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 :األهل مصدرها مشكالت: الرابع المجال

 اإلدارة لمشةالتت المعياريةة واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخرجت
 هةةو كمةةا المجةةا   لهةة ا سةةوي  محافظةةة ب ةة  فةة  الثانويةةة المةةرار  فةة  الصةةةية
 (.7) جرو  ف  موضح

 (7) جرو 
  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  محافظة الثانوية ف  المرار  ف  يةالصة اإلدارة لمشالتت
 (93ت ازليا )ن=  مرتبة األهل مجا  فقرات من فقرة لكل ب   سوي 

 الفقرات الترتيب الفقرة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجه

 المشكالت

1 1 
انعكاااال الفااارتف االةتاااااد ل الااااع ل ل  ااا  سااا  ا   ااا  

 .متابعل الط  ل ل تع م
 مرتفعل 1.02 4.04

2 2 
حجم األسار الك يار تانعكاساه   ا  نمكانيال ر ا ال الوالا    

 .ل بناء
 مرتفعل 0.95 4.03

 مرتفعل 0.98 4.02 .ن مال األ   ألداء الط  ل 3 3

9 4 
  م معرفل األ   باستراتيجيات الم رسال فاي تعا    سا و  

 .األبناء
 مرتفعل 0.78 3.73

4 5 
واني  تأنفماال  اا م تعاااته األ اا  مااة الم رساال فااي تنفياا  ةاا

 .الم رسل
 مرتفعل 1.19 3.51

 مرتفعل 1.08 3.50 .تشجية األ   الس و  الع تني  ن  األبناء 6 5

 متوسطل 1.32 3.40   م معرفل األ   باستراتيجيات الم رسل في الت ر س 7 10

 متوسطل 0.99 3.30 .ن مال األ   لحاجات الط  ل 8 8

 متوسطل 1.03 3.32 .نها الط  لالمشكالت العائ يل التي  عاني م 9 6

 متوسطل 0.89 3.01 .تفضي  األ   أح  األبناء     نخوته 10 1

 مرتفعل 0.52 3.59 حورالمتوسط الحسابي ل م

 اإلدارة لمشةةالتت الحسةةابية قةةيا المتوسةةطات أن( 7يتضةةح مةةن جةةرو  )
 انحصةرت األهةل مجةا  ف  ب   سوي  محافظة ف  الثانوية المرار  ف  الصةية

 فقةةرت لجميةة  العةةا  الحسةةاب  المتوسةة  وأن  (3.01-4.04) المتوسةةطات ينبةة
 فة  الصةةية اإلدارة مشةالتت درجةة أن علة  يةر  ممةا  (3.59) هةو المجةا  ه ا

 المجا . ه ا ف  مرتفعة كانت سوي  ب   محافظة ف  الثانوية المرار 

 :المدرسة مصدرها مشكالت: الخامس المجال
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 اإلدارة مشةالتت المعياريةة واالنحرافةات ةالحسةابي المتوسطات استخرجت
 هةةو كمةةا المجةةا   لهةة ا سةةوي  ب ةة  محافظةةة فةة  الثانويةةة المةةرار  فةة  الصةةةية
 (.8) الجرو  ف  موضح

 (8) جرو 
  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 محافظة الثانوية ف  المرار  ف  الصةية اإلدارة لمشالتت
 (93ت ازليا )ن=  مرتبة المررسة مجا  فقرات من فقرة لكل سوي  ب   

 الفقرات الترتيب الفقرة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجه

 المشكالت

 متوسطل 1.18 2.73 .  م توافر الوسائ  التع يميل 1 4

 متوسطل 1.15 2.51 .ال ب لممارسل األنشطل الر اضيلم  م توافر  2 7

10 3 
اير دتما مما  ضعف رغ تهم نشعار اإلدارة المع مي  بالتق

 .في تطو ر أدائهم
 متوسطل 1.25 2.50

 منخفضل 1.12 2.49 الضوضاء الخارجيل )اصوات ال ا ل تأصوات السيارات( 4 3

 منخفضل 1.17 2.46   م تضوح القوتي  تلتع يمات الافيل تالم رسيل 5 9

2 6 
ال ناء العمودي ل م رسل ما  جع   م يل الاعود تالنزتل 

 .ل تمعط ل ل  ء الحاص في تةتهامربك
 منخفضل 1.14 2.37

 منخفضل 1.11 2.35 ال توفر مكت ل الم رسل ماادر متنو ل تناسب الط  ل 7 5

 منخفضل 1.01 2.31 .  م ت ني اإلدارة لسياسل تاضحل تتع ق بالتعام  مة الط  ل 8 6

1 9 
استخ ام الافوف م  ة   أكثر م  مجمو ل لوجود نفام 

 .الفترتي 
 منخفضل 1.42 2.29

 منخفضل 1.27 2.19 .  م توافر مخت ر في الم رسل 10 8

 منخفضل 0.80 2.42 حورالمتوسط الحسابي ل م

 اإلدارة لمشةةالتت الحسةةابية قةةيا المتوسةةطات أن( 8يتضةةح مةةن جةةرو  )
 المررسةةةة مجةةةا  فةة  ب ةة  سةةةوي  محافظةةةة فةة  الثانويةةةة المةةرار  فةةة  الصةةةية

 العةةةةا  الحسةةةةاب  المتوسةةةة  وأن  (2.73-2.19) المتوسةةةةطات بةةةةين انحصةةةةرت
 اإلدارة مشةالتت درجةة أن علة  يةر  ممةا  (2.42)هةو المجةا  هة ا فقرات لجمي 

 هة ا فة  م خفضةة كانةت سةوي  ب ة  محافظةة فة  الثانويةة المرار  ف  الصةية
 المجا .
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 :الثاني الدراسة سؤال نتائج: ثانيا

 الصةةية اإلدارة شةالتتم لررجةة الرراسةة عي ةة أفةرد تقةريرات تختلة  هل
: لمتغيةرات تبعةا نظةرها وجهةة مةن سةوي  ب ة  محافظةة ف  الثانوية المرار  ف 

 الخبرة؟ وس وات العلم   والمؤهل الج س 
 - t) البةاثثون اتتبةار )ت( الثةان  اسةتخر  الرراسةة سؤا  عن لإلجابة

test )  صةةةيةال اإلدارة مشةةالتت لررجةةة الرراسةةة عي ةةة أفةةرد تقةةريرات بةةين للفةةرو 
 إلةة  تعةة    نظةةرها وجهةةة مةةن سةةوي  محافظةةة ب ةة  فةة  الثانويةةة المةةرار  فةة 

 فةة  موضةةح هةةو كمةةا وذلةة . الخبةةرة وسةة وات العلمةة   والمؤهةةل الجةة س  متغيةةرات
 (.11(  )10  )(9) جرو 

 (9) جرو 
  عي ة أفرد تقريرات بين للفرو   "ت" اتتبار

 نويةالثا المرار  الصةية ف  اإلدارة مشالتت لررجة الرراسة
 (93الج س )ن=  إل  متغير تع    نظرها وجهة من سوي  ب   محافظة ف  

 الع د الجنس
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 اإلحاائيل ال اللل "ت"

 0.39 3.19 35 ذكر
0.167 0.86 

 38 0 3.20 58 أنثي

 1.660= 0.05ومستوي مع وية  92قيمة "ت" الجرولية ع ر درجة ثرية 
 ع ةةةر إثصةةةا ية داللةةةة ذات فةةةرو   وجةةةود عةةةر ( 9جةةةرو  )يتضةةةح مةةةن 

 لررجةةةة الرراسةةةة عي ةةةة أفةةةرد تقةةةريرات متوسةةةطات بةةةين( 0.05) الراللةةةة مسةةةتو  
 مةةن ب ةة  سةةوي  محافظةةة فةة  الثانويةةة المةةرار  فةة  الصةةةية اإلدارة مشةةالتت

 مةةن أكبةةر اإلثصةةا ية الراللةةة كانةةت ثيةة . ج سةةها اتةةتت  علةة  نظةةرها وجهةةة
(0.05.) 
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 (10) جرو 
  عي ة أفرد تقريرات بين "ت" للفرو   اتتبار

 الثانوية المرار  ف  اإلدارة الصةية مشالتت لررجة الرراسة
العلم  )ن=  المؤهل إل  متغير تع    نظرها وجهة من ب   سوي  محافظة ف  

93) 
 الع د المؤ  

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 "ت"
 ال اللل

 اإلحاائيل

 0.43 3.56 83 بكالور ول
1.293 0.22 

 0.31 3.73 10 بكالور ول أ    م 

 1.660= 0.05ومستوي مع وية  92قيمة "ت" الجرولية ع ر درجة ثرية 
 ع ةةر إثصةةا ية داللةةة ذات فةةرو   وجةةود عةةر ( 10يتضةةح مةةن جةةرو  )

 لررجةةةة الرراسةةةة عي ةةةة أفةةةرد تقةةةريرات متوسةةةطات بةةةين( 0.05) الراللةةةة مسةةةتو  
 مةةن سةةوي  ب ةة  محافظةةة فةة  الثانويةةة المةةرار   فةة الصةةةية اإلدارة مشةةالتت

 مةةن أكبةةر اإلثصةةا ية الراللةةة كانةةت ثيةة  مةةؤهتتها اتةةتت  علةة  نظةةرها وجهةةة
(0.05.) 

 (11) جرو 
  عي ة أفرد تقريرات بين "ت" للفرو   اتتبار

  الثانوية المرار  ف  اإلدارة الصةية مشالتت لررجة الرراسة
الخبرة )ن=  س وات إل  متغير تع    نظرها وجهة من ب   سوي  محافظة ف 

93) 
 الع د المؤ  

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 "ت"
 ال اللل

 اإلحاائيل

 0.34 3.17 39 سنوات 6اة  م  
0.437 0.66 

 0.40 3.20 54 تاسنو 6أك ر م  

 1.660= 0.05ومستوي مع وية  92قيمة "ت" الجرولية ع ر درجة ثرية 

 ع ةةر إثصةةا ية داللةةة ذات فةةرو   وجةةود عةةر  (11يتضةةح مةةن جةةرو  )
 لررجةةةة الرراسةةةة عي ةةةة أفةةةرد تقةةةريرات متوسةةةطات بةةةين( 0.05) الراللةةةة مسةةةتو  



- 52 - 
  

  

 

 

 مةةن ب ةة  سةةوي  محافظةةة فةة  الثانويةةة المةةرار  فةة  الصةةةية اإلدارة مشةةالتت
 أكبةةر اإلثصةةا ية الراللةةة كانةةت تبةةرتها ثيةة  سةة وت اتةةتت  علةة  نظةةرها وجهةة

 (.0.05) من

 :جالنتائ مناقشة

 :األول التساؤل نتائج مناقشة: أوال

ب ةةة   محافظةةةة فةةة  الثانويةةةة المةةةرار  فةةة  الصةةةةية اإلدارة مشةةةالتت مةةا
 المعلمين؟ نظر وجهة من سوي 

 مشةةالتت أن (8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3جةةرو  ) نتةةا   مةةن يتضةةح
 نظةةر وجهةةة مةةن ب ةة  سةةوي  محافظةةة فةة  الثانويةةة المةةرار  فةة  الصةةةية اإلدارة

 المشةةالتت لمصةةادر الترتيةةا الت ةةازل  وأشةةار متوسةةطة  بررجةةة جةةا ت المعلمةةين
 مرتفعةةةة بررجةةةة جةةةا  الطلبةةةة مجةةةا  أن إلةةة  الرراسةةةة عي ةةةة أفةةةراد تقةةةريرات وفةةة 

 علة  ثصةلت قةر" الصة  فة  الكبيةر الطلبةة عةرد" الفقةرة وكانت األو   وبالترتيا
 تو  مسةةة تةةةرن " الفقةةةرة وتلتهةةةا  (4.20) مقةةةرار  ثسةةةاب  بمتوسةةة  تقةةةرير أعلةةة 

 الفقةةرة ثةةا  (4.13) مقةةرار  ثسةةاب  بمتوسةة " عةةا  بشةةالل الطلبةةة ع ةةر الرافعيةةة
(" 4.06) مقةةةرار  ثسةةةاب  بمتوسةةة " المررسةةةة نحةةةو السةةةلبية الطلبةةةة اتجاهةةةات"

 ظهةور فة  مباشةر بشةالل تسةها الصة  فة  الكبير األعراد أن ذل  تفسير ويمالن
 45 - 40 بةين الواثةر الصة  فة  الطتب عرد يتراوح ثي  الصةية  المشالتت

 فة  السةا رة االقتصادية الحالة إل  تعود الواثر الص  ف  الكبيرة واألعراد طالبا 
(  2005) هللا نجيةةةا ثمةةةر دراسةةةة مةةة  الرراسةةةة هةةة   نتيجةةةة واتفقةةةت المجتمةةة  

 فة  تسةاها التة  األسةباب أهةا مةن الكبير الص  عرد أن إل  أشارت ( الت 15)
 قةةر صةةةية مشةةالتت مةن تسةةبب  كبيةةرة ومةةاال فاألعةراد. الصةةةية ظهةور المشةةالتت

 إليةة  أشةةارت مةةا وهةة ا المررسةةة نحةةو واتجاهةةاتها الطلبةةة دافعيةةة علةة  سةةلبا تةةؤثر
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 ولعةل المررسةة  نحةو السةلب  واتجةاهها الطلبةة دافعيةة انعةرا  مةن الرراسةة نتا  
 أدت العوامةل هة   كةل للخةرجين  عمل فرص وجود عر  إل  يعود ذل  ف  السبا

 .المررسة نحو السلب  واتجاهها الثانوي  التعليا ف  الطلبة فعيةدا انعرا  إل 
 Haroun)دراسةة هةارون وأهةانلون  م  الرراسة ه   نتيجة اتفقت وقر

and OHanlon) (1997)  (18 الت ) بشةالل ثردوا المعلمين أن إل  أشارت 
" األنمةاط هة   ضةمن مةن الرافعيةة تةرن  جةا  وقةر المعطةل  السلوك أنماط تلقا  

 أن إلة  أشةارت التة  (2) ( 1993صةبري ) أنعةا  دراسة نتا   م  اتفقت  ل وك
 صةةةةية مشةةةاللة( 14) ضةةةمن مةةةن جةةةا ت الطلبةةةة ع ةةةر الرافعيةةةة انعةةةرا  مشةةةاللة
( 15)(  2005) هللا نجيةا ثمةر أكةر وكة ل . شةا عة اعتبةرت واكاديميةة سلوكية

 جةةا  تةة وال المشةةالل السةةلوك ظهةةور فةة  أشةةاروا لبسةةباب المقترثةةة المعلمةةين أن
 باإلثبةةاط  الطلبةةة وشةةعور للطلبةةة  المقةةر  والتشةةجي  الةةرعا نقةة : ضةةم ها مةةن

 ثية  مةن الثةان  الترتيةا ف  جا  ال ي األهل مجا  أما. المع وية الروح وضع 
 لبهةل الصعبة االقتصادية الظرو  انعالا " فقرة فكانت المشالتت مصادر درجة
 مقةرار ثسةاب  بمتوسة  تقةرير أعلة  علة  ثصةلت قةر للةتعلا الطلبة متابعة عل 

 الولةرين رعايةة إمالانيةة علة  وانعالاسة  الكبيةر األسةر ثجا" فقر وتلتها  (4.04)
 الطلبةة ألدا  األهةل إهمةا  فقةرة وتلتهةا  (4.03) مقرار ثساب  بمتوس " لبب ا 

 تمثةةل الثتثةةة الفقةةرات أن ذلةة  تفسةةير ويمالةةن  (4.02) مقةةرار ثسةةاب  بمتوسةة 
 تحةةو  التةة  الطلبةةة  معظةةا لعةةا تت الصةةعبة االجتماعيةةةو  االقتصةةادية الظةةرو 

 المشةةةالتت ظهةةةور فةةة  كثيةةةرا يسةةةاها ممةةةا ألب ةةةا ها األهةةةل ومتابعةةةة رعايةةةة دون 
 .الصةية

(  2005) هللا نجيةةا ثمةةر دراسةةة مةة  الرراسةةة هةة   نتيجةةة اتفقةةت وقةةر
 المشةةةالتت ظهةةةور فةةة  تسةةةاها التةةة  األسةةةباب أهةةةا أن إلةةة  أشةةةارت ( التةةة 15)

 متةةابعتها علةة  للطلبةةة واالجتماعيةةة االقتصةةادية الظةةرو  انعالةةا  هةة : الصةةةية
 رعايةةة إمالانيةةة علةة  السةةلب  وانعالاسةة  الكبيةةر األسةةر وثجةةا المررسةة   لعملهةةا
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 مةة  كةة ل  ال تيجةةة هةة   واتفقةةت. الطالةةا ألدا  األهةةل وإهمةةا  لبب ةةا   الوالةةرين
 التة  (18)  (1997) (Haroun and OHanlon)هةارون وأهةانلون  دراسةة
 الصة  فة  المعطةل السةلوك إلة  تةؤدي التة  األسةباب عة و المعلمون  أن أشارت

 دراسةة نتةا   م  ك ل  واتفقت. الرراس  أب ا ها لتحصيل اآلبا  تشجي  عر  إل 
( 1998) والمعمةةري  ( 12) (1992واللةةوات  ) ( 13) (1988الم يةة  ) مةةن كةةل

 .الطلبة بأب ا ها األهل اهتما  عر  إل  أشرن  ( والتت 7)
 مرتفعةةةة بررجةةة جةةا  الم هةةا  مجةةةا  أن كةة ل  الرراسةةة نتةةا   وأشةةارت

 قةر" التشةوي  ع صةر إلة  عمومةا الم هةا  يفتقةر'' فقةرة وكانةت الثالة   وبالترتيا
 عةةر " فقةةرة وتلتهةةا  (4.01) مقةةرار ثسةةاب  بمتوسةة  تقةةرير أعلةة  علةة  ثصةةلت
 قةةةرارم ثسةةةاب  بمتوسةةة " للطلبةةةة المعرفةةة  للمسةةةتو   الم ةةةاه  محتةةةو   مت مةةةة

 الم ةاه  مت مةة وعةر  التشةوي  ع صةر انعةرا  أن ذلة  تفسير ويمالن  (4.00)
 يسةبا ممةا للطلبةة والملل الضجر إل  يؤدي للطلبة  المعرف  للمستو   المررسية

( علة  15)(  2005) هللا نجيةا ثمةر السلوكية  كمةا أكةر المشالتت بعض إثارة
 مةن وجةا  والتة  المعطةل لوكالسة ظهةور ف  المقترثة األسباب ربوا المعلمين أن

 .للطلبة الم ها  موا مة عر : ضم ها
 يعةة ون  أنهةةا الصةةةية  للمشةةالتت المعلمةةين تقةةريرات تةةت  مةةن ويتثةة 

 المشةالتت أمةا قةبلها  مةن للضةب  قابلةة غيةر تارجية أسباب إل  المشالتت ه  
 جةا ت فقةر( المعلةا )مجةا  مباشةر بشةالل وممارسةتها المعلمةين بسلوك المرتبطة

 .متوسطة بررجة

 ومما سب  تحق  التساؤ  األو  ال ي ي   عل :
ب ةةة   محافظةةةة فةةة  الثانويةةةة المةةةرار  فةةة  الصةةةةية اإلدارة مشةةةالتت مةةا
 المعلمين؟ نظر وجهة سوي  من

 :الثاني التساؤل نتائج مناقشة: ثانيا
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 فةة  الصةةةية اإلدارة لمشةةالتت الرراسةةة عي ةةة أفةةرد تقةةريرات تختلةة  هةةل
 والمؤهةةل الجةة س : لمتغيةةرات تبعةةا ب ةة  سةةوي  محافظةةة فةة  الثانويةةة المةةرار 
 الخبرة؟ وس وات العلم  

 ذات فةةرو   توجةةر أنةة  ال إلةة  (11(  )10(  )9جةةرو  ) نتةةا   أشةةارت
 الصةةية اإلدارة مشةالتت لررجةة الرراسةة عي ةة أفةرد تقةريرات بةين إثصةا ية داللة

 والمؤهةل الجة س : لمتغيةرات تبعةا سةوي  محافظةة ب ة  فة  الثانوية المرار  ف 
 االقتصةةةادية الظةةةرو  تشةةةاب  إلةةة  ذلةةة  يعةةةود وقةةةر الخبةةةرة؟ وسةةة وات العلمةةة  

 مةة  الرراسةةة هةة   نتيجةةة واتفقةةت. ب ةة  سةةوي  محافظةةة فةة  للطلبةةة واالجتماعيةةة
 وجةةةود عةةةر  إلةةة  أشةةةارت ( التةةة 15)(  2005) هللا نجيةةةا ثمةةةر دراسةةةة نتيجةةةة
 فةة  والخبةةرة العلمةة   ولمؤهةةل الجةة س لمتغيةةر تعةة    إثصةةا ية داللةةة ذات فةةرو  

 مة  الرراسةة هة   نتيجةة واتتلفةت. الصةةية المشةالتت ألسةباب المعلمين تقريرات
 السةلوكية المشةالتت أن أشةارت الت  (8) ( 1997) صالح الجان  دراسة نتيجة

 .اإلناث من أكثر ال كور ع ر
 ومما سب  تحق  التساؤ  الثان  ال ي ي   عل :

 فةةة  الصةةةةية اإلدارة لمشةةةالتت راسةةةةالر عي ةةةة أفةةةرد تقةةةريرات اتةةةتت 
 والمؤهةةل الجةة س : لمتغيةةرات تبعةةا ب ةة  سةةوي  محافظةةة فةة  الثانويةةة المةةرار 
 الخبرة. وس وات العلم  

 االستخالصات والتوصيات:
 االستخالصات:

 تا التعر  عل  مشالتت اإلدارة الصةية وترتيبها كالتال : -1
 مشالتت مصررها الطلبة. - أ

 مشالتت مصررها األهل. - ب
 تت مصررها الم ها .مشال - ت
 مشالتت مصررها المعلا. - ث
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 مشالتت مصررها المررسة. -  
ال تختلةةة  درجةةةة المشةةةالتت الصةةةةية تبعةةةا لمتغيةةةرات الجةةة س  المؤهةةةل  -2

 العلم   س وات الخبرة.

 التوصيات:

 الفصةل فة  الطةتب عرد بتخةيض والتعليا التربية وزارة تقو  أن ضرورة .1
 .  الرراس 

 علةة  المةةرار  معلمةة  بتةةرريا والتعلةةيا التربيةةة وزارة تقةةو  أن ضةةرورة .2
 نحةةو ايجةاب  اتجةا  وتلةة  للتعلةيا اهتمةامها واثةةارة الطلبةة تحفية  كيةيةة

 .المررسة
 لتحسةين المةرار  معلمة  بتةررب والتعلةيا التربيةة وزارة تقةو  أن ضرورة .3

 .مشالتتها وثل الطلبة م  التعامل ف  أدا ها
 األسةةةرة بةةةين عتقةةةةال فاعليةةةة ثةةةو  المجتمةةة  فةةة  الةةةوع  نشةةةر محاولةةةة .4

 .والمررسة
 أب ةةا ها أدا  ومتابعةة االهتمةا  بضةرورة األسةر فة  الةوع  نشةر محاولةة .5

 .المررسة ف 
 دعةةةا فةةة  تسةةةاها ثةةةواف  تةةةوفير علةةة  والتعلةةةيا التربيةةةة وزارة تعمةةةل أن .6

 .المعلمين
 المرثةةل فةة  الصةةةية المشةةالتت طبيعةةة ثةةو  الرراسةةات مةةن م يةةر إجةةرا  .7

 المختلفة. التعليمية
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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 
 ملخص البحث

 فةةة  الصةةةةية اإلدارة مشةةةالتت علةةة    التعةةةر إلةةة الرراسةةةة هةةة   هةةةرفت
 مةر  وبيةان المعلمةين  نظر وجهة من ب   سوي  محافظة ف  الثانوية المرار 
 العلمةة   والمؤهةةل الجةة س : الرراسةةة متغيةةرات بةةاتتت  المشةةالتت هةة   اتةةتت 
 لجمة  اسةتبانة وطةوروا الوصةف   المة ه  الباثثون  استخر  وقر. الخبرة وس وات
 التابعةةة الثانويةةة المةةرار  معلمةة  جميةة  مةةن الرراسةةة مجتمةة  كةةون وت. البيانةةات

 معلمةةا( 1860) عةردها والبةال  ب ة  سةوي  بمحافظةة والتعلةيا التربيةة لمةريريات
%. 5 ب سةةبة ومعلمةةة معلمةةا( 93) قوامهةةا عشةةوا ية عي ةةة اتتيةةار ومعلمةةة  وتةةا

 الثانويةة المةرار  فة  الصةةية اإلدارة مشةالتت أسةباب أن الرراسة نتا   وظهرت
 متوسةةةطة جةةةا ت بررجةةةة المعلمةةةين وجهةةةة نظةةةر مةةةن ب ةةة  سةةةوي  محافظةةةة فةةة 

 الخماسة   ليالةرت مقيةا  الكليةة وفة  للررجة( 3.20) مقرار  ثساب  وبمتوس 
 أفةةرد تقةةريرات بةةين إثصةةا ية داللةةة ذات فةةرو   وجةةود عةةر  ال تةةا   أظهةةرت كمةةا

 والمؤهةةل لجةة س ا لمتغيةةر تعةة    الصةةةية اإلدارة مشةةالتت ألسةةباب الرراسةةة عي ةةة
 الخبرة. العلم   وس وات

  

                                                           
     أستتا  مستتاود ورئتتيس قستتم المنتاهج ورتتر  التتتدريسي كليتتة التربيتة الرياضتتية جامعتتة بنتتي

 .سويف
  مدرس بقسم المناهج ورر  التدريسي كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف . 

 معلمة تربية رياضية بإدارة الواسري التعليمية ببني سويف. 
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Research Summary 
The aim of this study is to identify the problems of classroom 

management in secondary schools in Beni Suef governorate from the 

point of view of teachers and to indicate the extent to which these 

problems differ according to the variables of the study: gender, 

scientific qualification and years of experience. The researchers used 

the descriptive approach and developed a questionnaire to collect the 

data. The study population consists of all teachers of secondary 

schools affiliated to the directorates of Education in Beni Suef 

Governorate, which numbered (1860) teachers and teachers. A 

random sample of (93) teachers and teachers was selected by 5%. 

The results of the study showed that the reasons for the problems of 

classroom management in secondary schools in Beni Suef 

governorate from the point of view of the teachers were medium and 

with a mean average (3.20) of according to the Likert quintile scale. 

The results also showed no statistically significant differences 

between estimates of individual sample Study of the causes of the 

problems of classroom management due to gender variable, scientific 

qualification, and years of experience. 
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 (1مرف  )
 أسماء السادة الخبراء

 الجامعل التخاص ال قب الع مي االسم م
 ح واه  المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور احم  ال سيوني 1
 ح واه المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور احم  ما ر أنور   2
 ح واه  المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور ا م      الرحم  3
 بني سو ف المنا ج تطرق الت ر س أستاذ مسا   س رانيا محم  ح 4
 ح واه المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور ضياء العزب 5
 ح واه  المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور  ماد ماطف  العزباتى 6
 بني سو ف المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور م حت   ي أبو سر ة 7
 ح واه المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور                                               ماطف  محم  الج الي            8
 ح واه المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور ن ي  حس  9
 ح واه  المنا ج تطرق الت ر س أستاذ دكتور تائ  السي  الع    10

 أسماء السادة الموجهين
 التع يميل اإلدارة التخاص االسم م
 الواسطي موجه أتل تربيل ر اضيل احم  ط عت محمود 11
 الواسطي موجه أتل تربيل ر اضيل احم  محم  حم اه 12
 ناصر موجه أتل تربيل ر اضيل امال محم  أحم  13
 الواسطي موجه أتل تربيل ر اضيل باسم محم  حس  14
 بني سو ف موجه أتل تربيل ر اضيل جمال شاكر  ونس 15
 الفش  موجه أتل تربيل ر اضيل العفيم ماطفي جمي ه     16
 الفش  موجه أتل تربيل ر اضيل خال      الرؤتف     ال طيف 17
 الواسطي موجه أتل تربيل ر اضيل سهير محم  أحم  س يماه 18
 ا ناسيا موجه أتل تربيل ر اضيل ماج      العفيم مناور 19
 سطيالوا موجه أتل تربيل ر اضيل محم  سي   زب 20
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 (2مرف  )
 الصورة األولية الستبيان المشكالت الصفية

 موافق الع ارات م
غير 
 موافق

أري 
 تع   

      د الط  ل الك ير في الاف 

    .نقص معرفل المع م بالخاائص النمائيل ل ط  ل 

    . فتق  المنهاج  موما نل   نار التشو ق 

    .س  ا     متابعل الط  ل ل تع م انعكال الفرتف االةتااد ل الاع ل ل    

 *   أدتات معينل  م توافر  

 *    ن  الط  ل بشك  تاضح الطموح ضعف 

    نقص خ رات المع م في استراتيجيات تع    الس و . 

 *     م مرا اة الفرتق الفرد ل 

  *  سرةل التالمي  أدتات تنقود زمالئهم 

    .نمكانيل ر ا ل الوال    ل بناءحجم األسر الك ير تانعكاسه      

 *   .  م توافر ساحات تمال ب لممارسل األنشطل الر اضيل 

 *   اتجا ات الط  ل تحو الم رسل 

    التعارض بي  القوا   الس وكيل التي  ت نا ا المع م ت  رب ط  ته   يها 

  *  المواد الكثيرة بالحاص ال راسي اليوم ازدحام 

    .المنا ج لمطالب نمو المتع مي    م مرا اة 

    .ن مال األ   ألداء الط  ل 

    .نشعار اإلدارة المع مي  بالتقاير دتما مما  ضعف رغ تهم في تطو ر أدائهم 

    انشغال الط  ل بأمور جان يل     حساب التع يم 

 اا م مشاااركل المع اام فااي تح  اا  ةوا اا  الساا و  المت عاال ماا  ة اا  الط  اال فااي  
 الم رسل

   

    .تطور الحاص  في المجتمةالبعض خ رات المنا ج ة  مل ال تتناسب مة  

    .  م معرفل األ   باستراتيجيات الم رسل في تع    س و  األبناء 

    الضوضاء الخارجيل )اصوات ال ا ل تأصوات السيارات( 

    تفاتت مستوى الق رات بي  الط  ل بشك  ك ير 

    .لمع م فيما  تع ق بمطالب نمو الط  لنقص خ رات ا 

    .صعوبل بعض المقررات ال راسيل 

    .  م تعاته األ   مة الم رسل في تنفي  ةواني  تأنفمل الم رسل 

      م تضوح القوتي  تلتع يمات الافيل تالم رسيل 

    ت ا   الط  ل في امتالكهم لمهارات االستيعاب 

    ا  تع ق بتنوع طرق الت ر س.نقص خ رات المع م فيم 

    ضغط المشرفي  لضرترة ننهاء المنا ج المقررة. 

    .تشجية األ   الس و  الع تني  ن  األبناء 

ال ناء العمودي ل م رسل ما  جع   م يل الاعود تالنزتل مربكال تمعط ال ل ا ء  
 .الحاص في تةتها

   

      المواةفالط  ل     نص ار أحكام صحيحل    ة  م ة ر 
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 *   التعام  بعشوائيل مة الط  ل 

    .االتجا ات الس  يل تحو بعض المقررات ال راسيل 

 *   الجه  ب تر المع م داخ  الم رسل 

  *  ال رل ب ء    متأخرا المع م حضور 

 *    افتقار الم رسل الحتياجات الطالب 

    ت ني ا ت ار ال ات ل ى الط  ل 

    . م صعوبل في توضيح بعض المفا يم الواردة في المنا ج واجه المع 

  *  ال راسيل الافوف في الفيز قيل ال يئل تهيئل ضعف 

    .افتقار بعض المنا ج ل نشطل التع يميل 

    .ن مال األ   لحاجات الط  ل 

    .  م ت ني اإلدارة لسياسل تاضحل تتع ق بالتعام  مة الط  ل 

  *  الواح  ال راسي اليوم في موضوع  م أكثر تحضير 

    دمج الط  ل العاد ي  مة ذتي االحتياجات الخاصل 

      م توفر الع الل م  ة   المع مي  في التعام  مة الط  ل 

    .  م تاةعيل بعض الخ رات في المنا ج 

    .المشكالت العائ يل التي  عاني منها الط  ل 

    أكثر م  مجمو ل لوجود نفام الفترتي .استخ ام الافوف م  ة    

    الغياب المتكرر  ن  الط  ل 

    .  م تمك  المع م م  المادة التع يميل 

    .طول المحتوى التع يمي في المنا ج ال راسيل 

    .تفضي  األ   أح  األبناء     نخوته 

    .  م توافر مخت ر في الم رسل 

 ا إضافتها أو تعريلها:عبارات أتري ترون سيادتك
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 الستبيان المشكالت الصفيةالصورة النهائية 

 موافق الع ارات م
غير 

 موافق

   .  د الط  ل الك ير في الاف 1

   .نقص معرفل المع م بالخاائص النمائيل ل ط  ل 2

   . فتق  المنهاج  موما نل   نار التشو ق 3

   .انعكال الفرتف االةتااد ل الاع ل ل    س  ا     متابعل الط  ل ل تع م 4

   .توافر الوسائ  التع يميل  م  5

   .ت ني مستوى ال افعيل  ن  الط  ل بشك  تاضح 6

   نقص خ رات المع م في استراتيجيات تع    الس و . 7

   .  م مالءمل محتوى المنا ج ل مستوى المعرفي ل ط  ل 8

   .حجم األسر الك ير تانعكاسه     نمكانيل ر ا ل الوال    ل بناء 9

   .افر مال ب لممارسل األنشطل الر اضيل  م تو 10

   .اتجا ات الط  ل الس  يل تحو الم رسل 11

   .التعارض بي  القوا   الس وكيل التي  ت نا ا المع م ت  رب ط  ته   يها 12

   .  م مرا اة المنا ج لمطالب نمو المتع مي  13

   .ن مال األ   ألداء الط  ل 14

   .مي  بالتقاير دتما مما  ضعف رغ تهم في تطو ر أدائهمنشعار اإلدارة المع  15

   .انشغال الط  ل بأمور جان يل     حساب التع يم 16

     م مشاركل المع م في تح    ةوا   الس و  المت عل م  ة   الط  ل في الم رسل 17

   .تطور الحاص  في المجتمةالبعض خ رات المنا ج ة  مل ال تتناسب مة  18

   .  م معرفل األ   باستراتيجيات الم رسل في تع    س و  األبناء 19

   .الضوضاء الخارجيل )اصوات ال ا ل تأصوات السيارات( 20

   .تفاتت مستوى الق رات بي  الط  ل بشك  ك ير 21

   .نقص خ رات المع م فيما  تع ق بمطالب نمو الط  ل 22

   .صعوبل بعض المقررات ال راسيل 23

   .  م تعاته األ   مة الم رسل في تنفي  ةواني  تأنفمل الم رسل 24

   .  م تضوح القوتي  تلتع يمات الافيل تالم رسيل 25

   ت ا   الط  ل في امتالكهم لمهارات االستيعاب 26

   نقص خ رات المع م فيما  تع ق بتنوع طرق الت ر س. 27

   قررة.ضغط المشرفي  لضرترة ننهاء المنا ج الم 28

   .تشجية األ   الس و  الع تني  ن  األبناء 29
ال ناء العمودي ل م رسل ماا  جعا   م يال الااعود تالنازتل مربكال تمعط ال ل ا ء  30

 .الحاص في تةتها

  

   .الط  ل     نص ار أحكام صحيحل     المواةف ة  م ة ر 31
   .  م تعام  المع م بحزم مة س و  الط  ل غير المرغوب 32
   .االتجا ات الس  يل تحو بعض المقررات ال راسيل 33
   .  م معرفل األ   باستراتيجيات الم رسل في الت ر س 34
   .ال توفر مكت ل الم رسل ماادر متنو ل تناسب الط  ل 35
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   .ت ني ا ت ار ال ات ل ى الط  ل 36
   .المنا ج واجه المع م صعوبل في توضيح بعض المفا يم الواردة في  37
   .افتقار بعض المنا ج ل نشطل التع يميل 38
   .ن مال األ   لحاجات الط  ل 39
   .  م ت ني اإلدارة لسياسل تاضحل تتع ق بالتعام  مة الط  ل 40
   .دمج الط  ل العاد ي  مة ذتي االحتياجات الخاصل 41
   .  ل  م توفر الع الل م  ة   المع مي  في التعام  مة الط 42
   .  م تاةعيل بعض الخ رات في المنا ج 43
   .المشكالت العائ يل التي  عاني منها الط  ل 44
   استخ ام الافوف م  ة   أكثر م  مجمو ل لوجود نفام الفترتي . 45
   .الغياب المتكرر  ن  الط  ل 46
   .  م تمك  المع م م  المادة التع يميل 47
   . يمي في المنا ج ال راسيلطول المحتوى التع 48
   .تفضي  األ   أح  األبناء     نخوته 49
   .  م توافر مخت ر في الم رسل 50

 محتوى المقابالت الشخصية مع وينة البحث

 م
الشخص موضوع 

 المقاب ل
 الح ول المقترحل المشكالت
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قامةةت الباثثةةةة بعقةةر مقةةةابتت مق  ةةةة مةة  كةةةل مةةن الخبةةةرا  والمةةةوجهين 
 والمعلمين ف  عرد من مرار  محافظة ب   سوي  وكليات التربية الرياضية.
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 تجاهات رالب المرحلة الثانوية بمحافظة بني سويف إ
 تحا  بكلية التربية الرياضيةلنحو اإل 

 مختار امين وبد الغني /أ. د 
  م/احمد محمد سيد توني 

 :البحث قدمةأوال: م

يعةةةر التعلةةةيا اليةةةو  ذو أهميةةةة كبيةةةرة أكثةةةر مةةةن أي وقةةةت مضةةة    نظةةةرا  
للتطور السري  ال ي شهر  ويشهر  العالا ف  مجاالت الحياة المختلفة ومةا رافة  

 محاوالت اإلنسان الجادة ف  الكش  عن الجرير فة  نتجت من إنجازات ذل  من
 العلو .

( الةةة  أن التعلةةةيا العةةةال  م بعةةةةا 1996ويشةةةير عبةةةر الع يةةة  عبةةةةرهللا )
أساسيا لإلعراد للقيادات المجتمعيةة فة  مختلة  المجةاالت  ولكة  يحقة  التعلةيا 
العةةةال  إضةةةةافة إلةةة  قررتةةةةة علةةة  مقابلةةةةة التحةةةريات التك ولوجيةةةةة والمعلوماتيةةةةة 

توقعةةة فةة  القةةرن الحةةاد  والعشةةرين  فعليةة  كمةةا تةةر  م ظمةةة اليونسةةالو فةة  الم
وثيقتهةةا الخاصةةةة بةةةالتغيير والتطةةةوير فةةة  مجةةةا  التعلةةةيا العةةةال  أن يتب ةةة  ثتثةةةة 
مفةةةا يا أساسةةةية هةةة : الموا مةةةة  وال وعيةةةة والعالميةةةة  هةةة   المفةةةا يا التةةة  ال 

ب  وأسةات ة  وإدارة  تتحق  إال بالتركي  عل  نوعية المرتتت الجامعيةة مةن طةت
 (84:7ومواد.)

( أن طبيعةةةة العصةةةر الةةة ي يعةةةي  فيةةة  2007وتةةةري صةةةباح ال بيةةةري )
اإلنسان اليو  يتسا بالتغير السري  والتقر  المة هل فة  شةت  المجةاالت التربويةة  
واالجتماعيةةة والسياسةةية  واالقتصةةادية والثقافيةةةة والمعلوماتيةةة  وإزا  ذلةة  تبةةةرز 

  إصتثات عل  طلبة التعلةيا عمومةو وعلة  دور مؤسسةات الحاجة الملحة إلجرا

                                                           
   جامعة بني سويف –كلية التربية الرياضية   ولم النفس الرياضي ووميدأستا. 
  جامعة بني سويف –كلية التربية الرياضية  –بقسم ولم النفس الرياضي  معيد. 
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التعلةةيا العةةال  علةة  وجةة  الخصةةوص لمواجهةةة جملةةة التحةةريات مةةن أجةةل إعةةراد 
الفةةرد والمجتمةة   وأصةةبح معلومةةا أن وجةةود الجامعةةة يقتةةرن بوجةةود ثتثةةة أمةةور 

وتكمةةل بعضةةها  مهمةةة وهةة  الفكةةر  و العلةةا  والحضةةارة  وهةة   مفةةا يا مترابطةةة
 (41:6آلتر.)البعض ا

 :مشكلة البحث ثانيا: 

فةة  أتتبةةارات القبةةو  لكليةةة التربيةةة الرياضةةية  انمةةن تةةت  عمةةل الباثثةة
بمحافظةة  ب ةة  سةةوي  علةة  مةةرار سةة وات كثيةةرة تتثةة  لهمةةا إتةةتت  إتجاهةةات 
ورغبات الطتب المتقرمين لإللتحةا  بالليةة التربيةة الرياضةية   فمة ها مةن يجةر  

تعليا الجامع    وآترين بسبا رغبةة األسةرة وبعضةها األتتبار لحج  مالان ف  ال
يوج  ميول  للكليات العملية الت  ال تحتا  ال  جهر ف  المة اكرة   والكثيةر مة ها 
للمفا يا الخاطئةة عةن مه ةة التربيةة الرياضةية لة ا رأ  الباثثةان ضةرورة التعةر  

بالليةةة علةة  إتجهةةات طةةتب الثانواةةة العامةةة  فةة  محافظةةة ب ةة  سةةوي  لإللتحةةا  
 التربية الرياضية .

 أهداف البحث ثالثا: 

تحريةةر درجةةة إتجاهةةات طةةتب الثانويةةة العامةةة نحةةو  يهةةر  البحةة  الةة 
 اإللتحا  باللية التربية الرياضية جامع  ب   سوي .

 رابعا: تساؤالت البحث 

ما مري داللة الفرو  ف  إتجاهات طتب الثانوية العامة نحو االلتحةا  
 ياضية جامعة ب   سوي .باللية التربية الر 
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 :مصرلحات البحثخامسا: بعض 

 Attitudes :اإلتجاهات  
 وجةةران  سةةتعراد( أن اإلتجةةا  هةةو إ2011يةةري أثمةةر محمةةر عةة ت )

 ليتضةمن معي ةة نحو موضةوعات وسلوك  الفرد شعور يحرد نسبي ا ثابت مالتسا
ات الفةرد شيا  او أشخاصأ او أفكةار لة أالرفض قر تكون  أو بالقبو  عليها ثالما  

 (121:1نفسة)
 Physical Education :ةالرياضي ةالبدني ةالتربي

مجموعةة ( ال  أن التربية البرنيةة هة  2005ويشير أمين أنور الخول )
 ةالحركيةةةة ةوالمهاريةةةة ةتسةةةةتهر  إكسةةةةاب القةةةةررات البرنيةةةة اسةةةةاليا وطةةةةر  ف يةةةةة

 (74:  3.) واالتجاهات ة والمعرفي

 الدراسات المرجعية :

 بعةض تجاهةاتإ( برراسةة بع ةوان )4( )2006) "رثةيا( حمةودم قا " )أنةور -
 إلة  الرراسةة سةتهرفتإال شةاط الرياضة (  نحةو السةليمانية جامعةة طلبةة

الرياضة   نحةو ال شةاط السليمانية جامعة طلبة بعض اتجاهات عل  التعر 
يلة    الجةة س   لمةةا تبعةا الطلبةةة اتجاهةات فة  الفةرو   علة  وكة ل 

علةة   ةجريةةت الرراسةةإو  ةاالساسةةي ةالن   والمرثلةة مالةةان السةة ةالموق  االسةةر 
 وتةةا إسةةتخرا ؛ ةنيليماالسةة ةمةةن طالبةةات جامعةة ة(طالبةة150قوامهةةا ) ةعي ةة

 تة ال ظهةور المحةاورشةارت نتةا   الرراسةة الة  أالمة ه  الوصةف    ولقةر 
 اتجةا   إن رالمحةاو  بةاق  علة  األو  تسلسةل  كةان والمخةاطرة التوتر مثلت

 يشالل لا والترويح الصحة ضلفر  الرياضية نشطةاأل  لممارسة البح  عي ة
 كبيرة. نسبة
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 ة( برراسةة بع ةوان )أتجاهةات طلبة5( )2005ابةو طةام ") أثمةر قا  "بهجةت -
سةةةتهرفت هةةة   إال شةةةاط الرياضةةة  ( ةنحةةةو ممارسةةةة فلسةةةطين التق يةةة ةكليةةة

نحةو  ةفلسطين التق ي ةكلي ةتجاهات طلبإالرراسة التعر  عل  التعر  عل  
ستخر  الباث  الم ه  الوصف   وقر اشةتملت إالرياض    و  ال شاط ةممارس

  ومةن أهةا  ةفلسطين التق ي ةمن كلي ة(طالا وطالب135عي ةالبح  عل  )
 ةثيةة  وصةةلت ال سةةب ةيجابيةةإكانةةت  ةت الطلبةةاتجاهةةإنتةةا   هةة   الرراسةةة 

 ة%(اضةةةاف  الةةة  انةةة  ال توجةةةر فةةةرو  ذات داللةةة76) ةسةةةتجابلإل ةالمئويةةة
نحةةو ال شةةاط  ةتجاهةةات الطلبةةإ( فةة  0.05) ةالراللةةع ةةر مسةةتوي  ةاثصةةا ي

 الرياض . 
 طتب تجاهاتإ( برراسة بع وان )2( )2002 الش باري ") تميس قا " أزير -

سةتهرفت هة   إ(  ةالرياضةي ةاالنشةط ةغة ة نحةو ممارسة بقطةا  الجامعةات
 ةالجامعةات بقطةا  غة   نحةو ممارسة طةتب تجاهةاتإالرراسةة التعةر  علة  

 عي ةة ستخر  الباثة  المة ه  الوصةف   وتكونةتأ  ولقر ةيالرياض ةنشطاأل 
ن أشةارت ال تةا   الة  أ  وقر وطالبا تا اتتيارها عشوا ي (404من ) الرراسة
 األنشةطة نحةو ممارسةة تجاهةاتإ لةريها غة ة قطةا  فة  الجامعةات طةتب

 56.9 (إلة  (%75.8 (بةين مةا ستجاباتاإل نسبة تراوثت ثي  الرياضية
%(. 

 البحث: جراءاتخرة وإسادسا: 

 منهج البحث: 

المةةةة ه  الوصةةةةف  )إسةةةةلوب الرراسةةةةات المسةةةةحية(  انالباثثةةةة إسةةةةتخر 
 بخطوات  وإجرا ات  وذل  لم اسبت  ألهرا  البح .
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 مجتمع البحث:

ب ةةة   ةبمحافظةةة ةالعامةةة ةيضةةةا مجتمةةة  البحةةة  طالبةةةات وطةةةتب الثانويةةة
 (2017 2018لعا  ) سوي 

 وينة البحث:

راسة عل  عي ة تا إتتيارها بالطريقةة العشةوا ية بتطبي  الر انقا  الباثث
( مةن طةتب وطالبةات 80من  بين مجتم  البح  ثي  تضا عي ة البحة  عةرد) 

( 25مةةةوزعين كةةةاالت  ) (2017 2018ة بالفرقةةةة الثالثةةةة لعةةةا  )الثانويةةة  العامةةة
 ةا وطالبةةةالةةة( ط 30بخةةةت  ) ة العي ةةةة االساسةةةية للبحةةة  ( طالبةةة25طالةةةا و)

 من نفس مجتم  البح  وتار  العي ة االساسية.  عية للعي ة اإلستطت

 أدوات جمع البيانات:

إستخرا  العرير من األدوات لجم  المعلومات عن الرراسة قيةر البحة   تا
 وسيتا عرضها فيما يل : 

 تحليل المراجع والدراسات: -1
تجاهةةةات طةةةتب إتةةةا تحليةةةل المراجةةة  والرراسةةةات السةةةابقة التةةة  ت اولةةةت 

ستبيانات المقترح بوج  عا   وذلة  وطتب الكليات بشالل عا  واإل ةامالع ةالثانوي
تجاهةات إاألساسية والعبارات المقترثةة الخاصةة بتسةتبيان   للتوصل إل  المحاور

 طةت  علة  دراسةاتومةن تةت  اإل  ةالرياضي ةالتربي ةاللياإللتحا  بالطتب نحو 
 تمةيس أزيةر( " 2005( "بهجةت ابةو طةةام ")2006رثةةيا( ) محمةود )أنةور

 .(2002 ") الش باري 
 


