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  ملخص

على مبحث التربية  اإلشرافدور مديري المدارس، في  إلىالدراسة التعرف ھدفت 
ضوء متغيرات الجنس في مديرية التربية والتعليم في قباطية في  الرياضية والنشاط الرياضي

الدراسة، من جميع معلمي  عينةتكون  .وسنوات الخدمة، والمرحلة التدريسية المؤھل العلمي،
معلم ومعلمة ولجمع البيانات ) ٦٧(ومعلمات التربية الرياضية في مديرية قباطية، والبالغ عددھم 

للعلوم  اإلحصائيةتحقق في صدقھا وثباتھا، وتم استخدام برنامج الرزمة بعد ال استبانهتم استخدام 
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب : المستخدمة اإلحصائيةومن المعالجات  ،االجتماعية

، احتل المرتبة اإلمكاناتمجال  أننتائج الدراسة  أظھرت  .المئوية، واالنحرافات المعيارية
ال معلم التربية الرياضية المرتبة الثانية، واحتل مجال الطالب، المرتبة ، بينما احتل مجاألولى

واحتل مجال درس التربية الرياضية المرتبة  فرق المدرسية، المرتبة الرابعة،الثالثة، ثم مجال ال
يرتقي دور مديري المدارس بصورة اكبر نحو درس  أنالباحث بضرورة  أوصىقد و. األخيرة

بالفرق الرياضية المدرسية، وذلك بتخصيص ميزانية مناسبة  أكثراالھتمام التربية الرياضية، و
  .للنشاط الرياضي المدرسي

 
Abstract 

This study aimed at identifying the roles of schools principals in 
supervising physical education and sports activities in Qabatia according 
to gender, college degree, and years of experience and level of school 
variables. The study took up a sample of 67 teachers, both males and 
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females, in the directorate of Qabatia. To this end, the researcher used a 
questionnaire; Data were analyzed using statistical package for social 
science (SPSS), including means, medial, and standard deviation. Results 
showed that school facilities came first, the teacher performance was 
found second, the students' abilities were figured third, schools teams 
were categorized fourth, and finally the BE lessons were found as the 
fifth variable. The study found out the much cold is done to enhance the 
role of principals in promoting PE and sports activities at schools. 
Considerable attention should be paid to school teams such that much 
more money is allotted to sports activities. 

  
  الدراسة مقدمة

تعددت األدوار، وكثرت مھام مدير المدرسة، وتشابكت مع ادوار ومھام أخرى، نظراً 
فھنالك توسع شمل . للتوسع الذي طرأ على األنظمة التربوية حديثاً على الصعيدين الكمي والكيفي

ثر في عدد األبنية المدرسية وحجمھا، نتيجة للزيادة في عدد الصفوف والشعب، مما كان له األ
باإلضافة إلى التوسع الذي شمل . ازدياد عدد المعلمين، الناتج عن الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة

  .المناھج التعليمية

وتشكل اإلدارة المدرسية جزءاً من اإلدارة التعليمية، إذ إن صلتھا بھما صلة العام بالخاص، 
ة مسؤولية عن تنفيذ سياسات اإلدارة التربوية وھي ال تشكل كياناً مستقالً قائماً بذاته، بل إنھا وحد

ن اإلدارة المدرسية ھي القائمة على تحقيق رسالة المدرسة وحيث أ. دارة التعليمية وأھدافھاواإل
 المنوطمن خالل صلتھا المباشرة بالطلبة، فإنھا تتمتع بحرية أكبر في التصرف والقيام باألدوار 

وحده إدارية في  أھمما يجعلھا  –لدان األجنبية المتقدمة في البوبخاصة  –بھا واتخاذ القرارات 
  ).٥٤ص ،٢٠٠١ ،عابدين( حلقة اإلدارة التربوية

ويشكل مدير المدرسة حلقة الوصل بين المجتمع المحلي والمدرسة، ويقوم بدور كبير في 
عد ما يسااقات وتوجيھھا الوجھة الصحيحة، تنظيم جھود األفراد داخل المدرسة، واستثمار الط

كما يجب عليه أن " .في تحقيق األھداف وترجمة رسالة المدرسة إلى خطط واقعية، قابلة للتنفيذ
يتعرف إلى مواضع الخلل في العملية التربوية ويحدده، وھذا ما يمليه عليه دوره في اإلشراف 

ى سير والرقابة، مستخدما وسائل متنوعة، يمكنه من خاللھا متابعة المسيرة التربوية، للوقوف عل
ومن المھام لجديدة التي أصبح يتولى  )١٥ص ،٢٠٠٥ ،أبو عابد(" العمل بطريقة مباشرة
ً وإدارياً، ويقدم لھم التغذية رسةمسؤوليتھا مدير المد ، دوره كمشرف مقيم يتابع المعلمين فنيا

الراجعة من أجل تحسين أدائھم، ومساعدتھم على النمو المھني، كذلك دوره في إدارة برامج 
  .نشطة الطالبية وتقديم الدعم الالزم إلنجاحھااأل
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وتعد التربية الرياضية واألنشطة المرافقة لھا، من المواد والنشاطات المھمة، التي شملھا 
دور مدير المدرسة من خالل اإلشراف والتنظيم والتخطيط والتوجيه والرقابة، وتقديم التغذية 

اضية والنشاط الرياضي لفائدته الكبيرة وانعكاسه الراجعة الضرورية، وتأتي أھمية التربية الري
االيجابي على صحة الطلبة ومستوى لياقتھم البدنية  النفسية واالجتماعية، يساعد في ذلك الرغبة 

ما وتحقيق نوع من الرضا عن النفس،  ذواتھمالجامحة والدوافع الكامنة في نفوس الطلبة إلثبات 
وكذلك تفاعلھم مع  ،بفارغ الصبر والحماسة واالستعداد جعلھم ينتظرون درس التربية الرياضية

يجدون فيه المالذ اآلمن الممتع، يفرغون إذ منھم،  النشاط الرياضي الذي يستقطب أعداداً كبيرةً 
طاقاتھم ويمارسون مواھبھم، ومھاراتھم الحركية والرياضية، مما يجعلھم يحلقون في  به

ً من ميادين والنشاط الريا"فضاءات اإلبداع والتفوق  ضي بأشكاله ونظمه وقواعده ميداناً ھاما
ً في إعداد المواطن الصالح، بما يزوده من خبراتٍ  ، عةٍ واس ومھاراتٍ  التربية، وعنصراً قويا

تمكنه من أن يتكيف مع مجتمعه وتجعله قادراً على أن يشكل حياته، وتعينه على مسايرة العصر 
وفي ھذا الصدد يقول تشارلز ) ١٤٤، ص٢٠٠٤ آخرون،الشطناوي و( "في تطوره ونموه

 عزيزةٍ  أصبحت التربية الرياضية من أھم األساليب المستخدمة في اإلعداد لحياةٍ " -:بيوكر
ً من برامج اإلعداد لمجتمع أفضل، ذلك ألنھا تستھدف نمو الشباب نمواً كريمةٍ  ، وجزءاً ھاما
ً متوازن قصد النھوض باإلنسان الخلقية، باعية ومن النواحي الصحية والعقلية واالجتم ، متكامالً ا

ً الفرد إلى المست ، وسط جماعة تتصف بالعمل واإلنتاج وى الذي يمكنه من أن يعيش راضيا
  ).٧٥ص ،١٩٦٤ ،بيوكر( "والتآلف والتعاون

وتعتبر التربية الرياضية في عصرنا الحاضر، من أھم الوسائل والطرائق إلعداد النشء 
انب، البدنية والنفسية واالجتماعية والعقلية، حتى غدت التربية واالھتمام به من جميع الجو

ً بذاته له قواعده ونظرياته وأسسه العملية، والرياضة المدرسية ال تشذ عن  ً قائما الرياضية علما
القاعدة العلمية، وألن التربية الرياضية جزءاً من التربية العامة، ونتيجة إلدراك الخبراء 

أصبحت تمارس بشكل ممنھج ومقصود، وفقا ألسس علمية، وتدرس على التربويين ألھميتھا، 
  .أيدي معلمين متخصصين في مجال التربية الرياضية

في المجتمعات المتقدمة يكون لحصة التربية الرياضية دوراً بارزاً في المنھاج المدرسي، 
كانت ھذه  واءً سوذلك لكون المنھاج ھو مجموعة من الخبرات التي توفرھا المدرسة للتالميذ، 

قيادة واعية،  إشرافتكون ھذه الخبرات تحت  أنشريطة  ،الخبرات داخل الصف أو خارجه
بقصد مساعدتھم على النمو الشامل المتزن في جميع النواحي، العقلية والثقافية والرياضية 

  ).١٤٥ص ،٢٠٠٤ آخرون،شطناوي و(النفسية واالجتماعية و

حو درس التربية الرياضية، والنشاط الرياضي المدرسي، االيجابي لدى الطلبة ن االتجاه إن
 والتربية الرياضية خاصة، الطالبية بشكل عام، األنشطةالتي تم ذكرھا حول أھمية  لألسباب

عاتق مدير المدرسة، في ممارسة دوره في تفعيل  على تؤكد جميعھا على المسؤولية الملقى
 المنشودةياضية، إلنجاحه وتحقيق األھداف على درس التربية الر واإلشرافالنشاط الرياضي 

في نمو الطلبة النمو الشامل والمتزن في جميع النواحي، ومساعدتھم في صقل مواھبھم، وتنمية 
  .القيم األخالقية عندھم، عن طريق اللعب والتنافس وصوالً إلى تحقيق أھداف التربية العامة
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، وتوجيه التالميذ نحو ممارسة النشاط لإلدارة المدرسية دوراً كبيراً في تنفيذ المنھاجو
الرياضي والمدرسي، فلم تعد اإلدارة مجرد عمل روتيني تھدف لتسيير شؤون المدرسة سيراً 
ً وفق قواعد وتعليمات معينة، بل أصبحت عملية إنسانية تھدف لتوفير الظروف  روتينيا

 ،٢٠٠٤ ،المصدر السابق( واإلمكانات التي تساعد على تحقيق األھداف التربوية واالجتماعية
  .)١٤٥ص

استعرضنا تاريخ التربية والتعليم في فلسطين، نجد أن النشاط الرياضي، موجود في  إذا
البريطاني وحتى اللحظة  االنتداب، منذ نشأة النظام التربوي الفلسطيني زمن الفلسطينيةالمدارس 

اضية سابقاً، حتى سبعينيات الراھنة، مع فارق بالكفاءات ونوعيتھا، فكان تدريس التربية الري
بعد إنشاء المعاھد اضية، ثم القرن العشرين، يعتمد على معلمين غير مختصين بالتربية الري

أصبح تدريس التربية الرياضية  ،، وبشكل متدرجالمجاورةوكليات التربية في فلسطين والدول 
ً بخريجي ھذه المعاھد والكليات ، حتى  ه الكفاءات، وھذا يفسر األمر كله بأيدي ھذ أفضىمنوطا

االعتماد على معلمين ثم أن . االھتمام الجماھيري الواسع بالنشاط الرياضي المدرسي في الماضي
غير مختصين من ذوي المواھب الرياضية، أدى إلى نتيجة مفادھا االھتمام بالفرق الرياضية 

في اإلعداد والصقل،  والنخب الطالبية الموھوبة، وإعطاء الوقت والجھد لتلك النخب الرياضية
من أجل تحقيق نتائج جيده، للفوز بالبطوالت والمنافسات إرضاءاً للھوى والمزاج الشعبي 

ً على معلم التربية الرياضية للفوزاضة المدرسية، المتفاعل مع الري وأثر سلباً  ،ما شكل ضغطا
  .المنھاج، ومستوى الطلبة الرياضي بشكل عامفاعلية  على

ي وقف عليھا الباحث التي تناولت دور مدير المدرسة تجاه التربية ومن الدراسات الت
ل النشاط يدور اإلدارة المدرسية في تفع" بعنوان ،)٢٠٠٤( آخرونالرياضية دراسة الشطناوي و

الرياضي في مديرية جنوب الوادي من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية في 
فاق إيجابي بين المعلمين والمعلمات حول ن ھنالك إتواستنتج الباحثون أ ،"محافظات الجنوب

دور اإلدارة المدرسية في تفعيل النشاط الرياضي بالنسبة لمجاالت الدراسة الخمسة، وقد أوصى 
الباحثون بضرورة ارتقاء دور اإلدارة المدرسية نحو مدرس التربية الرياضية واالھتمام بصورة 

 .المدرسيةأكبر بميزانية النشاط الرياضي والفرق 
يري المدارس درجة ممارسة مد" ،دراسة بعنوان) ٢٠٠٦(أجرى حمادنه والقضاة 

ھدفت ". دارة برامج األنشطة المدرسيةفي مديرية تربية قصبة المفرق إلالحكومية ومديراتھا 
الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتھا في تربية قصبة المفرق 

أظھرت نتائج . تغيرات الجنس والمؤھل العلميج األنشطة المدرسية، في ضوء مإلدارة برام
المرتبة الثانية، ا احتل مجال التنفيذ والمتابعة الدراسة أن مجال التنظيم احتل المرتبة األولى، بينم

كما أظھرت . واحتل مجال التخطيط المرتبة الرابعة، بينما احتل مجال التقويم المرتبة األخيرة
. ج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس والمؤھل العلمينتائ

وقد أوصى الباحثان بإجراء دراسة مماثلة يستخدم فيھا أساليب أخرى لدراسة واقع إدارة برنامج 
النشاط المدرسي، وعالقته ببعض المتغيرات مثل الجنس، والمؤھل العلمي، ومدة الخدمة، 

 .رةوسنوات الخب
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اتجاھات مدير مدرسة التربية الفكرية " ،دراسة بعنوان) ٢٠٠٢(أجرى مرعي وطه   كما
بھدف التعرف على اتجاھات مديري مدرسة التربية الفكرية  "نحو التربية الرياضية المدرسية
 )١٠٨(حي وبلغ مجموع العينة ، استخدم الباحثان المنھج المسنحو التربية الرياضية المدرسية

مدارس التربية الفكرية في منطقتي القاھرة والجيزة، وقد أشارت أھم النتائج إلى أن  من مديري
وإيجابية نحو  ،اتجاھات مديري مدارس التربية الفكرية إيجابية نحو التربية الرياضية المدرسية
إال أن اتجاھات  ،أھمية التربية الرياضية للمدرسين ونحو تدعيم األنشطة الرياضية المدرسية

  .ي مدارس التربية الفكرية كانت سلبية نحو مدرس التربية الرياضيةمدير
مشكالت التربية الرياضية "، بعنوان) ٢٠٠٢(الحاروني والسيد وفي دراسة قام بھا 

بھدف التعرف على مشكالت التربية الرياضية " المدرسية وعالقتھا بالكفايات التدريسية
وقد استخدمت الباحثتان المنھج . الرياضية المدرسية التي تواجه معلمي ومعلمات التربية

معلما من معلمي التربية الرياضية بالمرحلتين اإلعدادية ) ٨٢٤(وبلغ عدد أفراد العينة  ،الوصفي
والثانوية بمحافظة الشرقية، وقد أشارت أھم النتائج إلى المشكالت المھنية التي تواجه معلم 

 –اإلدارة المدرسية  –الموجه الفني (اخ التنظيمي المشكالت المرتبطة بالمن ،التربية الرياضية
، المشكالت المرتبطة بالمعلم، المشكالت درسيج الماوالمشكالت المرتبطة بالمنھ) أولياء األمور

  .المرتبطة باإلمكانات
المشكالت التي تواجه الرياضة " ،دراسة بعنوان) ١٩٩٨(أجرى مدانات والشرمان و

بھدف  ،"ومن جھة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضيةالمدرسية في محافظاتي الجنوب 
الكرك، الطفيلة، (التعرف على المشكالت التي تواجه الرياضة المدرسية في محافظات الجنوب 

معلما ومعلمة ) ٢١٣(وبلغ عدد أفراد العينة  ،، استخدم الباحثان المنھج الوصفي)معان والعقبة
أظھرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكالت التي  موزعين على مختلف محافظات الجنوب، وقد

ونقص  ،ھي عدم وجود مدارس رياضة متخصصة ،تواجه الرياضة المدرسية في الجنوب
وعدم وجود مشرف  ،الحوافز المقدمة للمعلمين الذين يساھمون في تطوير الرياضة المدرسية

 .تربوي متخصص في التربية الرياضية
المعوقات التي تواجه التربية الرياضية "، ة بعنواندراس) ١٩٩٧(أجرى زغلول وحسين 

" كمادة أساسية ضمن المناھج الدراسية لمراحل التعليم العام في ضوء إستراتيجية تطوير التعليم
ضمن ) نجاح ورسوب(استھدفت معرفة المعوقات التي تواجه التربية الرياضية كمادة أساسية 

قد استخدم الباحثان المنھج الوصفي وتضمنت أدوات و ،المنھاج الدراسي لمراحل التعليم العام
 ،وقد أشارت أھم النتائج إلى ضعف اإلعداد المھني للمعلم ،البحث استمارة استبيان للمعلمين

 .وعدم مناسبة محتوى مناھج التربية الرياضية بمراحل التعليم العام
المھنية  دراسة تحليلية لبعض المشكالت" ،دراسة بعنوان) ١٩٩٣(أجرت الشناوي 

استھدفت التعرف على بعض المشكالت  ،"لمدرسي التربية الرياضية بالمرحلة االبتدائية
 ،المعيشية التي يعاني منھا مدرسي التربية الرياضية في المرحلة االبتدائية بمحافظة اإلسكندرية

ت وتضمنت أدوات البحث استمارة استبيان، وقد أشار ،وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي
تتمثل في النواحي االقتصادية والمواد  ،أھم نتائج الدراسة إلى وجود مشكالت تواجه المدرسين

 .اإلمكانات الماديةالدراسية و
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مشكالت تنفيذ المنھاج المطور للتربية "دراسة بعنوان ) ١٩٩٣(أجرى عبد الرحمن 
تي تعوق تنفيذ المنھاج ھدفت إلى التعرف على المشكالت ال" الرياضية في المرحلة الثانوية بنين

وتضمنت  ،المطور للتربية الرياضية في المرحلة الثانوية، استخدم الباحث المنھج الوصفي
أدوات البحث استمارة استبيان وأشارت أھم النتائج للدراسة إلى وجود مشكالت تتعلق بتنفيذ 

 .بطة باإلمكانياتكانت المرت حدة، ومعايير أوجه النشاط كما أظھرت أن أكثر المشكالت ،الدرس
" دراسة تحليلية لواقع التربية الرياضية المدرسية"دراسة بعنوان ) ١٩٩٢(أجرى سالم 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع الفعلي للتربية الرياضية المدرسية كما تعبر عنھا 
 .لمجموعةلاألوضاع الحقيقية 

إدارة وتنظيم التربية  –الرياضية منھاج التربية  -القائمين بالتدريس : المحاور الرئيسية
البحث استمارة أداة وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي وتضمنت . الرياضية، اإلمكانات

استبيان، وأشارت أھم النتائج إلى أھمية إبراز وتوضيح دور التربية الرياضية من منطلق مراعاة 
  .تجارب التلميذ وخبراته السابقة

ات ا تعراض الدراس الل اس ن خ ى م زت عل د رك ات ق ع الدراس ظ أن جمي ابقة، نالح لس
ن ل م ة ك ل دراس ية مث ة الرياض كالت التربي اروني : مش رمان ) ٢٠٠٢(الح دانات والش وم

ول  ،)١٩٩٨( ناوي ) ١٩٩٧(وزغل رحمن ، )١٩٩٣(والش د ال ذه  ،)١٩٩٣(وعب ض ھ وبع
وبعض ) ١٩٩٢( الدراسات ركزت على تحليل واقع التربية الرياضية المدرسية مثل دراسة سالم

ل النشاط  منھا تناول دور مديري المدارس نحو النشاط الرياضي والنشاط المدرسي من أجل تفعي
ال ذا المج ي ھ دوره ف ة ل دير المدرس ة لم ة الممارس ة درج ة  .ومعرف ات دراس ذه الدراس ن ھ وم

طناوي  رونالش ة والقضاة  )٢٠٠٤( وآخ ات ) ٢٠٠٦(وحمادن ن الدراس ة ع ذه الدراس رد ھ وتنف
ا األخر ة الرياضية، م دارس في اإلشرافي في مجال التربي ديري الم دور م د اھتمت ب ا ق ى بأنھ

ا و رد عنھ ا تنف اقي الدراسات وجعلھ زة عن ب بھا مي ذا أكس ت ھ ي تناول دة الت ة الوحي ھي الدراس
  . في حدود علم الباحثالموضوع 

  
  مشكلة الدراسة

ً ھو المشرف إن الذي يقوم بالمتابعة واإلشراف على تدريس التربية ال رياضية حاليا
التربوي، ومدير المدرسة، وفي بعض األحيان المعلمون من خالل تبادل الزيارات، وقد الحظ 

لمادة التربية الرياضية في مديرية قباطيه، وجود نقصاً ف تربوي من خالل عمله كمشر الباحث
دريس التربية الرياضية، وخلالً واضحاً في أداء مديري المدارس، في أثناء إشرافھم ومتابعتھم لت

عندھم، ومن المكونة  ، وھذا يتجلى بالمفاھيم و القناعات الخاطئةالمرافق النشاط الرياضي تنفيذو
أن المعلم الذي يحصد البطوالت الرياضية، : (تلك المفاھيم الخاطئة على سبيل المثال ال الحصر

ا أسس لحالة من الضغط على وھذ) يستحق أعلى الدرجات التقديرية عند تقويم أداءه السنوي
وال . المعلمين لتحقيق الفوز، ونيل الجوائز للتفاخر والتباھي أمام أولياء األمور والمجتمع المحلي

ألن المنھاج له . ننكر ذلك ولكن بحدود، على أن ال يؤثر على فعالية منھاج التربية الرياضية
ً أھداف   .تخص جميع الطلبة  وھامةً  متعددةً  ا
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  سة أھمية الدرا

، ومع إنشاء وزارة التربية والتعليم العالي، قامت الفلسطينيةواليوم في ظل السلطة الوطنية 
الوزارة بإعداد منھاج التربية الرياضية، ونتيجة للجھود التي بذلتھا الوزارة في ھذا الشأن، 
ك أصبح معظم المعلمين الذين يدرسون المنھاج ھم مختصون في مجال التربية الرياضية، كذل

وتم إنشاء دائرة النشاط الرياضي، التي ترعى البطوالت الرياضية . ھناك المشرفون التربويون
 إلىستكون بمثابة إضافة نوعية الحالية  ان الدراسةلذا ف .وتقوم بتنظيمھا على مستوى الوزارة

 افواإلشرالمعرفة الرياضية والتربوية، بحيث تتاح الفرصة للمعنيين بأمر الرياضة المدرسية 
منھا من مديري مدارس ومعلمي التربية الرياضية والمشرفين التربويين، وكذلك  لإلفادةالتربوي 

في وزارة التربية ) المبحث واألنشطة المرافقة له(المسؤليين عن تطوير الرياضة المدرسية 
  .  والتعليم العالي

، وتحديد الدور الذي يقوم الدراسة، إلزالة تلك المفاھيم الخاطئةبالباحث القيام  ارتأىمن ھنا 
على درس التربية الرياضية والنشاط الرياضي، وذلك من وجھة  اإلشرافبه مدير المدرسة في 

ً  - نظر معلمي التربية الرياضية في مديرية قباطيه، االت التي تخص التربية تحديد المج -وأيضا
مقيم  رفلدوره كمش زاً تعزي لمدرسة دوره اإلشرافي من خاللھا التي يمارس مدير ا الرياضية

  .في المدرسة
  

  الدراسة ھدف

  :تھدف الدراسة التعرف إلى

دور مديري المدارس في اإلشراف على مبحث التربية الرياضية و النشاط الرياضي في 
 .من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية مديرية قباطيه

 
  الدراسة سؤال

  :السؤال التاليتسعى الدراسة لإلجابة على 

ما دور مديري المدارس في اإلشراف على مبحث التربية الرياضية والنشاط الرياضي في 
  وفقاً لمحاور الدراسة ؟ من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربية مديرية قباطية

  
  محددات الدراسة

  .اقتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات التربية الرياضية في مديرية قباطية .١
نظراً لخصوصية ھذه  ،مون الذين يدرسون الصفوف األربعة األولىال تشتمل الدراسة المعل .٢

  .الصفوف في إيجاد معلم متخصص لتدريس جميع المباحث
تشمل الدراسة معلمو ومعلمات التربية الرياضية من الصف الخامس إلى الصف الحادي  .٣

  .عشر
  .)م٢٠٠٩-٢٠٠٨(أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  .٤
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  الدراسة مصطلحات

  لغاية تحقيق أھداف الدراسة يورد الباحث توضيحاً لبعض التعريفات اإلجرائية

 يقصد بھا مدير المدرسة ونائبه أو من يقوم بأعمال ھؤالء األشخاص : اإلدارة المدرسية
المعينين من قبل وزارة التربية والتعليم بھذا االسم إلدارة أي مدرسة حكومية من مدارس 

  .مديرية قباطيه
 مجموعة من المھام والمسؤوليات التي يقوم بھا مديري المدارس بحكم طبيعة : الدور

 .وظيفتھم
 ھو الشخص الذي تم تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم ليقوم في إدارة : مدير المدرسة

  .أي مدرسة حكومية من مدارس مديرية قباطية
 قيام بمھمة تعليم وتدريس مبحث التربية ھو الشخص الذي تم تعينه لل: معلم التربية الرياضية

ً ضمن ھذا  الرياضية من الصف الخامس إلى الصف الثاني الثانوي ويحمل مؤھالً علميا
   .التخصص

 ھو النشاط الرياضي الذي تنظمه المدرسة لطلبتھا داخل : النشاط الرياضي المدرسي
  .المدرسة وخارجھا

 لذي يتم داخل المدرسة ويشارك به طالب ھو النشاط الرياضي ا: النشاط الرياضي الداخلي
  .المدرسة نفسھا فقط

 ھو النشاط الرياضي الذي يتم داخل المدرسة أو خارجھا : النشاط الرياضي الخارجي
ويشارك به طالب المدرسة في منافسات رياضية مع فرق رياضية لطالب مدارس أخرى 

 .أو مؤسسات تربوية مشابھة
 المشرف التربوي ، مدير (المختصون  األشخاصيقوم بھا العملية التي : اإلشراف التربوي

 .في متابعة أداء المعلمين من أجل التحسين والتطوير للتعليم) المدرسة
 التربوي، والمعين من قبل وزارة  اإلشرافھو الموظف المختص في : المشرف التربوي

  .ويم ذلك األداءوكذلك تق أدائھمالتربية والتعليم العالي، لمساعدة المعلمين على تحسين 
 ھو المنھاج الدراسي الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية : مبحث التربية الرياضية

  .الرياضية، ويقوم معلمو التربية الرياضية بتدريسه للطلبة
  

  منھج الدراسة

  .اتبع الباحث المنھج المسحي الوصفي، وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية
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  امجتمع الدراسة وعينتھ

في منطقة قباطية، وتم  الرياضيةمعلمي ومعلمات التربية تكون مجتمع الدراسة من جميع 
ً في الدراسة، وبذلك فإن عينة الدراسة ھي مجتمعھا،  ، )٣(،)٢(، ) ١(والجداول شملھم جميعا

  .تبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتھا) ٤(

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع:  )١(جدول 
 %النسبة المئوية التكرار لنوعا

 ٤٩.٣ ٣٣ ذكر
 ٥٠.٧ ٣٤ أنثى

 ١٠٠ ٦٧  المجموع

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤھل العلمي:  )٢(جدول 
 %النسبة المئوية التكرار المؤھل العلمي

 ٢٣.٩ ١٦ دبلوم
 ٧٠.١ ٤٧ بكالوريوس
 ٦.٠٠ ٤ دراسات عليا

 ١٠٠ ٦٧ المجموع

  .نة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة في الوظيفة الحاليةتوزيع عي:  )٣(جدول 
 %النسبة المئوية التكرار سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية

 ٤٠.٣ ٢٧ سنوات ٥أقل من  -١
 ٢٨.٤ ١٩ سنوات ١٠أقل من  -٥
 ٣١.٣ ٢١  سنوات فأكثر ١٠

 ١٠٠ ٦٧ المجموع

  .تي يدرسھا المعلمتوزيع عينة الدراسة حسب متغير المرحلة ال:  )٤(جدول 
 %النسبة المئوية التكرار متغير المرحلة التي يدرسھا المعلم

 ٢٠.٩ ١٤ أساسية دنيا
 ٢٨.٤ ١٩  أساسية عليا

 ٥٠.٧ ٣٤ ثانوية
 ١٠٠ ٦٧ المجموع
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  أداة الدراسة

والدراسات السابقة  قام الباحث بتطوير أداة الدراسة بعد اإلطالع على األدب التربوي،
  .")١"ملحق رقم. ()٢٠٠٤، وآخرونالشطناوي ( مثل دراسة وع الدراسةالخاصة بموض

  
  صدق األداة

تأكد الباحث من صدق األداة من خالل عرضھا على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة 
، وأشار المحكمون إلى إجراء بعض ربية الرياضية واإلدارة التربويةفي الت واالختصاص

وقد جرى اعتماد الفقرات التي أجمع عليھا أكثر من ثلثي ات،التعديالت على أسلوب صياغة الفقر
ملحق رقم ( وبعد إجراء التعديالت المطلوبة أشار المحكمون بصالحية أداة الدراسة المحكمين

"٢(".  
  

  ثبات األداة

 Cronbach( ألفالقد تم استخراج معامل ثبات الدراسة باستخدام معادلــة كرونبـــاخ 
Alpha(ة معامل الثبات ، وقد بلغت قيم)وھو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث %) ٩٢.٥
  . العلمي

  
  إجراءات الدراسة

  :اآلتيةلقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات 

 إعداد أداة الدراسة بصورتھا النھائية.  

  الدراسةمجتمع (تحديد أفراد عينة الدراسة.( 

 توزيع االستبانة. 

  وترميزھا وإدخالھا إلى الحاسب ) الدراسةجتمع م(تجميع االستبانة من أفراد العينة
 .SPSS)(ومعالجتھا إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  الدراسةمجتمع (تفريغ إجابات أفراد العينة(.  

 استخراج النتائج وتحليلھا ومناقشتھا.  
  

  متغيرات الدراسة

  :ضمنت الدراسة المتغيرات التاليةت



 ١٦٤١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق سعادات
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  :مستقلةالمتغيرات ال  .أ 

 ذكر، وأنثى:  (وله مستويان: النوع(. 

 دبلوم، وبكالوريوس، ودراسات عليا: (وله ثالث مستويات: المؤھل العلمي(.  

 ٥سنوات،  ٥أقل من  -١: (وله ثالث مستويات: سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية - 
  .)سنوات فأكثر ١٠سنوات،  ١٠أقل من 

 أساسية دنيا، أساسية عليا، ثانوية: (مستويات وله ثالثة: المرحلة التي يدرسھا المعلم(. 

  المتغير التابع  .ب

  .تتمثل في االستجابة على فقرات االستبانة بمجاالتھا
  

  المعالجات اإلحصائية

ثم تمت  ،بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزھا وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب
 ،SPSS)( إلحصائيــة للعلوم االجتماعيــةج الرزمة امعالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنام
  :ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة

  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية .١

  .معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات .٢
  

  نتائج الدراسة

شراف على مبحث التربية ھدفت الدراسة التعرف إلى دور مديري المدارس في اإل
الرياضية والنشاط الرياضي في مديرية قباطية، ولتحقيق ھدف الدراسة تم تطوير استبانة وتم 

تم ترميزھا وإدخالھا للحاسوب  االستبياناتالتأكد من صدقھا، ومعامل ثباتھا، وبعد عملية جمع 
وقد اقتصرت SPSS) (ومعالجتھا إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

المعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات(صفي الو اإلحصاءعلى  اإلحصائيةجات المعال
وفيما يلي نتائج  وذلك ألن عينة البحث ھو نفسه مجتمع البحث، ،)والنسب المئوية والتكرارات

  .سؤال الدراسة

إلشراف على مبحث ما دور مديري المدارس في ا"  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
  "التربية الرياضية والنشاط الرياضي في مديرية قباطية ؟

ولإلجابة على سؤال الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 
في مجال البحوث الوصفية الدراسات السابقة  إلىوبالرجوع  والنسب المئوية لفقرات االستبانة،

  :المقياس اآلتي لتقدير درجة الدوراعتمد الباحث والمسحية 
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 )عالية جداً   %)١٠٠- %٨٠  

 )عالية  %)٧٩.٩- %٧٠  

 )متوسطة  %)٦٩.٩- %٦٠  

 )منخفضة  %)٥٩.٩- %٥٠  

 )منخفضة جداً     %)٥٠اقل من  

  .يبين ھذه النتائج) ٥(والجدول 

رات مجال درس :  )٥(جدول  ة لفق ة والنسب المئوي ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  الرياضية التربية

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة الدور

برامج النشاط  المدرسةتفعيل مدير   ١
  .الرياضي الداخلي والخارجي

 عالية ٧٩.٨ ٠.٩٥ ٣.٩٩

بالخطط الدراسية  المدرسةيھتم مدير   ٢
  .اليومية والسنوية

 عالية جداً  ٨٧.٢ ٠.٧٧ ٤.٣٦

حصة التربية  المدرسةر يضع مدي  ٣
  .الرياضية في بداية اليوم الدراسي

 عالية جداً  ٨٠.٠ ١.٠٢ ٤.٠٠

حصة التربية  المدرسةيضع مدير   ٤
  .الرياضية في نھاية اليوم الدراسي

 منخفضة جداً  ٣٦.٦ ١.٠١ ١.٨٣

بأخذ حصص  المدرسةيسمح مدير  ٥
  .الرياضة كتعويض لمواد أخرى

 منخفضة جداً  ٣٢.٢ ٠.٩٢ ١.٦١

النشاط الرياضي  المدرسةينفذ مدير  ٦
المدرسي إلرضاء المسئولين الرسميين 

  .فقط

 منخفضة جداً  ٣٤.٤ ١.٠٤ ١.٧٢

حول  المدرسةھناك وضوح عند مدير  ٧
مفھوم النشاط الرياضي وحصة التربية 

  .الرياضية وأھميتھا وأھدافھا

 عالية جداً  ٨٣.٦ ٠.٩٥ ٤.١٨

 المدرسةر ھناك الدعم الكافي من قبل مدي ٨
  .لحصة التربية الرياضية

 عالية جداً  ٨٣.٠  ٠.٩٣  ٤.١٥

احتلت المرتبة  ،ألرياضيهالفقرة الثانية بمجال درس التربية  أن )٥( يتضح من الجدول
و الباحث ويعز وھي درجة عالية جداً  ،)٨٧.٢(ونسبة مئوية ) ٤.٣٦(بمتوسط حسابي  األولى

ام مديري ومديرات المدارس بالخطط اليومية والسنوية، واالطالع عليھا اھتم إلىالسبب، 
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التخطيط في العملية التربوية، والتعامل مع مادة  ألھمية اإلداراتھذه  إلدراك، وذلك أسبوعيا
  .التربية الرياضية مثل باقي المواد استجابة لتعليمات وزارة التربية والتعليم

، وھي الفقرة التي تتعلق بسماح مدير المدرسة فضة جدادرجة منخ واحتلت الفقرة الخامسة
 استبدالما يؤكد حرص مدير المدرسة على عدم ، أخرىالرياضة كتعويض لمواد  حصة بأخذ

ربية والتعليم العالي التعليمات الصادرة من وزارة الت إلىويعزو الباحث السبب، . حصة الرياضة
رس بالنسبة لمجال درس التربية الرياضية جاء وبشكل عام فإن دور مديري المدا .بھذا الشأن

 إلى%) ٣٤(من  ،)٨، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(وتراوحت النسبة المئوية للفقرات  ،بدرجة عالية
 آخروننتائج دراسة الشطناوي و إليه أشارتالنتائج في ھذا المحور مع ما  وجاءت ،%)٨٣(
  ).٢٠٠٢(ودراسة مرعي وطه )  ٢٠٠٤(

ات المعياريالمتوسطات ا:  )٦(جدول  ابية واالنحراف م الترلحس ة لمجال معل ة ة والنسب المئوي بي
  .الرياضية

 الفقرةالرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة الدور

دور في تحقيق الرضا  المدرسةلمدير   ٩
  .الوظيفي لمدرس التربية الرياضية

 عالية جداً  ٨٤.٢ ٠.٨٤ ٤.٢١

على الالمركزية  المدرسةيعتمد مدير  ١٠
  .اإلدارية

 متوسطة ٦٢.٠ ١.٠٧ ٣.١٠

بإجراء األنشطة  المدرسةيسمح مدير  ١١
  .الرياضية بين مدرسي المدرسة

 عالية ٧٠.٨ ١.٠٢ ٣.٥٤

لمدرس التربية  المدرسةيخصص مدير  ١٢
الرياضية بعض الوقت في اإلذاعة 

المدرسية للحديث عن الفرق الرياضية 
  .وإنجازاتھا

 عالية ٧٨.٢ ٠.٨٧ ٣.٩١

لمدرس التربية  المدرسةيسمح مدير  ١٣
الرياضية باالشتراك في دورات 

  .رياضية

 عالية جداً  ٩٢.٦ ٠.٦٧ ٤.٦٣

المقترحات المقدمة  المدرسةيناقش مدير  ١٤
من مدرس التربية الرياضية من خالل 

  .اجتماعات دورية

 عالية ٧٢.٢ ١.٠٨ ٣.٦١

شاكل مھتم بحل الم المدرسةمدير  ١٥
والعوائق التي تواجه مدرس التربية 

  .الرياضية

 عالية جداً  ٨٠.٢ ١.٠٧ ٤.٠١

 عالية جداً  ٦٩.٨ ١.٢٨ ٣.٤٩  .المدرس المبدع المدرسةيكافئ مدير  ١٦
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يسمح مدير المدرسة لمدرس التربية الرياضية ) ١٣(الفقرة  نأ) ٦(يتضح من الجدول 
ونسبة مئوية ) ٤.٦٣(بمتوسط حسابي  ،ولىاألباالشتراك في دورات رياضية احتلت المرتبة 

ويعزو الباحث ذلك لحرص مديري المدارس على تنفيذ التعليمات الصادرة عن  .)٩٢.٦(
التي تتعلق باعتماد ، األخيرةبالمرتبة ) ١٠(وجاءت الفقرة  .بھذا الشأن والتعليممديريات التربية 

مديري المدارس يعتمدون في  أنما يؤكد على ، اإلداريةمديري المدارس على الالمركزية 
) ١٥، ١٤، ١٢، ١١(جاءت الفقرات و. قراراتھم الرجوع إلى مشاورة مكتبة التربية والتعليم

 ،%)٨٠.٢( إلى%) ٧٠(تراوحت النسبة المئوية لھذه الفقرات من  إذ% ٧٠من  أعلىبمستوى 
الرياضية بين  شطةاألن بإجراءوھي نسبة عالية وھذه العبارات تدور حول سماح مدير المدرسة 

مدرسي المدرسة، وكذلك تخصيص وقت لمعلم التربية الرياضية في االذاعه المدرسية، ومناقشة 
النتائج كما  أظھرتبالميدان، كما  الرياضية االقتراحات والعوائق التي تواجه مدرس التربية

ً وايجاب اً كبير اً لمدير المدرسة دور أن ،يتضح من الجدول ا الوظيفي لمدرس تجاه تحقيق الرض يا
اقتناع  إلى، ويعزو الباحث السبب وبدرجة عالية جداً ) ٨٤.٢(بنسبه مئوية  الرياضيةالتربية 

المعلمين في مديري المدارس الذين تم تعينيھم منذ تولت السلطة الوطنية مسؤولية التربية والتعليم 
مديري المدارس، وكذلك بسبب في تعيين  المھنيةواعتماد وزارة التربية والتعليم معايير الكفاءة 

  .االتجاه االيجابي الذي يحمله ھؤالء المديرين تجاه مدرس التربية الرياضية

 إذامدير المدرسة للمعلم المبدع  مكافأةحول ) ١٦(ولكن ھذا يتناقض مع نتيجة الفقرة 
تين التباين في الفقر تفسير لھذاوبدرجة متوسطة وال يجد الباحث ) ٦٩.٨(جاءت بنسبة مئوية 

  . المعنويةسوى قلة اھتمام مديري المدارس بالحوافز 

  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لمجال الطالب:  )٧(جدول 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة الدور

إجراء الكشف الطبي الدوري واختبار  ١٧
  .نية للفرق المدرسيةاللياقة البد

 متوسطة  ٦٥.٠ ١.٢٧ ٣.٢٥

اإلعالن عن تكوين فرق مدرسية  ١٨
  .لمختلف األنشطة الرياضية

 عالية جداً  ٨١.٢ ٠.٧٦ ٤.٠٦

االھتمام بالطالب المتميز باألنشطة  ١٩
  .الرياضية

 عالية جداً  ٨٦.٠ ٠.٩٠ ٤.٣٠

التعرف على المشاكل، وحلھا بالنسبة  ٢٠
  .الفرق الرياضية للطلبة المشاركين في

 عالية ٧٤.٢ ١.٠٦ ٣.٧٢

عمل اجتماعات دورية مع أولياء   ٢١
األمور للطلبة المشاركين في الفرق 

  .الرياضية

 منخفضة ٥٠.٢ ١.٠٨ ٢.٥١

تشجيع العالقات اإلنسانية بين الطلبة   ٢٢
  .الرياضيين

 عالية ٧٨.٢ ٠.٨٥ ٣.٩١



 ١٦٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق سعادات

 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٧(تابع جدول رقم ... 

 الفقرةالرقم
المتوسط 

سابيالح
االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

 درجة الدور

إقامة ندوات للطلبة من أجل تكوين   ٢٣
دوافع واتجاھات نحو ممارسة 

  .األنشطة الرياضية

 منخفضة ٥٦.٢ ١.٢٣ ٢.٨١

متابعة تدريب ومنافسات الطلبة بشكل   ٢٤
  .مستمر

 عالية ٧٧.٦ ٠.٨٤ ٣.٨٨

) ٤.٣٠(بمتوسط حسابي  األولىت المرتبة احتل) ١٩(الفقرة  إن) ٧(يتضح من الجدول 
وھذا يشير إلى اھتمام مديري ومديرات المدارس  ، وھي درجة عالية حداً )٨٦.٠(ونسبة مئوية 

بمتوسط حسابي  ،األخيرةالمرتبة ) ٢١(نالت الفقرة والرياضية،  باألنشطةبالطالب المتميز 
عدم وضع  إلىث السبب وھي درجة منخفضة ويعزو الباح) ٥٠.٢(ونسبة مئوية ) ٢.٥١(

استفسار  اقتصاركذلك  األمور، أولياءاالجتماعات مع مجالس  أجندةالنشاط الرياضي ضمن 
بمتوسط ) ٢٣(وجاءت الفقرة . األخرىفي المواد  أبنائھمعلى مستوى تحصيل  األمور أولياء
لتكوين  ندوات للطلبة بإقامةوبدرجة منخفضة وھي تتعلق ) ٥٦.٢(ونسبة مئوية ) ٢.٨١( حسابي

ظروف الواقع  إلىالرياضية، ويعزو الباحث السبب  األنشطةاتجاھات ودوافع نحو ممارسة 
وما يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على ھذا الواقع من ممارسات قھرية  التربوي الفلسطيني

س ، ما جعل االھتمام من قبل مديري المدارواغالقات ما أثر سلبا على العملية التعلمية والتعليمية
 ٢٠، ١٨(، وجاءت الفقرات األخرىمنصب على تعويض الفاقد التعليمي بدروس المباحث 

وھي %) ٨١.٢( إلى%) ٧٤.٤(تراوحت النسبة من  إذ%) ٧٤(من  أعلىبمستوى ) ٢٤ ،٢٢،
عن تكوين فرق مدرسية والتعرف على المشاكل وحلھا  باإلعالننسبة عالية وھذه الفقرات تتعلق 

بين الطلبة الرياضيين،  اإلنسانيةركين في الفرق الرياضية وتشجيع العالقات بالنسبة للطلبة المشا
وعراقة  أصالة إلىويعزو الباحث السبب . بين الطلبة الرياضيةومتابعة والتدريب والمنافسات 

النشاط الرياضي في المدارس الفلسطينية، وجاءت ھذه النتيجة متوافقة مع اتجاھات الطلبة 
لھا جمھورھا . التنافسية تحديداً  ةالرياضاط الرياضي الن النشاط الرياضي ووالمدرسين نحو النش

  .الذين يشجعون الفرق المدرسية التي تمثل المدرسة واألھاليمن الطلبة والمعلمين بشكل عام 



  "...... ودور مديري المدارس في اإلشراف على مبحث التربية الرياضية "ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٤٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(جامعة النجاح لألبحاث  مجلة

دول  رق :  )٨(ج ال الف ة لمج ات المعياري ة واالنحراف ب المئوي ابية والنس طات الحس المتوس
  .المدرسية

 ةالفقر الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة الدور

٢٥  
مكافئة الطالب المبدع في النشاط 

  .الرياضي
  عالية جداً  ٨٢.٦  ٠.٩٧  ٤.١٣

٢٦  
إشراك الفرق الفائزة في برامج 

  .تدريبية
  متوسطة ٦٧.٨  ١.١٣  ٣.٣٩

٢٧  
إقامة رحالت ترفيھية للفرق 

  .المشاركة في األنشطة
  منخفضة جداً  ٤٩.٨  ١.٢٤  ٢.٤٩

٢٨  
تقديم وجبات خفيفة للطلبة أثناء 

  .التدريب
  منخفضة جداً  ٤٦.٦  ١.٢٤  ٢.٣٣

٢٩  
تقديم الھدايا إلى الفرق المشاركة في 

  .األنشطة الرياضية
  عالية ٧٠.٤  ١.٢١  ٣.٥٢

٣٠  
تھيئة مواصالت نقل من وإلى 

  .المباريات
  عالية جداً  ٩١.٦  ٠.٨٠  ٤.٥٨

ونسبة مئوية ) ٤.٥٨(بمتوسط حسابي  األولىذا المجال المرتبة بھ) ٣٠(احتلت الفقرة 
التي تدور حول توفير مديري ومديرات المدارس المواصالت والنقل من والى ) ٩١.٦(

) ٢.٣٣(بمتوسط حسابي  ،األخيرةالمرتبة ) ٢٨(واحتلت الفقرة  المباريات وبدرجة عالية جداً 
والمديرات  ألمديريما يدل على عدم تقديم . وھي درجة منخفضة جداً ) ٤٦.٦(ونسبة مئوية 

ضعف الميزانية المخصصة  إلىالتدريب، ويعزو الباحث السبب في ذلك  أثناءالوجبات الخفيفة 
التدريب،  أثناءالوجبة الخفيفة  ألھميةمديري المدارس  إدراكالرياضية، وعدم  لألنشطة

حول ) ٢٧(على الفقرة  أيضا وھذا ينسحب. وانعكاسھا على قدرة الطلبة على تحمل التدريب
 مئويةبنسبة ) ٢٩،٢٥( الفقراتوجاءت  األنشطةللفرق المشاركة في  ترفيھيةرحالت  إقامة

 ومكافأة الرياضية، األنشطةالفرق المشاركة في  إلىالتي تتعلق بتقديم الھدايا  ،)٧٠.٤(و )٨٢.٦(
باألنشطة  المدارسام مديري اھتم إلىالطالب المبدع في النشاط الرياضي، ويعود السبب في ذلك 

مكانتھا في نفوس الطلبة والمعلمين وجاءت النتائج في ھذا  ما يؤدي إلى تعزيز الالمنھجية
  ).٢٠٠٤( آخرونوطناوي قاربة ومتفقة مع نتائج دراسة الشالمجال مت



 ١٦٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق سعادات

 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .اإلمكاناتالمعيارية لمجال  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات:  )٩(جدول 

 الفقرة لرقما
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة الدور

  عالية ٧٦.٤  ١.٢٢  ٣.٨٢  .تھيئة المالعب المالئمة للتدريب  ٣١
دور في تنظيم  المدرسةلمدير   ٣٢

وإدارة الموارد البشرية والفنية في 
  .المدرسة

  عالية جداً  ٨٠.٦  ١.١١  ٤.٠٣

ئل الوسا المدرسةيوفر مدير   ٣٣
التعليمية والتوضيحية في مجال 

  .التربية الرياضية

  عالية ٧٧.٠  ١.٠٩  ٣.٨٥

الكتب  المدرسةيوفر مدير   ٣٤
والنشرات والمجالت الداعمة 

  .للتربية الرياضية

  متوسطة ٦٧.٨  ١.٠٨  ٣.٣٩

باستخدام  المدرسةيسمح مدير   ٣٥
المالعب الخاصة بالمدرسة من 

  .قبل المدارس األخرى

  متوسطة ٦٩.٦  ١.٣٤  ٣.٤٨

المالبس  المدرسةيوفر مدير   ٣٦
  .الرياضية للفرق المدرسية

  عالية ٧٦.٤  ١.٢٤  ٣.٨٢

لطلب  المدرسةيستجيب مدير   ٣٧
المدرس بتوفير أدوات رياضية 

  .معينة

  عالية جداً  ٨٧.٤  ٠.٧٦  ٤.٣٧

المالعب  المدرسةيتابع مدير   ٣٨
  .واألدوات وصيانتھا

  عالية جداً  ٨٠.٠  ٠.٩٨  ٤.٠٠

وھذا  ،)٨٧.٤(وبنسبة مئوية ) ٤.٣٧(متوسط حسابي ب األولىالمرتبة ) ٣٧(الفقرة  احتلت
رياضية معينه،  أدوات بتوفير لطلب المدرس يستجيبون ارسمديري ومديرات المد أنيشير إلى 

ونسبة ) ٣٠٣٩(حسابي  بمتوسط األخيرةاحتلت المرتبة ) ٣٤(الفقرة  أماوبدرجة عالية جداً 
يدل على ضعف اھتمام مديري ومديرات المدارس بتوفير الكتب والنشرات وھذا ) ٦٧.٨(مئوية 

 األسواقوالمجالت الداعمة للتربية الرياضية بسبب ندرة توفر مثل ھذه المجالت والكتب في 
من  أعلىوكذلك ضعف الميزانية العامة للمدارس، وقد جاءت خمسة فقرات في ھذا المجال 

وھي تدور حول تھيئة المالعب ) ٣٨، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١(وھي الفقرات %) ٧٦(مستوى 
الموارد البشرية والفنية وتوفر الوسائل التعليمية والتوضيحية في مجال  وإدارةللتدريب، وتنظيم 

 واألدواتالتربية الرياضية، وتوفير المالبس الرياضية للفرق المدرسية، ومتابعة المالعب 
والرياضية ومتابعة المشرف  التربية طلبات مدرس إلىوصيانتھا، ويعزو الباحث السبب 

استدعى من مدير  ،الرياضية والبطوالت المركزية لألنشطةالتربوي واستضافة المدارس 



  "...... ودور مديري المدارس في اإلشراف على مبحث التربية الرياضية "ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٤٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(جامعة النجاح لألبحاث  مجلة

كذلك حرص مدير المدرسة على . األنشطةتلك  استضافةتجھيزھا بالشكل الذي يسمح  ةالمدرس
  .ةمن البيئة المدرسيجزء  ألنھاالجانب الجمالي للمدرسة من خالل صيانة المالعب وتجھيزيھا 

دول  درجات :  )١٠(ج ةال ابيةللمتوسطات  الكلي ات  الحس ةو االنحراف ة والنسب المئوي  المعياري
  .الدراسةبمجاالت  الخاصة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة الدور

١  
الدرجة الكلية لمجال درس التربية 

  .الرياضية
  متوسطة  ٦٤.٦  ٠.٤٠  ٣.٢٣

  عالية  ٧٦.٢  ٠.٦١  ٣.٨١ .الدرجة الكلية لمجال معلم التربية الرياضية  ٢
  عالية  ٧١.٠  ٠.٧٠  ٣.٥٥  .الدرجة الكلية لمجال الطالب  ٣
  متوسطة  ٦٨.٢  ٠.٨١  ٣.٤١  .الدرجة الكلية لمجال الفرق المدرسية  ٤
  عالية  ٧٧.٠  ٠.٨٠  ٣.٨٥  .الدرجة الكلية لمجال اإلمكانات  ٥

 عالية  ٧١.٦  ٠.٥٣  ٣.٥٨ لكليةالدرجة ا

دور مديري المدارس في اإلشراف على الدرجة الكلية لأن ) ١٠(يتضح من نتائج الجدول 
) ٣.٥٨(جاءت بمتوسط  مبحث التربية الرياضية والنشاط الرياضي في مديرية قباطية، قد

يري دور مدل، ويدل ھذا على درجة عالية )٧١.٦(ونسبة مئوية ) ٠.٥٣(انحراف معياري و
المدارس في اإلشراف على مبحث التربية الرياضية والنشاط الرياضي في مديرية قباطية، كما 

، )٧٧.٠(، ونسبة مئوية )٣.٨٥(أن أكبر دور لمدير المدرسة كان في مجال اإلمكانات بمتوسط 
، ثم مجال الطالب )٧٦.٢(، ونسبة مئوية )٣.٨١(تاله مجال معلم التربية الرياضية بمتوسط 

ونسبة ) ٣.٤١(، ثم مجال الفرق المدرسية بمتوسط )٧١.٠(، ونسبة مئوية )٣.٥٥(سط بمتو
  ).٦٤.٦(، ونسبة مئوية )٣.٢٣(، وأخيراً مجال درس التربية الرياضية بمتوسط )٦٨.٢(مئوية 

  .االنحراف المعياري لمتغير الجنسالمتوسطات الحسابية و:  )١١(جدول 
  ف المعيارياالنحرا  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس
  ٠.٥٦  ٣.٥٩  ٣٣  ذكر
  ٠.٥٢  ٣.٥٦  ٣٤  أنثى

من المتوسط الحسابي  أعلى) ٣.٥٩(المتوسط الحسابي للذكور  أن) ١١(يتضح من الجدول 
ً و) ٣.٥٦( لإلناث من االنحراف  أعلىوھي قيمة ) ٠.٥٦(المعياري للذكور  االنحراف أيضا

من  أكثفالرياضية عند الذكور  شطةاألن أن إلىويعزو الباحث ذلك ) ٠.٥٢( لإلناثالمعياري 
ً اكبر من االھتمام من قبل مديري المدارس، مع توفير اإلناثاألنشطة عند   إدارة، وينال قسطا

  .الرياضية األنشطةمدرسية داعمة يھمھا تنفيذ 
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  .لمتغير المؤھل العلمي المعياريةالنحرافات او الحسابيةالمتوسطات :  )١٢(جدول 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤھل العلمي

  ٠.٥٦  ٣.٣٤ ١٦ دبلوم
  ٠.٥٣  ٣.٦٤ ٤٧ بكالوريوس
  ٠.١٩  ٣.٨٢ ٤ دراسات عليا

مستوى الدراسات العليا في متغير المؤھل العلمي، احتل  أن) ١٢(ويتضح من الجدول 
ريوس واحتل مؤھل البكالو ،)٠.١٩(وانحراف معياري ) ٣.٨٢(بمتوسط حسابي  األولىالمرتبة 

واحتل مؤھل الدبلوم  ،)٠.٥٣(وانحراف معياري ) ٣.٦٤(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
المعلمون  أن إلىوھذا يشير ) ٠.٥٦(وانحراف معياري ) ٣.٣٤(المرتبة الثالثة متوسط حسابي 

دور مديري  إدراكمؤھل الدراسات العليا، لديھم قدرة اكبر على  يحملونوالمعلمات الذين 
 .الرياضية من باقي المؤھالت واألنشطةعلى مبحث التربية الرياضية  اإلشرافي المدارس ف

ً  -ويشير أن ھنالك عالقة طردية بين المؤھل العلمي للمعلمين وبين القدرة على فھم دور  - أيضا
  .مدير المدرسة تجاه التربية الرياضية بشكل عام

  .الخدمةلمتغير سنوات  المعياريةو االنحرافات  الحسابيةالمتوسط :  )١٣(جدول 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية

  ٠.٥٧  ٣.٦١ ٢٧ سنوات ٥أقل من  -١
  ٠.٥٣  ٣.٥٤ ١٩ سنوات ١٠أقل من  -٥
  ٠.٥٤  ٣.٥٧ ٢١  سنوات فأكثر ١٠

 ،ولىاألسنوات احتلت المرتبة  ٥سنوات الخدمة اقل من  أن) ١٣(يتضح من الجدول 
النفسية التي يتصف بھا  إلىويعزى ذلك  ،)٠.٥٧(وانحراف معياري ) ٣.٦١(بمتوسط حسابي 

المعلمون في ھذه الفترة من سنوات الخدمة كالدافعية والنشاط والحيوية واالتجاه االيجابي 
المرتبة الثانية بمتوسط  فأكثرسنوات  ١٠المتكون عندھم تجاه الوظيفة، واحتل سنوات الخدمة 

سنوات  ١٠واحتلت سنوات الخدمة اقل من  ،)٠.٥٤(وانحراف معياري ) ٣.٥٧(بي حسا
وجود بعض المحفزات مثل  إلىويعزى ھذا التباين في المستويات الثالثة،  ،المرتبة الثالثة

من نصاب بعض معلمي ومعلمات التربية الرياضية، % ٢٥تخفيض حصص الرياضية بنسبة 
مدرسة واحدة وبعض المعلمين بنصابين في مدرسيتين، كذلك وجود المعلم بنصاب كامل في 

  .معرقلة لعمل مدرسي التربية الرياضية وأخرى داعمةمدرسية  إدارةوكذلك وجود 

  .التدريسية المرحلةلمتغير  المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات :  )١٤(جدول 
  النحراف المعياريا  المتوسط الحسابيالتكرار متغير المرحلة التي يدرسھا المعلم

  ٠.٥٧  ٣.٦٦ ١٤ أساسية دنيا
  ٠.٤٣  ٣.٧٤ ١٩  أساسية عليا

  ٠.٥٥  ٣.٤٩ ٣٤ ثانوية
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في  األولىالعليا قد نال المرتبة  األساسيةمستوى المرحلة  أن) ١٤(ويتضح من الجدول 
ويعزى ) ٠.٤٣(معياري  وانحراف) ٣.٧٤(وسط حسابي متغير المرحلة التي يدرسھا المعلم بمت

الطلبة على حصة التربية الرياضية  وإقبالفاعلية المنھاج في ھذه المرحلة التدريسية  لىإذلك 
الدنيا في ھذا المتغير، جاءت بالمرتبة  األساسيةمستوى المرحلة  كما أن.والنشاط الرياضي 

وجود حصتين  إلىويعزى ذلك  ،)٠.٥٧(وانحراف معياري ) ٣.٦٦(الثانية بمتوسط حسابي 
لرياضية، مما يشجع المعلمون والمعلمات على بذل الجھد وتنفيذ محتوى المنھاج لدرس التربية ا

بشكل اكبر، الن  اإلشرافيةجعل مدير المدرسة يتابع ويقوم بالعملية األمر الذي بشكل تام، 
ونالت المرحلة الثانوية في ھذا  .يالرياضية تلعب دوراً كبيراً في حفظ النظام المدرس األنشطة

ويعزو الباحث  ،)٠.٥٥(وانحراف معياري ) ٣.٤٩(بمتوسط حسابي ، الثالثةتبة المتغير المر
عزوف الطلبة والمعلمون عن ممارسة النشاط الرياضي في ھذه المرحلة، وھذه المشكلة  إلىذلك 
مثل عدم احتساب عالمة التربية الرياضية بالمعدل العام لعالمات . القديمة والمتجددة أسبابھالھا 

اھتمامات  أخر، وجعله في التدريسية المرحلةضعف منھاج التربية الرياضية لھذه الطالب، ما ا
، الذين األخرىمديري المدارس وكذلك الطلبة ومدرسو التربية الرياضية ومدرسو المباحث 

 أخرىاستبدال حصة التربية الرياضية بحصة لمادة  الرياضةيطلبون من مدير المدرسة ومدرس 
  .لعربية وغيرھااللغة ا أوكالرياضيات 

  
  االستنتاجات

  الدراسة يستنتج الباحث ما يليفي ضوء نتائج 

رة  .١ ع ) ٣٠(أن الفق ى جمي ى عل ة األول ت المرتب راتاحتل دارھا  فق ة مق بة مئوي ة بنس الدراس
ة عا )٩١،٦( ي درج داً لوھ ة ج رة ي اءت الفق ة ) ٥(، وج بة مئوي رة بنس ة األخي ي المرتب ف

  .جداوھي درجة منخفضة ) ٢،٣٢(مقدارھا 

ال  .٢ ائج أن مج رت النت اتأظھ دارھا  اإلمكان ة مق بة مئوي ى بنس ة األول ل المرتب  )٧٧.٠(احت
  ). ٦٤.٦(واحتل مجال درس التربية الرياضية المرتبة األخيرة بنسبة مئوية مقدارھا 

ي  .٣ دارس ف ديري الم ين، حول دور م ين المعلم ابي ب اق ايج اك اتف ى مبحث  اإلشرافھن عل
دارھا  الكلية ، وھذا يتجلى بالنسبة المئويةسبة لمجاالت الدراسةالتربية الرياضية بالن ي مق الت

دارس . وھي درجة عالية) ٧١.٦( ديري الم دور م وكذلك ھناك اتفاق ايجابي بين المعلمين ل
 .المرتبط بمتغيرات الدراسة المستقلة

  
  التوصيات

  ائج الدراسة يوصي الباحث بما يليفي ضوء نت
بية، من أجل تحقيق ي المدارس بصورة أكبر نحو درس الترضرورة أن يرتقي دور مدير .١

 .أھداف المنھاج
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بصورة أكبر بالفرق المدرسية وتوفير الميزانية المناسبة لألنشطة  االھتمامضرورة  .٢
 .الرياضية

، تتعلق الفلسطينيةفي مجال اإلدارة المدرسية بالتنسيق مع الجامعات  تدريبيةعقد دورات  .٣
التربية الرياضية وإدارة برنامج النشاط الرياضي، تعزيزاً لدور  على درس اإلشرافبكيفية 

 .مدير المدرسة كمشرف مقيم
  

  المراجع
 دور ". )٢٠٠٤(  .معتصم ،وخطاطبة .زين العابدين ،وبني ھاني .معتصم ،الشطناوي

مجلة نظريات  "اإلدارة المدرسية في تفعيل النشاط الرياضي في مدارس جنوب الوادي
جمھورية  .م٢٠٠٤-٥٢العدد  –ة التربية الرياضية بأبوقير باالسكنددرية كلي –وتطبيقات 

 .١٦٩ -١٤٣ .مصر
 درجه ممارسة مديري المدارس ". )٢٠٠٦(  .خالد، القضاةويوسف  .أديب ذياب، حمادنه

 ."ة المفرق إلدارة برامج األنشطة المدرسيةبالحكومية ومديراتھا في مديرية تربية قص
 .٦١-٣٥.مملكة البحرين. ٢٠٠٧ ).٣(٨. والنفسيةمجلة العلوم التربوية 

 ٣ط. "في التربية الرياضية اإلدارةالتنظيم و ". )١٩٨٧( .حسن ،معوضو .حسن ،شلتوت .
 القاھرة . دار الفكر العربي

 دار األمل . "الفاعلةاتجاھات حديثة في القيادة التربوية " .)٢٠٠٥( .محمود ،محمد أبو عابد
  .األردن/ عمان . للنشر و التوزيع

  دار وائل للنشر . ١ط .الرياضية اإلدارةالحديث في . )٢٠٠١( .فائق ،حليمة أبوحسني
 .٢٠٠٤. عمان. والتوزيع

 الدولية العلميةالدار . ١ط. المدرسية الحديثة اإلدارة .)٢٠٠١( .جودت عزت ،عطيوي 
 .عمان. للنشر والتوزيع الثقافةودار 

  مصر. دار المعارف. في المجال الرياضي اإلدارة .)١٩٨١( .شكرية ،ملوخيةخليل. 
 دراسة المشكالت التي تواجه الرياضة " .)١٩٩٨(  .عبد الباسط ،والشرمان. أمجد ،مدانات

مجلة . "الرياضيةالمدرسية في محافظات الجنوب من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربية 
 .١٩١ -١٦٩. )٤(١٠. مؤتة للبحوث والدراسات

 دور مدير المدرسة في إنجاح ". )٢٠٠٢(  .صالح ناصر ،ماتوعلي .خليفة ،أبو عاشور
 . ١٤٨- ١٢٣ .)١(٩. مجلة المنارة ."النشاطات الالمنھجية في محافظة المفرق

 دور مدير المدرسة في تطوير األنشطة " .)٢٠٠٠( .محمدأمجد محمود  ،درادكة
 .األردن. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة. "المدرسية

 دور اإلدارة المدرسية تجاه النشاط المدرسي " ). ١٩٨٩(  .عبد العزيز الحميد ،الجوھرة
 .جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة. "في المرحلة الثانوية بمكة المكرمة

 .السعودية 
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 ممارسات مديري المدارس الثانوية للمھام اإلدارية من  .)١٩٩٦(  .عبد هللا ساري ،رنةحما
 .جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة. لمينوجھة نظر المع

 دراسة تحليلية لفاعلية نظام اإلشراف التربوي في " .)١٩٩٠( .عماد سعيد ،الحلواني
 .الجامعة األردنية. رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية. "التربية الرياضية

 ض وكمال صالحترجمة حسن معو ."أسس التربية البدنية" .)١٩٦٤( .تشارلز ،بيوكر .
 .مكتبة ألنجلو العربية بالقاھرة

******************  

  )١(ملحق رقم 

  

  أختي المعلمة / أخي المعلم 

  ,,,,السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 

 الرياضيةعلى مبحث التربية  اإلشرافدور مديري المدارس في ((بعنوان  دراسةيقوم الباحث بإجراء 
من أجل تقديم البحث إلى المؤتمر الرياضي العلمي األول المنعقد في جامعة )) ديرية قباطيهوالنشاط الرياضي في م

  .٣٠/٤/٢٠٠٩إلى  ٢٩/٤/٢٠٠٩في الفترة ما بين   الوطنيةالنجاح 

أمام اإلجابة المناسبة لكل فقرة تراھا من فقرات اإلستبانه آخذين بعين ) X(المطلوب منك وضع إشارة 
  .لكل مجال من مجاالت اإلستبانهدرجة تقديرك  االعتبار

  - :كما أرجو تعبئة المعلومات الخاصة بك و التي ستتم بطابع السرية وھي على النحو التالي
  

  األولالقسم 

   أنثى (   )     الجنس      ذكر(   ) 
  دراسات عليا (   )     بكالوريوس (   )    المؤھل العلمي    دبلوم(    ) 
 سنه           ٥ -  ١ة الحالية   سنوات الخدمة في الوظيف(     ) 

  (     )سنه           ١٠ -٥                                        
  (     )فما فوق سنه  – ١٠                                        

  أساسية دنيا  : المرحلة التي يدرسھا المعلم(     ) 
  (     )اسية عليا  أس                                 
  (     )ثانوية                                         

  الباحث 
  :القسم الثاني

  نص الفقرة
  درجة الممارسة

  قليل  متوسط  كبير  جدا كبير
  قليل
  جدا

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  درس التربية الرياضية  :المجال األول
ي  .١ اط  الرياض رامج النش ية ب ل اإلدارة المدرس تفعي

  .والخارجي  الداخلي
          



 ١٦٥٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق سعادات

 ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  .٢ ية اليومي الخطط الدراس ية ب تم اإلدارة المدرس تھ
  .والسنوية 

          

وم  .٣ ة الي ي بداي ية ف ة الرياض ة التربي ع اإلدارة حص تض
  .الدراسي 

          

وم  .٤ ة الي ية حصة الرياضة في نھاي تضع اإلدارة المدرس
  .الدراسي 

          

تسمح اإلدارة المدرسية بأخذ حصة الرياضة كتعويض  .٥
  .مواد أخرى ل

          

اء  .٦ ي إلرض ي المدرس اط الرياض ذ النش اإلدارة تنف
  .المسئولين الرسمين فقط 

          

وم النشاط  .٧ ھناك وضوح عند اإلدارة المدرسية حول مفھ
  .الرياضي وحصة التربية الرياضية وأھمية وأھدافھا 

          

ة  .٨ ية لحص ل اإلدارة المدرس ن قب افي  م دعم الك اك ال ھن
  .ة التربية الرياضي

          

 معلم التربية الرياضية :المجال الثاني
ي  .٩ و ظيف ا ال ق الرض ي  تحقي ية دور ف إلدارة المدرس ل

  .لمدرس التربية الرياضية 
          

            .تعتمد اإلدارة المدرسية على الالمركزية اإلدارية  .١٠
ية  .١١ طة الرياض إجراء األنش ية ب مح اإلدارة المدرس تس

  .بين مدرسي المدرسة 
          

ة الرياضية  تخصص .١٢ اإلدارة المدرسية لمدرس التربي
رق  ية للحديث عن الف بعض الوقت في اإلذاعة المدرس

  .الرياضية وانجازاتھا

          

ية  .١٣ ة الرياض درس التربي ية لم مح اإلدارة المدرس تس
  ..باالشتراك في دورات ومؤتمرات رياضية 

          

االقتراحات المقدمة  من مدرس التربية  اإلدارةتناقش  .١٤
  .ياضية من خالل اجتماعات دورية الر

          

ي  اإلدارة .١٥ ق الت المدرسية مھتمة بحل المشاكل والعوائ
  .تواجه مدرس التربية الرياضية 

          

            .المدرسية المدرس المبدع اإلدارةتكافئ  .١٦
 الطالب:المجال الثالث

ة  إجراء .١٧ ة البدني ار اللياق دوري واختب ي ال الكشف الطب
  .للفرق المدرسية

          

ية لمختلف  اإلعالن .١٨ رق مدرس وين ف  األنشطةعن تك
  .الرياضية 

          

            . الرياضية  باألنشطةاالھتمام بالطالب المتميز  .١٩
ة .٢٠ بة للطلب ا بالنس اكل وحلھ ى المش رف عل التع

 .المشاركين في الفرق الرياضية
          

ع  .٢١ ة م ات دوري ل اجتماع اءعم ور أولي ة  األم للطلب
  .اضية المشاركين في الفرق الري

          



  "...... ودور مديري المدارس في اإلشراف على مبحث التربية الرياضية "ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(جامعة النجاح لألبحاث  مجلة

            .بين الطلبة الرياضيين اإلنسانيةتشجيع العالقات  .٢٢
ع واتجاھات  إقامة .٢٣ وين دواف ندوات للطلبة من اجل تك

  .الرياضية األنشطةنحو ممارسة 
          

            .متابعة تدريب ومنافسات بشكل مستمر  .٢٤
 الفرق المدرسية  :المجال الرابع

            .اضيمكافئة الطالب المبدع في النشاط الري .٢٥
            .في برامج تدريبيه الفائزاشتراك الفرق  .٢٦
            .إقامة رحالت ترفيھية للفرق المشاركة في االنشطه  .٢٧
            .التدريب  أثناء للطلبة خفيفةتقديم وجبات  .٢٨
دايا .٢٩ ديم الھ ىتق ي إل اركة ف رق المش طةالف األنش

 .الرياضية
          

            .تھيئة مواصالت نقل من والى المباريات .٣٠
 اإلمكانات: المجال الخامس

            .تھيئة المالعب المالئمة لتدريب  .٣١
إلدارة .٣٢ يم  ل ي تنظ ية دور ف وارد  وإدارةالمدرس الم

  .البشرية والفنية في المدرسة
          

وفر  .٣٣ ة و  اإلدارةت ائل التعليمي ية الوس المدرس
  . الرياضيةالتوضيحية في مجال التربية 

          

وفر  .٣٤ ية ا اإلدارةت الت المدرس رات والمج ب والنش لكت
  .الداعمة للتربية الرياضية 

          

مح. ٣٥ ةاإلدارةتس ب  الخاص تخدام المالع ية باس المدرس
 .األخرىبالمدرسة من قبل المدارس

          

وفير  .٣٦ رق  اإلدارةت ية للف س الرياض ية المالب المدرس
  .المدرسية 

          

تجيب  .٣٧ وفير  اإلدارةتس درس بت ب الم ية لطل المدرس
  .رياضية معينة  تأدوا

          

            .وصيانتھا واألدواتالمدرسية المالعب  اإلدارةتتابع  .٣٨
  
  "٢"ملحق رقم
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