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 يُهب يف رذسَظ  يمرتح حلهىل ورفبدٌ يشكالد انرتثُخ انؼًهُخ واحلذ دنُم
 انرتثُخ انشَبظُخ

 شاهُى زلًذ محبدثأمسبء إ
 مدرس دكتكر بقسـ المناىج كطرؽ تدريس التربيو الرياضيو

 مصر -جامعو حمكاف -بالجزيرهكميو التربيو الرياضيو لمبنات 
 ممخصال

 ور ملكفت التربية العممية الت  ت كؿ دكف لؾ العديد مف  استيدفت الباحثو   
ااستقادا القوكم مف برنامج التربية العممية الذم يلهمءف لمجاؿ سكؽ  الطالبات المعممات ىم 

دة ىم  تقادم ك ؿ تمؾ العمؿ كمعممات تربية رياضية. كالكوكؿ ال  ال مكؿ المقتر ة لممساى
الملكفت  كذلؾ بالكوكؿ ال  دليؿ مقترح ل مكؿ كتقادم ملكفت التربية العممية كال د منءا 

نة الب ث المنءج الكوق    كبمي ىدد ىي استخدمت الباحثةو  تدريس التربية الرياضية كقد 
اف لمعاـ الجامع  الإالإة بكمية التربية الرياضية بنات جامعة  مك ) طالبة مف القرقة ُْْ(
)   طبؽ ىميءـ استبياف اآلراس المقترح   كتـ التعرؼ ىم   هـ ملكفت التربية َُِٕ -َُِٔ(

)  سابيم   كمف  هـ النتا ج تـ الكوكؿ ّالعممية الت  كاجءتءـ   كاستغرؽ تطبيؽ ااستبياف (
كتقاديءا  ك كوت اليءا الدليؿ المقترح الذم التمؿ ىم  ال مكؿ المقتر ة ل ؿ تمؾ الملكفت 

 البا إة بيستاداـ الدليؿ المقترح .

 
 مقدمة كمشكمة البحث 

تعد العممية التعميمية ه  المللر ا ساس  لمكوكؿ إل  النشس المر كب بر كلت قيؽ    
ا هداؼ المرجكة لمجتمم متزف مف قبؿ اورادا  ك يث اف الرياضة المدرسية الت  تظءر مف 

كالت  تعد جزسا هاما مف العممية التعميمية تمعب دكرا هاما و  تكوير  افؿ درس التربية البدنية
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ورص النمك المناسب  ىداد النشس اىدادا متكامف وء  تعد ىنورا هاما و  ىممت  النمك 
 )َِ: ُْكالتطكر كالذم كاف ابد مف ااهتماـ بر.(

كامؿ متعددة كمف تتأإر بع ) اف التربية البدنيةَِ( )ُٕٗٗ( ”محمد حمص“ككما يلير    
 همءا معممة التربية البدنية كالت  تعد  جر الزاكية كالعمكد الققرم لمعممية التعميمية وكاف مف 
الضركرم إىدادها بما يتناسب مم هذا الدكر. ك يث إف ااتواص معممة التربية البدنية يتطمب 

طبيؽ العممية التعميمية ف تككف قادرة ىم  ت قيؽ ا هداؼ كتإىدادان مءنيان ااوان تمكنءا مف  
 ).َّٗ -َّٖ: ُٓكوقا ل هداؼ المرجكة وكاف ابد مف ااهتماـ ببرنامج التربية العممية. (

)  ف إىداد المعمـ كتدريبر يساىد ٖ)(ََِّ ( ”ص كت احمد عمي“ك يضا كما اكد ذلؾ    
 ىدادا كتدريبر  .ىم  ت قيؽ جكدا كواىمير التعميـ واف تمؾ الجكدة لف تتـ اا بكقاسة كجكدا ا

ك يث اف مف كاجبات تدريس التربية الرياضية انءا تاتمؼ كميا كجز يا ىف المكاد ا ارل    
كبالتال  تاتمؼ الكقاسات ا دا ية لمعمـ التربية الرياضية  لذلؾ واف اىداد المعمـ يتطمب ىمينا اف 

لت  يتـ ويءا االىداد تككف مف ن سف كنلهؿ الطالب الذم سيقكـ بءذا الدكر .كبما اف هذا القترة ا
 )ُٖٕ -ُٕٔ: َِافؿ التربية العممية وكاف ابد مف التطرؽ كااهتماـ ب ؿ ملكفتءا . (

ىدادهـ     كتعتبر التربية العممية لمطالبات المعممات مف المجاات العامة و  تلكيمءـ كاه
ة ممارسر جميم ا ىماؿ الت  لمكاجءر ال ياة العممية المستقبمية ومف الضركرم اف تلمؿ تمؾ القتر 

 )ُِٓ: ُٕي تاج اليءا الطفب و  مءنر التعميـ. (
ك يث اف التقكيـ لبرنامج التربية العممية اساس  وكاف ابد مف الكوكؿ اداا وعالر كه     

  ور ملكفتر كالكوكؿ ال   مكؿ لءا كهذا ما سعت الير البا إة.
ستزادا لر   يث يرجم المعمـ الير لقءـ  م ملكمر كبما اف دليؿ المعمـ هك ااستنارا كاا   

تقؼ امامر  ك يضا لفلماـ بالموادر الت  التقت منءا ا هداؼ كالعفقات الت  تربط ا هداؼ 
بعناور المنءاج ا ارل ك يضا ا تكا ر ىم  مجمكىر مف ا وكار كااراس الت  تعيف المعمـ ىم  

م  تاطير ىممر كتءي ر المكاقؼ التعميمير المناسبر اماـ تدريس مقرر اك ك دا معينر بما يساىد ى
ككاف هذا التقكيـ مف افؿ الكوكؿ ال  دليؿ مقترح ل ؿ المتعمميف لت قيؽ ااهداؼ المرجكا. 

 )َٔ: ُٗ) (ْٖ -ّٖ: ِتمؾ الملكفت. (
كقد ا ظت البا إر مف افؿ ىممءا اف دليؿ التربير العممير  ير مقعؿ باللكؿ الذم    
يجاد  مكؿ  يجب اف يككف ىمير كانر ينقور كيقير التعامؿ مم بعض ملكفت التربير العممير كاه

لءا  كمف افؿ ىممءا بتدريس مادا التربير العممير كجد ملكفت  لطالبات القرقة الإالإر بالكمية 
   كترجم البا إة ذلؾ إل  ىدـ كجكد كرش ىمؿ كاوير لتدريبءـ ىم  المناهج ك يضا لضيؽ الكقت
 يث  ف نظاـ القوؿ الدراس  ا يعط  القروة لمطالبر لمتطبيؽ  مما انعكس بدكرا ىم  نتاج 
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ملكفت متعددا بالتربير العممير كما ترجعر البا إر  يضا ال  ال اجر لتطكير دليؿ التربير العممير 
فت كاضاور الملكفت كطريقر  مءا.  كمف هنا تبرز الملكمر و  اهمير االكوكؿ ال  اهـ ملك

التربير العممير ككيقير تقاديءا ك مكؿ مقتر ر لءا كتتبمكر ملكمة هذا الب ث و  ككنءا م اكلة 
الكوكؿ ال  دليؿ مقترح  لممساىدا و  تقادم ك ؿ بعض مف تمؾ الملكفت الت  يمكف 

 مساىدا الطالبات المعممات لمقدرا ىم  إتماـ التربير العممير بلكؿ اسءؿ كاوضؿ.
 ىدؼ البحث :

يءدؼ هذا الب ث إل  توميـ دليؿ مقترح يضـ اهـ ملكفت التربير العممير ك مكلءا        
 المقتر ر مف افؿ التعرؼ ىم :

 اهـ ملكفت التربير العممير لدم طالبات القرقر الإالإر بكمير التربير الرياضير. -ُ
 انسب ال مكؿ المقتر ر لتقادم تمؾ الملكفت ك مءا. -ِ

 فركض البحث :
اهـ ملكفت التربير العممير لدم طالبات القرقر الإالإر بكمير التربير الرياضير   ور -0

. 
ت ديد انسب ال مكؿ المقتر ر لتقادم ملكفت التربير العممير لدم طالبات القرقر  -7

 الإالإر بكمير التربير الرياضير ك مءا. 
رقر الإالإر كجكد دليؿ مقترح يساهـ ب ؿ ملكفت التربير العممير لدم طالبات الغ -3

 بكمير التربير الرياضير.
 إجراءات البحث :
 منيج البحث : 

استادمت البا إة المنءج الكوق  لمناسبتر لطبيعة هذا الب ث كذلؾ مف افؿ        
استبياف اراس الطالبات  كؿ ملكفت التربير العممير كذلؾ بعد اراس الابراس لفستبياف كمدم 

 )ُدكؿ (مف مر م اكرا كما هك مكضة بج
 مجتمع البحث :

يمإؿ مجتمم الب ث طالبات القرقة الإالإر بكمية التربية الرياضية بنات جامعة  مكاف        
 طالبر. )ُْْ) كالذم بمي ىددهف (َُِٕ -َُِٔو  القوؿ الدراس  الإان  لمعاـ الجامع  (

 عينة البحث :
 ية مف مجتمم الب ث كبمي قامت البا إة بااتيار ىينة الب ث بالطريقة  العلكا       
) طالبات   َُ) طالبة  كقد تـ تقسيمءف إل  العينة االستطفىية كقكامءا (ُْٓىددهف (

 ) طالبر.ُْْكىينة الب ث ااساسية (
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 2اراء الخبراء حكؿ استبياف اراء الطالبات حكؿ مشكبلت التربيو العمميو                 ف=( 0جدكؿ )

في حاجو الي  غير مكافؽ مكافؽ العباره
 تعديؿ

 في حاجو الي تعديؿ غير مكافؽ مكافؽ العباره

0    02    
7    09    
3    71 تـ اضافتيا 
2    70    
1    77    
6    73    
2    72    
2    71   X 
9    76   X 
01    72   X 
00   x 72    
07    79    
03    31    
02   x 30   x 
01    37   x 
06    33   x 
02        

 ) مكاوقر السادا الابراس ىم  ىبارات ااستبياف ىم  الن ك التال :ُيتضة مف جدكؿ (
ااستبياف كاضاور ىيارا ليوية ىدد العبارات الكم   عباراتالمكاوقر المبد ير ىم  جميم 

 منءا:ىبارا  ِّ
 )ىبارا لمجانب البلرمُِ( 
 )ىبارات لجانب اامكاناتٔ( 
 )ىبارات لمجانب العمم ْ( 

 ىبارتاف لمجانب التنظيم    
 )َِتـ اضاور ىبارا كا دا كه  رقـ (

 ) ىباراِْتـ تعديؿ ىدد (
 )ىبارات ٖكلـ يتـ تعديؿ (

لجانب  ِ -لمجانب البلرم ٔ) م اكر (َُالمكاوقر ىم  م اكر ااستبياف كه  (
 لمجانب التنظيم ) ُ -لمجانب العمم  ُ -اامكانات

 -جانب اامكانات -) جكانب ( الجانب البلرمْالمكاوقر ىم  جكانب ااستبياف (
 الجانب التنظيم ) -الجانب العمم 
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 : أدكات ككسائؿ جمع البيانات
 : لمكتب كالدراسات و  مجاؿ التربير العممير كلبكر المعمكماتالمسح المرجعي .ُ

 الدكلير لت ديد الم اكر الر يسير كىبارات ااستبياف.
مف افؿ مف ظر الملكفت الت  كاجءت طالبات القرقر الإالإر بالتربير  المبلحظو: .ِ

 العممير.
 : مف اىداد البا إر كمرت بالمرا ؿ التالير:استماره االستبياف .ّ
 ) ٖتـ العرض استطفع اراس الابراس و  المجاؿ كىددهـ. ( 
 عديؿ مف افؿ :تـ الت 

 )ِالكوكؿ ال  ااستبياف و  وكرتر النءا ير مف افؿ: جدكؿ (
 ) جكانب اساسير كه  :ْ(

 الجانب البلرم.
 جانب اامكانات.
 الجانب العمم .

 الجانب التنظيم .
 ) م اكر كاات : َُ(

 ملكفت تاص الطالبر المعممر.
 ملكفت تاص معممر التربير الرياضير كاالمكجءر

 تاص الملرؼ التربكم. ملكفت
 ملكاتف تاص ادارا المدرسر.

 ملكفت تاص الزمفس.
 ملكفت تاص التفميذ.
 ملكفت تاص ا دكات.
 ملكفت تاص الماديات.

 ملكفت تاص الم تكم كالمادا العممير.
 ملكفت تاص البرنامج التنظيم  لمتربير العممير.

 ) ىبارا. ّّ(
 ستبيافجكانب كمحاكر كعبارات اال( 7جدكؿ )

 العبارات المحاكر الجكانب

 ىبارا ُِ م اكرٔ الجانب البلرم
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 ىبارات ٔ ِ الجانب اامكانات

 ىبارات ْ ُ الجانب العمم 
 ىبارتاف ُ الجانب التنظيم 

 عباره 33 محاكر 01 الكم 

 المعامبلت اإلحصائية ال ستماره االستبياف:
 : صدؽ المقياس  أكال:

مف افؿ المقابفت اللاوية  تـ إيجاد ااتساؽ الداام   إضاوة إل  ودؽ الم كميف
مف المجتمم ا وم  كاارج  لم اكر كىبارات استمارا ااستبياف  بالتطبيؽ ىم  ىينة استطفىية

 ).َُالعينة ا ساسية لمب ث كىددهـ (
 01ف=  معامبلت ارتباط العبارات بالمحاكر كالمقياس الكمي)صدؽ االتساؽ الداخمي( (3جدكؿ )
 أكال: الجانب البشرم

االرتباط   عباره
 بالمحكر االكؿ

االرتباط 
بالمقياس 
 الكمي

االرتباط بالمحكر  عباره
 الثاني

االرتباط 
بالمقياس 
 الكمي

االرتباط بالمحكر  عباره
 الثالث

االرتباط 
بالمقياس 
 الكمي

0 ,22 ,23 6 ,22 ,21 9 ,27 ,21 

7 ,26 ,27 2 ,21 ,22 َُ ,23 ,26 

3 ,22 ,29 2 ,22 ,23 ُُ ,22 ,21 

2 ,22 ,26       
1 ,21 ,22       

 

 عباره
االرتباط 
بالمحكر 

 لرابعا

االرتباط 
بالمقياس 
 الكمي

 عباره
االرتباط 
بالمحكر 
 الخامس

االرتباط 
بالمقياس 
 الكمي

 عباره
االرتباط 
بالمحكر 
 السادس

االرتباط 
بالمقياس 
 الكمي

07 ,26 ,20 06 ,27 ,22 09 ,21 ,29 
03 ,22 ,23 ُٕ ,29 ,22 71 ,22 ,22 
02 ,23 ,22 ُٖ ,23 ,21 70 ,29 ,27 
01 ,29 ,22  ,22 ,29    

 ثانيا: جانب االمكانات

االرتباط بالمحكر  العباره
االرتباط بالمحكر  العباره االرتباط بالمقياس الكمي السابع

 االرتباط بالمقياس الكمي الثامف
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77 ,21 ,20 76 ,27 ,21 
73 ,29 ,22 72 ,20 ,22 
72 ,22 ,29    
71 ,23 ,22    

 ثالثا: الجانب العممي 

االرتباط بالمحكر  العباره
 التاسع

االرتباط بالمحكر  العباره االرتباط بالمقياس الكمي
 الثامف

 االرتباط بالمقياس الكمي

72 ,21 ,27 31 ,29 ,29 
79 ,26 ,23 30 ,29 ,21 

 رابعا: الجانب التنظيمي

االرتباط بالمحكر  رهالعبا
 التاسع

االرتباط بالمقياس 
 الكمي

االرتباط بالمحكر  العباره
 الثامف

 االرتباط بالمقياس الكمي

37 ,22 ,21 33 ,22 ,21 

 637,=  11,قيمو "ر" الجدكلية عند مستكم معنكيو 
) َٓ,َ) كجكد معامفت إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية (ّيتضة مف جدكؿ (

.  يث تراك ت قيمر معامفت اارتباط كم اكرا كالمقياس الكم ف كؿ مف ىبارات المقياس بي
 كه  قيمر اكبر مف قيمة ارا الجدكالية مما يلكد ودؽ المقياس كىباراتر. )ٖٗ,َ -َٕ,َبيف(

 :  الدراسة االستطبلعية
 َُِٔ/ِ/ِِإل  َُِٔ/ِ/ُِقامت البا إة بيجراس الدراسة ااستطفىية و  القترة مف    

) طالبات مف نقس مجتمم الب ث كاارج ىينة الب ث ا ساسية كذلؾ َُىم  ىينة قكامءا (
 بءدؼ التعرؼ ىم  الوعكبات الت  يمكف  ف تكاجر البا إة ىند استادامءا لفستبياف.

 خطكات تصميـ االستبياف : 
نكع كدرجر  : التعرؼ ىم  اهـ ملكفت التربير العممير كت ديدتحديد ىدؼ االستبياف- 

 الملكمر مف افؿ ىدا جكانب.
 ) جكانبْ:كالت  تـ ت ديدها  مف افؿ  ( تحديد جكانب االستبياف -ب
: تـ تجديد م اكر ااستبياف كمدم مف متءا مم الم كر كالت  تحديد محاكر االستبياف -ج 

 ) م اكر َُتماوت و  (
بكؿ م كر  كمدم مف متءا لر  : تـ ت ديد العبارات الااورتحديد عبارات االستبياف -د 

 ) ىبارا. ِّ يث التمؿ ااستبياف ىم  (
  الكصكؿ الي االستبيباف في صكرتو االكليو -هػ 
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 )ُ. جدكؿ ( العرض عمي الخبراء -ك
 )ُمروؽ ( الكصكؿ الي االستبيباف في صكرتو النيائيو –ؾ 

 كالذم تـ التعديؿ بر  ت  اوبة ااسنبياف كاات :
 ) ىبارا.ّّ( -) م اكرَُ( –) جكانب ْ(

 كقد  سقرت نتا ج الدراسة ااستطفىية ىنف مناسبر ااستبياف لتطبيقر ىم  العينر قيد الب ث.
 خطكات تن يذ البحث :

 : تصميـ االستبياف -  
 تـ تكوؿ البا إة ال  ااستبياف و  وكرتر النءا ير.

 : تطبيؽ االستبياف -ب
  العينر قيد الب ث كذلؾ لمدة اربعر  سابيم بدسا قامت البا إة بتطبيؽ ااستبياف ىم       

  َُِٔ/ّ/َّإل   َُِٔ/ّ/ّمف 
 : ت ريغ االستبياف -جػ

تـ تقريي نتا ج استجابات العينر قيد الب ث لفستبياف  كذلؾ و  القترا مف        
 .َُِٔ/ْ/ِْ.  ت  َُِٔ/ْ/ْ

ر العممير كوقا لفهمير الكوكؿ ال  الدليؿ المقترح مف افؿ  ور اهـ ملكفت التربي -د
 النسبير لمم اكر كالعبارات كت ديد ال مكؿ المقتر ر لءا.

  : المعالجات اإلحصائية
 )  ِكدالر القركؽ (كا -ااهمير النسبير -استادمت البا إة (الكزف النسب        

 عرض كمناقشة النتائج 
 (2جدكؿ)

 رات االستبياف(  لعبا7التكرارات كالنسب المئكيو كداللو ال ركؽ )كا

 7كا المتكقع المجمكع لصالح ال تكجد بدرجو قميمو بدرجو متكسطة بدرجو كبيره العبارة
 كداللتيا

 ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ُُ,ٖٔ ِٓ,ٔ ِٓ,ٔ ّٗ,ُ ُ
ِٖٕ,

ٕ 
 ُ,ُٔ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ٗٔ,َٓ ِٗ,ِِ ّٖ,َِ ٔٓ,ٓ ِ
 ُ,ُٓ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ُٗ,ّٖ َٔ,ُٖ َ,ِٓ ٕٓ,ُٖ ّ
 ٖ,ُّ ََ,ّٔ ُْْ قميمر ِٕ,ّْ ُٖ,ّٔ ّٖ,َِ ْٔ,ٕ ْ
 ٓ,َ ََ,ّٔ ُْْ ػػػػػػػػػػ َ,ِٓ َٖ,ِٕ َ,ِٓ ِٗ,ِِ ٓ
 ٖ,ٗ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا َٖ,ِٕ ٖٗ,ُّ ْٕ,ِٖ ٔٓ,َّ ٔ

 ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ِِ,ِِ ٕٓ,ُٖ ٕٓ,ُٖ ِٖ,َْ ٕ
ُٖ,ْ

َ 
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 ْ,ٓٓ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ّٗ,ُٓ ٖٓ,ُْ ُٗ,ُّ ّٖ,َِ ٖ
 ٖ,ٓٔ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ّٗ,ِٔ ِٕ,ٗ ُٖ,ُُ َٖ,ِٓ ٗ
 ْ,ُٓ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ٖٕ,ِٕ ّّ,ٖ ٕٗ,ُٓ ِٗ,ْٕ َُ
 ُ,ٕٓ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ُٗ,ّٖ ّّ,ٖ ِْ,َُ َٔ,ّْ ُُ
 ِ,ُّ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ُُ,ّٔ َّ,ٗ ٕٓ,ُٖ ُُ,ّٔ ُِ
 ٗ,ّْ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ْٗ,ُّ ٖٗ,ُّ َٓ,ُِ ٕٔ,ُْ ُّ

 ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ِٗ,ِٕ َٓ,ُِ ٖٔ,ْ ِٕ,ٗ ُْ
ُٕٖ,

ُ 
 ٖ,ُٖ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا َّ,ّْ ٕٔ,ُٔ ِٖ,ُٓ َّ,ّْ ُٓ
 ٔ,ٕٔ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ِٓ,ٔٓ ٕٗ,ُٓ ّٔ,ُٕ ِْ,َُ ُٔ
 ٕ,ُٕ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ِٔ,ْٓ ّٖ,َِ ِْ,َُ ٖٗ,ُّ ُٕ
 ٗ,ْٓ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ِٗ,ْٕ ُّ,ِْ ِْ,َُ ّٔ,ُٕ ُٖ
 ْ,ٕ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد َّ,ّْ ٕٓ,ُٖ ََ,ِٓ ِِ,ِِ ُٗ
 َ,ِٕ ََ,ّٔ ُْْ قميمر ٖٓ,ُْ ٖٓ,ّٗ ِٓ,ُّ ٖٓ,ُْ َِ
 ٕ,ُِ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ّّ,ّّ ْٓ,ِّ ْٔ,ُٕ ٕٔ,ُٔ ُِ
 ٕ,ٕٖ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا َّ,ٗ َٔ,ُٖ ٖٓ,ُْ ّّ,ٖٓ ِِ
 ٕ,ِْ ََ,ّٔ ُْْ ا تكجد ّٖ,ْٓ ُٔ,ِّ ْٔ,ٕ ِٗ,ِِ ِّ
 ٕ,ّْ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ُُ,ُُ ُْ,َِ ّٖ,َِ ِٗ,ْٕ ِْ

 ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ِٕ,ٗ ْٗ,ٔ ُٕ,ْ ُٕ,ٕٗ ِٓ
ِِٔ,

ٕ 

 ََ,ّٔ ُْْ كبيرا َٗ,ِ ِٕ,ٗ ِٕ,ٗ ْٕ,ٖٕ ِٔ
ُِِ,

ٖ 

 ََ,ّٔ ُْْ كبيرا َٕ,َ ٖٔ,ْ َٓ,ُِ ْٗ,ُٖ ِٕ
ِّٓ,

ِ 

 ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ْٕ,ّ ّْ,ٖ ّٖ,َِ ّٔ,ٕٔ ِٖ
ُْٕ,

ّ 
 ِ,ُٗ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ٖٔ,ْ ُُ,ُُ ٖٕ,ِٕ ِٓ,ٔٓ ِٗ

 ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ْٕ,ّ ُُ ُُ ُّ,ِْ ُُ,ُٔ َّ
ُُِ,

ٗ 
 ٕ,ٖٗ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ّّ,ٖ ٖٗ,ُّ ّٔ,ُٕ ِْ,َٔ ُّ
 ٕ,ّٖ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا َٔ,ُٖ َٓ,ُِ ِٗ,ِِ ّٓ,ْٔ ِّ
 ُ,ّٖ ََ,ّٔ ُْْ كبيرا ٕٓ,ُٖ ٕٔ,ُٔ ّٔ,ُٕ ِِ,ْٕ ّّ

 ) كجكد وركؽ دالر ا وا يا بيف درجر استجابات الطالبات كوقا لماْيتضة مف جدكؿ (   
) ىبارا ُ)ىبارا لوالة بدرجر كبيرا  ىدد ( ُٗ) كاظءر الجدكؿ ىدد (ِاظءرا ااتبار (كا 

) ىبارا لوالة ا تكجد ُ) ىبارا لوالة بدرجر ا تكجد  كىدد (ُِلوالة بدرجر قميمر  ىدد( 
مما ساىد ىم   ور اهـ ملكفت التربية العممية الت  تكاجر اوراد  وركؽ و  استجابات العينة.

 )ُالب ث كما هك مكضة بمروؽ ( ىينر
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) ُّٗٗ)   (ُُٖٗا (محمد محمد الحماحميكالذم اتققت وير البا إة مم كؿ مف  ا
إيياب )  أُ) ( َُِِا  (عبداهلل حسيف)   اُ) (ُٖٗٗا( إبراىيـ عبدالمقصكد)  اَُ,ُُ(

كف  ) و  ملكفت التربية العممية كالت  تماوت و  نقصٔ) ( ََِٕا ( عبداهلل عبدالحميـ
 مف  اامكانات المادير كالبلرير لبرامج التربير الرياضير..

) و  كجكد بعض الملكفت ُٓ) (َُُِا (عصاـ الديف متكليكما اتققت البا إة مم ا
الااور بتضارب الم تكم مم متطمبات التفميذ و  المدارس كميكلءـ ا تياجاتءـ   نر ابد مف 

 ا كوقا لر بات كميكؿ التفميذتقءـ المعمـ  هداؼ مءنتر كالتاطيط لء
) كالذم اظءر ىدـ كجكد وركؽ ٗ) ( َُِِا(  كماؿ خميؿ محامكهكلكنءا ااتمقت مم ا

إ وا ية لمعكقات تدريس التربية الرياضية لمابرة اك لمملهؿ العمم  كلكف القركؽ يعزم لمتغير 
 المر مة التعميمية.

مشكبلت التربيو العمميو لدم  : " حصر اىـكيذلؾ يت قؽ القرض ااكؿ الذم ينص ىم 
 طالبات ال رقو الثالثو بكميو التربيو الرياضيو ".

 ُْْف= استجابات عينو الطالبات لعبارات االستبياف قيد البحث حكؿ المشكبلت (1جدكؿ)

 العبارا/
 الدرجة

 ا تكجد قميمر متكسطر كبيرا
 العبارا/
 الدرجة

 ا تكجد قميمر متكسطر كبيرا

ُ ِ ٗ ٗ ُِْ ُٖ ِٓ ُٓ ّٓ ٔٗ 
ِ ٖ َّ ّّ ّٕ ُٗ ِّ ّٔ ِٕ ْٗ 
ّ ِٕ ّٔ ِٔ ٓٓ َِ ُِ ْٓ ٕٓ ُِ 
ْ ُُ َّ ّٓ َٓ ُِ ِِ ُْ ِْ ّٗ 
ٓ ّّ ّٔ ّٗ ّٔ ِِ ْٖ ُِ ِٔ ُّ 
ٔ ْْ ُْ َِ ّٗ ِّ ّّ ُُ ّْ ٔٔ 
ٕ ٖٓ ِٕ ِٕ ِّ ِْ ٔٗ َّ ِٗ ُٔ 
ٖ َّ ُٗ ُِ ْٕ ِٓ ُُْ ٔ َُ ُْ 
ٗ ٕٓ ُٕ ُْ ّٖ ِٔ ُُّ ُْ ُْ ّ 
َُ ٔٗ ِّ ُِ َْ ِٕ ُُٖ ُٖ ٕ ُ 
ُُ ِٔ ُٓ ُِ ٓٓ ِٖ ٕٗ َّ ُِ ٓ 
ُِ ِٓ ِٕ ُّ ِٓ ِٗ ُٖ َْ ُٔ ٕ 
ُّ َٔ ُٖ َِ ْٔ َّ ٖٖ ّٓ ُٔ ٓ 
ُْ ُْ ٕ ُٖ َُٓ ُّ ٖٕ ّٓ َِ ُِ 
ُٓ ْٗ ِِ ِْ ْٗ ِّ ٕٔ ّّ ُٖ ِٔ 
ُٔ ُٓ ِٓ ِّ ُٖ ّّ ٖٔ ِٓ ِْ ِٕ 
ُٕ َِ ُٓ َّ ٕٗ      

ااساسير  كؿ ملكفت  ثت استجابات الطالبات ىينر الب تكرارا )ٓيتضة مف جدكؿ (   
 ايكجدا -قميمر -متكسطر -التربير العممير كوقا لممقياس الرباى  بدرجر اكبيرا
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) يكضة  الكزف النسب  كااهمير النسبير لجكانب كىبارات ااستبياف ٔكالجدكؿ التال  (   
 ث ااساسير.الااص بالملكفت مف كاقم استجابات اوراد ىينر الب 

الكزف النسبي كاالىميو النسببيو لجكانب كمحاكر كعبارات االستبياف الخاصو بالمشكبلت كفقا الستجابات افراد عينو  (6جدكؿ)
 ُْْف=البحث                               

 الجكانب ـ
المحاكر 
 كالعبارات

الكزف 
 النسبي

االىميو 
 النسبيو

ترتيب 
 العبارات

ترتيب 
 المحكر

ُ 
الجانب 

 البلرم

 ٗ  كا: ملكفت الطالبر المعممر
 
 
 
 
 
 
 

 ٓ ْٔ,ٕ ّّ ُىبارا 
 ْ َٖ,ِٕ ُُٕ ِىبارا 
 ِ ْْ,ُْ ُٕٗ ّىبارا 
 ّ َٖ,ّّ ُْٔ ْىبارا 
 ُ ٖٔ,ْٖ َُِ ٓىبارا 

مجمكع    
 الم كر

ِٔٓ َّ,ُٗ  

 إانيا:ملكفت المعممر المكجءر

ٕ 
 ِ ُٕ,ْٓ ِّْ ٔىبارا 
 ُ َّ,ٗٓ ِٓٓ ٕىبارا 
 ّ ْٗ,ّْ ُْٗ ٖىبارا 

  ِّ,ْٗ ّٖٔ مجمكع الم كر
 إالإا/ ملكفت الملرؼ التربكم

ٓ 
 ُ ُٗ,ّٔ ِّٕ ٗىبارا 
 ِ ّْ,ُٔ ِٓٔ َُىبارا 
 ّ ٖٕ,ِٓ ِِٖ ُُىبارا 

  َُ,ٗٓ ٕٔٔ مجمكع الم كر
 رابعا: ملكفت ادارا المدرسر

ٔ 

 ِ ِٔ,ُٓ ِِّ ُِ ىبارا
 ُ ّٔ,ْٓ ِّٔ ُّىبارا 
 ْ ُّ,ُٕ ْٕ ُْىبارا 
 ّ ٕٕ,ْٗ ُِٓ ُٓىبارا 

  َّ,ُٓ ْٖٕ مجمكع الم كر
 اامسا: ملكفت الزمفس

َُ 
 ّ ُّ,ِٕ ُُٖ ُٔىبارا 
 ِ ٖٕ,ِٕ َُِ ُٕىبارا 
 ُ ُْ,ِّ َُْ ُٖىبارا 

  ُٕ,ِٗ ّٖٕ مجمكع الم كر
 سا: ملكفت التفميذساد

ٖ 
 ِ ُْ,ْٓ ُٓٗ ُٗىبارا 
 ُ ُٔ,ْٖ َُِ َِىبارا 
 ّ ٖٗ,ّْ َُٗ ُِىبارا 
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ة النسبية لجكانب كم اكر كىبارات ااستبياف ) الكزف النسب  كا همئيكضة جدكؿ (   
ككذلؾ ترتيب العبارات دااؿ كؿ م كر ككذلؾ ترتيب الم اكر دااؿ ااستبياف ككؿ كالااص 
بملكفت التربية العممية ككوقا استجابات ىينر الب ث مف الطالبات كقد جاست النتا ج ىم  

 الن ك التال :
 ر:فيما يتعمؽ بأىمية العبارات لكؿ محك  *

اكال: فيما يتعمؽ بأىمية العبارات لكؿ محكر فيما يخص المشكبلت المتعمقة بالجانب 
 البشرم:
) كالمتضمنر االتعامؿ مم التفميذ ٓ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت الطالبة المعممة 

) ُ()   كما ا تمت العبارة رقـ ٖٔ,ْٖمف  يث السمكؾ كالكفـا  ا همية النسبية ااكل  بنسبر (
).كيتقؽ هذا ْٔ,ٕالمتضمنة االمظءر اللاو  لممعممةا المركز ا اير و  هذا الم كر بنسبر (

) اف مف اهـ ملكفت التربية العممية ُٕ((7119"مجدم محمكد فييـ" ) يضا مم   دراسر 
 ملكفت لاوير ك يضا ملكفت ااور بالتفميذ .

) ٕ: ا تمت العبارة رقـ (جيةمحكر مشكبلت تخص معممو التربية الرياضية كالمك    

  ُٗ,ْٓ ٓٗٓ مجمكع الم كر

ِ 
جانب 
 اامكانات

 سابعا: ملكفت اادكات

ّ 
 
 
 
 
 
ُ 

 ِ َٕ,ْٕ َِّ ِِىبارا 
 ْ ٖٖ,ّٓ ُٓٓ ِّىبارا 
 ّ ِٓ,ٖٔ ِٔٗ ِْىبارا 
 ُ ِٔ,ْٖ ّْٔ ِٓا ىبار 

  ٖٔ,ٓٔ ُُّٓ مجمكع الم كر
 إامنا: ملكفت الماديات

 ِ ُٗ,ٖٖ ُّٖ ِٔىبارا 
 ُ َٗ,ُٗ ّٕٗ ِٕىبارا 

  َٓ,َٗ ٖٕٕ مجمكع الم كر

ّ 
الجانب 

 العمم 

 تاسعا: ملكفت الم تكم كالمادا العممير

ِ 

 ُ َّ,ْٖ ّّٔ ِٖىبارا 
 ّ ْٕ,ٖٕ ّّٗ ِٗىبارا 
 ِ َِ,ُٖ َّٓ َّىبارا 
 ْ ِٔ,ٕٔ ُّّ ُّىبارا 

  َّ,َٖ ُّّٖ مجمكع الم كر

ْ 
الجانب 
 التنظيم 

 ىالرا: ملكفت برنامج التربير العممير

ْ 
 ُ ٕٗ,ٓٔ ِٖٓ ِّىبارا 
 ِ ّٓ,ْٔ ِٖٕ ّّىبارا 

  ُٔ,ٓٔ ّٔٓ مجمكع الم كر
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)  كما َّ,ٗٓكالمتضمنة االتعاكف كالمساىدة بالمكقؼ التدريس ا ا همية النسبية ااكل  بنسبر (
) كالمنضمة ارد القعؿ بسمكؾ المـك كالتكبيخا المركز ا اير و  هذا الم كر ٖا تمت العبارة رقـ (

) اف مف اهـ ملكفت ُِ( "اطؼ االبحر"محمد ع). كتتقؽ تمؾ النتا ج مم دراسر ْٗ,ّْبنسبر (
 التربية العممية الملكفت الااوة بالتكجير مف قبؿ المكجءات كالت  تظءر و  المـك كالتكبيخ . 

) كالمتضمنة ااالتزاـ ٗ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت متعمقة بالمشرؼ التربكم   
)  كما ا تمت العبارة ُٗ,ّٔبنسبر ( كال ضكر كالمتابعة بلكؿ مستمرا ا همية النسبية ااكل 

). كجاست تمؾ ٖٕ,ِٓ) كالتضمنة اقمر الابرةا المركز ا اير و  هذا الم كربنسبر (ُُرقـ (
)اف مف اهـ  ُٕ()ََِٗ( "مجدم محمكد فييـ"الملكفت كوقا لنتا ج الدراسات كدراسر 

و  زياراتر القميمة ا  ملكفت التربية العممية ملكفت ااور با لراؼ ىم  التربية العممية
) انر مف ُِ() ََُِ( ”Jenkinson& Benson“تكق  لمتكجير  بينما  كض ت دراسة 

المعكقات ىدـ امتفؾ الابرة الكاوية لبعض الملرويف كلكف كفهما تتقؽ معءـ البا إة بكجكد 
 تمؾ الملكمة.

متضمنة االنظرة ال  ) كالُّ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت متعمقة بإدارة المدرسة   
تاوص التربية الرياضية بانءا اقؿ تاوص كليس لر اهميرا ا همية النسبية ااكل  بنسبر 

)ْٓ,ّٔ( 
) كالمنضمة االغاس  وة التربية الرياضية مقايؿ اىطاسها ُْ  كما ا تمت العبارة رقـ (

مؾ الملكفت ). كجاست تُّ,ُٕلدرسيف مكاد اارما المركز ا اير و  هذا الم كر بنسبر (
) اف مف اهـ ملكفت  ُٕ()ََِٗ( "مجدم محمكد فييـ"كوقا لنتا ج الدراسات كما يم : دراسر 

التربية العممية ملكفت ااور باف نظرا التربية الرياضة دكف اهمير كالمكاد ا ارل ك يضا الغاس 
دراسر الملكمة   وص التربية الرياضية ااور قبؿ اامت انات بقترا كبيرا ك يضا اتقؽ ىم  تمؾ

 )ُِ("محمد عاطؼ االبحرا
) كالمتضمنة االتداؿ و  العممية ُٖ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت تخص الزمبلء   

)  كما ا تمت العبارة رقـ ُْ,ِّالتدريسية اإناس تدريس ال ورا ا همية النسبية ااكل  بنسبر (
) ُّ,ِٕاير و  هذا الم كر بنسبر () كالمنضمة االتعاكف مف قبؿ الزمفسا المركز ا ُٔ(

) اف مف اهـ ملكفت التربية العممية ُٕ()ََِٗكاتققت مم دراسر امجدم م مكد وءيـا (
 الااوة بالزمفس ه  التداؿ و  ااىماؿ دكف كى  ك يضا ىدـ التعاكف .

) كالمتضمنة اضعؼ الملاركة َِ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت تخص التبلميذ   
) كالمنضمة انظرا ُِ)  كما ا تمت العبارة رقـ (ُٔ,ْٖةا ا همية النسبية ااكل  بنسبر (بال و

) كيتقؽ ذلؾ ٖٗ,ّْ وة التربية الرياضية بمنظكر تاورا المركز ا اير و  هذا الم كر بنسبر (
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) كالت   كض ت اف مف اهـ المعكقات المدركات ّ) (َُِٓ( "احمد سبلـ عطا"مم دراسر 
 فميذ ن ك  ور التربية الرياضية مإؿ نظرا انءا  ور تاوءة.الااط ة لمت

ثانيا: فيما يتعمؽ بأىمية العبارات لكؿ محكر فيما يخص المشكبلت المتعمقة بجانب 
 االمكانيات:

) كالمتضمنة اوعكبة ااستعانة ِٓ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت تخص االدكات   
) ِّ)  كما ا تمت العبارة رقـ (ِٔ,ْٖة ااكل  بنسبر (با دكات مف الكميةا ا همية النسبي

كالمنضمة اتكاور ا دكات كىدـ السماح باستادامءاا المركز ا اير و  هذا الم كربنسبر 
)ّٓ,ٖٖ (. 

) كالمتضمنة ازيادا تكمقر ِٕ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت تخص الماديات  
)  كما ا تمت َٗ,ُٗهمية النسبية ااكل  بنسبر (متطمبات يكـ امت اف التربية العممية ا ا 

) كالمنضمة ازيادا  سعار مطالب التربية العممية ااور مف قبؿ لراس ا دكات ِٔالعبارة رقـ (
محمد عاطؼ ). كيتقؽ ذلؾ مم دراسر اُٗ,ٖٖكابتكارهاا المركز ا اير و  هذا الم كربنسبر (

) اف مف اهـ ملكفت التربية  ُٕ()ََِٗ( مجدم محمكد فييـ"")  ُِ)(ََُِ(( االبحر
العممية الملكفت المادية مم ااتفؼ ا ب اث ىف مودرها وتمؾ الدراسات ذكرتءا بانءا نابعر 
مف قمر الميزانية بينما اكض ءا ااستبياف الااص بالبا إة انءا ناتجر ىف كإرا مطالب التربية 

* كالت  ظءرت و  قمر ِّ,ِٓبارات (العممية كااور بيكـ اامت اف كالذم اكض تر  يضا الع
) ال  قمر المكازنة الماووة بنلاط ّ) (َُِٓ( احمد سبلـ عطا"‛اادكات. كارجعتر دراسة 

 الرياض  المرتبط بميزانير التربية الرياضية المدرسية.
ثالثا: فيما يتعمؽ بأىمية العبارات لكؿ محكر فيما يخص المشكبلت المتعمقة المشكبلت 

 جانب العممي:المتعمقة بال
) كالمتضمنة ِٖ: ا تمت العبارة رقـ (محكر مشكبلت تخص المحتكم كالمادة العممية   

اتضارب الم تكم مم متطمبات التفميذ و  المدارس كميكلءـ ا تياجاتءـا ا همية النسبية ااكل  
ربكم ) كالمتضمنة اتضارب متطمبات الملرؼ التُّ)  كما ا تمت العبارة رقـ (َّ,ْٖبنسبر (

) ِٔ,ٕٔبما هك متكاجد بالكتاب الااص بالتربية العمميةا المركز ا اير و  هذا الم كر بنسبر (
)  ََِٗ( مجدم محمكد فييـ" "كجاست تمؾ الملكفت كوقا لنتا ج الدراسات كما يم  دراسر 

لؾ ) اف مف اهـ ملكفت التربية العممية هك ىدـ ربط الجانب الدراس  بالجانب الكاقع  كذُٕ(
 ما اكض ر ااستبياف مف افؿ تضارب الم تكم مم ميكؿ كا تياجات التفميذ.

رابعا: فيما يتعمؽ بأىمية العبارات لكؿ محكر فيما يخص المشكبلت المتعمقة بالجانب 
 التنظيمي لبرنامج التربية العممية:
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ة ) كالمتضمنِّم كر ملكفت تاص الم تكم كالمادة العممية: ا تمت العبارة رقـ (
اوعكبة التسجيؿ مف البداية و  برنامج التربية العممية كوقا لممكقم كالملرؼا ا همية النسبية 

) كالمتضمنة اتأار إجراسات اانتظاـ و  ّّ)  كما ا تمت العبارة رقـ (ٕٗ,ٓٔااكل  بنسبر (
بنسبر  الدراسة بالمدارس نظرا لتأار انتءاس ااكراؽ المطمكبةا المركز ا اير و  هذا الم كر

 "مجدم محمكد فييـ") كجاست تمؾ الملكفت كوقا لنتا ج الدراسات كما يم  دراسر ّٓ,ْٔ(
) اف مف اهـ ملكفت التربية العممية هك ملكفت ااور ببعد المدرسة ىف ُٕ) ( ََِٗ(

 .المقر السكن 
 فيما يتعمؽ بأىمية المحاكر بالنسبة لبلستبياف ككؿ: *

 المركز ااكؿ كوقا  هميتر النسبية. المشكبلت الماديةا تؿ م كر 
المركز الإان  كوقا  هميتر  المشكبلت الخاصة بالمحتكم كالمادة العمميةإـ ا تؿ م كر 

 النسبية.
 المركز الإالث كوقا  هميتر النسبية. المشكبلت الخاصة باألدكاتإـ ا تؿ م كر 

ز الرابم كوقا  هميتر المرك المشكبلت الخاصة برنامج التربية العمميةإـ ا تؿ م كر 
 النسبية.

 المركز الاامس كوقا  هميتر النسبية. المشكبلت الخاصة بالمشرؼ التربكمإـ ا تؿ م كر 
 المركز السادس كوقا  هميتر النسبية. المشكبلت الخاصة بإدارة المدرسةإـ ا تؿ م كر 
كز السابم كوقا المر  المشكبلت الخاصة بمعممو كمكجيو التربية الرياضيةإـ ا تؿ م كر 

  هميتر النسبية.
 المركز الإامف كوقا  هميتر النسبية. المشكبلت الخاصة بالتبلميذإـ ا تؿ م كر 
 المركز التاسم كوقا  هميتر النسبية. المشكبلت الخاصة بالطالبة المعممةإـ ا تؿ م كر 

 ر النسبية.اس المركز العالر كوقا  هميتالمشكبلت الخاصة بالزمؿكاايرا ا تؿ م كر 
 فيما يتعمؽ بجكانب االستبياف ككؿ: *

ا تؿ الجانب العمم  ا همية النسبية ااكل  إـ تفا الجانب التنظيم  بالملاركة مم جانب 
 ز الرابم كوقا  هميتر النسبية. اامكانات كاابرا جاس الجانب البلرم و  المرك

% ل همية النسبية َٓنسبة  ) ا همية النسبية  يث ارتضت البا إةٓكيتضة مف جدكؿ (
 لتقسير العبارات  ك ظءرت نتا ج تمؾ ااستجابات ما يم :

المركز ااكؿ كوقا  هميتر النسبية كارتضت البا إر  المشكبلت الماديةا تؿ م كر    
٘ واكإر لمكوكؿ ال   مكؿ مقتر ر لءا َٓبعبارات الم كر الت   ومت ىم  اهمير نسبير 

كالمتضمنة ازيادا تكمقر متطمبات يكـ امت اف التربية العممية ا بنسبر ا ( 72)ككانت ىبارت  رقـ 
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كالمتضمة ازيادا  سعار مطالب التربية العممية ااور مف قبؿ لراس  (76))  العبارة رقـ َٗ,ُٗ(
 ).ُٗ,ٖٖا دكات كابتكارهاا بنسبر (

لإان  كوقا  هميتر المركز ا المشكبلت الخاصة بالمحتكم كالمادة العمميةإـ ا تؿ م كر    
٘ واكإر لمكوكؿ َٓالنسبية كارتضت البا إر بعبارات الم كر الت   ومت ىم  اهمير نسبير 

كالمتضمنة اتضارب الم تكم مم متطمبات  (72)ال   مكؿ مقتر ر لءا ككانت ىبارات رقـ 
منر ا كالمتض (31))  العبارة رقـ َّ,ْٖالتفميذ و  المدارس كميكلءـ ا تياجاتءـا بنسبر (

)   العبارا َِ,ُٖالم تكم ككجكد تدريبات  ير معدلر بالكتاب الااص بالتربية العممية ا بنسبر (
كالمتضمنرا ااهتماـ لتدريب المءارات وقط دكف ااهتماـ بالو ر كالمياقر البدنير  (79)رقـ 

لتربكم بما كالمتضمنة اتضارب متطمبات الملرؼ ا( 30))  العبارة رقـ  ْٕ,ٖٕالعامرا بنسبر ( 
 ).ِٔ,ٕٔهك متكاجد بالكتاب الااص بالتربية العمميةا بنسبر (

المركز الإالث كوقا  هميتر النسبية كارتضت  المشكبلت الخاصة باألدكاتإـ ا تؿ م كر    
٘ واكإر لمكوكؿ ال   مكؿ مقتر ر َٓالبا إر بعبارات الم كر الت   ومت ىم  اهمير نسبير 

كالمتضمنة اوعكبة ااستعانة با دكات مف الكميةا بنسبر  (71)لءا ككانت ىبارات رقـ
)  َٕ,ْٕ كالمتضمنر ا قمر تكاور ا دكات اك قدمءاا بنسبر ( (77))  العبارا رقـ ِٔ,ْٖ(

 ).ِٓ,ٖٔكالمنضمة االقدرا ىم  ابتكار ا دكات المطمكبرا بنسبر ( (72) العبارة رقـ 
المركز الرابم كوقا  هميتر  لتربية العمميةالمشكبلت الخاصة برنامج اإـ ا تؿ م كر    

٘ واكإر لمكوكؿ َٓالنسبية كارتضت البا إر بعبارات الم كر الت   ومت ىم  اهمير نسبير 
) كالمتضمنة ا وعكبة التسجيؿ مف البداية و  ِّال   مكؿ مقتر ر لءا ككانت ىبارات رقـ(

) كالمتضمنر ا ّّ) العبارا رقـ (ٕٗ,ٓٔبرنامج التربية العممية كوقا لممكقم كالملرؼ ا بنسبر (
تأار إجراسات اانتظاـ و  الدراسة بالمدارس نطرا لتأار انتءاس ااكراؽ المطمكبة ا بنسبر 

)ْٕ,ّٓ.( 
المركز الاامس كوقا  هميتر  المشكبلت الخاصة بالمشرؼ التربكمإـ ا تؿ م كر    

٘ واكإر لمكوكؿ َٓاهمير نسبير  النسبية كارتضت البا إر بعبارات الم كر الت   ومت ىم 
) كالمتضمنة ااالتزاـ كال ضكر كالمتابعة بلكؿ ٗال   مكؿ مقتر ر لءا ككانت العبارة رقـ (

) كالمتضمنر ااالتزاـ بتكضير المقرر كايضا ر لمطالب َُ)  العبارا رقـ (ُٗ,ّٔمستمرا بنسبر (
) كالتضمنة ُُ. ا تمت العبارة رقـ ()ّْ,ُٔالمعمـ كالملرويف ىمير مف بداير الدراسرا بنسبر (

 ).ٖٕ,ِٓاقمر الابرةا بنسبر (
المركز السادس كوقا  هميتر النسبية  المشكبلت الخاصة بإدارة المدرسةإـ ا تؿ م كر    

٘ واكإر لمكوكؿ ال  َٓكارتضت البا إر بعبارات الم كر الت   ومت ىم  اهمير نسبير 
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) كالمتضمنة االنظرة ال  تاوص التربية الرياضية ُّ مكؿ مقتر ر لءا ككانت العبارة رقـ (
) كالمتضمة اتسمط ادارا ُِ)  العبارة رقـ (ّٔ,ْٓبانءا اقؿ تاوص كليس لر اهميرا بنسبر (

 ).ِٔ,ُٓالمدرسر و  التعامؿ ا بنسبر (
المركز السابم كوقا  المشكبلت الخاصة بمعممو كمكجيو التربية الرياضيةإـ ا تؿ م كر    
٘ واكإر َٓالنسبية كارتضت البا إر بعبارات الم كر الت   ومت ىم  اهمير نسبير   هميتر

) كالمتضمنة االتعاكف كالمساىدة بالمكقؼ ٕلمكوكؿ ال   مكؿ مقتر ر لءا ككانت العبارة رقـ (
) كالمنضمنة اادراؾ المنءج ٔ)  العبارة رقـ (َّ,ٗٓالتدريس ا ا همية النسبية ااكل  بنسبر (

 ).ُٕ,ْٓم الدراس  الااص يالكمير كتطبيقر بالمدرسرا بنسبر (كالم تك 
) ُٖ٘ واىم  ككانت ىددها (َٓكمف هنا تـ الكوكؿ ال  العبارات ذات ااهمير النسبير     

ىبارا لمكوكؿ انسب ال مكؿ المقتر ر لتمؾ الملكفت.كبذلؾ تـ ت قيؽ القرض الإان  الذم 
حو لت ادم مشكبلت التربيو العمميو لدم طالبات " تحديد انسب الحمكؿ المقتر ينص ىم : 

 ال رقو الثالثو بكميو التربيو الرياضيو كحميا." 
) الذم  كضة داات القركؽ استجابات ااوراد ىينر ٔ)  (ٓ() ْ(كيتضة مف جدكؿ 

البجث الذم ساىد و  التكوؿ ال   ور اهـ ملكفت التربير العممير لدم طالبات القرقر 
ر التربير الرياضير بنات .ااهمير النسبير ا كبر لعبارات ااستبياف    ت ديد انسب الإالإر بكمي

ال مكؿ المقتر ر لتمؾ الملكفت . وقد ساىد ذلؾ لمكوكؿ ال  توميـ الدليؿ المقترح كما 
)ا ٕ) ( ََِٖ(  "تامر احمد عبد الحميد". كذلؾ ما اتققت ىمير البا إر مم  )ِيكض ر مروؽ (
ركرا اجراس مزيد مف ا ب اث لت ميؿ ادلر المعمـ كربطءا بم كات وماف الجكدا لذم اكو  بض

 "محمد عثاف يكنس"اللاممر لمةاكبر التطكر العمم  كهذا ما راىتتر البا إر بالدليؿ المقترح  
) بااهتماـ بدراسات توميـ دليؿ مقترح مم ااتفؼ  الق ر  يث اكو  بدليؿ ُّ) (َُِِ(

 لبا إر دليؿ مقترح لمطمب المعمـ اا اف كفهما يكضة اهمير تكاجد الدليؿ.معرو  لمطفب اما ا
) و  تكوير مرجم مرلد دا ما لممساىدا و  ٔ) (ََِٕ( " إيياب عبداهلل "كما اتققت مم   

 العممير التعميمير.
المركز القكمي لمبحكث التربكيو كالتنميو بالتعاكف مع المركز كايضا اتققت البا إر مم ا    

"المركز القكمي لمبحكث التربكيو كالتنميو بالتعاكف )   ْ) (ََِْ( ال رنسي لمثقافو كالتعاكف"
) اىتماد دليؿ المعمـ ىم  استاداـ ٓ) (ََِٔ -ََِّ(مع ىيئو التعاكف الدكلي اليابانيو" 

ات اامات بي ير قميمر التكمقر كاتا ر القرور لمتفميذ لمملاركر بااوكار  ك يضا استاداـ اام
بي ير بسيطر كسءمر ااجراسات دااؿ المدرسر اك اارجءا كذلؾ ما راىتر البا إر و  الدليؿ 

" كجكد دليؿ مقترح يساىـ بحؿ كبذلؾ تـ ت قيؽ القرض الإانمث الذم ينص ىم :  .المقترح
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 مشكبلت التربيو العمميو لدم طالبات ال رقو الثالثو بكميو التربيو الرياضيو."
 االستخبلصات :

 فى ضكء اىدؼ البحث كمف خبلؿ اجراءاتو كمناقشو نتائجو تكصمت الباحثو الي:       
 ور اهـ الملكفت التربير العممير الت  تكاجر طالبات القرقر الإالإر بكمير التربير  -ُ

 الرياضير.
 ت ديد انسب ال مكؿ المقتر ر لتمؾ الملكفت. -ِ
لدم طالبات القرقر الإالإر  دليؿ مقترح ل مكؿ يساهـ ب ؿ ملكفت التربير العممير -ّ

 بكمير التربير الرياضير.
 التكصيات :

فى ضكء اىدؼ البحث كمف خبلؿ اجراءاتو كمناقشو نتائجيكاىـ استخبلصاتو تكصي        
 الباحثو يما يمي:

استاداـ الدليؿ المقترح لإلسءاـ و   ؿ كمكاجر بعض ملكفت التربير العممير ك  -ُ
 تقاديءا.

بات بلكؿ دكرم و  الملكفت الت  كاجءتءف و  التربير العممير ملاركر اراس الطال -ِ
 اقتراح ال مكؿ لءا كااستقادا منءا مم الدوعات القادمر.

 تجديد اراس الطالبات و  تمؾ الملكفت تظرا ااتفوءا بااتفؼ العاـ الدراس . -ّ
 متابعر اإر ال مكؿ المقتر ر ىم   ؿ تمؾ الملكفت. -ْ

  المراجع
. الدار ِ: التنظيـ كاالدارة و  التربية البدنية كالرياضية. طالمقصكدإبراىيـ عبد  .ُ

 .ُٖٗٗالقنية لمطباىة كالنلر. االسكندرية  
  ىالـ الكتؿ   ْ:المناهج بيف النطرير كالتطبيؽ   ط  احمد حسيف المقاني .ِ

 .ُٓٗٗالقاهرا  
لغير :معكقات تدريس التربية الرياضية بالمدارس المعتمدة كا احمد سبلـ عطا  .ّ

معتمدا بالءي ة القكمية لضماف جكدا التعميـ كااىتماد (دراسة مقارنر)  كمير التربية 
  ُٓالرياضية بنات  جامعر االسكندرية  المجمة العممية لمتربية البدنية كالرياضية  العدد 

َُِٓ. 
المركز القكمي لمبحكث التربكيو كالتنميو بالتعاكف مع المركز ال رنسي لمثقافو  .ْ
لتدريس العمكـ و  المر مر اابتدا ير   –: الملركع القرنس  االيد و  العجينر اكفكالتع

 .ََِْالقاهرا  
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المركز القكمي لمبحكث التربكيو كالتنميو بالتعاكف مع ىيئو التعاكف الدكلي  .ٓ
 .ََِٔ-ََِّ: دليؿ المعمـ لمعمكـ كالرياضيات لممر مر اابتدا ير  القاهرا  اليابانيو
:دراسر ت ميمير لملكفت التربير البدنير كالرباضر     عبدالحميـإيياب عبداهلل .ٔ

 .ََِٕكمير التربير الرياضير لمبنيف  القاهرا   -رسالر ماجستير -المدرسير
: دراسر ت ميمر لدليؿ معمـ التربير الرياضير لممر مر  تامر احمد عبد الحميد  .ٕ

القاهرا   -ف بالءـر  جامعر  مكافكمير التربير الرياضير بني -رسالر ماجستير -ااىدادير
ََِٖ. 
تأإير استاداـ برنامج تعميم  مقترح لتنمير الكقايات ص كت احمد عمي :  .ٖ

التدريسية كىفقتر بقمؽ التدريس لدم الطالب المعمـ  انتاج ىمم  منلكر بمجمر ىمـ 
  .ََِّالنقس المعاور. مركز الب كث النقسية  المجمد الرابم ىلر  يكلير  

: اهـ معكقات تدريس التربية الرياضية و  مدارس مديرير ميؿ محامكهكماؿ خ .ٗ
تربير كتعميـ جنكب الاميؿ مف كجءر نظر المعمميف.  مجمر جامعر ا زهر بغزا. سمسمر 

 .َُِِالعمـك االنسانية. المجمد الرابم ىلر.  العدد ا كؿ  
: برنامج مقترح لمتربير الرياضير لممر مر محمد محمد الحماحمي .َُ

ابتدا ير و  ضكس تقكيـ برنامجءا ال ال   رسالر دكتكراا  ير منلكرا  كمير التربير ا
 . ُُٖٗالرياضير لمبيف  القاهرا  

:ركير مستقبمير لمناهج التربية الرياضية   محمد محمد الحمامي .ُُ
المدرسية و  الكطف العرب .  مجمد ملتمر ركير مستقبمير التربية البدنية كالرياضة و  

. جامعر  مكاف  المجمد الرابم  الكطف ا  لعرب . كمير التربية الرياضية لمبنيف بالءـر
ُّٗٗ. 
 . ََُِ : التدريس كا نلطة.  الرياضة المدرسية محمد عاطؼ األبحر .ُِ
: دليؿ مقترج لممعرور الرياضير لطفب جامعر محمد عثاف يكنس .ُّ
 .َُِِمعر  مكاف  جا -كمير التربير الرياضير بنيف بالءـر -رسالر ماجستير - مكاف
:  ساليب تطكير كتنقيذ درس التربير الرياضير و  مر مر   محمد عزمي .ُْ

 .ُٔٗٗمنلأا المعارؼ  االسكندرية  التعميـ ا ساس  بيف النظرير كالتطبيؽ  
:طرؽ تدريس التربية البدنية بيف النظرية    عصاـ الديف متكلي عبداهلل .ُٓ

 .َُُِ لنلر  االسكندرية كالتطبيؽ    دار الكواس لدنيا الطباىة كا
: معكقات ممارسر ا نلطة الرياضية لتفميذ  عمي عبداهلل حسيف .ُٔ

كمير التربير المر مة االىدادية بالمعاهد ا زهرية بم اوظر القيكـ.  رسالر ماجستير. 
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 .َُِِ جامعر  مكاف  -الرياضير بنيف بالءـر
تدريس  : ا سس العممية كالعممية لطرؽ المجدم محمكد فييـ محمد .ُٕ

 .ََِٗ   دار الكواس لدنيا الطباىة كالنلر. االسكندرية  ُط
:: طرؽ تدريس التربية الرياضية  منلأا المعارؼ  محسف محمد حمص .ُٖ

       .ُٕٗٗ االسكندرية 
:  مناهج التربير الرياضير  مكاـر حممي أبك ىرجو، محمد سعد زغمكؿ .ُٗ

 .ُٗٗٗمركز الكتاب لمنلر  القاهرا  
: المداؿ ال  طرا ؽ تدريس ي. مصط ي السايحميرفت عمي خ اج .َِ

 .ََِٕ . ماه  لمنلر كالتكزيم    االسكندرية  ُالتربية الرياضية.  ط
ُِ. Jenkinson,K.A,& Benson,A.C: Barriers to providing physical 
education and physical activity in Victorian state secondary 
schools. Australian Journal of teacher education, 7101. 

 
 
 
 
 

 


