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ة شطناألبة  فعيل مشاركة الطلب  ت  في سدارالم  إلى التعرف على دور مدراء      ةراسدهذه ال  دفته: ملخص

ور دف  العرفة مدى اخت  ملى  إ نظر معلمي التربية الرياضية، كما هدفت         ةهوجن  ة م رسيلمداية  ضيالرا

، رلعماالجنس،  (يرات  غلمت عاًتبة  رسيمدالة  اضييالر شطةناألبلبة  ط ال ةفعيل مشارك ت  في سدارالم مدراء

 مجاالت  خمسة موزعة على    ةفقر) 33 (اد استبانة مكونة من   دبإع قام الباحث  ذلك يقتحقل،  )المؤهل العلمي   

. زفاوحلا ،تاانكإلمانفيذ وعرض النشاط،    ت ال ،اضييالر رة النشاط ا إد ،طيط للنشاط الرياضي  خالت: يه

 .يرية التربية والتعليم في نابلسدمن م لمةعاً ومممعل) 66 (نت عينة الدراسة من ووتك

 ءاة ج اضييالر طةشنألابالطلبة   ركةافعيل مش ت  في سرادلم ا تائج الدراسة أن دور مدراء    ن ترهظأ       

 .الت الدراسة وعلى المجال الكليا مجععلى جمية ة كبيرجدرب

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف متغيرات الدراسة              كما 

 لمتغير الجنس   بعاًت ت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية        رأشا ، بينما )، المؤهل العلمي    رلعما(

 .ح اإلناثللصاو
 

The Role School Principles in Activation Students’ participation in 
Sport Activities in the Point of View of Physical Education Teachers 

 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the role school principles in 
activation students’ participation in sport activities in the point of view of physical 
education teachers. Furthermore, determine the significant in this role according to 
gender, age, and educational qualification variables. To achieve that the researcher 
constructed a (33) items questionnaire, distributed on five domains: (planning of 
physical activity, administration of physical activity, application of physical activity, 
facilities, and drives). The sample of the study consisted of (66) male and female 
physical education teachers from Nablus directorate. 

The results revealed a high degree in the role school principles in activation 
students’ participation in sport activities in the point of view of physical education 
teachers on all domains and total score. In addition, the results indicated that there 
are no significant differences in this role due to age and educational qualification 
variables. While, the results revealed a significant differences between male and 
female physical education teachers in favor of female. 
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 ةقدمم 
 اتمعلوموية األولى التي تكسب الطلبة ال       تربل وا ليميةعالت سةسلمؤارسة  دالمر  عتبت

 عارف والخبرات الضرورية للحياة العلمية والعملية، وتعمل على تنمية استعداد الطلبة              موال

 إعداد  ككذل وظيفة المدرسة   إن لوجيهاً اجتماعياً صالحاً للفرد والمجتمع، ب     لهم وتوجيهها ت  وومي

ى علم  ارات والخبرات التي تساعده   مهالم  ابهكسوإم  اعياً عن طريق تعديل سلوكه     ماجت بةالطل

ة سمدرلى أن ا  لإ) 2003( أبو أحمد    ريشيو  . جميع المجاالت المختلفة   يف جحالن ا مع التكيف

 أهدافها،  قحقيت بتطبيق برامج تربوية وخطط دراسية من أجل          متقو ةكمؤسسة تعليمية وتربوي  

هذه األهداف، يجب على المدرسة أن تجعل النشاطات المدرسية مجاالً أصيالً في             قحقيولكي يتم ت  

لطلبة ل أسس تربوية وأصول علمية، من أجل إتاحة فرص مختلفة           قفوبرامجها وخططها، وذلك    

ة هادفة تؤدي إلى تنمية جميع جوانب الشخصية بشكل متكامل،          كي يمارسوا خبرات علمية متنوع    

 . مستقبل في تنمية مجتمعهاللكي يسهم الطالب في 

لمون، بل  عمللمدرسة ليست مكاناً يتجمع فيه الطلبة وا      اأن   إلى) 1994( شحاتة   رشا أ قدل

رون ون، حيث يتم اتصال بعضهم ببعض، ويشع      رهي مجتمع كبير يتفاعلون فيه، يتأثرون ويؤث      

خلق جو   ى إل لمدرستهم، كل ذلك يؤدي    ركةتبانتماء بعضهم لبعض، ويهتمون باألشياء المش      

درسة ليست مجتمعاً مغلقاً يتفاعل داخله الطالب بمعزل         لمفا،  مناسب لنموهم الفردي والجماعي   

ارتباط الطلبة بمجتمعهم وبيئتهم     ي تعمل على تقوية   هبل   لمجتمع الذي أنشأ هذه المدرسة    ا نع

بين المدرسة  ركة  مية الشعور بالمسؤولية تجاه هذا المجتمع، األمر الذي يؤدي إلى تفعيل المشا           وتن

 .والمجتمع وعدم فصلهم

اً في نجاح   مهمدوراً   بتلع رسيةدالم إلى أن اإلدارة   ) 2002(خميس وآخرون    يريشو

معلمين في تحقيق   العملية التعليمية، وعليه تعتبر العامل الحاسم الذي تقف وراء نجاح أو فشل ال             

ة هو الذي يحدد عالقته      سلمدرة ا ر المدرسة في إدار   يمد عهيتب ط اإلداري الذي  مالنفأهدافهم،  

بالعاملين معه ويرسم معالمها، فإما أن تنجح في تنسيق جهودهم وأال خذ بيدهم لبلوغ أألهداف أو                

 .تعمل على تشتت الجهود وإضاعتها

ل لسبانظيم الجهود وتنسيقها واستثمارها بأفضل      ت يتعن رةاإلداأن  ) 1996(عدس   بينيو 

 .ووقت متاحين واقل كلفه ممكنه     أقل جهد بأفضل النتائج    ىعل أقصى طاقة ممكنة، للحصول    حتى

جتمع من المجتمعات لبلوغ الكفاية التي تمكنه       م يدارة الناجحة هي إحدى الركائز المهمة أل      فاإل

    .هتحيا االتجف ملية في مختالل موارده البشرية والمادية والعلمغمن است
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ية التعليمية هو دور رئيسي وهام من       لعمللذي يقوم به المعلم في ا     اور  داً ألن ال  رونظ 

ة مدرسية وإشراف تربوي    رادحيث أن كل العوامل التي تؤثر في هذه العملية من منهاج وكتاب وإ            

ها إال إذا وجد المدير القادر      ى أهمية دور المدير، وال تحقق أهداف      لرغم أهميتها فإنها ال ترقى إ     

 . يةعلالمعد إلشغال مهنته والقيام بمهامها بكفاية وفا

برامج التربية الرياضية في صورتها التربوية وبنظمها وقواعدها السليمة وبألوانها          د  تعو

برات ومهارات واسعة وتمكينه    خعنصراً أساسياً في إعداد المواطن الصالح، فتزويده ب         ةدالمتعد

 يسمدروالنشاط الرياضي ال  . لفةتلمخان شخصية متكاملة متزنة من جميع نواحي الحياة         من تكوي 

هو حجر الزاوية في برامج التربية الرياضية في المدرسة، ويتوقف نجاح هذا البرنامج على نجاح       

 يلفعوتلداخلية والخارجية،   ادرسة في حسن تحضير وتنفيذ وتنظيم األنشطة الرياضية          ملامدير  

  .عاون مع معلم التربية الرياضيةتبال بية الرياضيةدرس التر

 سةالدرا ةهميأ

ه الدراسة من أهمية مشاركة الطلبة في جميع المجاالت واألنشطة             ذهة  كمن أهمي ت

فعيل المشاركة ألجل تحقيق أهداف النظام التربوي       ت  في سدارالم سية المختلفة، ودور مدراء   رلمدا

 ياضيةر ال تاركة في النشاطا  شالم  بشكل خاص، حيث تعد    بشكل عام، وأهداف المناهج الدراسية    

ج الدراسية، وأن معرفة آراء معلمي التربية الرياضية في دور اإلدارة           هالمن مكمالً ومدعماً ل   اًجزء

ي ب في جميع المجاالت مهمة من أجل تعزيز الجانب اإليجا          ةبلالمدرسية في تفعيل مشاركة الط    

 . ومعالجة الجانب السلبي منها

تستخدمها  يالتالضوء على أهم مجاالت األنشطة      ي  لق ت ارسة مهمة حيث أنها   د ال ههذ تعد          

 شطةناألبكة الطلبة   رمشا فعيلتفي   رسدالم مدراء ور د لىعالضوء   يقلتو .المدارس الحكومية 

 المسؤولين  دساعتنها  أما   ك .جهة نظر معلمي التربية الرياضية      و منة  رسيمدالة  اضييالر

دارس لما في ية الرياضية بلترا جرامبقع  اى و لفي التعرف ع   ليمع في وزارة التربية والت    والمهتمين

 . الحكومية

 سةالدرا ةشكلم

ية وصقل  وبر هاماً وبارزاً في تحقيق األهداف الت        اًدور األنشطة الرياضية ب  لع  ت

 مجاالتها  فلمختبشخصية الطالب، وتنميته نمواً سليماً، وأن تفعيل المشاركة في هذه األنشطة              

 . ا ومزاياهاهصصائلبحث والدراسة الذي يكشف عن واقعها ومعرفة خامن  بحاجة إلى مزيد
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 تعددت الدراسات التي تناولت مهام اإلدارة المدرسية، كما تعددت البحوث التي              دولق

اولت التعرف  حتي  للة في الدراسات ا   قجد  وقد   سية وأهميتها، إال أن الباحث    رلمدا األنشطة   تلوتنا

 . رسيةدلماية ياضالر لبة باألنشطةط الةتفعيل مشارك  فيةسرلمد اديرملى دور إ

لمدارس المختلفة لإلشراف على طلبة التدريب      افي   الل تواجده خمن   حظ الباحث  ال قد          و

فاً في دور مدراء    الاً واخت رقصو اكه بزمالئه من معلمي المدارس بأن هناك        كاحتوالميداني  

حث إلى  االب ية األمر الذي حث   سردملا اضيةيالر شطةناألب مشاركة الطلبة    فعيلت  في سرلمداا

 . ه الدراسةذ هءإجرا

 سةالدرا فهداأ

 : لييما  إلى اسة الحاليةدر التدفه

ة رسيمدالة  اضييالر شطةناأل ب فعيل مشاركة الطلبة  ت  في سدارالم ف إلى دور مدراء   رلتعا .1

 . نظر معلمي التربية الرياضيةةجهومن 

 شطةناألبلبة  ط ال ةفعيل مشارك تفي   سراء المد رإلى االختالف في دور مد      فرعتلا .2

، رلعماس،  نالج (ة الرياضية تبعاً لمتغيرات   يتربلجهة نظر معلمي ا    و منة  رسيمدة ال ضيايالر

 ). المؤهل العلمي 

 سةرالدة اسئلأ

 :ئلة اآلتيةس األلى عةابـجالى اإل اسةرلد اعتس

جهة  و منة  رسيمدالة  اضييالر شطةناألبطلبة  لة ا كفعيل مشار ت  في سدارالم ءامدر ردوا  م. 1

 ضية ؟ لريانظر معلمي التربية ا

فعيل مشاركة الطلبة   تفي   ت داللة إحصائية في دور مدراء المدارس      اق ذ وجد فر ول ت ه. 2 

جهة نظر معلمي التربية الرياضية تعزى للمتغيرات          و منة  رسيمدالة  اضييالر شطةناألب

 ؟) عمر، المؤهل العلمي الجنس، ال(

 قةبلسااسات الدرا

رسية في  دالم رةاإلدادور   على فعرلتاإلى   سة هدفت ابدر) 2003(بو أحمد    أ ام  ق

 كما ضية،الرياتفعيل مشاركة الطلبة بالنشاط الرياضي الداخلي من وجهة نظر معلمي التربية              

ضي الرياركة الطلبة بالنشاط     دور اإلدارة المدرسية في تفعيل مشا      فاختال مدى إلى معرفة  دفته

 على انة موزعة باست  الباحث بإعداد  ماقو ،)كن  لس ا نمكا ي،ملعلاهل  ؤالم (  تبعاً لمتغيري  ياخلدال

 انات،مكإل ا ط،النشافيذ وعرض   نلت، ا طشالنة ا رادإ ،تخطيط للنشاط الداخلي  لا: يهخمسة مجاالت   

   .ةممعلومعلما ) 116(نت عينة الدراسة من ووتك فز،والحا
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رسية في تفعيل مشاركة الطلبة للنشاط       دالم رةدار اإل ود ن أ ج الدراسة ئنتارت  ظهأ

ن بدرجة كبيرة   ا وك ، مجاالت الدراسة  عجمي سطة على وومت الداخلي جاء بدرجة كبيرة   اضي  الري

 ائية تعزى لمتغيري  صلة إح الت د اما أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذ       ك. كـل ك ألداءالى  ع

 ). و مكان السكنهل العلمي ؤالم(

ري ت مدي هاوالتي هدفت التعرف إلى اتجا     ) 2002(راسة خميس وآخرون      د فيو

تكونت عينة  . دارس وكالة الغوث الدولية في األردن نحو برنامج التربية الرياضية المدرسية           م

س وكالة الغوث   رمدا مديري  اختيارهم عشوائياً من    م، ت ةمديراً ومدير ) 90(سة من   اردال

فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي توفير       ) 30(من   ونةك قياس م  ةأدا دمتخاست .ومديراتها

ت نتائج الدراسة أن اتجاهات      رأظه. قيادة، والتقويم ل وا ،طيطختلاو ،شطةناألويمية  لتعلواد ا لما

 مدارس وكالة الغوث في األردن نحو برامج التربية الرياضية، اتجاهات إيجابية            تارمديري ومدي 

 .  ت الدراسةعلى جميع مجال

ير  تطو سة هدفت إلى التعرف على دور مدير المدرسة في         ادرب) 2000(كة  ادرد امق

من  األنشطة المدرسية في محافظة اربد من وجهة نظر المعلمين، واستخدام الباحث استبانة مكونة            

 علمة، وأسفرت نتائج الدراسة بأن معظم     ممعلماً و ) 324(قرة، وتألفت عينة الدراسة من      ف) 49(

 جاءترسية  دالم لثانوية في دور مدير المدرسة في تطوير األنشطة        ارس  اتقديرات معلمي المد  

  كما أظهرت النتائج إلى تباين هذا الدور في المجاالت المختلفة كان            ،ككل متوسطة على األداء  

ال األنشطة العامة، ثم مجال األنشطة      جثرها وضوحاً في مجال األنشطة االجتماعية، ثم تاله م        كأ

 .يةضريالالمعرفية واألنشطة ا

 إلى معرفة   تهدف (Markopoulos, 1997)وس  لوبوكدراسة قام بها مار    ي  وف 

 لةحرممشاركة الطلبة في استعراض يوم الطالب الخريج كجزء من األنشطة الالمنهجية في ال              

ركين، للمشاركين من غير المشا    أقل) 4-1 (حلان نسبة الغياب في المر    أئج  انوية، أظهرت النت  االث

، زيادة  ماعياالجتس   عدد الحضور، اإلحسا   نتحس :ركةالمشلفوائد إيجابية     ست حوقد أظهر المس  

 .حساس باإلنجاز اإلت،لذاأالتقدير الذاتي، الفرصة للتعبير عن 

 مدرسةل في اإلمارات العربية المتحدة حول مدى فاعلية ا        سةرابد) 1996(لة  م حتا امق و

دفت إلى تحديد الخدمات التي تقدمها المدرسة لكل من األسرة          دمة المجتمع المحلي، حيث ه    خفي  

لمحلي ودورها في ذلك، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وعي مديري            مع ا والبيئة المحلية والمجت  

ه ئإلى تزايد الرغبة في خدمة المجتمع عن طريق خدمة أبنا           ةفالمدارس لدورهم القيادي باإلضا   
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 للدور الذي تلعبه المدرسة في      يجابيالصيفية وهذا مؤشر إ   وتشجيعهم باالنتساب لمراكز الشباب     

  .معتلمجاخدمة 

ة تصورات مديري   نلى مقار ا تهدف ( Kwon, 1995 )ها كوين   أجراراسة  دفي  و

اضية في سيؤول في كوريا الجنوبية، تكونت عينة الدراسة         يرلالمدارس الثانوية ومعلمي التربية ا    

مكونة من ثمان مجاالت والتي     لة ا نتخدم الباحث االستبا  أس. معلماً) 243(مديراً، و ) 123(من  

أظهرت نتائج  . مج األنشطة الرياضية  اببر طةبمرت ةويرب ت تماامهتاس  عكفقرة ت ) 39(تتألف من   

  بين المعلمين والمديرين على مجاالت الدراسة جميعها،       ةيلالدراسة وجود توافق واضح بدرجة عا     

سة، الهيئة التدريسية، التسهيالت    رلمدامدير  : أعلى الدرجات واتفقوا على إعطاء المجاالت التالية      

 .رياضيةج اللبرام االرياضية، طبيعة

اتجاهات مديري المدارس في    " بعنوان   ) 1995(دة  ووحم ،مةحلي بوأراسة   د فيو

هدفت " ربية الرياضية   ترقاء نحو درس التربية الرياضية من وجهة نظر مدرسي ال          زلامحافظة  

 ةوجه ضية من الرياهات مديري المدارس ومديراتها نحو درس التربية        اتج ا لىإ الدراسة التعرف 

هات مديري المدارس   اجتا نأج الدراسة   ئنتا تهرأظ و .ضيةالرياعلمات التربية   ي وم نظر معلم 

هات ايجابية  ااتج ،ااتهممعلورياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية        لا نحو درس التربية  

 . لدراسةوعلى جميع محاور ا

 رياضيالمدير المدرسة في تفعيل النشاط        دور "انوبعن) 1993 (حسن راسة د فيو

 الدراسة من ةعيننت كوت". رسي مـن وجهـة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة اربد         دالم

 . فقرة) 60(معلماً ومعلمة وأعد الباحث استبانة تكونت من ) 179(

دور  على ت المعلمين اجابتلمتوسطات الحسابية الس  أن ا  إلى ظهرت نتائج الدراسة   أ قدو

 تأظهر ما ك .ياضي على كافة مجاالت الدراسة      الر لنشاط ا متوسط لمدير المدرسة في تفعيل     

ات أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت       باجالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إ        

 . والخبرةل كلي تعزى لمتغيرات المؤهل العملي، كالدراسة بش

يطاً  تخط هام في تطوير األنشطة الطالبية    ساإل "ناونعب )1992 (يتيتبنلا ةراسي د ف   و

 نأت الدراسة   رأظه ردن،ألي ا فبة الجامعات   لن ط مت عينة الدراسة    كونت،  "وإدارة في األردن  

كثر خطيط وإدارة األنشطة التربوية، وأن أ     تهناك تدنياً واضحاً في مستوى كفاية المسؤولين على         

اسبة ت من ألوقا ا أكثرن  وأ،  األنشطة استثارة برغبات الطلبة وممارستهم هي األنشطة التربوية        

 .لممارسة النشاطات الطالبية هي خارج اليوم الدراسي
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عة وجم م لىع (Mortimore et al, 1988 ) نوآخروراسة أجراها مورتمور    دفي  و

الطلبة  صيدرفعالة هي التي يصل فيها       ال مدرسةلا نأمن المدارس الثانوية البريطانية، تحدد       

: خصائص لتلك المدرسة، فوجد أن منها     ض ال حددت بع  ت قد و . رفيعاً ىستومالمعرفي واالجتماعي   

وجود قيادة هادفة واضحة المعالم للمدير، وتعني هذه القيادة أن يفهم المدير حاجات المدرسة،                

 والفنية  ةاضيينشطة الر أل وا ،لالزمةح ومعالم المنهاج، والخطط ا    ممال بوضع خاصة فيما يتعلق  

 .المدرسية المختلفة

قت إلى  ر تط تاسارالد بية واألجنبية، اتضح أن بعض    رعال ةل عرض الدراسات السابق   الن خ م

 باالنشطة الرياضية مثل دراسة كل من أبو أحمد         ةبلموضوع دور المدراء في تفعيل مشاركة الط      

ك دراسات تطرقت الى إتجاهات     انهو ، (Kwon,1995)، وكوين     )2000(، ودرادكة   )2003(

، )2000(راسة كل من خميس واخرون    د ثلم ضيةيامديري المدارس بالنسبة الى االنشطة الر      

ي تحد من المشاركة باألنشطة     تلاضافة إلى الصعوبات    باإل )1995(، وأبو حليمة  )1996(وحتاملة  

لطلبة بل نالحظ إنها    اكة  ر مشا فعيلت يف ةسردالم تتطرق إلى دور مدير    ا لم ه إن المدرسية، إال 

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات      فإن لكذ لى ع ءبناوكيفية تطوير وتفعيل النشاط،      على انصبت

في   الفرصة للطلبة في مشاركتهم    ةحاإت  في ةطرقت إلى مدى مساهمة مدير المدرس     تها  نالسابقة بأ 

 ة في التخطيط للنشاط    كشارم من خالل اإلسهام وال     كوذل فعيل النشاط الرياضي المدرسي،    ت

 . إلشراك الطلبة في هذا النشاطيعيةضافة إلى تنفيذ النشاط وتقديم الحوافز التشجإلبا، رتهاوإد

 قة واإلجراءاتيلطرا

 سةالدرج انهم

 . ءمته وطبيعة هذه الدراسةلمال  فيصالو يح ألمسجالدارسة المنه هذهت تبعا

 سةالدرا عجتمم

 معلمي ومعلمات التربية الرياضية في المدارس         مجتمع الدراسة من جميع     كونت

 ) 180( المديرية   ذهلهم  ه بلغ عدد  د وق ،افظة نابلس ي مح ليم ف تعرية التربية وال  ي مد يالحكومية ف 

يبين مجتمع  ) 1(جدول رقم   ل وا ،اً ومعلمة وذلك بالرجوع إلى سجالت وزارة التربية والتعليم        ممعل

 .تعليملا وةلدراسة حسب إحصائيات وزارة التربيا
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 )1(رقم  دولج

بلس للعام  نا–التعليم ية وع مجتمع الدراسة على المدارس األساسية في مديرية التربتوزي

 )2002/2003(الدراسي 

  المشرفةةلجها كورذ ناثإ ةطختلم وعملمجا
 ةكومح 50 71 59 180

 ةكالو 6 6 2 14
 اصةخ 1  11 12
 وعملمجا 57 77 72 206

 .اإلدارة العامة للتخطيط التربوي/ تربية والتعليم العالي وزارة ال-:ردلمصا

 سةالدر اينةع

ة ياً ومعلمة من كافة المدارس الحكومية في مدير        ممعل) 66(سة من   لدرا عينة ا  تكونت

ختيارهم بالطريقة   ا تم،  جتمع الدراسة ممن  %) 36(م لمحافظة نابلس بنسبة      يتعللتربية وا لا

س، العمر،  نالج (:اترتغيم توزيع أفراد عينة الدراسة حسب       نيبي) 2(ل رقم   ودالجو،  العشوائية

 ). المؤهل العلمي 

 )2( م رق دولج

  أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةيعوزت

 يرغلمتا ةالفئ رارالتك ة المئويةسبلنا

 كر ذ 30  45.00%

 نثىأ 36  55.00%

 
 سالجن

  سنة30ن مقل أ 16  24.00%

 سنة 31-40 26  40.00%

 فأكثر سنة 41 24  36.00%

 
 رالعم

 مبلود 22  33.00%

 ريوسوكالب 38  58.00%

 ت عليااراسد 6  9.00%

 
 هل العلميؤالم

 وع الكليملمجا 66  100%
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  ناتيالب ا جمعتداوأ

 حدد الهدف   ث حي ،سةالدراات في هذه    الستبيان هو األداة األساسية لجمع البيان      ا ان ك

 .شاط الرياضينبال فعيل مشاركة الطلبة تفية رسدالم مدير دور الرئيسي لالستبيان في معرفة

لباحث للمراجع والدراسات التخصصية في دراسة دور اإلدارة          عة ا ل مراج خالن  م

) 1196(لة  ، ودراسة حتام  )2000(، ودراسة درادكة    )2003(حمد  أبو  أالمدرسية مثل دراسة    

                               الباحث بإعداد استبانة خاصة لقياس هذا الدور،         م قا ،(Dixon, 2001) سونكودراسة دي   

اسي، مالخ ( Likart) ترليك قياسم ماستخد وقد ،ةفقر) 38(داة الدراسة على    ملت أ شتاقد  و

 تفعيل مشاركة الطلبة    في ةمدرسينة الدراسة حول دور مدير ال      عاد  ر أف تلتقدير درجات إجابا  

    .شاط الرياضي المدرسينبال

 رة النشاط ا إد ،التخطيط للنشاط الرياضي  : هي التا مج ةخمس م االستبانة إلى  تقسيم             ت

 .ات، والحوافزنمكانفيذ والعرض، اإلت ال،اضييالر

 ت الدراسةاحددم

 :  الدراسة في ضوء المحددات التالية جتعميم نتائ مكني

 من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في مديرية         ةعينء  ارا ر هذه الدراسة  تصتق            

 . لفصل الثاني ل2004/ 2003سي التربية والتعليم في محافظة نابلس للعام الدرا

 ةادق األدص

موعة من األساتذة من حملة     جم على د من صدق أداة الدراسة، قام الباحث بعرضها       كلتأل

 رض الغ نوكا التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية،      قسم ة في رلخبا وي ذ اةتورشهادة الدك 

 الفقرة للمجال ومدى صدق     تماءمن ذلك الحكم على درجة مناسبة الصياغة اللغوية، ومدى ان           

الذي تنتمي إليه، ومن ثم أخذ الفقرات التي أجمع عليها المحكمون، وبناء على               ،لقياسها للمجا 

الفقرات من حيث البناء واللغة، كما حذفت        بعض  صياغة لعديتاتذة المحكمين تم    مالحظات األس 

فقرة ) 33( الفقرات   جموع، حيث أصبح م   ىأخر  الفقرات ونقلت بعض الفقرات إلى مجاالت      عضب

 . فقرة) 38(بدالً من 

 ةاألد اباتث

 ج خار عينة من  على عيةالستطااء تجربة   ربإج د من ثبات األداة قام الباحث     أكلت    ل

 معامل االتساق   بحسام ب قا و معلماً، حيث قام بتكرار القياس خالل أسبوعين،        ) 15(ة الدراسة   نعي

ت باستخدام هذه   الثباـ ألفا، وقد كانت قيمة معامل       باخ  الداخلي من خالل استخدام معادلة كرون     

 .قبولة إلجراء مثل هذه الدراسةماة ككل وهذه النسبة دلأل) 0.89( الطريقة 
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 ائيةصإلحالجة المعا

سب حية، وتحليل التباين األحادي     رعيامنحرافات ال واال بيسالح ا سطولمتاام  دستخام   ت 

 . تغيرات الدراسة على المجاالت الخمسةم

 قشتهااومن ئجارض النتع

 لألوالنتائج المتعلقة بالسؤال ارض ع

جهة  و منة  رسيمدالة  اضيلريا ةطنشفعيل مشاركة الطلبة باأل   تي   ف رسداالم ر مدراء وا د م  

 نظر معلمي التربية الرياضية ؟

بي واالنحراف المعياري لكل فقرة وكل      سالح ا سطولمتاال تم حساب    ؤالس عن بةاإلج           ل

) 9(لك، بينما يبين الجدول     ذ نيبت ) 8 ،7،  6،  5،  4 ( لاوئج الجد اونت ن مجاالت الدراسة  ال م مج

 .المجاالت تبعاً لدرجة ممارستها ترتيب

  التخطيط للنشاط الرياضيلمجا -1 

 )4(رقم  دولج

 ل مجالرسة مالم اةجلدر عياريةلمسطات الحسابية واالنحرافات اولمتا

  )66=ن ( خطيط للنشاط الرياضيالت
وسط المت حرافناال جةرالد

 يباالحس
قم ر لفقرةنص ا

 لفقرةا

 1 .ط الرياضيشالن لنويةسطة خ دعداإ 4.57 0.58 ة جداًيرب ك

 2 . خطة أسبوعية ذات أهداف واضحةدعداإ 4.54 0.81  داًج رةيكب

 3 .ضيالرياحتوى النشاط ميل حل بتةر المدرسديم ميقوت 3.58 1.21 طةوست م

 4 .ضيالريايمات النشاط ل تعذ وتنفعتابت 4.11 1.13 ةيرب ك

 5 .ضيالريااسية للنشاط ساأل تطلباتم الةمدير المدرس حددي 3.70 1012 طةوست م

 6 .يياضرمناسبة لكل نشاط لة ائيهالت 4.15 0.95 ةيرب ك

لبة في التخطيط لألنشطة      ط ال ةمدير المدرس ك  شري 3.65 1.13 طةوست م

 . الرياضية

7 

لى مشاركة الطلبة في جميع األنشطة الرياضية       ص ع ريح 4056 1.09 داً جةيرب ك

 . دون استثناء

8 

 9 . م الخطة وتعديلها وفقاً لنتائج مشاركة الطلبةيتقو 3.65 1.18 طةوست م

 طيط للنشاط الرياضيخالت رسة الكلية لمجالالمما 4.06 0.62 رةيكب
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) 1،2،8 (الفقرات على ة جداً ركبيت  كان ةسرامملا ةدرج أن) 4 (رقم ولدلجن ا ح م ضتي

ممارسة كبيرة  ل ا جةدر نتكا و ،) 4.57 - 4.54(تجابة عليها   سلال يوسط الحساب تالم حيث تراوح 

 درجة  انتكو ، )4.15،   4.11 (المتوسط الحسابي عليهم   كان ، حيث )6،  4( ن  تيعلى الفقر 

تجابة عليها  سلال وسط الحسابي تالم راوحث ت ي، ح  )9،  7،  5،  3(الممارسة متوسطة على الفقرات     

) 3.58 – 3.70.( 

 ا هذ لثم، و )4.06 (وصل المتوسط الحسابي إلى    جالمجة الكلية لل  يتعلق بالدر ا  يمف

تعزى هذه النتيجة من وجهة نظر معلمي التربية         وقد  .درجة ممارسة كبيرة  ن  المتوسط يعبر ع  

  الرياضي جزء مهم وحيوي لحصة     نشاطين به وإن ال   فمكل ط الرياضي اشنلل اإلعداد الرياضية إن 

 .ة في إعداد الطالب وإكسابه بعض الصفات البدنيةالتربية الرياضية، ويعد وسيلة مهم

ط يتخطل اإلدارة تتيح الفرصة للطلبة بالمشاركة في ا        أنى الباحث السبب إلى     عزوي   

وقت الحر عن   ء ال تتيح للطالب االستمتاع بقضا    ةط هذه األنش  ن أل ،لألنشطة الرياضية المدرسية  

، )2003(أحمد   أبو ةسدرا أشارت إليه ما   هذاوشطة التي يرغب بممارستها     نطريق ممارسة األ  

أن يلقي االهتمام والرغبة في التخطيط والتنفيذ والتقويم من          يجب رسيدالم بأن النشاط الرياضي  

ن أ) 1991(ظ  ع ما توصلت إليه دراسة محفو     م ةفقت هذه النتيج  ت وا ،ر والمدرس والطالب  يلمدا

س رن د أغبوا بممارستها، و  ري ي تاضية ال ممارسة األنشطة الري   نحو ن الطلبة مك ميوالً كبيراً    اهن

اعاة اهتمام وميول ورغبات التالميذ عند اختيار األنشطة         مرر إيجابياً عند    ثيتأ التربية الرياضية 

 .الرياضية

  إدارة النشاط الرياضيلمجا -2

 )5(رقم  دولج

 رسة المماة واالنحرافات المعيارية لدرجة سابيوسطات الحالمت

  )66=ن( لرياضي  إدارة النشاط الامجل
حراف ناال ةرجلدا

 المعياري

وسط تالم

 الحسابي

قم ر لفقرةانص 

 لفقرةا

بيعة النشاط  طسب  حلبة  ط ال ةمدير المدرس  نظمي 3.71 1.19 ةسطومت

 . الرياضي المدرسي

10 

 11 .ير المرغوب به بشكل هادئوك غمل مع السلالتعا 4.12 1.21 يرةكب 

 12 . نظر الطلبة ومناقشتها باحتراموجهات قبلت 4.26 0.97 يرةكب 

جابة لقواعد المدرسة ولوائحها وأنظمتها المتصلة         تالسا 4.23 0.95 يرةكب 

 . بتنظيم الطلبة
13 
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 يرةكب 
 

التعرف على مشكالت الطلبة      في ةمدير المدرس  قومي 4.10 1.12

 .هاى حلوالعمل عل

14 

 15 .على تحمل المسؤوليةلبة لطع ايشجت 4.22 1.10 يرةكب 

ة الطلبة بوضع تعليمات واضحة ومحددة قبل        كشارم 4.11 1.11 رة يكب

 .تكليفهم بالنشاط

16 

   النشاط الرياضيةدارإ رسة الكلية لمجالالمما 4.12 0.73 رةيكب

 )35(، وللمجال )5( لالستجابة للفقرة ة درجىقص أ 

، 14،  13 ،12،  11 ( على الفقرات  ةبيركأن درجة الممارسة    ) 5( الجدول رقم    نم حضتي       

 رجةدنت  كا و ، )4.26 - 4.10( ث كان المتوسط الحسابي يتراوح ما بين         ي، ح  )16،  15

ا يمف). 3.71( اتجابة عليه سلال وسط الحسابي تالم انكث  حي،   )1 ( الممارسة متوسطة على الفقرة   

ل هذا المتوسط يعبر    ثوم،   )4.12( ى  لل وصل المتوسط الحسابي إ    المجل الكلية   درجةيتعلق بال 

 .رسة كبيرةماعن درجة م

 ضمن قوانين   ةكومحلبة م طوال لعالقة بين مدير المدرسة   اأن  بنتيجة  له ا ذتعزى ه وقد  

  وأن هذه العالقة إيجابية ألنها تنظم العمل ما بين اإلدارة المدرسية والطلبة،             وأن ليمات،عتو

  التعامل ةيفيكبة لهذه القوانين تدرب الطلبة على احترام النظام كما أنه يكسب الطلبة في               االستجا

إشراك الطلبة في إدارة    ن  وإ،  بين اإلدارة المدرسية من جهة أخرى      ا  وم،  ةهن ج م بينهم   افيم

ن في  ؤوليالنشاط وتحملهم نوعاً من المسؤولية، وهذا يدل على أن هناك مستوى وكفاية عند المس             

راسة متفقة  لدنتيجة هذه ا  ءت  ا، ج دارة المدرسية في إشراك الطلبة في التخطيط وإدارة النشاط        اإل

 روجود اتجاه إيجابي في تصو      إلى ،)1991(سة أبو الرز    اودر ،)1996 (ةاملتمع دراسة ح  

اخ المنالطلبة وسلوك المعلمين و    إلدارة المدرسية ألبعاد الفاعلية المدرسية والتي شملت سلوك        ا

داف همديري المدارس لدورهم القيادي في تنظيم الطلبة وتشجيعهم لتحقيق األ          ي  وع و سي،المدر

 .الخاصة للتربية الرياضية

ن هناك  أ، ب )1992 (يتيتب نتيجة هذه الدراسة متعارضة مع ما توصلت إليه دراسة الن            تجاءو

   .ةنشطلتخطيط وإدارة األاعن  ينلتدنياً واضحاً في مستوى وكفاية المسؤو
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 تنفيذ والعرض للنشاط الرياضيل المجا -3

 )6(رقم  دولج

  سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الممارسةولمتا

  )66=ن( ط النشلالتنفيذ والعرض ل اجلم
حراف ناال  ةرجلدا

 المعياري

وسط تلما

 الحسابي

قم ر لفقرةاص ن

 لفقرةا

نشاط تهيئة المثيرة لل    ال  على ةمدير المدرس  عملي 4.23 1.05 يرةكب 

 .ضي المدرسيالريا

17 

 تنفيذ النشاط الداخلي      ى عل ةسرلمدااديري م اعير 3.94 1.11 ةسطومت

 .بخطوات منطقية

18 

 19 .غرس القيم واالتجاهات اإليجابية بتميه 4.06 1.03 رةيكب

لمشاركة الفاعلة لدى الطلبة لممارسة األنشطة        ا جعيش 4.17 1.11 رةيكب

 .ةالرياضي

20 

 21 .اهتمام الطلبة وميولهمي اعير 4.03 1.11 رة يكب

 22 .الفروق الفردية بين الطلبةي اعير 3.82 1.22 ةوسطمت 

   طالنشليذ والعرض فلتنا رسة الكلية لمجالالمما  4.02 0.81 رةيكب

  )30(، وللمجال )5( لالستجابة للفقرة ةقصى درجأ  
، 17( درجة الممارسة كانت كبـيـرة على الفقرات     أن  ) 6( من الجدول رقم     يتضح           

، وكانت درجة    )4.23 - 4.03( ، حيث كـان المتوسط الحسابي يتراوح ما بين          )21،  20،  19

- 3.94( ، حيث كان المتوسط الحسابي على التوالي        )22،  18(الممارسة متوسطة على الفقرتين     

 ذا، ومثل ه  )4.02( فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال وصل المتوسط الحسابي إلى            . )3.82

 .المتوسط يعبر عن درجة ممارسة كبيرة

المشاركة  أن   (Markopoulos, 1997)ءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة ماركوبولوس         ا وج

زيادة التقدير الذاتي،   دد المشاركين، واإلحساس االجتماعي و    عتؤدي إلى فوائد إيجابية منها تحسن       

شاركة الفاعلة لدى الطلبة لممارسة     لمة إلى أن اإلدارة المدرسية تشجع ا       نتيجوقد تعزى هذه ال   

األنشطة الرياضية وهذا يتطلب مراعاة األنشطة الرياضية المدرسية لقدرات الطلبة وتراعي              

ت والمعلومات والمهمات   ويد التالميذ بقدر معين من الفعاليا     زاهتماماتهم وميولهم، وإن عملية ت    

، بأن  )1999(تأتي ضمن قدراتهم المختلفة وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ما أشار إليه الديري                
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لوالدة وإن هناك فروق فردية يجب      ا ذالتربية الرياضية تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الطفل من         

 .  الرياضيةةمراعاتها عند تدريس التربي

 ل اإلمكانات مجا-4

 )7(رقم  دولج

 اإلمكاناتال ج لملمعيارية لدرجة الممارسةات اوسطات الحسابية واالنحرافتالم

  )66=ن( 
حراف ناال ةرجلدا

 المعياري

وسط تالم

 الحسابي

قم ر لفقرةانص 

 لفقرةا

 توفير األدوات الرياضية الالزمة      ى عل ةمدير المدرس  عملي 4.34 1.01 رة يكب

 .للنشاط الداخلي

23 

 24 .إلسعافات األولية الالزمة افريو 4.33 0.96 يرةكب 

 25 .ية خاصة للنشاط الداخلي الرياضينيزامدير المدرسة مضع ي 4.36 0.99 يرةكب 

 26 .كاناً مناسباً لحفظ األدوات الرياضية مفريو 4.15 1.19 يرةكب 

ةطتوسم البيئة المحلية  اً لالستفادة من مصادر     د جه ةمدير المدرس  بذلي 3.89 1.10

 .التي تسهم في تفعيل مشاركة الطلبة

27 

 28 .ميع الطلبة باستخدام مرافق المدرسة بعد انتهاء الدوام ججعيش 4.10 1.21 ةير كب

 ارسة الكلية لمجال اإلمكاناتمالم             4.24 0.74 رةيكب

  )30( وللمجال ،)5( لالستجابة للفقرة ةقصى درجأ
، 24،  23( أن درجة الممارسة كانت كبيرة على الفقرات        ) 7( من الجدول رقم     يتضح

وكانت  ،  )4.36 – 4.10( ، حيث كان المتوسط الحسابي يتراوح ما بين            )28،  26 ،25

 ).3.89( ، حيث كان المتوسط الحسابي عليها     )27( متوسطة على الفقرة 

، ومثل هذا   )4.24(  للمجال وصل المتوسط الحسابي إلى         يتعلق بالدرجة الكلية   فيما

 .ةالمتوسط يعبر عن درجة ممارسة كبير

السالمة و ن تعزى هذه النتيجة إلى أن اهتمام اإلدارة المدرسية بتوفير عوامل األم             وقد

إلضافة إلى ترغيبهم بالمشاركة بهذه     اللتالميذ من أولى االهتمامات في الحفاظ على سالمتهم ب         

ات اننشطة، وأن أهم العوامل التي تؤثر على تحقيق أغراض الرياضة المدرسية هي اإلمك              األ

 .والمادية والنمو المهني لمعلم التربية الرياضيةرية البش
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 زافلحوا المج -5

 )8( رقم جدول

 وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الممارسة لمجال الحوافزالمت
حراف ناال بةتالر

 المعياري

وسط تمال

 الحسابي

قم ر لفقرةنص ا

 لفقرةا

 29 .نشاط الرياضي المدرسيي الة فبلطلاشاركة جميع  معميد 4.19 1.03 رةيكب

ريم الفرق الطالبية للمشاركة بالنشاط      ك بت ةمدير المدرس  قومي 4.33 1.05 ةكبير

 .الرياضي الداخلي

30 

تراك في النشاط الرياضي     إثارة دوافع الطلبة لالش     ب تميه 4.17 1.12 ةكبير

 .الداخلي

31 

 31 . لنشاط الرياضياه اآراء الطلبة وتخدم مشاعرهم اتجل قبيت 4.06 1.14 ةكبير

 32 . شاط الرياضي الداخلي وتشارك بهان الةمدير المدرس حضري 4.04 1.02 ةكبير

عة اإلذان على   اء أفضل المشاركي  م أس ةمدير المدرس  علني 4.46 0.94 ةكبير

 المدرسية

33 

 افزوالح ارسة الكلية لمجالمالم                           4.21 0.77 رةيكب

 )30(، وللمجال )5( لالستجابة للفقرة ةقصى درجأ
 كبيرة على جميع فقرات المجـال    ت  ان ك ةسرامملا ةدرج أن) 8 (رقم ولدلجن ا ح م ضتي

  ).  4.46 – 4.04(ين بما  وسط الحسابيتالم  تراوحيث ح، )33، 32 ،31 ،30، 29( 

ا ل هذ ثم، و )4.21(ل وصل المتوسط الحسابي إلى       المجليتعلق بالدرجة الكلية     يماف

 .المتوسط يعبر عن درجة ممارسة كبيرة

 يحرك سلوك األفراد لغاية     يد الباحث بأن الحوافز هي عبارة عن شعور داخل         قيعتو

 وأن الحوافز هي أحد أهم األسباب الهامة التي تدفع الطلبة للمشاركة في النشاط              إشباع حاجة،   

 ،شاركة باألنشطة الرياضية   الم لرياضي وأن التقليل منها يقلل من دافعية إقبال الطلبة نحو            ا

عالن، عن أسمائهم في اإلذاعة     ية لها دور كبير في تكريم الطلبة واإل       سمدرليالحظ أن اإلدارة ا   و

ة شطباإلضافة إلى أن اإلدارة المدرسية تسعى إلى تقبل وجهات نظرهم في مجاالت األن            المدرسية  

 نأ، ب )1993(ع دراسة حسن    ضة م ت هذه النتيجة متعار   اءوج،  الرياضية ورفع روحهم المعنوية   

قديم الحوافز المادية   تسط في تفعيل النشاط الرياضي عن طريق         ومتر  دوب  يلع المدرسة يرمد

 .والمعنوية
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  الباحث أن األعداد التربوي يشمل بين ثناياه عدة ميادين تربوية، ومنها ميدان             ىزويع

، ةيملنواحي الجس افي    الطلبة خصيةشامل المتزن لش  لر ا يلتربية الرياضية والذي يعمل على التطو     ا

 هات نظرهم هو تدريب الطلبة    ج لو ةعية، والنفسية، وأن تقبل اإلدارة المدرسي     اجتموالعقلية، واال 

 .قيادة السليمة وتعويدهم على الحياة الديمقراطية في إبداء الرأيال على
 
 يب المجاالت تبعاً لدرجة الممارسةترت

 )9( رقم لوجد                                         

 ًلدرجة الممارسة بعات المجاالت برتيت
حراف ناال جةرالد

 المعياري

وسط تالم

 الحسابي

 ملرقا الجالم

 1 اط الرياضيشالن 4.06 0.63 بعةرال ا

 2 ة النشاط الرياضيرإدا 4.12 0.73 لثةالثا

 3 ذ النشاط الرياضييتنف 4.02 0.81 سة امخال

 4 اتكاناإلم 4.24 0.74 لىاألو

 5 افزوالح 4.21 0.77 نيةالثا

 6 ال الكليجالم 4.10 0.61 ـ

لى ع كبيرة   نتكاة  ارسدملا ريأن درجة الممارسة لمد   ) 9(ن الجدول رقم    مح  تض           ي

 نا فك ،، وفيما يتعلق بترتيب المجاالت تبعاً لدرجة الممارسة       يلكلااسة والمجال   رالد تجاالمميع  ج

 :النحو التالي على

 كاناتماإل مجال:       بة األولىرتلما

 افزوالح مجال:        تبة الثانيةرالم

  النشاطةدارإمجال :        ثالثةتبة الرالم

 اضيرياط الشالن مجال:       تبة الرابعةرالم

                                ذ النشاط الرياضييتنف مجال:      تبة الخامسةرالم

سابية حطات  سمتو جاالت الدراسة الخمسة قد حصلت على      مأن   ةاسردالج  تائن بينت

النشاط  ميةه الباحث السبب إلى قناعة المدرسة بأ      ىري و ،  )4.24 – 4.02 ( تراوحت ما بين  

درجة ل با ةدرسملاقع على عاتق اإلدارة     تية  ض توضيح أهمية التربية الريا    ن وإ ،الرياضي المدرسي 

ارات هالموة وتحقيق اللياقة البدنية     يياضرلكافية للممارسة ال  رص ا األولى وذلك من خالل توفير الف     



  الحـقعبـد

 211

تيح تز بالتنوع األمر الذي      ايمت ى أن النشاط الرياضي المدرسي     لة إ فضاباإل. الحركية لطلبتها 

 .تاطرسة النشاالمم د األنشطة المختلفة للطلبةاإيج درسية فيلمارة ادلإل

 ينلثااائج المتعلقة بالسؤال تالن  

فعيل مشاركة الطلبة   تفي   راء المدرس مدر  دووق ذات داللة إحصائية في      د فر جول ت ه

الجنس، (جهة نظر معلمي التربية الرياضية تعزى للمتغيرات         و منة  رسيدمالة  اضيلريا ةطنشباأل

 ؟) العمر، المؤهل العلمي 

اسة، الدرابية واالنحرافات المعيارية لعينة     سالح وسطاتتالم بة على هذا السؤال استخدمت    اإلجل

 .يبين ذلك) 9(والجدول رقم 

 )9(رقم  دولج

 ة الدراسةنلعي سطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتولما
حراف ناال

 المعياري

وسط تالم

 الحسابي

 يرغلمتا غير التابعتالم ددالع

 تقلسالم
 كرذ 30 3.88 0.69
 نثىأ 36 4.20 0.41

 
 سنالج

  سنة 30ن مقل أ 16 4.05 0.63
سنة  40  ـ31ن م 26 4.12 0.64
  سنة 40من  كثرأ 24 4.10 0.59

 
 ر مالع

 مبلود 22 4.08 0.77
 ريوسوكالب 38 4.16 0.67
 ت عليااراسد 6 4.07 0.76

 
 هل العلميؤالم

ر مدراء المدارس في األنشطة     دوي   ف سطاتولمت ا بين ناك فروق هأن  ) 9(الجدول رقم    بيني

 ،عند معلمي التربية الرياضية   ت الجنس والعمر والمؤهل العلمي      غيراالرياضية المدرسية تبعاً لمت   

ل رقم  دولجواي  دحاألستخدام تحليل التباين ا   اتم   لة اإلحصائية لتلك الفروق   الالد حديد مستويات تول

 .      ذلكحيوض) 10(
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 )10(ل رقم ولجدا

األنشطة المدرسية تبع  في  تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور مدراء المدارسئجتان

 الجنس والعمر والمؤهل العلمي عند معلمي التربية الرياضيةلمتغيرات 
 

 سطتوم )ف( *لةاللدا

 االنحراف

 وعجمم

مربعات 

 االنحراف

 ترجاد

 الحرية

 يراتغلمتا  التباينمصدر

0.008* 7.69 2.554 
0.332 

2.554 
21.248 
23.802 

1 
64 
65 

 لمجموعاتاين ب

 ت المجموعالداخ

 موعجالم

 سجنلا

0.76 0.269 0.094 
0.349 

0.188 
21.987 
22.175 

2 
63 
65 

 لمجموعاتاين ب

  المجموعاتلداخ

 موعجالم

 رلعما

0.93 0.068 0.024 
0.35 

0.048 
22.05 
22.098 

2 
63 
65 

 لمجموعاتاين ب

  المجموعاتلداخ

 موعجالم

ل هلمؤا

 العلمي

 ) .α  =0.05( إحصائياً عند مستوى دال* 

 ،رمعلا عزى لمتغيري تية  ئداللة إحصا  ذات ال توجد فروق   أنه) 10(ول رقم   دالجيبين  

 داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، وذلك لصالح       ذات والمؤهل العلمي، بينما كانت هناك فروق     

 .اإلناث

فعيل المشاركة للطلبة باألنشطة    تفي   إلى أن دور مدراء المدارس      سببلى ا زويع  

 تختلف باختالف   متعل رات التي المهان األنشطة الممارسة تختلف، وأن      ة وأ الرياضية غير متشابه  

 على  لتعم الجنس، وقد يعزى الباحث السبب أيضاً إلى أن اإلدارة المدرسية في مدارس اإلناث             

 يوجد أماكن خاصة للطالبات لممارسة األنشطة الرياضية          ث ال يل مشاركة الطالبات ح    تفعي

شطة في األندية والمراكز الشبابية، األمر الذي        ناأل واسيمارأن  اختالف الطالب الذين يمكن      ب

ر اوسرغباتهن داخل أ   لبيتيؤدي إلى أن تشارك الطالبات في ممارسة مختلف األنشطة التي             

ن الطالبات األلمانيات يرغبن في     أفي     (Dixon, 2001 )ا أكده دي كسون     المدرسة، وهذا م  

 .مدرسة أكثر من النادي والمراكز الرياضيةي النشطة الرياضية المختلفة فألممارسة ا
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هرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة        أظ يخص متغير المؤهل العلمي فقد        مافيو

موجودون في بيئة تعليمية     مينللك إلى أن جميع المع    غير ويمكن تفسير ذ   تملإحصائية تعزى لهذا ا   

اركة الطلبة بالنشاط الرياضي    ل مش الدراسة بأهمية عملية تفعي    واحدة وإن اقتناع أفراد عينة     

 .له المعلم أو المعلمةحمالمدرسي بغض النظر عن درجة المؤهل العلمي الذي ي

 حيث) 1993 (راسة حسن ، ود )1995(حليمة   أبو  هذه النتيجة متفقة مع دراسة     ءتجاو

 .ل العلميه إحصائية يعزى لمتغير المؤةاللدذات  روقفوجود م عدا أظهرت

 نتاجاتتالسا

ي فل مشاركة الطلبة    يتفع  في لفعا إيجابي دور تائج الدراسة أن لمدير المدرسة     ن ترظهأ .1

 .ميع مجاالت الدراسةجلى عنشاط الرياضي المدرسي لا

ميع مجاالت الدراسة والمجال    جلى  عمدارسة كانت كبيرة    الممارسة لمدير ال   ةرجن د أ .2

ل جا م : على النحو التالي   فكان، وفيما يتعلق بترتيب المجاالت تبعاً لدرجة الممارسة،         يلكلا

 تنفيذ  لمجا  النشاط الرياضي، ل  جا  م   إدارة النشاط،  لمجا  الحوافز،ل  جا م اإلمكانات،

 .النشاط الرياضي

     ى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف متغيرات           شارت النتائج إل   أ ماك.  3  

 بعاًتية  ئحصاإج إلى وجود فروق ذات داللة       نتائ، بينما أشارت ال   )المؤهل العلمي    العمر،(سة  رالدا

 .ير الجنس ولصالح اإلناثغلمت

 ياتصلتوا

 : يلي  بما حثباالى يوص  الدراسة ونتائجهافهداأوء ضلى ع

نشطة الرياضية المدرسية   باال م المشاركة ومفه يلعوتف في تعزيز  هام ير المدرسة ور مد دإن    .1

   .لدى الطلبة

 .اضيةيالر يم الطلبة وتشجيعهم على ممارسة األنشطةرلتك ويةلمعندية وااالمز فاوحلا روفيت .2

ياضي لقة بالنشاط الر  ع مت ة نشرات إعالمي  رصداإ دور اللجنة االعالمية المدرسية في       لفعيت .3

 .الل وسائل اإلعالمخمن  المدرسي

وصية للتربية والتعليم بإعتبار االشراف على النشاط الرياضي المدرسي عمل إضافي           تفع  ر .4

اف على النشاط   شر لمدرس التربية الرياضية، أو إيجاد مشرفين متخصصين لإل          نسبةبال

 . الرياضي المدرسي

 .لبة بالنشاط الرياضي المدرسيط الةمشاركتحد من تفعيل   التيتللصعوبا اسةر دءجراإ .5
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 يةبلعرااجع المر

قاء نحو  الزرحافظة  مفي   رسالمدااتجاهات مديري   ):1995(ليمة، فائق والمغربي، عربي     حبو  أ

درس التربية الرياضية من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية، مجلة دراسات            

 ).23(األردنية، عمان، امعة ج ال،العلوم التربوية، كلية التربية الرياضية

فين رلمشاالة الغوث من وجهة نظر      كية المدرسة اإلعدادية في و    لفاع ):1991( لرز، محمد    ا بوأ

 . ردن األ،معة األردنية، عماناالج ير،تاجسم ةسالر .والمديرين والمعلمين

): 119   (بية،ترال،  ضيايرفاعلية المدرسة في خدمة المجتمع ال      مدى): 1996.  (ة، موسى ملتاح

120 – 136. 

دير المدرسة في تفعيل النشاط الرياضي المدرسي من وجهة نظر           م ور د ):1993( عيسى،  سنح
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 )1 (قملح

 هللا الرحمن الرحيماسم ب
   

 :أختي المعلمة، المعلم /أخي

طة  باألنش ةطلبلفعيل مشاركة ا  تي   ف رسداالم  بدراسة للتعرف على دور مدراء     ثباحل ا ميقو       

تربية الرياضية، كما تهدف إلى معرفة مدى اختالف        جهة نظر معلمي ال    و منة  رسيمدالة  اضيلريا

الجنس، (لرياضي المدرسي تبعاً لمتغيرات     ااط  ششاركة الطلبة بالن  يل م دور مدير المدرسة في تفع    

 علماً بأن جميع المعلومات     ،ةنرم باإلجابة على فقرات االستبا    كالت وج أر ،)العمر، المؤهل العلمي    

 .ستستخدم لغاية البحث العلمي فقط

  لكم لحسن تعاونكمشكراً
                    

 
 احث                                                              الب

 
 ومات الشخصيةللمعا
  
 رثفأك O   41           ،سنة O31-40   سنة،      30من  أقل     O:        رعمال -

 ىأنث O                    كر،ذO  :         سجنال -

 ات علياسدرا    O         وريوس،   لبكا   Oم،                ودبل  O: ؤهل العلميم ال-
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ق افوم

بدرجة قليلة  

 جداً

فق بدرجة  ا مو

 قليلة 

ق فموا

بدرجة 

 متوسطة

ق فموا

بدرجة 

  ةبيرك

 بدرجة  قوافم

 كبيرة جداً
 م ــــــرةـلفقا

 لرياضيالتخطيط للنشاط ا : مجال
نوية للنشاط  سطة  خ دعداإ     

 .الرياضي

1.

 خطة أسبوعية ذات      دعداإ     

 .ةأهداف واضح

2.

يل لمدير المدرسة بتح    قومي     

 .حتوى النشاط الرياضيم

3.

يمات ل تع ذ المدير تنفي   عتابب     

 .النشاط الرياضي

4.

ر المدرسة المتطلبات   مدي حددي     

 .رياضيلط اااألساسية للنش

5.

مناسبة لكل نشاط    لة ا يئلتها     

 .رياضي

6.

دير المدرسة الطلبة    م ركيش     

ة في التخطيط لألنشط      

 .رياضيةال

7.

المدير على مشاركة    حرصي     

الطلبة في جميع األنشطة      

 .الرياضية دون استثناء

8.

 الخطة وتعديلها وفقاً      مقويت     

 .لنتائج مشاركة الطلبة

9.

 إدارة النشاط الرياضي : مجال
مدير المدرسة الطلبة     نظمي     

بيعة النشاط    طسب    ح

 . الرياضي

10.

  غير  مل مع السلوك    التعا     

 .المرغوب به بشكل هادئ

11.

وجهات نظر الطلبة     قبلت     

 .ومناقشتها باحترام
 

12.
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جابة لقواعد المدرسة     تالسا     

ولوائحها وأنظمتها المتصلة    

 . بتنظيم الطلبة

13.

ف على مشكالت الطلبة    رلتعا     

 .والعمل على حلها

14.

لبة على تحمل    لطع ا يشجت     

 .المسؤولية

15.

وضع بة ب   ة الطل   كشارم     

تعليمات واضحة ومحددة قبل    

 .تكليفهم بالنشاط

16.

 التنفيذ للنشاط الرياضي: مجال
مدير المدرسة على     عملي     

يرة للنشاط    ثالم التهيئة

 .الرياضي

17.

 مدير المدرسة على     يراعي     

تنفيذ النشاط الداخلي بخطوات    

 .يةمنطق

18.

المشاركة الفاعلة لدى    شجعي     

شطة األنالطلبة لممارسة      

 .الرياضية

19.

.20 . اهتمام الطلبة وميولهميراعي     

 الفروق الفردية بين     يراعي     

 .الطلبة

21.

دافعيه الطلبة بأساليب     ثيري     

 .متعددة

22.

 اإلمكانيات: المج
مدير المدرسة على     عملي     

اضية يالر توفير األدوات  

 .الالزمة للنشاط الرياضي

23.

ة وليسعافات األ  إلر ا  يوفت     

 .الالزمة

24.

ميزانية  رسةددير الم مضع  ي     

 .خاصة للنشاط الرياضي

25.
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 مكاناً مناسباً لحفظ     وفري     

 .األدوات الرياضية

26.

مدير المدرسة جهداً     بذلي     

لالستفادة من مصادر البيئة     

المحلية التي تسهم في تفعيل      

 .مشاركة الطلبة

27.

جميع الطلبة باستخدام    شجعي     

رسة بعد انتهاء    المدمرافق  

 .الدوام

28.

 الحوافز: مجال
ل األمن والسالمة   عوام وفرت     

أثناء اشتراك الطلبة بالنشاط     

 .الرياضي

29.

ة في  بلطلامشاركة جميع    دعمي     

 .النشاط الرياضي

30.

مدير المدرسة بتكريم     قومي     

شاركة م لل  ةالفرق الطالبي  

 .بالنشاط الرياضي

31.

بة لالطع   وافدبإثارة    هتمي     

 في النشاط       كاشترلال

 .الرياضي

32.

 آراء الطلبة وتخدم       لتقبي     

مشاعرهم اتجاه النشاط      

 . الرياضي

33.

 
 
 
 
 
 
 
  


