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تأثير إستخدام تدريبات الرشاقة الخاصة لتحسين مستوي بعض 
 األداءات المهارية المنفردة لناشئى كرةالقدم 

                                               
  /محمود حسن محمود الحوفيأ.د 

   /أيمن محمد فتوح غنيمأ.د 

                                                         أحمد حسام جابر عبد الوهاب/ أ 
 

 ملخص البحث
يهةةةد  البحةةة  إلةةةة التعةةةر  علةةةة تصةةةميي برنةةةامي لتةةةدريبات الرشةةةاقة 
الخاصةةة ومعرفةةة تةةأثير  علةةة تحسةةين مسةةتوى بعةةض اةداءات المهاريةةة المنفةةرد  
لناش  كر  القد  عينة البح .  وقد افترض الباحثو  وجود فةروق دالةة إحصةاريا 

ضةابطة فةة بين متوسطة القياسيين البعديين للمجموعة التجريبيةة والمجموعةة ال
المهةةةاري المنفةةةرد لصةةةالل القيةةةاس البعةةةدى للمجوعةةةة التجريبيةةةة  اةداءمسةةةتوي 

، علةة عينة   لناش  كر  القةد  عينةة البحة  ، و قةد اسةتخد  المةنهي  التجريبةي 
العةةة  ا تيةةةرت بالطريقةةةة العمدأةةةة ، وقةةةد أسةةةفرت النتةةةاري علةةةة أ   35قوامهةةةا 
دور إأجةابي فةة تحسةين بعةض تدريبات الرشاقة الخاصة المستخدمة لهةا تطبي  

 ةوأوصةة واأضةةا تحسةةين المسةةتوى البةةدني لالعبةةين ،اةداءات المهاريةةة المنفةةرد 
تدريبات الرشاقة الخاصة لالعبين الناشيين النها لها تةأثير فةة الباح  باستخدا  

 .تحسين وتطوير مستوى الالعبين الناشيين
  

                                                           

 ستاذ دكتور بقسم االلعاب، كلية التربية الرياضية ، جامعة مدينة السادات.أ 
   مدرس بقسم التدريب الرياضي ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بني سويف. 

  أخصائي رياضي بمديرية الشباب والرياضة محافظة بني سويف. 
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Abstract of the research 
 " The effect of using special fitness exercises to 

improve the level of some individual skill 
performances of junior soccer " 

       

        The aim of the research is to identify the design of a 

special fitness training program and to learn how to improve the 

level of some individual skill performances of the football player, The 

researchers hypothesized that there were statistically significant 

differences between the mean of the two dimensions of the 

experimental group and the control group in the level of the 

individual skill performance for the dimension measurement of the 

experimental group of football origin. 

 And used the experimental method, the same as 35 players 

were chosen by deliberate way, The results showed that the 

application of special fitness exercises used has a positive role in 

improving some individual skill performances, And also improve the 

physical level of players and recommended the researcher to use 

fitness training for the players because they have an impact on 

improving and developing the level of players emerging. 
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 كأحد مشكالت التعليم للمرحلة الثانوية الصفية اإلدارة مشكالت
  سويف بني بمحافظة

 .الشيماء سعد زغلولد/ م.أ 
   /محمد محب خفاجيد 


 فاتن رسمي مرتضي/  أ 

 مقدمة ومشكلة البحث:

 اإلدار  وقلةةة  اهتمةةةا  مصةةةدر ونةةةاجل فعةةةال بشةةةك  الصةةة  إدار  تعتبةةةر
 إحةةدى أ  إلةةة( 1999)( Baron) بةةارو   ويشةةير المعلمةةين، وجميةة  المدرسةةية

 كيفيةةةة فةةةي تكمةةةن الدراسةةةي الفصةةة  دا ةةة  المعلةةةي تواجةةة  التةةةي المشةةةكالت أهةةةي
 أصةدر الةيي المقبةول غيةر السةلو  علة والسيطر  الطلبة انضباط علة المحافظة
 المعلمةين، تةررق  التةي الرريسةية اةعبةاء أحةد الصة  مشةكالت تعةد حية  عنهي،
 مةا مجةارا  علةة قةدرتهي لعةد  التةدريس مهنةة تركةوا قةد المعلمةين من كثير فهنا 
 القطةةةا  فةةةي الخبةةةر  سةةةنوات عةةةن النظةةةر بصةةةر  الدراسةةةي الصةةة  فةةةي أحةةةد 

 المشةةكلة أ  مةةن (Brophy( )1988بروفةةي ) أشةةار إليةة  مةةا وهةةيا. التعليمةةي
 الصة  إدار  قضةية منة  تسةرب  أو التعلةيي فةي المعلةي اسةتمرار تهةدد التةي اةولة

% 25 أ  إلةةة( Przychodzin) بريزتةةود    وفةةي هةةيا الصةةدد أشةةير وضةةبط ،
 الصفي. االنضباط ضع  إلة أعود التعليمية مهمت  في المعلي فش  أسباب من

 فةالمعلمو   وضةبط  الص  إدار  بأهمية يو  بعد يوما االهتما  يتزايد ليا
 العمليةةة علةةة السةةلبية واثةةاره الصةة  غةةر  دا ةة  االنضةةباط فقةةدا  مةةن أشةةكو  

                                                           
     أستتاذ مستتاعد ورئتتيس قستتم المنتاهل ورتتر  التتتدريس، كليتتة التربيتة الرياضتتية جامعتتة بنتتي

 .سويف
   التربية الرياضية جامعة بني سويفمدرس بقسم المناهل ورر  التدريس، كلية . 

 معلمة تربية رياضية بإدارة الواسري التعليمية ببني سويف. 
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 العمليةة علةة وآثارهةا عوارةدها مةن الفعالةة الصفية اإلدار  أهمية وتنب  التعليمية،
 :يلي فيما كما هي موضحة التعليمية،
 فةةي وانهمةةاكهي ومتعلمةةين معلمةةين مةةن التعليميةةة العمليةةة طرفةةي انشةةلال .1

 المخططة. اةهدا  لتحقي  الال مة الصفية والفعاليات اةنشطة
 في . النظا  وحفظ الص  ضب  .2
 والطلبةةة جهةةة مةةن وطالبةة  المعلةةي بةةين االأجةةابي التواصةة  أنمةةاط تعزيةةز .3

 أ رى. جهة من أنفسهي
 الص . في واالحترا  والثقة والطمأنينة المحبة جو شيو  .4

 واإلرشةاد النصةل وتقةدأي المتنوعة، الصفية المشكالت م  التعام  حسن
 .(19(، )3حالة ) لك  الال  

 إذ اة يةةر ، اآلونةةة فةةي اةهميةةة بةةال  باهتمةةا  الصةة  إدار  حظيةة  لةةيا
 مةن مزيةدا تتطلة  والتةي تةتقن، أ  أجة  التي المهارات أكثر من التربويو   أعدها
 أو الخبةةرات ذوي  مةةن أو جةةددا أكةةانوا سةةواء المعلمةةين جميةة  مةةن والعناأةةة الجهةةد
 مسةألة باتة  الصة  وضةب  إدار  فعملية الثانوية، أو اةساسية للصفو  معلمين
 والضةةةب  مةةنهي، الةةبعض فاعليةةة عةةد  فةةةي وتتسةةب  المعلمةةين مةةن كنيةةر تةةررق 
 بمسةتوى  بةاإل الل التالميةي كقيةا  النظةا  بمشكالت اةولة بالدرجة يتعل  الصفي

 .التعليمية العملية إربا  في يتسب  مما الص  حجره دا   االنضباط
 والمتطلبةات اةجةواء جمية  وتهييةة تةوفير إلة تسعة الصفية فاإلدار  ليا
: 9) التعليميةةة العمليةةة أهةةدا  لتحقيةة  الال مةةة والتربويةةة واالجتماعيةةة النفسةةية

15). 
 تعقيةد مةن بة  تتميةز لما أ ر، موقف أي إدار  عن الص  إدار  وتختل 

 إليهةةا  الةةد ابةةو أشةةار مةةا التحةةدأات هةةيه أبةةر  ولعةة  تحةةدأات مةةن بهةةا أحةةاط ومةةا
 :يلي السواعي فيما نقال عن (2009شعير  )
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 لكة  مهية  مكةا  بأنهةا الصة  غرفةة تمتةا : السةلوكية الممارسةات تنو  -
 الةتعلي، حالةة أمارسةو   تالميةي هنا  أ  إذ للطلبة، السلوكية الممارسات

 إلةة أسةعو   وآ ةرو   التعةاو ، إلةة أسعة من وهنا  أعط ، من وهنا 
 للتعامةة  عةةد  مهةةارات امةةتال  المعلةةي مةةن يتطلةة  الةةيي اةمةةر التنةةافس،
 .الممارسات هيه م  االأجابي

 أي فةةي للحةةدو  مهيةةأ  الةةيكر السةةالفة والممارسةةات اةفعةةال إ : التةةزامن -
 مةةن تسةةتدعي اةحةةدا  هةةيه تةةزامن إ  أحيانةةا، واحةةد وقةة  فةةي بةة  وقةة 
 .معها التعام  فن ويمتل  االعتبار بعين أأ يها أ  المعلي

 الطةالب أحةد مةن استفسةار المعلةي يواج  أ  المتوق  من: التحدي عام  -
 طالة  مة  المعلي يتعام  أ  يتوق  ما مث  عن ، الدقيقة اإلجابة أمل  ال
 درجةةةة( 130) ذكةةةارهي يتجةةةاو  ممةةةن الموهةةةوبين الطلبةةةة مةةةن أكثةةةر أو

 المعلةي قدر  ولربما الص  في  مالرهي قدر  اليهنية قدرتهي تفوق  واليين
 .نفس 

 فسةةلو  للجميةة ، مفتوحةةا نظامةةا الصةة  غرفةةة تعةةد: الخصوصةةية ضةةع  -
 أ  كمةا الطلبةة، جمية  مالحظةة موضة  هةو عنة  أصةدر مةا وكة  المعلي
 إ ةةال  مةةدى أالحظةةو   أأضةةا والطلبةةة تقيةةيي، موضةة  العلميةةة كفايتةة 
 أسةةعة رسةةالة وصةةاح  رحيمةةا، عةةادال أكةةو   وعنةةدما عملةة ، فةةي المعلةةي
 .تحقيقها إلة

 وربمةةا والمخةةاو ، بالتوقعةةات ملةةيء اةول الدراسةةي اليةةو : اةول اللقةةاء -
 أ  تركةد عديةد  دارسةات وهنة . الص  إلة الطلبة بعض بانضما  تزداد
 أسةةتحق  مةةا تحديةةد فةةي حاسةةمة تعةةد الدراسةةة مةةن اةولةةة القليلةةة اةأةةا 
 .(45: 4الدراسية ) السنة أأا  باقي في نجا  من الطالب

 تحةةدأات مةةن بهةةا أحةةاط ومةةا تعقيةةد مةةن الصةة  إدار  بةة  تتميةةز مةةا إ 
 ولعةة  صةةف ، إدار  فةةي المعلةةي تواجةة  أ  أمكةةن التةةي المشةةكالت مةةن كثيةةر أوجةةدت
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 تلةة  المشةةكالت، إحةةدا  فةةي تسةةهي قةةد التةةي بالمصةةادر يلةةي أ  للمعلةةي المفيةةد مةن
 هةيه طبيعةة تحديد طرق  في انجا  الصفية اإلدار  مشكالت مصادر تحديد ويعتبر

 :ما يلي المشكالت هيه مصادر أهي ومن لها، المناسبة والحلول المشكالت
 علةةةة أحكةةةامهي إصةةةدار فةةةي بيةةةنهي فيمةةةا أختلفةةةو   الطلبةةةة إ : الطلبةةةة -

 النضةةةةي، مسةةةةتوى  فةةةةي ويختلفةةةةو   لةةةةياتهي، تقةةةةديرهي وفةةةةي اآل ةةةةرو ،
 إثةار فةي لةديهي الرغبةة يولةد ممةا المسةرولية، وتحم  الياتي، واالنضباط
 بالقواعةةةد الطلبةةةة وعةةةي لعةةةد  المشةةةكالت بعةةةض تنةةةتي وقةةةد. المشةةةاك 
 المعلةةي بةةين التواصةة  عةةد  أسةةب  ممةةا الصةة ، غرفةةة دا ةة  السةةلوكية
(. 1998 )المسةةاعيد، سةلوكية مشةةكالت حةدو  إلةة يةةردي ممةا وطالبة 
 النطةة ، فةةي كصةةعوبة مشةةاك  مةةن أشةةكو   الةةيين التالميةةي بعةةض وهنةةا 
 أعية  ممةا الةد  وفقةر التليأةة فةي سوء أو البصر، أو السم  في ضع 
 بعةةةض إثةةةار إلةةةة يةةةدفعهي ممةةةا بالضةةةع ، أشةةةعرو   وبجعلهةةةي تقةةةدمهي

 .المشكالت
 ضةةع  بسةةب  وجةةودهي ويتجاهةة  طلبتةة  يهمةة  الةةيي المعلةةي إ : المعلةةي -

والتصةةةر   المشةةكالت بعةةض إلةةة يةةدفعهي مشةةاركتهي، وعةةد  تحصةةيلهي
 بعةةض تنةةتي وقةةد. والتالميةةي المعلةةي انتبةةاه لجةةيب وذلةة  سةةيية بطريقةةة

 غرفةة دا ة  المعلةي أسةتخدم  اليي السلطوي  اةسلوب بسب  المشكالت
 والتحضةير التخطةي  سةوء أو واسةتجابات ، المعلي قياد  تقل  أو الص ،
 أ   ةاط   كمةا بشةك  العقةاب أسةالي  واسةتخدا  الةدرس، أنشطة لتنفيي
 وعةد  تنةو  الطلبةة، سلو  تعدي  استراتيجيات مجال في المعلي  بر  قلة

 التشةةوي  وعناصةر المثيةةرات مةن و لةةوه أسةلوب  وجمةةود التةدريس، طةرق 
 (22: 11) .بالعجز والشعور واإلحباط التوتر إلة الطلبة تدف 

 المتفةوقين، التالميةي مسةتوى  مةن اقة  الدراسية الماد  كان  إذا: المنهاج -
 ذلةة  فةةا  عاليةةا، مسةةتواها كةةا  إذا أمةةا الملةة ، لهةةي سيسةةب  ذلةة  فةةا 
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 منخفضةة عقلية بقدرات يتمتعو   اليين للتالميي العجز واالحباط سيسب 
 السةةةلوكية  ويشةةةير المشةةةكالت بعةةةض إثةةةار ذلةةة  سةةةيولد الحةةةالتين وفةةةي

 المةةاد  صةةعوبة عةةن ناتجةةة المشةةكالت هةةيه أ  إلةةة( 1989) القطةةامي
 وعةةد  التعليمةةي، المنهةةاج فةةي والتشةةوق  والمتعةةة اإلثةةار وقلةةة التعليميةةة

 لمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى  التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اةنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة مالرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 (68: 16) .التالميي 

 وهةةةيا الطالةةة  تنميةةةة فةةةي كبيةةةر دور لهةةةا اةسةةةرية التنشةةةية إ : اةهةةة  -
 البية ، فةي مقبولةة السةلوكيات بعةض تكةو   فقد المدرسة، دا   ينعكس
 مةةن اهتمامةةا أجةةدو   الةةيين فالطلبةةة. المدرسةةة فةةي كةةيل  تكةةو   ال لكنهةةا

 أ  كمةا التعلةيي، فةي انةدماجا وأكثةر للمشكالت إثار  اق  أكونو   الوالدين
. الطلبةةة لةةدى المشةةكالت يثيةةر إ وتةة  علةةة اةبنةةاء أحةةد الوالةةدين تفضةةي 
 .منها التقلي  أو المشكالت إثار  في دورا اةسر ثقافة وتلع 

 يةةدف  ممةةا الطلبةةة، علةةة صةةارمة قةةوانين المدرسةةة تفةةرض قةةد: المدرسةةة
 فالمنةةا . لهةةا وتحةةدأا المدرسةةية القةةوانين علةةة تمةةردا المشةةكالت إثةةار  إلةةة الطلبةة

 امنةةة اأجابيةةة مدرسةةية بييةةة فتةةوفير الطلبةةة، سةةلو  علةةة كبيةةر تةةأثر لةة  المدرسةةي
 دا ةة  وكةةيل  المدرسةةة دا ةة  المشةةكالت حةةدو  مةةن أقلةة  تربويةةة تجهيةةزات ذات
 (23: 11) .الص  غرفة

 اةساسةةية المةةد الت أحةةد للطلبةةة النماريةةة الخصةةار  ونظةةرا لمةةا تشةةكل 
 أساسةا الخصةار  لهةيه المعلةي ومعرفةة لهةي، المقدمةة الخبةرات طبيعة تحديد في
 بعةين الخصار  هيه أأ ي أ  المعلي من يتوق  وما الص   إدار  في نجاح  في

 تةرثر مشةكلة أشةك  أنة  أو طبيعةي بأنة  معةين صةفي سةلو  علة للحكي االعتبار
 لمرحلةة النمارية الخصار  أبر  ومن وإدارتها، التعليمية العملية سير علة سلبا

 رفةض العنةاد، القةوانين، علةة التمةرد السةري ، الفسةيولوجي النمةو الثةانوي  التعليي
 وهنةةا ومعتقةةداتهي، الكبةةار وآراء واةسةةر المدرسةةة بقةةوانين ممثلةةة المجتمةة  سةةلطة
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 قواعةد وفة  أسةيروا حتةة الطلبةة م  أسلوب  في الحكمة استخدا  من للمعلي البد
 الثةانوي  التعلةيي مرحلةة بطبيعةة المعلةي ومعرفةة. أعارضةوها وال والمدرسة المجتم 
 الطةرق  بأسةلي لحلها والسعي المشكالت هيه فهي علي  تسه  مشكالتها ومصادر

 ةالل عمة   ومةن انتشةارها، قبة  مضةاعفاتها مةن الطلبة وقاأة وأنجحها ومحاولة
الباحثين في مجال التدريس واإلشرا  علة العملية التعليميةة فةي التربيةة العمليةة 

 اإلدار  مشةكالت مصةادر علةة الضةوء تسةل  التةي الدراسةة هةيه جةاءت بالمدارس
 المعلمين. نظر وجهة من بني سويف محافظة في الثانوية المدارس في الصفية

 :الدراسة هدف

 المةةةدارس فةةةي الصةةةفية اإلدار  مشةةةكالت علةةةة الدراسةةةة التعةةةر  هةةةدف 
 ا ةتال  مةدى وبيةا  المعلمةين، نظةر وجهةة من سويف بني محافظة في الثانوية
 وسةةنوات العلمةةي، والمرهةة  الجةةنس،: الدراسةةة متليةةرات بةةا تال  المشةةكالت هةةيه
 .الخبر 

 :تساؤالت البحث

بنةةةي  محافظةةةة فةةةي الثانويةةةة المةةةدارس فةةةي الصةةةفية اإلدار  مشةةةكالت مةةةا -
 المعلمين؟ نظر وجهة سويف من

 فةةةةي الصةةةةفية اإلدار  لمشةةةةكالت الدراسةةةةة عينةةةةة أفةةةةرد آراء تختلةةةة  هةةةة  -
 الجةةةنس،: لمتليةةةرات تبعةةةا بنةةةي سةةةويف محافظةةةة فةةةي الثانويةةةة المةةةدارس
 الخبر ؟ وسنوات العلمي، والمره 

 :مصرلحات الدراسة

 : الصفية اإلدارة
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 علةةة بالسةةيطر  للمعلةةي تسةةمل التةةي والمهةةارات اةسةةالي  مةةن  مجموعةةة
 أنهةا أي الطلبةة، لجمية  اأجابيةة تعليميةة بييةة  لة  اج  من فعال، بشك  الطلبة
 (24: 21) .لتعلي  المالرمة الظرو  جمي  توفير  اللها من يتي عملية

 : الصفية اإلدارة مشكالت
 عنهةةا التلاضةةي أمكةةن ال طبيعةةة ذات تكةةو   التةةي المزعجةةة  السةةلوكيات

 (12: 15) .الدرس  في االستمرار علة المعلي قدر  م  وتتعارض

 السابقة: الدراسات

 العربية: الدراسات: أوال

 اإلداريةةة المشةةكالت علةةة التعةةر  اسةةتهدف  (6) (2000) حمشةةا سةةمية  -
 محافظةةة مةةدارس فةةي المبتةةدرين اةولةةة الثالثةةة الصةةفو  معلمةةي تواجةة  التةةي
 مجتمة  تكةو  . العلمي والمره  الجنس بمتليرات المشكالت هيه وعالقة اربد،

 تعيةنهي تةي الةيين المبتةدرين اةولة الثالثة الصفو  معلمي جمي  من الدراسة
 الدراسةةةي للعةةةا  اربةةةد محافظةةةة فةةةي والتعلةةةيي التربيةةةة مةةةديريات مةةةدارس فةةةي

 بتطةةةةوير الباحثةةةةة قامةةةة . ومعلمةةةةة معلمةةةةا( 133) وعةةةةددهي 2000/1999
: التاليةةةة الخمةةةس المجةةةاالت علةةةة موقعةةةة فقةةةر ( 53) مةةةن تكونةةة  اسةةةتبانة

 بتنظةةةيي تتعلةةة  التةةةي المشةةةكالت المهةةةا ، بتخطةةةي  تتعلةةة  التةةةي المشةةةكالت
 التةي المشةكالت والتوجية ، بالقياد  تتعل  التي المشكالت التعليمية، اةنشطة
 اةعمةةةال ومتابعةةةة بمراقبةةةة تتعلةةة  التةةةي المشةةةكالت المهةةةا ، بتنسةةةي  تتعلةةة 

 المبتةةةدرين المعلمةةةين أ : التاليةةةة النتةةةاري إلةةةة الدراسةةةة وتوصةةةل . والواجبةةةات
 المعلمةةةةات مةةةن أكبةةةر بدرجةةةة إداريةةةةة مشةةةكالت يواجهةةةو   اةولةةةة للصةةةفو 
 المشةكالت لدرجةة احصةارية داللة ذا أثر وجود عد  كيل  وأظهرت المبتدرات،

 .العلمي المره  لمتلير تعزى  المبتدرين المعلمين تواج  التي
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 انضةةباط عةةد  أسةةباب ( اسةةتهدف  التعةةر  علةةة5)( 2001) البرغةةوثيدينةةا  -
 منطقةةة فةةي الخاصةةة المةةدارس فةةي الصةة  غرفةةة دا ةة  العاشةةر الصةة  طلبةةة
 الصة  مةن طالبةا( 260) مةن مكونةة طبقية عشوارية عينة ا تيار تي  عما 

 مةةن تتكةةو   اسةةتبانة بتطةةوير الباحثةةة قامةة  الخاصةةة، المةةدارس فةةي العاشةةر
 والقسةي للطلبةة، الياتيةة الخصةار  لمعرفةة اةول القسةي  ص  أقسا  ثالثة
 لمعرفةة  صة  الثالة  القسةي أمةا للطالة ، المحيطة للظرو   ص  الثاني

  الصة  غرفةة دا ة  المنضةب  غيةر السةلو  فةي ومشاركتهي الطلبة ممارسات
 مسةةتوى  بةةين عكسةةي ارتبةةاط: هةةي الدراسةةة إليهةةا توصةةل  التةةي النتةةاري وأهةةي

 أسةباب أكثةر. االنضةباط أقة  التحصةي  ارتفة  كلمةا االنضباط، وعد  التحصي 
السةخرية،  إلةة المعلةي وتعةريض  مالرهةي، إعجةاب ني  المل ،: االنضباط عد 
 واالهتمةةةا  بالدأمقراطيةةةة المتصةةة  و اصةةةة والصةةة  للمدرسةةةة اإلداري  الةةنم  

 أ  وأ يةةةرا. المنضةةةب  غيةةةر السةةةلو  حةةةدو  احتمةةةال مةةةن أخفةةة  الشخصةةةي
 واالسةتقالل المشةاركة فةي والسما  بالدأمقراطية تتص  التي اةسرية الخلفية
 .المنضب  السلو  م  اأجابيا ترتب 

 التةةةي المشةةةكالت علةةةة اسةةةتهدف  التعةةر  (15) (2005) هللا نجيةة  حمةةةد -
 اةرد  فةي اللةو  لوكالةة التابعةة المةدارس فةي الصة  إدار  فةي المعلي تواج 
 المسةتوى  العمةر، الجةنس، المتليةرات: أثر وبيا  الص ، معلي نظر وجهة من

 تقةدير علةة التدريبيةة والةدورات المعلةي، يدرس  اليي الص  الخبر ، التعليمي،
 معلمةةي جميةة  مةةن الدراسةةة مجتمةة  تكةةو  . المشةةكالت لهةةيه المعلةةي مواجهةةة
 الدوليةة اللةو  لوكالةة التابعةة المةدارس فةي اةولةة الثال  الصفو  ومعلمات

 قوامهةا عشةوارية عينةة ا تيةار تةي ،2004/2005الدراسةي  للعةا  اةرد  في
 اسةةتبانة،: أداتةةين تطةةوير تةةي الدراسةةة هةةد  لتحقيةة . ومعلمةةة معلمةةا( 315)

 درجةة كانة : التاليةة النتةاري إلةة الدراسةة وتوصةل  صةفية، مالحظةة ونموذج
 تسةاهي التةي اةسةباب أهةي منخفضةة، المعلمةين عند عامة المشكالت مواجهة
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 االقتصةادأة الظةرو  انعكةاس الكبيةر، الصة  عةدد هي: المشكالت ظهور في
 الكبيةةر اةسةةر المدرسةةي، حجةةي لعملهةةي متةةابعتهي علةةة للطلبةةة واالجتماعيةةة
 ةداء اةهةة  إهمةةال لألبنةةاء، الوالةةدين رعاأةةة إمكانيةةة علةةة السةةلبي وانعكاسةة 
 المشةةكالت أكثةةر إ . الطالةة  منهةةا أعةةاني التةةي العارليةةة المشةةكالت الطالةة ،
 التبةاطر اسةتييا ، دو   الكةال : بالترتية  كانة  الطلبةة أظهرهةا التي السلوكية

 انعةدا  البةدني، االعتةداء لفظيةة، غيةر أصةوت إصةدار وإنهارة ، العم  بدء في
 عةةد  اللفظيةةة، اإلسةةاء  التةةأ ر، سةةب ، بةةدو   المقعةةد مةةن الخةةروج الترتيةة ،
 تعةزى  إحصةارية داللةة ذات فةروق  وجةود إلةة الدراسة توصل  وكيل . الطاعة
 فةروق  وجةود وعةد  اإلنةا ، لصةالل السةلوكية المشةكالت علةة الجنس لمتلير
 ذات فةةروق  وجةةود وعةةد  واةسةةباب، العامةةة المشةةكالت علةةة الجةةنس لمتليةةر
 للمشةةةكالت والخبةةةر  والصةةة  العلمةةةي المرهةةة  لمتليةةةر تعةةةزى  إحصةةةارية داللةةةة
 .السلوكية والمشكالت المشكالت وأسباب العامة

 :االجنبية الدراسات: ثانيا

 (18) (1997) (Haroun and O'Hanlonوأهةةةةانلو  ) هةةةةارو   -
 السةةيية السةةلوكية اةنمةةاط حةةول المعلمةةين مالحظةةات علةةة اسةةتهدف  التعةةر 

 كمةةا بهةةا المرتبطةةة اةسةةباب وفحةة  الصةة ، غرفةةة فةةي تحةةد  التةةي المتكةةرر 
 الةةيكور مةدارس إحةدى ا تيةار تةي(  اةرد ) عمةةا  غةرب فةي المعلمةو   أعيهةا

 طالبةةةا( 800) طالبهةةا عةةدد والبةةال  عمةةا  اةردنيةةة العاصةةمة غةةرب الواقعةةة
( 28) عةددهي والبةال  المدرسةة فةي المعلمةين جمي  من الدراسة عينة وتألف 

 الدراسةة وتوصةل  المقابلةة، أسلوب الباحثا  استخد  عشوارية، معلما بطريقة
 وقةد المعطة ، السةلو  أنمةاط تلقةاري بشك  المعلمو   حدد: التالية النتاري إلة
 تةدني االنتبةاه، عةد  اسةتييا ، دو   التحةد : التةالي النحةو علةة ترتيبهةا جاء

 اللفظةةي، غيةةر اإل عةةاج المالرةةي، غيةةر المةةز  المقعةةد، مةةن الخةةروج الدافعيةةة،
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 اةسةةباب هةةيه المعلمةةو   عةةزا  اآل ةةرين علةةة االسةةتهزاء الصةة ، ملةةادر  طلةة 
 التنظةةةيي بالطالةةة ، تتعلةةة  عناصةةةر: إلةةةة المعطةةة  السةةةلو  إلةةةة تةةةردي التةةةي

. والصةةفية المدرسةةية اإلدار  ضةةمن وعناصةةر التعليميةةة، النشةةاطات المدرسةةي،
 فةي لعملهةي المعلمةو   وعةي بينة  التةي المعلومةات بعةض الدراسةة قةدم  وقد

 الطةالب عنةد المشةكالت أسةباب بيا  في وعيا المعلمو   اظهر حي  المدارس
 إعطةاء الزارةد، المعرفةي بالحمة  تتعلة  اةسةباب هةيه أ  المعلمةو   اقتةر  فقد

 فيمةا للتحةد  قليلةة فةر  الطالب إعطاء الحصة، في للتحد  القليلة الفر 
 مراعةةا  عةةد   الرياضةةيات مثةة  محةةدد  مواضةةي  مةةن بالملةة  شةةعورهي بيةةنهي،
 االبةةةاء تشةةةجي  وعةةةد  الفردأةةةة، الطةةةالب لحاجةةةات المتبعةةةة التةةةدريس طةةةرق 

 الدراسي. لتحصيلهي
 طةةةرق  علةةةة ( اسةةةتهدف  التعةةةر 20) (Elain( )2000إلةةةين ) بهةةةا قةةةا  -

 لضةةةب  االبتداريةةةة المرحلةةةة صةةةفو  معلمةةةي قبةةة  مةةةن تسةةةتخد  التةةةي التةةةد  
 العينةةة تكونةة   الصةة  فةةي السةةلو  مشةةاك  االعتبةةار بعةةين اة ةةي مةة  الطةةالب

 منهجيةة الباحة  اسةتخد  اةساسةية، الصةفو  معلمةي من مشاركين ستة من
 المعلمةين سةرال تةي حية  لواحد واحد نو  من المقابلة بأسلوب النوعي البح 
 وقةةد  اأجةةابي بشةةك  التصةةر  علةةة الطةةالب بهةةا أشةةجعو   التةةي الكيفيةةة عةةن

 لإلجةراءات اهتمامةا اظهةروا المعلمةين أ : التاليةة النتاري إلة الدراسة توصل 
 الطلبةةة قبةة  مةةن المقبةةول السةةلو  تشةةجي  أجةة  مةةن صةةمم  التةةي االأجابيةةة
 اإلجةةةراء هةةةي الشخصةةةية التربيةةةة أ  المقبةةةول، غيةةةر السةةةلو  تشةةةجي  وعةةةد 

 ودمجة  أكبةر اهتمةا  أعطةي أ  أج  المفهو  هيا وأ  فاعلية اةكثر االأجابي
 الطلبةة سةلو  ضب  في المهمة العوام  بعض الدراسة وأظهرت  المنهاج  في
 الصةةفية اإلدار  وأسةةلوب المدرسةةة، فةةي العةةا  الجةةو مثةة  الصةةفية اللرفةةة فةةي

 واسةةةةتخدا  الوالةةةةدين ودور الصةةةةفية التعليمةةةةات فةةةةي الطالةةةة  التةةةةزا  ومةةةةدى
  الفعال التد   وأسالي  االأجابية اإلجراءات
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 إجراءات البحث:

 :البحث منهل

 لمالرمتةة  نظةةرا الوصةةفي باالسةةلوب المسةةحي المةةنهي اسةةتخد  البةةاحثو  
 .الدراسة لطبيعة

 :وعينة البحث مجتمع

 فةي الحكوميةة الثانويةة المدارس معلمي جمي  من الدراسة مجتم  تكو  
 عينةة ا تيةار تةي ومعلمةة، معلمةا( 1860) عةددهي والبةال  بني سةويف، محافظة
 ويوضةل الدراسةة، مجتمة  مةن% 5 بنسةبة ومعلمةة معلما( 93) قوامها عشوارية
 متليرتها. حس  الدراسة عينة أفرد تو ي ( 1) جدول

 (1) جدول
 (93المتليرات ) =  حس  البح  لعينة الوص  االحصاري

 ةالخبر المؤهل العلمي الجنس المتغير

 بكالوريوس أنثي ذكر المتغيرنوع 
أعلى من 
 بكالوريوس

 6أقل من 
 تاسنو

 6أكثر من 
 تاسنو

 54 39 10 83 58 35 العدد

 

 شرور اختيار العينة:

 أعضاء هيئة التدريس
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ا  أكو  عضو هيية التدريس متخص  في المناهي وطرق التدريس  -
 وبدرجة ال تق  عن أستاذ مساعد.

 ( سنوات في مجال عمل .10أال تق  الخبر  عن ) -
 الموجهون

 ا  أكو  حاصاًل علة بكالوريوس التربية الرياضية. -
 ا  أكو  الموج  علة رأس العم . -
 ( سنوات في مجال عمل .5أال تق  سنوات الخبر  عن ) -

 المعلم
 التربية الرياضية. سأ  أكو  حاصاًل علة بكالوريو  -
 ا  أكو  المعلي علة رأس العم . -

 :جمع البيانات أدوات

مةةن  ةةالل اطةةال  البةةاحثين علةةة  اسةةتبيا  )مشةةكالت اإلدار  الصةةفية(: -1
(، دينةةةةا 6) (2000) الدراسةةةةات السةةةةابقة مثةةةة  دراسةةةةة سةةةةمية حمشةةةةا

 (.1( )مرف  15) (2005) هللا (، نجي  حمد5)( 2001) البرغوثي
 علةة موقعة عبار ( 55) من اةولية صورتها في االستبيا  أمكن إعداد

 بلة  المحكمةين، مةن مجموعة علة عرضها تي صدقها من وللتحق  محاور،( 5)
 إلبةداء وذلة  فةي مجةال طةرق التةدريس، الخبر  ذوي  من محكمين،( 10)عددهي 

 ةغةةراض العبةةارات ومالرمةةة ووضةةوحها الللةةة سةةالمة حةةول وآرارهةةي مالحظةةاتهي
 بمالحظةات اة ةي تةي وقةد الدراسة، محاور وتلطيتها شموليتها حي  من الدراسة،

 مالرهةةةي،  ونقةةةود أدوات التالميةةةي عبةةةارات وهةةةي )سةةةرقة( 5) فحةةةيف  المحكمةةةين،
الةدرس،  بةدء عةن متةأ را المعلةي الكثير ، حضةور بالمقررات الدراسي اليو  ا دحا 
 موضةو  مةن أكثةر ، تحضةيرالدراسةية الصةفو  فةي الفيزيقية البيية تهيية ضع 
 أدوات تةوافر عبةارات وهةي )عةد ( 8) صةياغة وأعيةدت الواحةد( الدراسةي اليو  في
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الفردأةة،  الفةروق  مراعةا  واضةل، عةد  بشةك  الطلبةة عنةد الطمةو  معينة، ضع 
 تحةو الطلبةة الرياضةية، اتجاهةات اةنشةطة لممارسةة ومالعة  ساحات توافر عد 

المدرسةةة،  دا ةة  المعلةةي بةةدور الطلبةةة، الجهةة  مةة  بعشةةوارية المدرسةةة، التعامةة 
 النهاريةةة صةةورتها فةةي االسةةتبانة وأصةةبح . الطةةالب( الحتياجةةات المدرسةةة افتقةةار
 :كاآلتي وهي محاور  مسة علة مو عة عبار ( 50) من مكونة

، 16، 11، 6، 1عبةةةارات وهةةةي )( 10) ولهةةةا: الطلبةةةة مصةةةدرها مشةةةكالت -1
21 ،26 ،31 ،36 ،41 ،46.) 

، 22، 17، 12، 7، 2عبارات وهةي )( 10) ولها: المعلي مصدرها مشكالت -2
27 ،32 ،37 ،42 ،47.) 

، 18، 13، 8، 3عبةةارات وهةةةي )( 10) ولهةةةا: المنهةةاج مصةةةدرها مشةةكالت -3
23 ،28 ،33 ،38 ،43 ،48.) 

، 24، 19، 14، 9، 4عبةارات وهةي )( 10) ولهةا: اةه  مصدرها مشكالت -4
29 ،34 ،39 ،44 ،49.) 

، 20، 15، 10، 5عبةارات وهةي )( 10) ولهةا: المدرسةة مصةدرها مشكالت -5
25 ،30 ،35 ،40 ،45 ،50.) 

 الثبات:

 تي حساب ثبات االستبيا  عن طري  اسةتخدا  معامة  ألفةا كرونبةا  كمةا
 .(2) جدول في موضل هو

 
 (2) جدول

 كرونبا  –معادلة ألفا  باستخدا  االستبانة لمحاور الثبات معامالت
 = (93) 

 قيمة معامل الثبات العباراتعدد  المجال

 0.87 10 مشكالت مصدرها الطلبة
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 0.79 10 مشكالت مصدرها المعلم
 0.80 10 مشكالت مصدرها المنهاج
 0.86 10 مشكالت مصدرها األهل

 0.67 10 مشكالت مصدرها المدرسة
 0.86 50 الدرجة الكلية لالستبانة

 0.321=  0.05معنوية ومستوي  91قيمة  ر  الجدولية عند درجة حرية 
 ( ما يلي:2يتضل من جدول )

( و 0.47االسةةةتبيا  مةةةا بةةةين ) لمحةةةاور الثبةةةات معامةةة  قةةةيي انحصةةةرت -1
 ( وهي قيي دالة احصاريا.0.86)

( وهةةةي قةةةيي دالةةةة 0.86) الكليةةةة للدرجةةةة قيمةةةة معامةةة  الثبةةةات بللةةة  -2
 .احصاريا

 :الدراسة األساسية

 مسةةةتويا  ولةةة  الجةةةنس: هةةةي مسةةةتقلة متليةةةرات أريةةة  الدراسةةةة تضةةةمن 
 مةةةةن أعلةةةةة بكةةةةالوريوس،)مسةةةةتويا   ولةةةة  العلمةةةةي والمرهةةةة  ،(إنةةةةا  ذكةةةةور،)

 6 مةةن أكثةةر سةةنوات، 6أقةة  مةةن ) مسةةتويا  ولةة  الخبةةر  وسةةنوات ،(بكةةالوريوس
 الثانويةة المةدارس فةي الصةفية اإلدار  مشةكالت فهةو التاب  المتلير أما ، (سنوات
 5-1 مةةن العالمةةات و عةة  فقةةد االسةةتبانة ولتصةةحيل  بنةةي سةةويف محافظةةة فةةي
 :التالي النحو علة

 (.جدا كبير) لالستجابة( 5) الرقمية القيمة تعطة
 (.كبير ) لالستجابة( 4) الرقمية القيمة تعطة
 (.متوسطة) لالستجابة( 3) الرقمية القيمة تعطة
 (.قليلة) لالستجابة( 2) الرقمية القيمة تعطة
 (.جدا قليلة) لالستجابة( 1) الرقمية القيمة تعطة

علةةة العينةةة االسةةتطالعية واةساسةةية  ةةالل  وقةةد تةةي تطبيةة  االسةةتبيا 
 (.12/2017( وحتة )9/2017الفتر  من )
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 اإلحصائية: المعالجة

 - t) وا تبةار المعيةاري، واالنحةرا  الحسةابية المتوسةطات استخدا  تي
test ) درجةةةةة الحسةةةةابية المتوسةةةةطات وتفسةةةةير كرونبةةةةا  الفةةةةا الثبةةةةات ومعامةةةة 

 حسةة   بنةةي سةويف محافظةة فةي الثانويةةة المةدارس فةةي الصةفية اإلدار  مشةكالت
 :التالي الو ني المقياس
 منخفضة. بدرجة ( مشكلة2.49 - 1)
 .متوسطة بدرجة ( مشكلة3.49 - 2.50)
 .مرتفعة بدرجة ( مشكلة5 - 3.50)

 : النتائل عرض

 : األول الدراسة سؤال نتائل: أوال

بنةةةي  محافظةةةة فةةةي الثانويةةةة المةةةدارس فةةةي الصةةةفية اإلدار  مشةةةكالت مةةا
 المعلمين؟ نظر وجهة من سويف

 الحسةةةابية المتوسةةةطات حسةةةاب تةةةي اةول، الدراسةةةة سةةةرال عةةةن لإلجابةةةة
 مجاالتهةةا، مةةن مجةةال لكةة  الدراسةةة عينةةة أفةةراد السةةتجابة المعياريةةة واالنحرافةةات

 .الدراسة أدا  لمجاالت القيي هيه( 3) جدول ويوضل
 
 
 (3) جدول

  واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 (93مرتبة تنا ليا ) =  الدراسة أدا  لمجاالت المعيارية

 المجال حوررقم للم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجه 
 المشكالت

 الترتيب

 1 مرتفعة 0.60 3.70 مشكالت مصدرها الطلبة األول
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 2 مرتفعة 0.52 3.59 مشكالت مصدرها األهل بعاالر
 3 مرتفعة 0.42 3.58 مشكالت مصدرها المنهاج الثالث
 4 متوسطة 0.63 2.69 مشكالت مصدرها المعلم الثاني

 5 متوسطة 0.80 2.42 مشكالت مصدرها المدرسة الخامس
  متوسطة 0.38 3.20 الدرجة الكلية لمشكالت اإلدارة الصفية

 بةةين تراوحةة  قةةد الحسةةابية المتوسةةطات قةةيي أ ( 3يتضةةل مةةن جةةدول )
 مقةدار حسةابي متوسة  أعلةة علةة الطلبةة مجال حص  فقد ،(2.42)و( 3.70)
 مقةةةدار حسةةةابي بمتوسةةة  اةهةةة ، مجةةةال يليةةة  مرتفعةةةة، بدرجةةةة وهةةةو ،(3.70)
 مقةدار حسابي بمتوس  المنهاج، مجال يلي  أأضا، مرتفعة بدرجة وهو ،(3.59)
 مقةدار حسةابي بمتوسة  المعلةي مجةال يلية  أأضةا، مرتفعةة بدرجةة وهو ،(3.85)
 المدرسةة، لمجةال فكةا  حسةابي متوسة  اقة  أمةا متوسةطة بدرجة وهو ،(2.69)

 للدرجةة الحسةابي المتوسة  بلة  حةين فةي. متوسطة بدرجة وهو( 2.42) ومقدار
 .متوسطة بدرجة وهو ،(3.20( )المجاالت لجمي ) الكلية

 فةةةي الثانويةةةة المةةةدارس فةةةي الصةةةفية اإلدار  بمشةةةكالت يتعلةةة  فيمةةةا أمةةةا
 الحسةابية المتوسةطات اسةتخرج  فقةد حةد  علةة مجةال لك  بني سويف محافظة

 :التالي النحو علة الدراسة أدا  مجاالت من مجال لك  المعيارية واالنحرافات

 :الرلبة مصدرها مشكالت: األول المجال

 اإلدار  لمشةكالت المعياريةة واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخرج 
 هةةو كمةةا المجةةال، بنةةي سةةويف لهةةيا محافظةةة فةةي الثانويةةة المةةدارس فةةي الصةةفية
 (.4) جدول في موضل

 (4) جدول
  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  محافظة في الثانوية المدارس في الصفية اإلدار  لمشكالت
 (93تنا ليا ) =  مرتبة الطلية مجال فقرات من فقر  لك  بني سويف

 الفقرات الترتيب الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجه
 المشكالت
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 مرتفعة 0.97 4.20 عدد الطلبة الكبير في الصف 1 8
 مرتفعة 1.00 4.13 تدني مستوى الدافعية عند الطلبة بشكل واضح 2 2
 مرتفعة 0.92 4.06 اتجاهات الطلبة السلبية تحو المدرسة 3 4
 مرتفعة 0.83 3.90 التعليم انشغال الطلبة بأمور جانبية على حساب 4 9
 مرتفعة 0.99 3.89 تفاوت مستوى القدرات بين الطلبة بشكل كبير 5 3
 مرتفعة 1.25 3.83 تباين الطلبة في امتالكهم لمهارات االستيعاب 6 1
 مرتفعة 0.75 3.67 الطلبة على إصدار أحكام صحيحة على المواقف ةعدم قدر 7 5
 متوسطة 0.93 3.33 الطلبةتدني اعتبار الذات لدى  8 6

 متوسطة 09 1 3.10 دمج الطلبة العاديين مع ذوي االحتياجات الخاصة 9 10
 متوسطة 1.16 2.91 الغياب المتكرر عند الطلبة 10 7

 مرتفعة 0.60 70 3 حورالمتوسط الحسابي للم

 اإلدار  لمشةةكالت الحسةةابية قةةيي المتوسةةطات أ ( 4يتضةةل مةةن جةةدول )
 الطلبةةةة مجةةةال فةةةي بنةةةي سةةةويف محافظةةةة فةةةي الثانويةةةة المةةةدارس فةةةي الصةةةفية

 العةةةةا  الحسةةةةابي المتوسةةةة  وأ  ،(4.20-2.91) المتوسةةةةطات بةةةةين انحصةةةةرت
 اإلدار  مشةكالت درجةة أ  علةة يةدل ممةا ،(3.70) هو المجال هيا فقرات لجمي 
 هةةيا فةةي مرتفعةةة كانةة  سةةويف بنةةي محافظةةة فةةي الثانويةةة المةةدارس فةةي الصةةفية
 المجال.

 :المعلم مصدرها مشكالت:  الثاني المجال

 اإلدار  لمشةكالت المعياريةة واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخرج 
 هةةو كمةةا المجةةال، لهةةيا سةةويف بنةةي محافظةةة فةةي الثانويةةة المةةدارس فةةي الصةةفية
 (.5) جدول في موضل

 
 (5) جدول

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
  محافظة الثانوية في في المدارس الصفية اإلدار  لمشكالت 

 (93تنا ليا ) =  مرتبة المعلي مجال فقرات من فقر  لك  بني سويف

 الفقرات الترتيب الفقرة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجه

 المشكالت
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 متوسطة 0.94 2.97 .نقص معرفة المعلم بالخصائص النمائية للطلبة 8 1

 متوسطة 1.24 2.87 في استراتيجيات تعديل السلوك. نقص خبرات المعلم 3 2

3 4 
التعااااري باااين القواعاااد السااالوكية التاااي يتبناهاااا المعلااام 

 ويدرب طلبته عليها
 متوسطة 91 0 2.86

4 2 
عدم مشاركة المعلم في تحديد قواعد السلوك المتبعة مان 

 قبل الطلبة في المدرسة
 متوسطة 06 1 2.81

 متوسطة 16 1 2.80 .فيما يتعلق بمطالب نمو الطلبةنقص خبرات المعلم  10 5

 متوسطة 0.92 2.76 نقص خبرات المعلم فيما يتعلق بتنوع طرق التدريس. 6 6

 متوسطة 1.14 2.66 عدم تعامل المعلم بحزم مع سلوك الطلبة غير المرغوب 1 7

8 7 
يواجه المعلم صعوبة في توضيح بعض المفااهيم الاواردة 

 .في المناهج
 متوسطة 1.00 2.60

 متوسطة 1.16 2.33 عدم توفر العدالة من قبل المعلمين في التعامل مع الطلبة 5 9

 متوسطة 1.10 2.25 .عدم تمكن المعلم من المادة التعليمية 9 10

 متوسطة 0.63 2.69 حورالمتوسط الحسابي للم

 اإلدار  لمشةةكالت الحسةةابية قةةيي المتوسةةطات أ ( 5يتضةةل مةةن جةةدول )
 انحصةرت المعلي مجال في سويف محافظة بني في الثانوية المدارس في الصفية
 فقةةرات لجميةة  العةةا  الحسةةابي المتوسةة  وأ  ،(2.97-2.69) المتوسةةطات بةةين
 فةي الصةفية اإلدار  مشةكالت درجةة أ  علةة يةدل ممةا ،(2.69) هةو المجةال هيا

 .المجال هيا في متوسطة كان  سويف محافظة بني في الثانوية المدارس
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 :المنهاج مصدرها مشكالت: الثالث المجال

 اإلدار  لمشةكالت المعياريةة واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخرج 
 هةةو كمةةا المجةةال، لهةةيا بنةةي سةةويف محافظةةة فةةي الثانويةةة المةةدارس فةةي الصةةفية
 (.6) جدول في موضل

 (6) جدول
 في الصفية اإلدار  لمشكالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المناهي مجال فقرات من فقر  لك  بني سويف محافظة الثانوية في المدارس
 (93تنا ليا ) =  مرتبة

 الفقرات الترتيب الفقرة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجه

 المشكالت

 مرتفعة 0.88 4.01 .يفتقد المنهاج عموما إلى عنصر التشويق 1 1

 مرتفعة 0.96 4.00 .محتوى المناهج للمستوى المعرفي للطلبةعدم مالءمة  2 9

 مرتفعة 1.02 3.81 .عدم مراعاة المناهج لمطالب نمو المتعلمين 3 3

7 4 
تطاور الحاصال البعض خبرات المنااهج قديماة ال تتناساب ماع 

 .في المجتمع
 مرتفعة 1.15 3.83

 مرتفعة 0.75 3.80 .صعوبة بعض المقررات الدراسية 5 4

 مرتفعة 1.07 3.70 ضغط المشرفين لضرورة إنهاء المناهج المقررة. 6 2

 مرتفعة 90 0 3.69 .االتجاهات السلبية تحو بعض المقررات الدراسية 7 5

 متوسطة 1.05 3.18 .افتقار بعض المناهج لألنشطة التعليمية 8 10

 متوسطة 99 0 3.11 .عدم واقعية بعض الخبرات في المناهج 9 6

 متوسطة 1.29 2.68 .طول المحتوى التعليمي في المناهج الدراسية 10 8

 متوسطة 0.42 3.58 حورالمتوسط الحسابي للم

 اإلدار  لمشةةكالت الحسةةابية قةةيي المتوسةةطات أ ( 6يتضةةل مةةن جةةدول )
 المنةةةاهي مجةةةال فةةةي بنةةةي سةةةويف محافظةةةة فةةةي الثانويةةةة المةةةدارس فةةةي الصةةةفية

 العةةةةا  الحسةةةةابي المتوسةةةة  وأ  ،(2.68-4.01) المتوسةةةةطات بةةةةين انحصةةةةرت
 اإلدار  مشةكالت درجةة أ  علةة يةدل ممةا ،(3.58) هو المجال هيا فقرات لجمي 
 هةةيا فةةي مرتفعةةة كانةة  سةةويف بنةةي محافظةةة فةةي الثانويةةة المةةدارس فةةي الصةةفية
 المجال.

 


