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  ملخص
رة الطائرة في محافظة  ة الك ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم المعوقات التي تواجه لعب

رات  إربد من وجھة أثير متغي ى ت رة، (نظر معلمي التربية الرياضية، والتعرف عل الجنس، الخب
نھج الوصفي ) المؤھل العلمي م استخدام الم هفي درجة المعوقات، وت ة الدراسة إذ  لمالئمت لطبيع

معلم ومعلمة، تم اختيارھا بالطريقة العشوائية واختبارھا بواسطة ) ٨٣(تكونت عينة الدراسة من 
تبانه د اس ان إذ تكونت من مع ل الباحث يس خمسة مجاالت ھي ) ٥٢(ة من قب رة تق ات (فق المعوق

اتة التدريس، قالمعوقات المرتبطة بطريالمتصلة بالمنھاج،  ة،  المعوقات المتصلة باإلمكان المادي
أظھرت نتائج الدراسة أن و) المتصلة بالنظرة االجتماعية المعوقات المتصلة بالمدرس، المعوقات

ا المعوقات ا د كانت بدرجة متوسطة، كم ظھرت ألتي تواجه لعبة الكرة الطائرة في محافظة إرب
رة الطائرة في  ة الك ي تواجه لعب ات الت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعوق

ان محافظة إربد تعزى لمتغير ا ك ر الجنس وسنوات الخبرة، بينم ر متغي روق ألث اك ف المؤھل  ھن
  .حملة شھادة الدبلومرھا حدة العلمي وبلغ أكث

  .المعوقات التي تواجه الكرة الطائرة، منھاج الكرة الطائرة: الكلمات الدالة
 
Abstract 

The study aimed to identify the important obstacles which face 
Volleyball in Irbid Directorate from viewpoint of Physical education 
teachers, and to determine whether variables such as gender, experience 
and education affect these obstacles. The descriptive method was used in 
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this study. The study sample was (83) teachers, which were chosen 
randomly. A questionnaire was prepared by the researchers which 
consisted of (52) terms and measured five domains: Curricula obstacles, 
financial obstacles, teaching techniques obstacles, teacher's obstacles and 
local community obstacles. The study results showed that the obstacles 
which face volleyball were moderate. Also, there were no significant 
differences attributable to gender and experience, but there were 
significant difference attributable to education, and the most acute 
pertained to Diplomas. 

Key words: Obstacles that face Volleyball, Volleyball Curricula.   
  

  المقدمة وأھمية الدراسة
املة  ة الش ي التنمي ديث ف ى التح ة إل وطن العربي ي ال ية ف ة الرياض ات التربي عت كلي د س لق

ة  والمتسارعة مما أثر على المجاالت ة بتنمي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتركت أثار إيجابي
دالنواحي الشخصية ا ات ح سواء . جانب الرياضيت من التطور باللمتعددة إال أنھا برزت معوق

ى  ا أدى إل ا يختص بسمات المدرس مم ة أو م دريس المتبع ة الت رر أو بطريق اج المق ان بالمنھ أك
دريس ومساعدة الطالب  اء بمستوى الت دة لالرتق يلة جدي االھتمام باالقتصاد المعرفي بوصفه وس

  .على التكيف والتفاعل بما حوله

المعوقات التي تواجه المدرس ھي مستلزمات أن أھم ) ٢٠٠٧التميمي والخميس، ( اإذ يشير
داد المدرس إعدادا  دريس وعدم إع اليب الت ق واس اھج وطرائ ي المن دريس والقصور ف ا الت علمي

ه  ى عاتق اة عل األدوار الملق ام ب ى القي ه وتساعدة عل اءة والتي تؤھل ومھنيا بمستوى عال من الكف
  .مربيا ومدرسا وموجھا وقائدا

رى  فار، (وي ة أ) ٢٠٠٩الص و الدعام ه ھ درس ألن ھا الم ي أساس دريس ھ ات الت ن معوق
درس  مكانات واألدوات من اجلإللة في الطالب والمنھج باإلضافة إلى الرئيسية المتمث اء ب االرتق

  .التربية الرياضية نحو األفضل

ة في ) ٢٠٠٢أبو دلبوح، (مع ما أشار إليه  انويتفق رأي الباحث أن المدرس ھو حجر الزاوي
ة  دى العملي اوز م اھيم يتج ؤھالت ومف ن م وي م ا يحت ى االختصاص بم ز عل ية والتركي التدريس

ة  ى اكتساب المعلوم ة عل ة سوف يساعد الطلب ارات التعليمي ان المدرس المھ تطبيقھا العملي فإتق
ة  النواحي البدني اء ب ى االرتق وتطبيقھا بدقة متناھية وتزيد لديه الثقة بالنفس والتي تؤدي بدورھا إل

ة أداء والمھا ام ومراقب يم االھتم ة والتعل ى وزارة التربي رية في لعبة الكرة الطائرة، لذلك يجب عل
  .المدرس أثناء الخدمة بما يتناسب مع طبيعة عمله
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ن  ال م د ك افعي، (ويؤك ولي والش اء ) ٢٠٠٠الخ اس ارتق ي أس ية ھ ة المدرس أن الرياض
يلة  ات العصر ألن الوس ز وھي أساس متطلب باب الشعوب نحو التمي اء الش ي بن أثيرا ف ر ت األكث

ى  درة عل اب الق راد واكتس ية لألف مات الشخص ق الس اني بتحقي لوكي اإلنس ب الس ة للجان ومكمل
زات وھي أساس الصحة المشاركة اإليجابية في المجتمع وتمكين ذوي القدرات في تحقيق اإلنجا

  .اطنة الصالحةروح االنتماء من أجل المو قوام واالجتماعية والنفسية وغرسوسالمة ال

ة الرياضية ) ٢٠٠٩العودات والخصاونة، (ويشير  ي تواجه مدرس التربي ات الت أن المعوق
تتمثل في زيادة العبء على المدرس من خالل زيادة عدد الطلبة والحصص المخصصة للمدرس 
وفر مالعب خاصة لممارسة النشاط الرياضي  باإلضافة للضعف والقصور في المنھاج وعدم ت

ة ألن مما انعك ة البدني اج ال يحقق األھداف الس سلبا على الطالب في انخفاض مستوى اللياق منھ
  .المرجوة في زيادة رغبة الطالب

ان، (ويرى  ة الرياضية ) ٢٠١١العيف ة في درس التربي ات الشتراك الطلب ى وجود معوق إل
لمتبعة وعدم يرتبط بكل من المدرس والمتعلم ذاته واألھداف ومحتوى الدرس وطرائق التدريس ا

م  ى تعل لبا عل نعكس س زة الضرورية لممارسة الرياضة المدرسية والتي ت توفر األدوات واألجھ
د  تعلم وتزي ة للم ة البدني ة لتحسين اللياق ات البدني المھارات الحركية والتي تستخدم في أداء التمرين

  .من الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي

رة الطائرة ونظرا لما تقدم فإن الباحثان يران  ي تواجه رياضة الك ات الت م المعوق إلى أن أھ
ارات  وفر اختب ى عدم ت التقويم وإل رتبط ب اج المخصص الم وفر المنھ في محافظة إربد ھو عدم ت
ل  دة من قب ة معتم ى عدم وجود خطة علمي ين وإل مقننة لقياس المستوى المھاري والبدني للمتعلم

ى القصور الواضح بالمن رة المدرس باإلضافة إل ى ممارسة الك دم التشجيع عل اج المدرسي بع ھ
دوره  ذا ب نھج وھ ذ الم اح لتنفي اء الوقت المت دم إعط زة واألدوات وع ود األجھ دم وج ائرة وع الط
د  اج والتأكي د أھداف المنھ يعود إلى اإلدارة واإلشراف في وزارة التربية والتعليم لذلك يجب تحدي

يل ة الحص ة بتنمي ين والطلب ة المدرس ى معرف م عل اتھم ودوافعھ د اتجاھ ديھم وتحدي ة ل ة المعرفي
واحي  اس الن امج لقي ة من خالل وضع برن ات العمري لممارسة لعبة الكرة الطائرة واالھتمام بالفئ
  .التعليمية والتدريبية لديھم ألنھم يشكلون اللبنة األساسية في تطوير وممارسة لعبة الكرة الطائرة

إلى أن مدرسي التربية الرياضية ) ,Dunham  (1999، )٢٠٠٢عالوي، (ويشير كال من 
ى يواجھون ضغوطا نفسية كبيرة والذي يعيق أداء المدرس ويحول دون أدا اة عل ء الواجبات الملق

دو ه كق لوكياتعاتق ى س ؤثر عل ا ي وترا و ة مم ا مت ه قلق تعلم ويجعل ق الم ة مصادر تتعل اك ثالث ھن
ى  ب، وعدم بالمعوقات النفسية وھي زيادة المھام الملقاة عل در س والمشكالت السلوكية للطال الم

ة  ة لممارس داد الطلب ادة أع ى زي درس باإلضافة إل اتق الم ى ع اة عل ات الملق م اإلدارة للواجب تفھ
ي  تمتع ف ب ويس ا الطال ي يحبھ ة الت ار اللعب ي اختي ول ف ة والمي دم الرغب ي وع اط الرياض النش

ل المدرس و نعكس ممارستھا باإلضافة إلى عدم التشجيع من قب ا ي اإلدارة واألھل واألصدقاء مم
  .سلبا على أداء المتعلم
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ير ي ت (Hill, 2005) ويش اس ف ي األس ية ھ ة المدرس ة أن الرياض ول نمي ات ومي اتجاھ
الممارسين للنشاط الرياضي وھي تبدأ من الطفولة حتى الوصول إلى المستوى التنافسي، والعمل 

ة على تحديث المنھاج والوسائل واألساليب العل مية للوصول إلى الرياضة الشاملة لتحقيق المواطن
  .الفعالة

ابق نحو  ا والتس ا ومفاھيمھ ائرة بتحديث مناھجھ رة الط ة الك ي لعب الم ف دأت دول الع ذلك ب ل
حيحة  ة الص وات التعليمي اع الخط ك باتب ق وذل توى الفري د مس ا بتحدي ازات العلي ق اإلنج تحقي

  .إلى مرحلة إتقان المھارةوالتدريب المستمر على المھارات حتى تصل 

ك  ى ذل د عل ي(وأك اري ) ٢٠٠٩، زك توى المھ ع المس رة ارتف نوات األخي ي الس ه ف أن
وير  املة لتط دريب ش ة ت الل وضع خط ن خ ائرة م رة الط دارس الك ي م دني ف ي والب والخطط

جل وتحسين الحالة النفسية والفسيولوجية والبدنية لالعب من ا المھارات األساسية بالكرة الطائرة
  .في الوطن العربي انتشارھا

ة شھدت تطور سريعا في أداء  انون اللعب ى ق ي طرأت عل ويرى الباحثان أن التعديالت الت
ر  ديرات غي تخلص من التق ا ال دم العلمي يفرض علين المھارات األساسية بكرة الطائرة، وأن التق

ق أسس علمي ا وف داد فرقھ الم بإع ذلك أخذت دول الع ة صحيحة إال أن الموضوعية للتشخيص ل
اج والمدرب واإلدارة والمدرس وعدم  رة الطائرة تتضمن المنھ ة الك ھناك معوقات تعترض لعب

ا  د عليھ ي يعتم ة الصحيحة الت ة التدريبي ة والخط دات الحديث زة والمع وفر األجھ ق ت ق وف الفري
ذه العوامل قانون اللعبة كل  حديثة وعدم مواكبة التعديالت الحديثة التي طرأت على إستراتيجية ھ

داإلنجازات الرياضية في  اعترضتالتي  ذه الدراسة لتلقي الضوء محافظة إرب ذلك جاءت ھ ، ل
رة  اج الك ي منھ ة الرياضية ف ات التربي ي ومعلم ه معلم ي تواج ات الت م المعوق ى أھ ائرة عل الط

تكون المناسبة للتخلص من ھذه المعوقات واتخاذ القرارات المناسبة لووضع الحلول والمقترحات 
قحافزا إلجراء المزيد من ھذه الدراسات  اج الصحيح من أجل إعداد الطالب إعداد  لتطبي المنھ

  .ونفسيا لذلك جاءت الحاجة إلى ضرورة تحديد ھذه المعوقات خططياو ومھا رياسليما بدنيا 
  

  أھداف الدراسة
  :ھدفت الدراسة إلى تحقيق اآلتي

ة الطائرة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية التعرف إلى المعوقات التي تواجه لعبة الكر .١
  .في محافظة إربد

ي  .٢ دى معلم ائرة ل رة الط ة الك ه لعب ي تواج ات الت ة المعوق ي درج تالف ف ى االخ رف إل التع
ومعلمات التربية الرياضية في محافظة إربد تبعا الختالف الجنس وسنوات الخبرة والمؤھل 

  .العلمي
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  تساؤالت الدراسة
ة الرياضية في ما ھي المعو .١ قات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة لدى معلمي ومعلمات التربي

  محافظة إربد؟

ة  .٢ د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ي ) ≤ α0.05(ھل توجد ف ات الت في المعوق
د تعزى  ة الرياضية في محافظة إرب دى معلمي ومعلمات التربي تواجه لعبة الكرة الطائرة ل

  ى مجاالت الدراسة واألداة ككل؟لمتغير الجنس عل

ة   :ثالثا .٣ د مستوى الدالل ة إحصائية عن ات  )≤ α 0.05(ھل توجد فروق ذات دالل في المعوق
د  ي محافظة إرب ة الرياضية ف ات التربي دى معلمي ومعلم ائرة ل رة الط ة الك ي تواجه لعب الت

  تعزى لمتغير سنوات الخبرة  على مجاالت الدراسة واألداة ككل؟

ة ھل   :ربعا .٤ د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ات  )≤ α0.05(توجد ف في المعوق
د  ي محافظة إرب ة الرياضية ف ات التربي دى معلمي ومعلم ائرة ل رة الط ة الك ي تواجه لعب الت

  تعزى لمتغير المؤھل العلمي  على مجاالت الدراسة واألداة ككل؟
  

  مشكلة الدراسة
ي التطبيقي في إ رامج إن ضعف الجانب المھن ل في ب أھيلھم والتي تتمث عداد المدرسين وت

رة  اإلعداد واإلشراف والتقويم والقصور الواضح بالمناھج وأساليب التدريس كلھا تشكل حجر عث
أمام المدرس في التقدم واالرتقاء، وأھم المعوقات التي تواجه الرياضة المدرسية ھي عدم وجود 

  .ة الكرة الطائرةمستلزمات وأدوات ومالعب خاصة لممارسة رياض

ى  م عل ة الرياضية واطالعھ ام التربي ات وأقس ي كلي م ف ن خالل عملھ ان م د الباحث د وج وق
ة الرياضية نتيجة وجود  ل مدرسي التربي د والشكوى المستمرة من قب المدارس في محافظة إرب
ى ات مقتصرة عل ذه المعوق  معوقات تحول دون نشر وممارسة لعبة الكرة الطائرة سواء أكانت ھ
رورية  تلزمات الض وفر األدوات والمس دم ت دريس أم بع اليب الت ق وأس ى طرائ اج أم عل المنھ
ذه العوامل  ة الرياضية كل ھ ة لمدرسي التربي لممارسة لعبة الكرة الطائرة أو بالنظرة االجتماعي
ذه  د من دراسة ھ ان ال ب د فك ساعدت في قصور ممارسة رياضة الكرة الطائرة في محافظة إرب

ول  المعوقات اد حل ى إيج ا والعمل عل ا ومواجھتھ ى وجه الخصوص للوقوف عليھ وتحديدھا عل
د إذ أن المدرس  تساعد المدرسين والطلبة لنشر وممارسة رياضة الكرة الطائرة في محافظة إرب
ى النھوض بالرياضة  ؤدي إل ول سوف ي اد الحل ى إيج ة ومساعدته عل ة التعليمي ھو محور العملي

كل ا ي تش ية والت ي الالمدرس ى ف ة األول دعم عاقللبن ي ت ية الت ة الرياض د األندي ية لرف دة الرياض
  .المنتخب الوطني وتساعده بالنھوض وتحقيق اإلنجازات الرياضية
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  الدراسات السابقة
ي تواجه معلمي ) ٢٠١٠السرحان، (أجرى  ى المشكالت الت ى التعرف عل دراسة ھدفت إل

ة ومعلمات التربية الرياضية في لواء البادية  الشمالية الغربية ولواء البادية الشرقية، وتكونت عين
رة ) ٥١(معلما ومعلمة، واستخدم الباحث استبانة من تصميمية تكونت من ) ١٤٨(الدراسة من  فق

اعي  ال االجتم رية، والمج ة والبش ات المادي ي اإلدارة واإلمكان االت ھ ة مج ى أربع ة عل موزع
م الم ة أن أھ ائج الدراس ي وتوصلت نت واء والنفس ي ل ية ف ه الرياضة المدرس ي تواج كالت الت ش

  .البادية ھي قلة حصص التربية الرياضية وضعف اإلمكانات المادية والمنشآت الرياضية

رى  ي، (أج ة ) ٢٠١٠العل اج التربي ق منھ ه تطبي ي تواج ى الصعوبات الت دفت إل ة ھ دراس
اختالف الج ي، وھل تختلف الصعوبات ب ا لالقتصاد المعرف نس والمؤھل العلمي الرياضية وفق

ة الدراسة من  رة، تكونت عين ة من م) ١٢٠(والخب ا ومعلم م معلم ى، وت د األول ة إرب ة تربي ديري
فقرة توزعت على مجاالت ) ٤٠(استبانة من قبل الباحث كأداة لجمع البيانات، تكونت من  ميتصم

ي، تك( ة، االقتصاد المعرف ارات الحياتي ات، المھ ويم، النتاج تراتيجية التق اتاس ا المعلوم ) نولوجي
ذه  ا لھ ة الرياضية وفق اج التربي ق منھ وتوصلت نتائج الدراسة أن ھناك صعوبات كبيرة في تطبي
ى  المجاالت السابقة، ولم تظھر ھناك أية فروق تعزى لمتغير الجنس والمؤھل العلمي والخبرة عل

  .ة واألداة ككلمجاالت الدراس

ام  الم، (ق و س دفت التعرف) ٢٠١٠أب دريب معلمي  بدراسة ھ ي تواجه ت ات الت ى المعوق إل
ان ا إذا ك روق في  ومعلمات التربية الرياضية أثناء الخدمة لمحافظات غزة، والتحقق عم اك ف ھن

ي تواجه ) الجنس، الخبرة، المؤھل العلمي(بعض المتغيرات تعزى آلثر  ات الت في درجة المعوق
ة الرياضية المعلمين أثناء تدريبھم في الخدمة، تكونت عينة الدراس ة من معلمي ومعلمات التربي

ق ) ١٦٧(بغزة بعدد  ات عن طري ل الباحث  تصميممعلما ومعلمة، وتم جمع البيان تبانة من قب اس
ي ) ٥٠(تكونت من  ات الت ائج الدراسة أن المعوق ى خمس مجاالت وأظھرت نت فقرة موزعة عل

كبيرة جدا وإلى عدم وجود  تواجه معلمي ومعلمات التربية الرياضية بمحافظة غزة كانت بدرجة
ي  ية ف ة الرياض ات التربي ي ومعلم ه معلم ي تواج ات الت ي المعوق ائية ف ة إحص روق ذات دالل ف

  .)الجنس والخبرة والمؤھل العلمي( اتالتدريب أثناء الخدمة تعزى لمتغير

رى  تيوي، (أج اط ) ٢٠١٠ش ة النش ددات ممارس ع مح ى واق رف إل دفت التع ة ھ دراس
روق في محددات  الرياضي لدى العبي د الف ى تحدي ة، إضافة إل والعبات فرق األلعاب الجماعي

ة  دد العين غ ع كن وبل ان الس ة ومك وع اللعب رات الجنس ون ا لمتغي اط الرياضي تبع ة النش ممارس
د في ) ١٨٤( رة الي لة، ك رة الطائرة، الس رق ألعاب ك دارسالعبا والعبة لف ة  م طولكرم للمرحل

تبانة ا اس ق عليھ ة وطب ع  الثانوي ل الباحث بواق ن قب ددات م ة ) ٤٨(المح ى ثالث ة عل رة موزع فق
االت  ية، (مج ة، النفس ةاالجتماعي ة ) البيئي ددات ممارس ع المح ة ان واق ائج الدراس رت نت وأظھ

ة  دا وبنسبة مئوي ة ج ة كانت عالي رق األلعاب الجماعي ات ف ي والعب دى العب النشاط الرياضي ل
حصائية في محددات ممارسة النشاط الرياضي تعزى وأنه ال توجد فروق ذات داللة إ%) ٨٨(
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لمتغيرات الجنس ونوع اللعبة ومكان السكن ويوصي الباحث بنشر الوعي الرياضي لدى جمھور 
  .الطلبة خالل الندوات

رى  م، (أج دريب ) ٢٠٠٨القاس ه الت ي تواج عوبات الت م الص د أھ ى تحدي دفت إل ة ھ دراس
ى الميداني من وجھة نظر الطلبة السنة الر ابعة من داخل وخارج كلية جنوب الوادي والقائمين عل

دريس ) ١٢(طالب و) ٨٠(اإلشراف بالتدريب الميداني، وتكونت عينة الدراسة من  ة ت عضو ھيئ
اج، (فقرة موزعة على الصعوبات المرتبطة ) ٥٠(موجه وتكونت أداة الدراسة من ) ١٦(و المنھ

ات ال درس، االمكان داني، الم دريب المي رر الت ةمق ود ) مادي ى وج ة إل ائج الدراس لت نت وتوص
ى  رفين عل اق المش دم اتف ى ع داني وإل دريب المي رر الت ي مق ة ف ا الطلب رة يواجھھ صعوبات كبي

  .صياغة المنھاج بطريقة موحدة

رى  دا(أج ى المعوق) ٢٠٠٨ود، ال رف عل ى التع دفت إل ة ھ ة دراس ه أندي ي تواج ات الت
ة نظر اإل محافظات ة من وجھ وب األردني ة إحصائية الجن روق ذات دالل د ف ين، وھل توج داري

م ) ٧٦(لمتغير المؤھل العلمي والخبرة، وتكونت عينة الدراسة  ا، وت ة  تصميمإداري تبانة مكون اس
ن  ي ) ٤١(م االت ھ ة مج ى خمس ت عل رة وزع ات (فق ي، االمكان اعي، الفن اإلداري، االجتم

ين ات الالعب ية، حاج ا) الرياض ة أن ھن ائج الدراس رت نت ا وأظھ دا تواجھھ رة ج ات كبي ك معوق
األندية في محافظات الجنوب األردنية، وإلى وجود فروق معنوية لصالح اإلداريين تعزى لمتغير 

  .المؤھل العلمي ولصالح البكالوريوس عن الدراسات العليا

دراسة ھدفت إلى التعرف على أھم المعوقات المھينة التي تواجه ) ٢٠٠٩القدومي، (أجرى 
ي ومعلم ة معلم ى عين ة عل راء الدراس م إج ائرة وت رة الط ولكرم بك ي ط ة الرياضية ف ات التربي

ى خمسة مجاالت ) ٦٩(معلما ومعلمة طبق عليھا استبانة تضمنت ) ٩٢(قوامھا  فقرة وزعت عل
  :ھي

اء ( وي، أولي راف الترب ية، اإلش ات واألدوات الرياض اج، األمكان ية، المنھ اإلدارة المدرس
تائج الدراسة أن درجة المعوقات المھنية كانت كبيرة وخاصة في مجال وتوصلت ن) أمور الطلبة

  .المنھاج واألدوات واإلمكانات الرياضية

دراء الرياضة  (Anderson, 2007)أجرى  ا م ي يواجھھ ى المشكالت الت دراسة ھدفت إل
واليات منطقة تعليمية مختلفة في ال) ٥٢(والمدرسين للمرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من 

والي  ائج أن ح ارت النت دة وأش ة الرياضية ) ٤٧(المتح رامج التربي ي ب اركون ف ن الطالب يش م
المدرسية التي يقدمھا مدراء المدرسة وأن ھناك ضغوط كبيرة تواجه الرياضة المدرسة مرتبطة 

  .بميزانية الرياضة في المدرسة بسبب نقص الدعم الفعال في المناطق التعليمية

رى  ه اإلدارة  (John, 2004)أج ي تواج ات الت م المعوق ى أھ رف عل دفت للتع ة ھ بدراس
املين ) ١٠٨(الرياضية في والية أرھايو بأمريكا، وتكونت عينة الدراسة من  ين والع من اإلداري

ن  ة م ت أداة الدراس ة، وتكون ادات الرياضية المحلي ي االتح االت ) ٣٨(ف ى مج ة عل رة موزع فق
دا تواجه ) التقويمالتخطيط، والموارد المالية، ( وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك معوقات كبيرة ج
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ية و وداإلدارة الرياض دم وج ة  ع درس التربي يم ل ة التقي راء عملي ي إلج ار حقيق وح معي وض
  .الرياضية

  
  الطريقة واإلجراءات للدراسة

  منھج الدراسة
  .ئمته للدراسةاألسلوب المسحي المناسب لطبيعة الدراسة والمنھج لمال اناستخدم الباحث

  مجتمع الدراسة
ة الر ي التربي ع معلم ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم ام تك د للع ة إرب ي محافظ ية ف ياض

  .معلما ومعلمة) ٤١١(، والبالغ عددھم ٢٠١٠الدراسي

  عينة الدراسة
ة العشوائيةتم اختيار عينة الدراسة من معلمي التربية الرياضية بالطريقة  ، إذ بلغ حجم العين

ا) ٩٨( ة من  معلم تبعاد )مجتمع الدراسة(ومعلم امالت ) ١٥(، واس م إجراء مع ة ت ا ومعلم معلم
ن  ة م ة مكون ى عين اءا عل ة بن ذه الدراس ل ھ م تحلي د ت ه فق يھم، وعلي ات األداة عل ا ) ٨٣(ثب معلم

درھا  ة ق بة مئوي ة وبنس م %) ٢٠(ومعلم دول رق ع والج ة للمجتم ل العين بة تمثي ن نس ين ) ١(م يب
  .حسب متغيرات الدراسة فراد العينةتوزع أ

  .التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة:  )١(جدول 

  النسبة  التكرار  الفئات  المتغير

  ٤٩.٤  ٤١  ذكر  الجنس
  ٥٠.٦  ٤٢  انثى

  سنوات الخبرة
  ٣٨.٦  ٣٢   ٥-٣من 
  ٢٤.١  ٢٠  ١٠-٦من 

  ٣٧.٣  ٣١  سنوات ١٠أكثر من 

  المؤھل
  ٢٥.٣  ٢١  دبلوم

  ٦٦.٣  ٥٥  بكالوريوس
  ٨.٤  ٧  ماجستير

  ١٠٠.٠  ٨٣  المجموع
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  أداة الدراسة
ة  تم تصميم استبانة للتعرف على المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة لدى معلمي التربي
ابقة ذات الصلة بموضوع  ات الس اث، والدراس ة األبح د مراجع د بع ة إرب ي محافظ الرياضية ف

  .فقرة) ٦٠(تكونت األداة بصورتھا األولية من  إذمجموعة محكمين الدراسة، ثم عرضت على 

درج  (Likert Scale)أداة الدراسة على نمط مقياس ليكرت الخماسي  وتم تصميم وھي تن
ةموافق بشدة، موافق بدرجة (وھي : تحت خمس فئات ، موافق بدرجة متوسطة، ال أوافق عالي

دا ة ج ة منخفض ق بدرج ة، ال أواف ة منخفض دة، ) بدرج ة واح دا درج ة ج ت منخفض وأعطي
ط، ومتوسطة ثالث درجات،  ةومنخفضة درجتان فق ع درجات،  وعالي خمس  وموافق بشدةأرب

  .درجات

الي  دريج الت تخدام الت م اس ة، ث راد العين تجابات أف ديرات اس د تق ل وتحدي راض تحلي وألغ
  :لمتوسطات تقديراتھم على مجاالت وفقرات أدوات الدراسة

  .فأعلى تقابل التقدير بدرجة عالية) ٣.٥(ابية للتقديرات من المتوسطات الحس −

  .بدرجة متوسطةتقابل التقدير ) ٣.٤٩ -٢.٥(المتوسطات الحسابية للتقديرات من  −

  .فأقل تقابل التقدير بدرجة منخفضة) ٢.٤٩(المتوسطات الحسابية للتقديرات من  −

دكما اشتملت أداة القياس على معلومات عامة عن  − ر وتحدي ة وھي متغي ات الدراسة المطلوب
  ).الجنس، المؤھل العلمي، الخبرة(

  صدق أداة الدراسة
ين وعددھم  ة من المحكم ى لجن ين ) ١٠(للتأكد من صدق أداة الدراسة ثم عرضھا عل محكم

نھم  ب م ث طل ة، حي ات األردني ي الجامع دريس ف ة الت ن أعضاء ھيئ داءم دى  إب ول م رأي ح ال
م  السالمة اللغوية لصياغة الفقرات د ت ي أدرجت ضمنھا، وق ومدى مالئمة الفقرات للمجاالت الت

ال  ن مج ا م ذفھا، أو نقلھ رات أو ح ادة صياغة بعض الفق ث إع ن حي ة م ات اللجن ذ باقتراح األخ
  .آلخر

ن  ة م ت األداة بصورتھا األولي رة، ) ٦٠(وتكون ن فق يم م ة التحك ى لجن ھا عل د عرض وبع
ذف  ديل وح افة وتع م إض ين ت اتذة المختص االت أو األس ى مج ع األداة إل رات وتوزي بعض الفق

  .مجاالت) ٥(فقرة توزعت على ) ٥٢(أصبحت األداة بصورتھا النھائية مكون من 

  ).١٢ -١(وتضمن الفقرات من : المعوقات المتصلة بالمنھاج .١

  .)٢٤-١٣(وتضمن الفقرات من : المعوقات المتصلة باإلمكانات المادية .٢

  .)٣٤-٢٥(وتضمن الفقرات من : سالمعوقات المتصلة بطريقة التدري .٣
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  .)٤٤ -٣٥(وتضمن الفقرات من : المعوقات المرتبطة بالمدرس .٤

  ).٥٢ -٤٥(المعوقات المتصلة بالنظرة االجتماعية  .٥

  ثبات أداة الدراسة
ى  ا عل ادة تطبيقھ ق األداة وإع ان بتطبي ام الباحث ات أداة الدراسة ق د من ثب ا ) ١٥(للتأك معلم

ا للمجاالت ومعلمة، تم حساب معامل ال اخ ألف ة كرونب داخلي حسب معادل ثبات بطريقة االتساق ال
ل  ألداة كك ه ل ت قيمت ل، إذ بلغ ذه )٠.٩٦(واألداة كك ات ھ بة لغاي ب مناس ذه النس رت ھ ، واعتب

  .الدراسة

  .معامل االتساق الداخلي كرونباخ للمجاالت واألداة ككل:  )٢(جدول 

  االتساق الداخلي  المجال
  ٠.٨٨  بالمنھاجالمعوقات المتصلة 

  ٠.٩٠  المعوقات المتصلة باإلمكانات المادية
  ٠.٨٧  المعوقات المرتبطة بطريقة التدريس

  ٠.٩٢  المعوقات المتصلة بالمدرس
  ٠.٩١  المعوقات المتصلة بالنظرة االجتماعية

  ٠.٩٦  األداة ككل
  

  سةمتغيرات الدرا
  :اشتملت ھذه الدراسة على المتغيرات التالية

  يرات المستقلةالمتغ  :أوال
  أنثى -ب    ذكر -أ :ولھا فئتان: الجنس

  دراسات عليا -ج    بكالوريوس -ب  دبلوم -أ :المؤھل العلمي وله ثالث فئات

  .سنوات فأكثر ١٠ -ج  سنوات ١٠-٦من  -ب  سنوات٥ -٣من  -أ :ولھا ثالث فئات: الخبرة

  المتغيرات التابعة: ثانيا
ابع ر الت ن :المتغي ة م ة الدراس تجابة عين ة  اس ى أداة الدراس ية عل ة الرياض ي التربي معلم

  .بقياس المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة في محافظة إربد ةالمتعلق
  

  المعالجة اإلحصائية
تخدام  ا باس بة لتحليلھ يالت اإلحصائية المناس تخدام التحل م اس ة ت ئلة الدراس ن أس ة ع لإلجاب

  :دام المعالجات اإلحصائية التاليةومعالجتھا إحصائيا إذ تم استخ (SPSS)برنامج 
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .١

  .)ت(اختبار  .٢

  .تحليل التباين األحادي، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية .٣

  .معامل االرتباط بيرسون .٤
  

  ناقشتھاعرض النتائج وم
ي تواجه لع ات الت اھي المعوق ى م ذي ينص عل رة عرض ومناقشة التساؤل األول وال ة الك ب

  الطائرة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة إربد؟

رات  ولإلجابة على ھذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفق
  ).٣(الدراسة كما ھو موضح بالجدول 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات: )٣(جدول 

المتوسط   الفقرة  ةالرتب  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ١.١٠  ٣.٥٨  ليس لدي الرغبة والميل لرياضة الكرة الطائرة   ١  ٣٥
  ١.١٩  ٣.٥٦  ال يتوفر في مدرستي وسائل تعليمية وتوضيحية  ٢  ١٨

ز قلي  ٣  ٣١ ية للعبأرك ارات األساس ى المھ ال ةمثل عل ل اإلرس
  ١.١٢  ٣.٥٥  واالستقبال

رح   ٤  ٢٦ ى ش ل عل م أعم ا ث ارة لفظي دون المھ ا ب ق عملي التطبي
  ٠.٩٥  ٣.٥٤  تصحيح األخطاء

  ١.٢٠  ٣.٥٣  ال يسھم المنھاج في تطوير لعبة الكرة الطائرة   ٥  ١٠

ة   ٦  ٣٩ و لعب الب نح ات الط ات واتجاھ ول ورغب ي مي ال أراع
  ١.١٧  ٣.٥١  الكرة الطائرة

ر   ٧  ٤١ ة غي ل الطلب ا يجع عيفة مم ية ض ع بشخص ين أتمت مھتم
  ٠.٢٨  ٣.٥٠  الكرة الطائرةبرياضة 

  ٠.٤٥  ٣.٤٩  ال أرتدي الزي الرياضي عند تدريس لعبة الكرة الطائرة  ٨  ٤٢
  ١.٠٧  ٣.٤٨  ال يراعي المدرس الفروق الفردية بين الطلبة  ٩  ٣٨

رة   ١٠  ٤٠ ارات الك ة ألداء مھ ة الالزم فات البدني ك الص ال أمتل
  ١.٢٠  ٣.٤٧  الطائرة

ا  ١١  ٢ رة الط اج الك ي منھ ين ال يراع روق ب ات والف ئرة اإلمكان
  ٠.٨٩  ٣.٤٣  مدرسة وأخرى

أداء   ١٢  ٣٠ ون ب دما يقوم دارتھم عن ة وق ار الطلب ي أعم ال أراع
  ٠.٣٨  ٣.٤٢  المھارات األساسية بكرة الطائرة
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة  الرتبة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ة لم  ١٣  ١٢ اج الحري ا ال يعطي المنھ ار م رة الطائرة الختي م الك عل
  ٠.٥٩  ٣.٤١  يتناسب مع واقع مدرستي

  ٠.٨٢  ٣.٤١  ال يسھم المنھاج بتحقيق الجانب الترويحي  ١٤  ٧

دريب   ١٥  ٤٩ اء الت زل إثن ن المن ائھم ع اد أبن ل البتع ايق األھ تض
  ١.٢٠  ٣.٤٠  والمنافسات

ائرة   ١٦  ٥١ رة الط ي الك ين مدرس ة ب ة االجتماعي عف العالق ض
  ١.١١  ٣.٣٨  لطلبةوذوي ا

  ١.٢١  ٣.٣٧  ال يراعي منھاج الكرة الطائرة الفروق الفردية بين الطلبة  ١٧  ٣
  ٠.٦٥  ٣.٣٥  ال أعمل على قياس أداء الطلبة بشكل مستمر  ١٨  ٣٢

ة وذوي   ١٩  ٥٠ ين إدارة المدرس ة ب ة االجتماعي عف العالق ض
  ١.٢٠  ٣.٣٤  الطلبة

  ١.٢١  ٣.٣٣  الطائرة بين الطلبة ال يسھم المنھاج في رفد بطوالت الكرة  ٢٠  ١١
  ١.٣٠  ٣.٣١  يستند المنھاج على أسس قديمة في عملية التقويم  ٢١  ٩

ن   ٢٢  ٤٨ ا م ة خوف ة اللعب ن ممارس ائھم م ور ألبن اء األم ع أولي من
  ١.٢٩  ٣.٢٩  اإلصابة

ق   ٢٣  ٣٤ ي ال تحق اج والت ررة بالمنھ دريس المق ة الت زم بطريق الت
  ١.٠٦  ٣.٢٨  األھداف الموضوعة

  ٠.٣٨  ٣.٢٧  المنھاج ال يحقق ميول ورغبات الطلبة  ٢٤  ٨

د   ٢٥  ٤٦ رة الطائرة بع أن ممارسة الك ة ب اعتقاد أولياء أمور الطلب
  ٠.٥٩  ٣.٢٦  انتھاء الدوام سيؤثر سلبا على دراستھم

دى   ٢٦  ٥ ليمة ل حية الس ادات الص رس الع اج  بغ ھم المنھ ال يس
  ٠.٦٩  ٣.٢٥  الطلبة

ة االجتما  ٢٧  ٥٢ عف العالق ائرة ض رة الط ي الك ين مدرس ة ب عي
  ٠.٢٨  ٣.٢٤  أنفسھم

ة   ٢٨  ٣٦ ى نشاط لعب ال أشعر بسعادة عند إعطاء درس يحتوي عل
  ٠.٦٤  ٣.٢٤  الكرة الطائرة

  ٠.٨٣  ٣.٢٣  ال يسھم المنھاج بغرس العادات الصحية السليمة للطلبة  ٢٩  ٦
  ٠.٥١  ٣.٢٢  يھتم المنھاج باإلعداد البدني والمھاري للطلبة   ٣٠  ٤
  ٠.٣٠  ٣.٢٠  استعين بطالب متمكن ألداء نموذج للمھارة المعطاة  ٣١  ٢٧

دارس   ٣٢  ٣٣ ين الم عب وب ين الش ات ب د مباري ى عق ل عل أعم
  ٠.٤٩  ٣.١٨  األخرى

د   ٣٣  ١٧ زة بع اكن لحفظ األدوات واألجھ ال يتوفر في مدرسي أم
  ٠.٥٨  ٣.١٧  االستعمال
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

سط المتو  الفقرة  الرتبة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

واد   ٣٤  ٤٤ اقي الم ل إدارة المدرسة كب ال أجد اھتماما كبيرا من قب
  ١.٣٠  ٣.١٤  األخرى

اعتقاد أولياء األمور بأن لعبة الكرة الطائرة تؤثر سلبا على   ٣٥  ٤٧
  ٠.٥٠  ٣.١٣  التكوين الجسماني والتنفسي لألبناء

ية   ٣٦  ٤٣ وم اإلدارة المدرس يال تق ائرة  بتفريغ رة الط اج الك لمنھ
  ٠.٣٢  ٣.٠٥  بشكل خاص

ى   ٣٧  ١ ري عل ب النظ ى الجان ائرة عل رة الط اج الك ز منھ يرك
  ٠.٤٧  ٢.٩٨  حساب الجانب العملي

ات   ٣٨  ٢١ اء المباري ة أثن ل الالزم ائل النق توفر إدارة المدرسة وس
  ١.٢١  ٢.٨٨  والمنافسات

رة عدم تفھم المجتمع المحلي للدور التربوي الذي   ٣٩  ٤٥ ه الك تلعب
  ٠.٤٢  ٢.٨١  الطائرة

  ١.٢٢  ٢.٧٨  تستخدم األدوات الخاصة باللعبة بصورة سليمة وصحيحة  ٤٠  ٢٤

زم   ٤١  ٢٥ درس باليلت ن الم دريس ع ي الت ائرة ف رة الط اج الك منھ
  ٠.٢٨  ٢.٦٣  قناعة تامة

رة   ٤٢  ٢٨ درس الك ة ل ة التعليم ي العملي ا ف تخدم التكنولوجي اس
  ٠.٥٢  ٢.٥٤  الطائرة

د ممارسة   ٤٣  ١٤ وفرة في مدرستي عن عوامل األمن والسالم مت
  ٠.٤٢  ٢.٤٨  لعبة الكرة الطائرة

يتوفر في مديرية التربية والتعليم صاالت خاصة لرياضة   ٤٤  ١٣
  ٠.٦٦  ٢.٤٣  الكرة الطائرة

رة الطائرة   ٥  ٣٧ اد الك دھا اتح ي عق شاركت بدورات تدريبية الت
  ٠.٥٩  ٢.٤٢  األردني

ارات   ٤٦  ٢٠ بة ألداء مھ تي مناس ي مدرس وفرة ف ات المت اإلمكان
  ٠.٣٦  ٢.٤١  الكرة الطائرة

  ٠.٤٨  ٢.٤٠  يتوفر في مدرستي ملعب للكرة الطائرة  ٤٧  ١٤

ة للعب   ٤٨  ١٥ دات واألدوات الالزم ي مدرستي كل المع وفر ف يت
  ٠.٩٨  ٢.٣٩  الكرة الطائرة

ة لميزان  ٤٩  ٢٣ ل ثاني ادر دخ ة مص وفر إدارة المدرس ة ال ت ي
  ٠.٣٨  ٢.٣٦  األنشطة الرياضية للكرة الطائرة

  ٠.٤١  ٢.٣٥  ال توفر إدارة المدرسة جوائز وحوافز للفائزين بالمنافسات  ٥٠  ٢٢

ة   ٥١  ٢٩ ية بلعب ارات األساس رار األداء للمھ ة تك ن الطلب ب م أطل
  ١.٢٥  ٢.٣٠  الكرة الطائرة بكثرة

  ٠.٣٨  ٢.٢٣  ف ومرافق صحية كاملةيتوفر في مدرستي غر  ٥٢  ١٦
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ا حسب حدتھا إذ يتضمن الجدول  ة تنازلي ابية مرتب يتضح من الجدول أن المتوسطات الحس
م  رة رق دة كانت الفق ات ح ر المعوق ي تنص ) ٣٥(أن أكث ل لرياضة "والت ة والمي دي رغب يس ل ل

م ) ١.١٠(وبانحراف معياري ) ٣.٥٨(سابي بمتوسط ح" الكرة الطائرة رة رق ا الفق في حيت تلتھ
ي ت) ١٨( ائرة "نص والت رة الط ة وتوضيحية لرياضة الك ائل تعليمي تي وس ي مدرس وفر ف ال يت

ابي  اري ) ٣.٥٦(بمتوسط حس انحراف معي م )١.١٩(وب رة رق اءت الفق نص ) ٣١(، وج ي ت والت
ة مثأركز قلي ية للعب ارات األساس ى المھ تقبالل عل ابيبمتوسط " ل اإلرسال واالس ) ٣.٥٥( حس

ارة "والتي تنص ) ٢٦(الفقرة رقم  ، ثم جاءت)١.١٢(ي اروبانحراف معي ى شرح المھ أعمل عل
ا  ملفظي ابي ث ط حس اء بمتوس حيح األخط دون تص ا ب ق عملي غ  التطبي انحراف ) ٣.٥٤(بل وب
ي تواج) ٠.٩٥(معياري ة في التحديات الت ا أھمي ة ه معلمي وتعد ھذه المعوقات من أكثرھ التربي

دم الرضين مالرياضية في محافظة إربد وشعور المعل م في بع ى أدائھ لبا عل نعكس س وظيفي ي ا ال
رة وعدم وجود تدريس لعبة الكرة الطائرة وعدم توفر األدوات الالزمة لممارسة لعبة الكرة الطائ

ا  ةأقامالتنافس بين الطلبة ب ي يواجھھ ات الت ذليل المعوق اون اإلدارة بت ة وعدم تع اءات المختلف اللق
ة الرياضية وعدم تناسب ه  معلمي ومعلمات التربي وم ب ذي يق ع حجم العمل ال عدد الحصص م

  .مدرس الكرة الطائرة

ة  ي التربي ا معلم ي يواجھھ ات الت ر المعوق ن  اكث رى م ارات دون األخ ى مھ ز عل والتركي
ذه  ائج ھ ق نت ي وتتف ب العمل ى حساب الجان ى إضاعة الوقت بالشرح عل الرياضية باإلضافة إل

أن ضعف الموارد المادية وعدم ) ٢٠٠٧خصاونة، ي والالمومن(سة مع ما أشار إليه كال من الدرا
توفر األدوات الالزمة لممارسة النشاط الرياضي وعدم وجود خطة موضوعية لممارسة األنشطة 
رة  الرياضية تعتمد على أساسيات البحث العلمي بسبب عدم وجود صاله خاصة لممارسة لعبة الك

  .الطائرة على وجه الخصوص

ائرة ھي المع ما: "السؤال األول رة الط ة الك ات التي تواجه لعب ا لمجاالت الدراسة وق تبع
  لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة إربد؟واألداة ككل 

ة ات المعياري ابية واالنحراف والنسبة  لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحس
د المئوية ة الرياضية لدرجة المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة ل ى معلمي ومعلمات التربي

  .يوضح ذلك) ٤(والجدول في محافظة إربد 

ي تواجه والنسبة المئوية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:  )٤(جدول  ات الت لمعوق
  .لعبة الكرة الطائرة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة إربد

المتوسط   المجال الرقم  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األھمية 
  النسبية

  %٦٦.٢  ٠.٨٥  ٣.٣١  المعوقات المتصلة بالمنھاج  ١  ١
  %٦٥.٦  ٠.٨٨  ٣.٢٨  المعوقات المتصلة بالمدرس  ٤  ٢
  %٦٥  ٠.٨٢  ٣.٢٥  المعوقات المرتبطة بطريقة التدريس  ٣  ٣
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   المجال الرقم  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
  النسبية

  %٦٤.٤  ١.٠٥  ٣.٢٢  المعوقات المتصلة بالنظرة االجتماعية  ٥  ٤
  %٥٠.٤  ٠.٩١  ٢.٥٢  المعوقات المتصلة باإلمكانات المادية   ٢  ٥

  %٦١.٨  ٠.٧٢  ٣.٠٩  األداة ككل

دول  ين الج ين ) ٤(يب ا ب ت م د تراوح ابية ق طات الحس اء ) ٣.٣١ -٢.٥٢(أن المتوس إذ ج
غ مجال المعوقا أعلى متوسط حسابي بل ى ب ة األول اج بالمرتب ة ) ٣.٣١(ت المتصلة بالمنھ وبأھمي
درھا  بية ق درس بمتوسط %)٦٦.٢(نس ات المتصلة بالم ال المعوق ة مج ة الثاني ي المرتب اله ف ، ت

درھا ) ٣.٢٨(حسابي بلغ  بية ق ة نس ات %)٦٥.٦(وبأھمي ة مجال المعوق ة الثالث اله في المرتب ، ت
درھا ) ٣.٢٥(تدريس بمتوسط حسابي بلغ المرتبطة بطريقة ال اله في %)٦٥(بأھمية نسبية ق ، وت

ة بمتوسط حسابي  النظرة االجتماعي ة ) ٣.٢٢(المرتبة الرابعة مجال المعوقات المتصلة ب وبأھمي
درھا  بية ق اء بالمرتب) ٦٤.٤(نس م ج لةث ات المتص ال المعوق رة مج ة  ة األخي ات المادي باإلمكان

درھا وب) ٢.٥٢(بمتوسط حسابي  بية ق ة نس ألداة ككل %) ٥٠.٤(أھمي غ المتوسط الحسابي ل وبل
  .وجاءت بدرجة متوسطة نوعا ما%) ٦١.٨(وبأھمية نسبية قدرھا ) ٣.٠٩(

رة الطائرة في  ي تواجه مدرسي ومدرسات الك ات الت لقد أشارت النتائج أن مستوى المعوق
ى عدم نوعا ما والتي تعزى إلى عد متوسطةتطبيق المنھاج كانت بدرجة  ود إل ا يع ة أسباب أھمھ

ة تزايد أعداد الطلبة في الصف الواحبالخطة التدريسية لكثرة  التقيد المواد التعليمي د والنشغالھم ب
األخرى وعدم التركيز على رغبة الطالب في تحديد اللعبة التي يحب أن يمارسھا وذلك من خالل 

ق وم ذه عدم مناسبة المھارات الموجودة في المنھاج في تطبي ة ھ ين الطلب ة ب روق الفردي اة الف رع
ود إل باب تع ائرة عاألس رة الط درس الك ا الم دم رض ارات ى ع ة المھ ي تأدي ة ف ويم الطلب ن تق

رة الطائرة ولضعف  كراتالمطلوبة بسبب قلة توافر األدوات من  ومالعب خاصة لممارسة الك
اج الكرة ق منھ ة في تطبي اون اإلدارة  التجھيزات، ولقلة توافر الوسائل التعليمي دم تع الطائرة ولع

دورات  ة ال بب قل ائرة بس رة الط درس الك ع م رى م واد األخ ة الم ن بقي رين م ين اآلخ والمدرس
  .الخاصة بكيفية تدريس المنھاج

ائا(ودراسة  (ANDERSON, 2002)وھذا ما أشار إليه دراسة  دراسة و) ٢٠٠٧ي، لھن
د، ( لوكية ب) ٢٠٠٦زاي ة س داف بطريق دم ديعأن صياغة األھ ى ع ؤدي إل ارات ي ه عن أداء المھ

ة، وأن  ه التعليمي ي عرض مادت درس ف ى أداء الم لبي عل نعكس س ذي ي ر ال ال األم دريس الفع الت
ي  كيالت ف ومات وتش ود رس دم وج ة وع ة الحديث ات التعليمي تخدام التقني ي اس اج ف ضعف المنھ

ولضعف صياغة المنھاج  المنھاج توضح الوحدات التعليمية الخاصة في تعليم المھارات األساسية
ة، ان بطريقة تتالءم مع المراحل التعليمية المختلف ذي يستدعي بنظر الباحث ى  األمر ال الوقوف إل

ذان  ا الطالب والمدرس الل ه بصورة يتقبلھ معايير الجودة في تطبيق منھاج الكرة الطائرة وإعادت
ة سواء ة المعيلھما محوران العملية التعليمية وذلك من خالل زيادة الحص رفية والنتاجات التعليمي
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لوكية  داف الس ياغة األھ ي ص ام ف عف الع ا الض واء يليھ دا س ى ح درس عل ب وللم ان للطال أك
رة  ة الك ة للعب ة والمھاري انوالتعليمي رأي الباحث ود ب ا يع ائرة وأيض ة  الط ادة التربي ع م بوض

درجة حرارة الجو في الرياضية في الحصص األخيرة وبالتالي يكون الطالب مرھقا وإلى ارتفاع 
يالمالعب ولعدم استخدام أدوا ال ف رة الطائرة من جراء  ت التقويم األساسية بشكل فع درس الك

ى مستوى  للتفوقفي استخدام االختبارات  الدقةعدم  درسعل ي ال ى مجموعات حسب مھوتقس م إل
ع مس مروق الفردية األمر الذي يستدعي لعدالف ة الضعفاء لرف درات الطلب القاسم، (تواھم متابعة ق

ل ) ٢٠٠٨ اء بتفعي يم لضمان االرتق ق جودة التعل ر لتطبي لذلك يجب تفعيل دور المدرسة في التغي
ة منھاج الكرة الطائرة وتطوير األھداف السلوك ة والمھاري ق ية والتعليمي تطوير الخطة عن طري

  .التدريسية الشاملة

لى وضع مجموعة من أن لضمان الجودة يجب التركيز ع (OKLAND, 2007)إذ يشير 
ه باستمرار وبفاصل  ة الرياضية وتقويم اج التربي ى المنھ املة عل ة الش اإلجراءات تتضمن الرقاب

  .زمني قصير

ى  ائم عل ال ق اج فع اك منھ ويرى الباحثان أن طبيعة التدريس بكرة الطائرة يلزم ان تكون ھن
ة توضيح المھارات األساسية ومواقف اللعب  ة ومشاھدة الطلب ينالمختلف ين دولي وأشرطة  لالعب

ى  ة عل ة والرسوم التوضيحية تساعد الطلب ادة التعليمي الفيديو واستخدام الحاسوب في عرض الم
ارات  تقبل المعلومات والتوجيه وتصحيح االخطاء أوال بأول تعمل على اكساب المعلومات والمھ

توى ا ز وأن يتناسب مس درس بالتشجيع والتعزي ة ال ن فعالي د م ة وتزي ة الحركي ن الناحي تعلم م لم
رار المالءم  اذ الق ك باتخ لھا وذل ة مع تسلس ارات التعليمي اط المھ تعلم وارتب ة ال العمرية مع مرحل

  .لألداء الحركي للمھارة المؤادة

ة الرياضية وصقل الطالب  وأن منھاج الكرة الطائرة مرتبط ارتباطا وثيقا مع مدرس التربي
ة الخبالمعلو ارة الحركي ديل المھ ات وتع ة اطئم ارات الحركي ابه المھ ة واكس جيع الطلب ة وتش

ة  ة حديث اليب تعليمي ى استخدام أس وإعدادھم للمنافسة مع المدارس األخرى تساعد المدرسين عل
تنعكس إيجابيا على دافعية المتعلمين نحو ممارسة المھارات األساسية بالكرة الطائرة ويرجع ذلك 

دريبات الخاصة ا ات والت ى تطوير التمرين ي إل ة ف ى اآللي تمر للوصول إل التكرار المس ة ب لمقترن
  .إدارة المھارة المؤداة

ع دراسة واتفقت نت ذه الدراسة م د (Molebash, 1999)ائج ھ ة ع ي أشارت أن قل  دوالت
امل ة الع ق المعرف ي تطبي توى بين ف دني مس ى ت ؤدي إل اج ي ة المنھ ع دراس وي وم ام الترب النظ

(Wingard, 2000) ى و ة والتي أشارت إل وفر األدوات والتكلف ا عدم ت ات منھ جود عدة معيق
ة التدريسية  والتقييم وعدم توظيف التكنولوجيا بطريقة علمية في المنھاج يؤدي إلى ضعف العملي

ة  ع دراس ة  (Bhillips, 2006)وم ع دراس ي، (وم وح األھ) ٢٠١٠العل دم وض داف أن ع
وح دم وض ى ع ؤدي إل ة ي ة البدني ة والحال لوكية والمھاري ة  الس اج التربي ق منھ ن تطبي م م الفھ

  .الرياضي في درس التربية الرياضية
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رة الطائرة وعدم  درس الك يرى الباحثان أن ضعف الموارد المالية وقلة الدعم المخصص ل
دم  الي ع الة وبالت ة والص ي المدرس ية ف زة الرياض وفر األجھ دم ت ين وع وافز للمدرس ديم الح تق

را ة التنظيم وسوء التخطيط الصحيح للب ات المادي تالءم مع اإلمكان ا ي رة الطائرة بم مج درس الك
رة الطائرة أدى  اج الك ة في منھ ة الحوافز التشجيعية للمدرسين وللطلب المتوفرة في المدرسة وقل
ات  ور المعوق ى ظھ افة إل د باإلض ة إرب ة محافظ ي مديري ائرة ف رة الط عف درس الك ى ض إل

ود إل رة الطائرة االجتماعية التي كانت بنسبة متوسطة يع ة درس الك م المجتمع ألھمي ى عدم تفھ
ور  اء األم ى أن أولي ود إل ائرة يع رة الط اط الك ة نش ى ممارس ل واإلدارة عل جيع األھ دم تش وع

ادات ى الع دني التحصيل الدراسي باإلضافة إل ن ت ائھم م ى أبن ون عل ي  يخش ائدة ف د الس والتقالي
ذا يتفق المجتمع األردني تشكل عائقا أمام المدرسين والطل بة في ممارسة درس الكرة الطائرة وھ

المومني والخصاونة، (ومع دراسة ) ٢٠٠١مسمار، (ومع دراسة ) ٢٠١٠السرحان، (مع دراسة 
ع ) ٢٠٠٧ ة وم م، (دراس ع ) ٢٠٠٨القاس داو(وم دومي، (و) ٢٠٠٨د، ال ع ) ٢٠٠٩الق وم

(ANDERSON. 2007)  ومع دراسة(John. 2004) ت كانت أن درجة المعوقات والصعوبا
ذليل  مرتفعة نوعا ما ويجب العمل على حلھا بأسلوب علمي صحيح مستند على البحث العلمي وت
رة  ة الك ة الرياضية وخاصة لعب ر التربي ى نش دف إل ليم يھ ى أداء س ات للوصول إل ذه المعوق ھ

  .الطائرة

ى : ثانيا ذي ينص عل اني وال ة بالتساؤل الث روق ذات "عرض النتائج المتعلق ھل توجد ف
ةد ائرة  )≤ α0.05( اللة إحصائية عند مستوى الدالل رة الط ة الك ات التي تواجه لعب في المعوق

ى مجاالت  ر الجنس عل د تعزى لمتغي ة الرياضية في محافظة إرب لدى معلمي ومعلمات التربي
   واألداة ككل؟ الدراسة
دول  ة :  )٥(ج ة وقيم ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ة الف (T)المتوس ي لدالل روق ف

المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة إربد 
  تبعا لمتغير الجنس

المتوسط  الجنس  المجاالت  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
(T)  

مستوى 
  الداللة

المعوقات المتصلة بمنھاج   ١
  الكرة الطائرة

  ٠.٨٣  ٣.٤٢  أنثى  ٠.٢٠٩  ١.٢٧  ٠.٨٧  ٣.١٩  ذكر

المعوقات المتصلة   ٢
  باإلمكانات المادية

  ٠.٩٧  ٢.٥٩  أنثى  ٠.٤٧٢ ٠.٧٢٣  ٠.٨٤  ٢.٤٤  ذكر

٣  
المعوقات المرتبطة بطريقة 

التدريس في لعبة الكرة 
  الطائرة

  ٠.٩١١  ٣.٢٥  ذكر
  ٠.٧٢٢  ٣.٢٠  أنثى  ٠.٧٩ ٠.٢٧١

  ٠.٨٧  ٣.٣٦  أنثى  ٠.٤٩  ٠.٧٠  ٠.٩١  ٣.٢١  ذكر  المعوقات المتصلة بالمدرس  ٤
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الجنس  المجاالت  الرتبة
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

قيمة 
(T)  

مستوى 
  الداللة

المعوقات المتصلة بالنظرة   ٥
  االجتماعية

  ٠.٩٨  ٣.٣٠ ذكر
  ١.٠٥  ٣.١٣ أنثى  ٠.٤٤  ٠.٧٨

  األداة ككل
 ٠.٤٨١  ٠.٦٨  ٣.٢٣ أنثى  ٠.٦٣٢    ٠.٧٧  ٣.٠٥ ذكر

دول  ن الج ح م ائية عن) ٥(يتض ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج   ة ـوى داللـد مستـع
)α0.05 ≥(  في المعوقات التي تواجه لعبةا لكرة الطائرة من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربية

ة ككل وكافة المجاالت الخمسة واألدا) الذكور، واإلناث(الرياضية في محافظة إربد بين الجنسين 
ة  ك ألن قيم ين  (T)وذل ال الجنس ود أن ك بب يع ة والس ا الجدولي ن قيمتھ ل م ي أق بة ھ المحتس

ذه الدراسة  ائج ھ يواجھون نفس المعوقات في انتشار لعبة الكرة الطائرة على حد سواء وتتفق نت
تيوي، (ومع دراسة ) ٢٠١٠سالم،  أبو(، ومع دراسة )٢٠١٠العلي، (مع دراسة  ومع ) ٢٠١٠ش

  ). ٢٠٠٧المومني والخصاونة، ( دراسة
ى : ثالثا ذي ينص عل ة بالتساؤل الثالث وال روق ذات "عرض النتائج المتعلق ھل توجد ف

ة  د مستوى دالل ائرة  )≤ α 0.05(داللة إحصائية عن رة الط ة الك ات التي تواجه لعب في المعوق
ر سنوات  زى لمتغي د تع ي محافظة إرب ة الرياضية ف ات التربي دى معلمي ومعلم ى ل رة عل الخب

  .مجاالت الدراسة واألداة ككل
آلثر متغير سنوات على مجاالت الدراسة  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين :  )٦(جدول 

  .واألداة ككل

مجموع  مصادر التباين  المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط
 المربعات

قيمة 
(T)  

مستوى 
  الداللة

لة ات المتص المعوق
  رةبمنھاج الكرة الطائ

 ٠.٧٣١  ٨٠ ٥٨.٤٥١ داخل المجموعات  ٠.٥٧ ٠.٥٧٢ ٠.٤١٨  ٢ ٠.٨٣٧ بين المجموعات
لة ات المتص المعوق

  باإلمكانات المادية 
 ٠.٨٣٦  ٨٠ ٦٦.١ داخل المجموعات  ٠.٨٢ ٠.١٩٩ ٠.١٦٧  ٢ ٠.٣٣٣ بين المجموعات

ة ات المرتبط المعوق
ي  دريس ف ة الت بطريق

 لعبة الكرة الطائرة

 ٠.٤٤٩  ٢ ٠.٨٩٩ تبين المجموعا
 ٠.٦٧٢  ٨٠ ٥٣.٧٥٣ داخل المجموعات  ٠.٥٢  ٠.٦٧

لة ات المتص المعوق
  بالمدرس

  ٠.٧٩  ٨٠ ٦٢.٨٦ داخل المجموعات  ٠.٥٨  ٠.٥٥ ٠.٤٣٣  ٢ ٠.٨٧ بين المجموعات
لة ات المتص المعوق
  بالنظرة االجتماعية

  ١.١١  ٨٠ ٨٨.٩٩ داخل المجموعات  ٠.٥٤١  ٠.٦٢  ٠.٦٩  ٢ ١.٣٨ بين المجموعات

 ٠.٥٣  ٨٠ ٤٢.٣ داخل المجموعات  ٠.٦٣٥  ٠.٤٦ ٠.٢٤١  ٢ ٠.٤٨٣ بين المجموعات  األداة ككل
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ر  ن يظھ دول م ة ) ٥(الج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج   أن
)α 0.05 ≥(  ة دى معلمي ومعلمات التربي رة الطائرة ل ة الك في درجة المعوقات التي تواجه لعب

رة الرياضي ر سنوات الخب ا لمتغي د تبع دى ة في محافظة إرب ات ل ى أن درجة المعوق دل عل ا ي مم
ة  معلمي ومعلمات التربية الرياضية كانت واحدة وأنھم يواجھون نفس الظروف المشكالت اليومي
ذه الدراسة مع دراسة  ائج ھ د وتتفق نت في مدى تقدم وانتشار لعبة الكرة الطائرة في محافظة إرب

  .(John, 2004)ومع دراسة جون ) ٢٠١٠أبو سالم، (ومع ) ٢٠١٠العلي، (

ى : رابعا ذي ينص عل ع وال روق ذات "عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الراب ھل توجد ف
ة  د مستوى الدالل رة  )≤ α 0.05(داللة إحصائية عن ة الك ات التي تواجه لعب في درجة المعوق

ر المؤھل العلمي  الطائرة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في د تعزى لمتغي محافظة إرب
  ".على مجاالت الدراسة واألداة ككل

دول  االت :  )٧(ج ى مج ي عل ل العلم ر المؤھ ر متغي ادي ألث اين األح ل التب ار تحلي ائج اختب نت
  .الدراسة واألداة ككل

مجموع   المصادر  المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F)  

مستوى 
  الداللة

لة  ات المتص المعوق
  بمنھاج الكرة الطائرة

  ٠.٦٨  ٨٠  ٢٤.٢٩  داخل المجموعات  ٠.٠٢  ٣.٦٨  ٢.٥٠  ٢  ٥.٠١  بين المجموعات
لة  ات المتص المعوق

  باالمكانات المادية
  ٠.٨١٣  ٨٠  ٦٥.١  داخل المجموعات  ٠.٢٧  ١.٣٤  ١.٠٩   ٢  ٢.١٧٣  بين المجموعات

ة  ات المرتبط المعوق
  بطريقة التدريس

  ٠.٦٠٠  ٨٠  ٤٨.٠٤  داخل المجموعات  ٠.٠٠٦  ٥.٥١  ٣.٣١  ٢  ٦.٦٢  جموعاتبين الم
لة  ات المتص المعوق

  بالمدرس
  ٠.٧٤٥  ٨٠  ٥٩.٥٨  داخل المجموعات  ٠.٠٧  ٢.٧٨  ٢.٠٧  ٢  ٤.١٤  بين المجموعات

لة  ات المتص المعوق
  بالنظرة االجتماعية

  ١.٠٠١  ٨٠  ٨٠.١١  داخل المجموعات  ٠.٠١   ٥.١٢  ٥.١٣  ٢  ١٠.٢٧  بين المجموعات
  ٠.٤٩١  ٨٠  ٣٩.٢٦  داخل المجموعات  ٠.٠٣٢  ٣.٢٩  ١.٧٦  ٢  ٣.٥٢  بين المجموعات  األداة ككل

د مستوى) ٧(يظھر من الجدول  ة إحصائية عن روق ذات دالل ه توجد ف  ≤ α (0.05(أن
في درجة المعوقات التي تواجه لعبة الكرة الطائرة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية لة دال��

رة الطائرة، (ي محافظة إربد تبعا لمتغير المؤھل العلمي لمجاالت ف المعوقات المتصلة بمنھاج الك
دريس، ا للمعوقات المرتبطة بطريقة الت ة واألداة كك النظرة االجتماعي ات المتصلة ب م ) المعوق ول

ات المعوق(في مجالي  ) ≤ α 0.05( تظھر ھناك أية فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
ق ) المتصلة باالمكانات المادية والمعوقات المتصلة بالمدرس م تطبي وللكشف عن ھذه المعوقات ت

  .للمقارنات البعدية) شيفيه(اختبار 
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دول  يفيه :  )٨(ج ق ش ائج تطبي اج  (Scheffe)نت لة بالمنھ ات المتص االت المعوق ى مج عل
النظر ات المتصلة ب دريس والمعوق ا والمعيقات المتصلة بطريقة الت ة واألداة ككل تبع ة االجتماعي

  .لمتغير المؤھل العلمي

  المؤھل العلمي  المجال
فرق 

المتوسطات 
  الحسابية

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٨  ٠.٤٢  بكالوريوس -دبلوم  المعوقات المتصلة بالمنھاج
  ٠.٠٢  ٠.٥٣  دراسات عليا -دبلوم

  ٠.١٨٤  ٠.١١  دراسات عليا -بكالوريوس
  ٠.٠٢  ٠.٧٧  بكالوريوس -دبلوم  التدريس المعوقات المرتبطة بطريقة

  ٠.٠٠٤  ٠.٨٣  دراسات عليا -دبلوم
  ٠.٨٧  ٠.٠٦  دراسات عليا -بكالوريوس

النظرة  لة ب ات المتص المعوق
  االجتماعية

  ٠.٠١٠  ١.٢٠  بكالوريوس -دبلوم
  ٠.٠٠٨  ١.٣٥  دراسات عليا -دبلوم

  ٠.٨٤  ٠.١٥  دراسات عليا -بكالوريوس
  ٠.١٢١  ٠.٦١  لوريسبكا-دبلوم  األداة ككل

  ٠.٠٢  ٠.٧٥  دراسات عليا -دبلوم
  ٠.٧٢  ٠.١٤  دراسات عليا -بكالوريوس

ر المؤھل العلمي ) ٨(يظھر في الجدول  ا(أن فرق المتوسطات لمتغي وم، دراسات علي ) دبل
رة الطائرة إذ بلغت  ة الك ي تواجه لعب ات الت في مجال ) ٠.٥٣(لصالح الدبلوم في درجة المعوق

الوريوس(وإن فرق المتوسطات لمتغير المؤھل العلمي . لمتصلة بالمنھاجالمعوقات ا وم، وبك ) دبل
ت  دريس إذ بلغ ة الت ة بطريق ات المرتبط ي المعوق دبلوم ف الح ال ين ) ٠.٧٧(لص دبلوم، (وب ال

  .ولصالح الدبلوم) ٠.٨٣(بلغت ) والدراسات العليا

توسطات لمتغير المؤھل العلمي أما في المعوقات المتصلة بالنظرة االجتماعية كان فرق الم
الوريوس( وم، بك ت ) دبل دبلوم إذ بلغ الح ال ت ) ١.٢٠(لص ا بلغ ات العلي دبلوم والدراس ين ال وب
  .ولصالح الدبلوم) ١.٣٥(

دى معلمي ومعلمات  رة الطائرة ل ة الك ي تواجه لعب ات الت أما األداة ككل في درجة المعوق
ر المؤھ ا(ل العلمي التربية الرياضية في محافظة إربد ألث وم والدراسات العلي ة ) دبل إذ بلغت قيم

)٠.٧٥.(  

ة  رة في لعب ات كبي دبلوم يواجھون معوق ة شھادة ال ود أن حمل ك يع ويعلل الباحثان سبب ذل
اليب  ق وأس الكرة الطائرة بسبب المنھاج المقدم من وزارة التربية والتعليم وأنھم يستخدمون طرائ

ى النظ افة إل ة باإلض ية تقليدي ن تدريس اھم ع دم رض م وع ى أدائھ ؤثر عل ي ت ة الت رة االجتماعي
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م ويظھر من خالحوافز المادية وإرھاقھم بأعباء إضافية ي ى أدائھ لبا عل ه نعكس س دم أن ا تق الل م
ي يتعرض  ل المشكالت والصعوبات الت ى تقلي كلما أرتفع المستوى التعليمي للمدرس يساعد عل

ا ألن توجد الق ا بكل إليھا حملة الدراسات العلي ات والتصدي إليھ ذه المعوق ة ھ ديھم لمواجھ درة ل
عة رأي صدر  س ل ال ة وتقب ع الطلب ل م ى التعام ة عل درة العالي نج والعصبية والق ن التش دا ع بعي

ب  ين الطال ا ب ة الوصل م كلون حلق م يش ة واإلدارة ألنھ ع الطلب اء م وار البن رأي األخر والح وال
مشاكل وھموم الطلبة والمعوقات التي تعترض طريقھم  وزارة التربية والتعليم ونقل في واإلدارة

م يشعرون  المسئولةفي إخراج درس الكرة الطائرة إلى اإلدارة والجھات  زم، وألنھ ا يل اذ م التخ
  .بأن مادة الكرة الطائرة لھا أھمية كبيرة كباقي المواد األخرى

ومع ) ٢٠٠٣وسي، الم(ومع دراسة ) ٢٠١٠السرحان، (تتفق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة 
ة  داود، (دراس ة ) ٢٠٠٨ال ع دراس دومي، (وم ة ) ٢٠٠٩الق ائج دراس ع نت ت م وتعارض

(Andersion. 2007)  ة ع دارس م، (وم ة ) ٢٠٠٨القاس ع دراس اونة، (وم ومني والخص الم
  .الذي أشاروا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤھل العلمي) ٢٠٠٧

  
  االستنتاجات
  :اآلتي انالل عرض ومناقشة النتائج يستنتج الباحثمن خ

يواجه معلمي التربية الرياضية في لعبة الكرة الطائرة معوقات بدرجة متوسطة في محافظة  .١
  .إربد

لمعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في لعبة الكرة نوعا ما باھناك درجة متوسطة  .٢
د ة إرب ي محافظ ائرة ف ا. الط االت المعوق درس، بمج لة بالم اج، المتص لة بالمنھ ت المتص

  .وطريقة التدريس

ة إحصائي  .٣ روق ذات دالل ود ف دم وج ي ع ائرة ف رة الط ة الك ه لعب ي تواج ات الت ي المعوق ف
  .محافظة إربد تبعا لمتغير الجنس

ي  .٤ رة الطائرة ف ة الك ي تواجه لعب ات الت ة إحصائية  في المعوق روق ذات دالل عدم وجود ف
  .متغير سنوات الخبرةمحافظة إربد تبعا ل

رة الطائرة في  .٥ ة الك ي تواجه لعب ات الت ين درجة المعوق ھناك اختالف في وجھات النظر ب
ات بدرجة  محافظة إربد تبعا لمتغير المؤھل العلمي وأن حملة شھادة الدبلوم يواجھون معوق

  .كبيرة عن حاملي شھادة البكالوريوس والدراسات العليا
  

  التوصيات
  :ما يأتيب انيوصي الباحث

  .االھتمام بإعداد المدرس وتطوير الخطة الدراسية من خالل عقد الدورات والندوات .١
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  .إجراء دراسات مشابھة على ألعاب ومساقات آخرى .٢

  .ضرورة االھتمام بلعبة الكرة الطائرة وانتشارھا وممارستھا لكافة فئات المجتمع .٣

  .تعليم في األردنالتربية وال وزارةنتائج ھذه الدراسة على مديريات  تعميم .٤
  

  واألجنبية المراجع العربية

وح − و دلب دريس "). ٢٠٠٢. (موسى ،أب ادئ الت ة الرياضية لمب ي التربي ة معلم دى ممارس م
  .٢٤٨-٢٣٥ .)٤(٨١ .مجلة أبحاث اليرموك ."الفعال وعالقتھا ببعض المتغيرات

ربية الرياضية المعوقات التي تواجه تدريب معلمي ومعلمات الت"). ٢٠١٠. (حاتم ،أبو سالم −
  .١٨٥٢-١٨٣٣ .)٦(٢٤ .مجلة جامعة النجاح لألبحاث ."أثناء الخدمة بمحافظات غزة

دراسة تحليلية للمعوقات التي تواجه الطلبة في "). ٢٠٠٨( .ماجد ،والخميس .ھناء ،التميمي −
  .٣٣-١٧ .)١(٢ .مجلة علوم الرياضة ."التطبيق العلمي

ة المعاصر). ٢٠٠٠( .جمال ،والشافعي .نور ،الخولي أمين − دار الفكر  .منھاج التربية البدني
  .مصر .القاھرة .العربي

داود − د ،ال وب " .)٢٠٠٨( .راتب محم ة محافظات الجن ي أندي ة الرياضية ف ات الحرك معوق
  .١١٨-٩٧ .)٢(٢٠ .مجلة جامعة المينا لعلوم الرياضة ."األردنية من وجھة نظر اإلداريين

د − وظي"). ٢٠٠٦. (كاشف ،زاي لطنة الرضا ال ية بس ات الرياضة المدرس ي ومعلم في لمعلم
  .١٤ -١١ .مسقط .وزارة التربية والتعليم ."عمان والمعوقات الميدانية التي يواجھونھا

ة). ٢٠٠٩. (مصطفى ،زكي − ائرة الحديث رة الط اريخ .الك دريب وت م وت ر  .٢ط .تعل دار الفك
  .مصر .القاھرة .العربي

ة الرياضية في المشكالت الت"). ٢٠١٠. (سعد ،السرحان − ي تواجه معلمي ومعلمات التربي
رھم ة نظ ن وجھ مالية م ة الش واء البادي ورة ."ل ر منش تير غي الة ماجس ة  .رس ة التربي كلي

  .األردن .إربد .جامعة اليرموك .الرياضية

رق "). ٢٠١٠.(ثابت ،شتيوي − ات ف ي والعب دى العب محددات ممارسة النشاط الرياضي ل
ة ا ة للمرحل ة في محافظة طولكرماأللعاب الجماعي ة النجاح لألبحاث ."لثانوي ة جامع  .مجل

١٨٧٦-١٨٥٧ .)٦( ٢٤.  

فار − د ،الص وان محم ة "). ٢٠٠٩( .نش ية بكلي ة الرياض م التربي ه قس ي تواج ات الت المعوق
داني دريب المي رة الت اء فت ة ."التربية األساسية في أثن وم الرياضة والبدني ة عل  .)١( ٢ .مجل

٧٧-٥٦.  
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الوي − د ،ع ي). ٢٠٠٢. (محم درب الرياض يكولوجية الم ي .س ر العرب اھرة .دار الفك  .الق
  .مصر

ة الرياضية " .)٢٠١٠. (ردينة اسماعيل ،العلي − اج التربي ق منھ الصعوبات التي تواجه تطبي
 ."المطور وفقا لالقتصاد المعرفي من وجھة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة إربد

  .األردن .إربد .جامعة اليرموك .التربية الرياضيةكلية  .رسالة ماجستير غير منشورة

وداتا − ين ،لع اونة .مع يم ،والخص د الحك ي "). ٢٠٠٩. (عب ه مدرس ي تواج كالت الت المش
  .٢٦-١٧ .)٣(١٥ .الرياضة مجلة علوم ."التربية الرياضية في المدارس الحكومية األردنية

التربية البدنية لدى تالميذ  معوقات االشتراك اإليجابي في درس"). ٢٠١١. (صالح ،العيفان −
ك  .كلية التربية .رسالة ماجستير غير منشورة ."المرحلة الثانوية بمدينة الرياض جامعة المل

  .السعودية .الرياض .سعود

م − د ،القاس اد محم ة "). ٢٠٠٨( .عم ة التربي داني بكلي دريب المي رر الت ه مق صعوبات تواج
وادي ة أسيوط ل ."الرياضية بجامعة جنوب ال ة الرياضيةمجل ون التربي وم وفن  .)١( ٢٦ .عل

٥٥-٢٨.  

ة "). ٢٠٠٩( .عبد الناصر ،القدومي − ي تواجه معلمي ومعلمات التربي ة الت ات المھني المعوق
  .١٨١٠-١٧٩٥ .)٦( ٢١ .مجلة جامعة النجاح لألبحاث ."الرياضية في طولكرم

مار − ام ،مس ية "). ٢٠٠١. (بس ة الرياض ي التربي ه معلم ي تواج ات الت دارس المعوق بالم
  .٣٨٢-٣٧٧ .)١( ٢٨ .مجلة الدراسات األردنية ."الحكومية في دولة قطر

ى − ال ،الموس ث "). ٢٠٠٣. (من ي الصف الثال ية ف ة الرياض ه التربي ي تواج كالت الت المش
ة البحرين ين بمملك ة نظر المعلم ة والنفسية ."اإلعدادي من وجھ وم التربوي ة العل  ١٦ .مجل

)١٥٢٣-١٥١٠ .)١.  

ان ،والخصاونة .ادزي ،المومني − ي تواجه الرياضة المدرسية "). ٢٠٠٧. (أم الصعوبات الت
ة الرياضية ي التربي ر معلم ة نظ ن وجھ ى م د األول ة إرب ة تربي ي مديري اث  ."ف ة أبح مجل

  .١٣٥٠-١٣٣٣ .)٧( ٢٣ .اليرموك

ائي − د هللا ،الھن د عب ي "). ٢٠٠٧. (محم ة الرياضية ف ي التربي ه معلم ي تواج كالت الت المش
انتطبيق  ر منشورة ."منھاج الرياضة المدرسية في سلطنة عم تير غي الة ماجس ة  .رس كلي

  .األردن .إربد .جامعة اليرموك .التربية الرياضية
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