية والنشاط الرياضي مقارنة بالمواد العلميةعدم اهتمام األهالي في حصة التربي - 

  .ال تعالج اإلدارة المدرسية مظاهر االضطراب واالكتئاب النفسي من خالل حصة التربية الرياضية - 

  .ال تعمل إدارة المدرسة على توضيح الفوائد الصحية لحصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي - 

  :التوصيات

  .من قبل المسئولين بحصة التربية الرياضية والنظر إليها كمادة أساسية ضرورة االهتمام -  

  .وتزويد المدارس الحكومية بمعلمين مؤهلين علميا وعمليا

  .على االهتمام بحصة التربية والمشاركة في األنشطة الطالبية لبةحث الط - 

   .صحية والنفسيةتوعية األهالي في حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي وفوائدها ال - 

ضرورة القيام بعمل ندوات تبين فوائد حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي الصحية ودورها في  - 
  .معالجة أمراض العصر من قبل ادارة المدرسة

توضح اإلدارة المدرسية لألهالي فوائد حصة التربية الرياضية والنشاط الرياضي ودورها في حل المشاكل  -
 .الطالبالنفسية لدى 
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