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 .معلمي التربية الرياضية ،الوظيفي  التكيف الكلمات المفتاحية :

 

 مستخلص البحث

 

فعي المعدسا  هدف البحث الى التعرف على واقع  التكيعف العوظيفي لمعلمعي التربيعة الرياضعية       

االبتدائية من وجهة نظر مدساء المعداس  واعاا الملعال الب عر  معن معلمعي التربيعة الرياضعية فعي 

 2022-6-6     2022-1-4والملعال الممعاني    2المداس  االبتدائية في مديرية تربية بغعدا  الكعر/  

. 2عععععععععدا  الكععععععععععععععر/  والملال المكاني   المعععععععععععدسا  االبتدائيعععععععة في مديريعة تربيعة بغ

وقد تم اختياس ملتم  البحث من المعلمين في التربية الرياضية والعاملين في المعداس  الحكوميعة فعي 

( معلم ومعلمة تربية سياضعية معويعين علعى 350حيث بلغ ملتم  البحث )   2مديرية تربية الكر/  

%( انسبة مئوية لعينة البحث حيث بلعغ ععد هم 60) المداس  االبتدائية حيث قام الباحث بتحديد نسبة

( معلم ومعلمة وقد تم تقسيم العينة الى عدة عينات )عينة الثبات . العينعة االتعتعيعية ا العينعة 210)

الرئيسية ( واانت ابعري التويعيات تعوفير االجعواء الميئمعة لبيئعة يعحية وتعليمة لمعلمعي التربيعة 

ة وتعميم العيقة بين المدساء ومعلمعي التربيعة الرياضعية مبينعة علعى الرياضية في المدسا  االبتدائي

اتس التعاوا والعمل الصحيح وينبغي علعى المعدساء مراجععة الرتبعات والميعول ال ايعة  بمعلمعي 

 التربية الرياضية واقامة وسش عمل لمدساء المداس  في طريقة التعامل معلمي التربية الرياضية . 
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Functional adaptation of physical education teachers in primary schools 

of the Baghdad Education Directorate from the point of view of 

government school principals 

Abstract 

       The aim of the research is to identify the reality of the functional education 

of physical education teachers in primary schools from the point of view of 

school principals. And the spatial domain: the primary tide in the Baghdad Al-

Karkh Education Directorate/2. The research community was selected from 

teachers in physical education and workers in government schools in the Karkh 

Education Directorate/2. The research community reached (350) physical 

education teachers distributed among the schools where the primary researcher 

Teacher and teacher The sample was divided into several samples (stability 

sample, exploratory sample, main sample) and the most prominent 

recommendations were to provide an appropriate environment for a healthy and 

sound environment for physical education teachers in primary schools and to 

strengthen the relationship between principals and physical education teachers 

based on the foundations of cooperation and correct work. Reviewing the desires 

and tendencies of physical education teachers and holding workshops for school 

principals on how physical education teachers should be treated. 

Keywords: career key, physical education teachers 
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 الفصل األول 

 التعريف بالبحث : -1

 مقدمة البحث وأهميته :  1-1

من مقومات نلاح المؤتسات التعليمية في  ول العالم هو تعوير ملالي التربية والتعليم والذ  يعد     

احد اهم الراائم االتاتية التعي تعتمعد عليهعا العدول فعي اععدا  جيعل متقعدم مبنعي علعى اتعس علميعة 

يول الى هذا التعوس المعلوب البد معن تععوير العمليعة التعليميعة وال تعيما يحيحة . ومن اجل الو

العاملين فيها من معلمي ومدستي ومدساء ويتم تعوير تلك العملية التعلمية من خعيل االهتمعام بكافعة 

المتغيرات والمكونات التي تؤثر وتتأثر بها مكونات التعليم من ما ة  ساتية وطريقة تدسيس والعلبعة 

امل النفسي والمتغيرات اال اسية التي لها التأثير الكبير في عملية نلاح العملية التعلمية من عدمها والع

ومن ضمن تلك المتغيرات المهمة والتي لها تاثير في تكيف المعلم  اخل المدستة والتي لها تاثير فعي 

لاح ا  مؤتسعة ا اسيعة نلاحة او ف لة هو التكيف الوظيفي ويعتبر التكيف من المكونات االتاتية لن

حيث يرتبط مفهوم التكيف بالتنمية المهنية لمعلم التربية الرياضية والتي يمكن تظهر من خيل تكيفعة 

في عملة التربو  فكلما ااا المعلم متكيعف مع  عملعة العوظيفي المعا اثعر ايلابيعا علعى نتاجعة وعلعى 

اجية لة .حيث اا التكيعف االيلعابي للمعلعم تحسين عملة م  العلبة ومما يميد من قابليتة العلمية واالنت

يساعد فياا يحدث تفاعل بين المعلعم والبيئعة التعي تحعيط بعة والمتمثلعة بعاا اسة والعلبعة ممعا يعععي 

مر و ات ايلابية ابيرة في نلاح مهنة التعليم ولكوا مدير المدستة هو المعني بكل االمعوس اال اسيعة 

م الوظيفية فهو المسؤول االول واالخير عن تقييم معلمي ب كل ومتابعة لمعلمي من خيل ا اء واجباته

يحيح . ومن هنا تكمن اهمية البحث الحالي في التعرف على  وس التكيف العوظيفي لمعلمعي التربيعة 

 الرياضية في تحسين مر و  عملهم الوظيفي .

 مشكلة البحث :1-2

ف الوظيفي لمعلمعي التربيعة الرياضعية معن تم تحديد الم كلة من خيل التساؤل التالي ) ما واق  التكي

 وجهة نظر مدسأهم (

 هدف البحث : 1-3

التعرف على واق  التكيف الوظيفي لمعلمي التربية الرياضية في المدسا  االبتدائية معن وجهعة نظعر 

 مدساء المداس   .

 مجاالت البحث :1-4

ائيعة فعي مديريعة تربيعة بغعدا    معلمي التربية الرياضعية فعي المعداس  االبتد   المجال البشري1-4-1

 2الكر/  

 . 2022-6-6الى   2022-1-  4للمدة من  المجال الزماني1-4-2

 .2  المعععدسا  االبتدائيععععة في مديرية تربية بغعععدا  الكعر/   المجال المكاني 1-4-3

 الفصل الثاني 
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :-2

 منهج البحث :2-1

احث المنهج الويفي باألتلوب المسحي وذلك من اجل حل م كلة البحث وتحقيق هدفعة اتت دم الب   
(1) 

 

االختباااااارات والمقاااااااييس فاااااي مجااااااال التربياااااة البدنيااااااة وعلااااااوم ( محلععععععوب مبععععععراهيم ياتععععععين    1

 .87.ص 2015ا  اس الداتوس للعلوم اا اسية واالقتصا ية ا بغدا  االرياضة
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 مجتمع وعينة البحث :2-2

تم اختياس ملتم  البحث من المعلمين في التربية الرياضية والعاملين فعي المعداس  الحكوميعة فعي     

ة سياضعية معويعين علعى ( معلم ومعلمة تربي350حيث بلغ ملتم  البحث )   2مديرية تربية الكر/  

%( انسبة مئوية لعينة البحث حيث بلعغ ععد هم 60المداس  االبتدائية حيث قام الباحث بتحديد نسبة )

( معلم ومعلمة وقد تم تقسيم العينة الى عدة عينات )عينة الثبات . العينعة االتعتعيعية ا العينعة 210)

 ( 1الرئيسية ( واما في جدول )
  ( ( 11جدول )جدول )

  البحث والعينات  البحث والعينات  يبين المجتمع يبين المجتمع 

 العينة الرئيسية العينة االستطالعية  عينة الثبات  عينة البحث مجتمع البحث معلمي التربية الرياضية

350 210 30 30 150 

 %71 %14 %14 %60 %100 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداة البحث :2-3

اتعتبانة خايعة من اجل تحقيق هدف البحث وحل الم عكيت البحعث الحعالي قعام الباحعث بتكييعف     

لمتغيععر التكيععف الععوظيفي لمعلمععي التربيععة الرياضععية والمسععت دمة مععن قبععل الباحثععة )وفععاء العمععوش 

( عباسة وقد قام الباحث بعرض االتتبانة علعى ملموععة 20حيث تكونت االتتبانة من )  (1)(  2020 

يل بعض منها من أجعل ( وقد تم االتفاق باألجماع على العباسات م  تعد 5من ال براء والبالغ عد هم )

 ( .2ميئمة م كلة البحث وعينتة واما في اللدول )
  ( ( 22جدول )جدول )

  يبين نسبة االتفاق للخبراء على العبارات يبين نسبة االتفاق للخبراء على العبارات 

 نسبة االتفاق العبارات  ت

تعمااال أدارل المااادارس االبتدائياااة دورياااا بعقاااد االجتماعاااات ماااع معلماااي التربياااة  1

 الرياضية من اجل تشجيعهم وتحفيزهم .

100% 

م معلمااي التربيااة الرياضااية مااع بعضااهم الاابع  بالعماال بصااف واحااد دو  يقااو 2

 تفرقة .

80% 

يعمااال مااادراء المااادارس االبتدائياااة علاااى تحفياااز معلماااي التربياااة الرياضاااية مااان  3

 خالل تشجيعهم وتقديم المكافاة المادية والمعنوية .

100% 

ة الرياضاااية يمتلاااد مااادراء المااادارس االبتدائياااة رو  التعامااال ماااع معلماااي التربيااا  4

 من اجل مراعاة ضغوطهم النفسية .

80% 

م كبيااارا لالساااتماع و مسااااعدة معلماااي التربياااة  5 يخصاااص مااادراء المااادارس وقتاااا

 الرياضية من اجل التكيف الوظيفي داخل المدرسة .

100% 

تعماال ادارات المدرسااة لقاااءت  قافيااة وتعلميااة مااع معلمااي التربيااة الرياضااية ماان  6

 ع الى مشاكلهماجل تحفيزهم واالستما

100% 

 %80هنالااد رةياااة عناااد مااادراء المااادارس باااالطالع والتعامااال ماااع منظماااات المجتماااع  7

 

التنمية المهنية وعالقتها بااالتكيف الااوظيفي لمعلمااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة فااي محافظااة اء العموش    ( وف  1

 .2020اجامعة ال رق االوتط اقسم اال اسة والمناهج ا العاصمة عما  من وجهة نظر مديري المدارس
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المااادني مااان اجااال العمااال علاااى تكيياااف الاااوظيفي مااان خاااالل تلبياااة احتياجااااتهم 

 الوظيفية .

 %100 يمتلد مدراء المدارس رةية واضحة من اجل التفاهم وحل المشكالت 8

 %80 مل بها سمعه متميزة بين المدارس االبتدائية االخرىتمتلد المدرسة التي اع 9

تعمااال ادارة المدرساااة بصاااورة يومياااة علاااى صااايانه االجهااازة واألدوات التاااي  10

 تمتلكها المدرسة

80% 

تمتلاااد ادارة المااادارس وساااائل االمااان والساااالمة العاماااة مااان اجااال مواجهاااة أي  11

 ازمة قد تحدث

100% 

توضااايل كااال القاااوانين واالوامااار التاااي تااا تي مااان تقاااوم ادارة المدرساااة بشااار  و 12

 المديرية .

100% 

تقاااوم ادارة المااادارس بتاااوفير كافاااة البياناااات والمساااتلزمات الضااارورية التاااي  13

 يحتاجها معلمي التربية الرياضية

80% 

تعمااال ادارة المااادارس علاااى تاااوفير البيواااة الالزماااة تطاااوير وتحساااين العملياااة  14

 التعليمية

80% 

او  باااين ادارة المااادرس والمعلماااين مااان اجااال حااال المشاااكالت التاااي هنالاااد تعااا  15

 تواجههم .

100% 

 %100 تعمل ادارة المدرسة على توفير االجواء المالئمة لبيوة صحيحه وسليمة . 16

 %80 هنالد عالقة قوية بين ادارة المدرسة ومعلمي التربية الرياضية 17

 %100 لتربية الرياضيةيراعي مدراء المدارس رغبات وميول معلمي ا 18

 %80 اشعر باني ذو قيمة علمية داخل المدرسة التي اعمل بها 19

هنالااد عالقااة حااو وتعاااو  بااين معلمااي التربيااة الرياضااية مبنيااة علااى االحتاارام  20

 والتقدير

100% 

 االسس العلمية لالستبانة :2-4

 صدق االستبانة :2-4-1

في ملال اال اسة الرياضعية معن اجعل الحصعول علعى تم عرض االتتبانة على ملموعة من ال براء  

( وبعذلك تحصعل الباحعث علعى 2الصدق الظاهر  ليتتبانة وقعد تعم ععرض العبعاسات فعي جعدول )

 الصدق الظاهر  ليتتبانة . 

  بات االستبانة :2-4-2

( معلم تربيعة سياضعية وقعد تعم 30قام الباحث بالحصول على ثبات االتتبانة من خيل عرضة على )

عاللععة البيانععات  احصععائيا باتععت دام الفاارونبععا/ وقععد حصععلت االتععتبانة علععى نسععبة ثبععات مقبولععة م

 %( وهي  سجة يمكن االعتما  عليها .77)

 التجربة االستطالعية : 2-5

( معلعم 30قام الباحث بتلريب االتتبانة قبل البعدء بالعينعة الرئيسعية وذلعك معن خعيل تعبيقعة علعى )

ع وائيا معن ملتمع  البحعث وخعاسن عينعة البحعث وذلعك للتععرف علعى معامعل ومعلمة تم اختياسهم  

 (  قيقة .14السهولة والصعوبة للعباسات ومعرفة الوقت الم صص التتلابة وقد بلغ الوقت )

 التجربة الرئيسة :2-6

( معلعم ومعلمعة تربيعة سياضعية حيعث تعم 150تم تعبيق التلربة الرئيسية على عينة البحعث البالغعة )

ا وقد تم توييع  االتعتبانات وقعد تحصعل الباحعث علعى 2022 5 24  االتتبانة في يوم الثيثاء  تويي

 ( اتتماسة يالحة للعمل االحصائي .130)

 الوسائل االحصائية :2-7

 لمعاللة البيانات . SPSSاتت دم الباحث الحقيبة االحصائية 
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 الفصل الثالث 
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -3

 ( 3جدول )

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيو والتقدير الستبانة التكيف الوظيفي 

 التقدير  الترتيو  -ع  -س العبارات العبارة

تعماااال أدارل الماااادارس االبتدائيااااة دوريااااا بعقااااد  15

االجتماعات مع معلمي التربياة الرياضاية مان اجال 

 تشجيعهم وتحفيزهم .

 مرتفعة   1 0,76 4,87

م كبيارا لالساتماع و  5 يخصص مادراء المادارس وقتاا

مساعدة معلمي التربية الرياضية مان اجال التكياف 

 الوظيفي داخل المدرسة .

 مرتفعة   2 0,87 4,81

يعمل مدراء المدارس االبتدائية على تحفيز معلماي  8

التربيااة الرياضااية ماان خااالل تشااجيعهم وتقااديم 

 المكافاة المادية والمعنوية .

 مرتفعة   3 0,92 4,77

يمتلد مدراء المدارس االبتدائياة رو  التعامال ماع  3

معلمي التربية الرياضية من اجل مراعاة ضغوطهم 

 النفسية .

 مرتفعة   4 0,99 4.73

يقوم معلمي التربية الرياضية ماع بعضاهم الابع   14

 بالعمل بصف واحد دو  تفرقة .

 مرتفعة   5 0,87 4,69

اءت  قافياة وتعلمياة ماع تعمل ادارات المدرساة لقا 18

معلماااي التربياااة الرياضاااية مااان اجااال تحفيااازهم 

 واالستماع الى مشاكلهم

 مرتفعة   6 0,76 4,65

هنالد رةية عند مدراء المدارس باالطالع والتعامل  4

مع منظمات المجتمع المادني مان اجال العمال علاى 

تكيياااف الاااوظيفي مااان خاااالل تلبياااة احتياجااااتهم 

 الوظيفية .

 مرتفعة   7 0,56 4,54

يمتلااد ماادراء الماادارس رةيااة واضااحة ماان اجاال  7

 التفاهم وحل المشكالت

 مرتفعة   8 0,63 4,43

تمتلد المدرسة التي اعمل بهاا سامعه متميازة باين  2

 المدارس االبتدائية االخرى

 مرتفعة   9 0,84 4,32

تعماال ادارة المدرسااة بصااورة يوميااة علااى صاايانه  10

 ا المدرسةاالجهزة واألدوات التي تمتلكه

 مرتفعة   10 0,65 4,22

تمتلاااد ادارة المااادارس وساااائل االمااان والساااالمة  20

 العامة من اجل مواجهة أي ازمة قد تحدث

 مرتفعة   11 0,43 4,15

تقوم ادارة المدرسة بشر  وتوضايل كال القاوانين  17

 واالوامر التي ت تي من المديرية .

 مرتفعة   12 0,75 4,09

س بتااااوفير كافااااة البيانااااات تقااااوم ادارة الماااادار 13

والمسااتلزمات الضاارورية التااي يحتاجهااا معلمااي 

 التربية الرياضية

 مرتفعة   13 0,98 4,01

تعماال ادارة الماادارس علااى تااوفير البيوااة الالزمااة  1

 تطوير وتحسين العملية التعليمية

 مرتفعة   14 0,60 3,98
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هنالد تعاو  بين ادارة المدرس والمعلمين من اجل  6

 كالت التي تواجههم .حل المش

 مرتفعة   15 0,48 3,87

تعمل ادارة المدرسة على تاوفير االجاواء المالئماة  9

 لبيوة صحيحه وسليمة .

 متوسطة  16 0,50 3,76

هنالااد عالقااة قويااة بااين ادارة المدرسااة ومعلمااي  19

 التربية الرياضية

 متوسطة  17 0,54 3,67

يراعااي ماادراء الماادارس رغبااات وميااول معلمااي  12

 التربية الرياضية

 متوسطة  18 0,60 3,55

اشااعر باااني ذو قيمااة علميااة داخاال المدرسااة التااي  16

 اعمل بها

 متوسطة  19 0,56 3,40

هنالااد عالقااة حااو وتعاااو  بااين معلمااي التربيااة  11

 الرياضية مبنية على االحترام والتقدير

 متوسطة  20 0,54 3,30

 مرتفعة   0,44 4,52 المجموع 

( يرى الباحث اا ترتيب التكيف الوظيفي لمعلمي التربية الرياضية قد جاء بدسجة 3من خيل جدول )

( 52ا4توفر )مرتفعة( حيث يرى الباحث اا هذا الدسجعة جعاءت بسعبب اا المتوتعط الحسعابي بلعغ )

( وبدسجة توفر مرتفعة وقد تراوحت نسبة المتوتعات الحسابية 44ا0وبدسجة انحراف معياس  بلغ )

( ومن خعيل اتعتعراض 54ا0-76ا0( وقد بلغت  سجة االنحرافات المعياسية بين )30ا3-87ا4بين)

العباسات تأاد لدى الباحث من خيل االوتاط الحسابية اا اعلى ترتيب للعباسات هو حصول العبعاسة 

( والتي تنص على )تعمعل أ اس  المعداس  االبتدائيعة  وسيعا بعقعد االجتماععات مع  15ذات التسلسل )

بيعة الرياضعية معن اجعل ت عليعهم وتحفيعمهم .( علعى اعلعى الترتيعب معن خعيل الوتعط معلمي التر

( وبدسجة توفر مرتفعة ا ومن خيل 76ا0( وبانحراف معيرا  بلغ )87ا4الحسابي المتحقق والبالغ )

عرض هعذ  االوتعاط يعرى الباحعث اا النتيلعة المتحققعة اا اال اسات بالمدستعة والمتمثلعة بالمعدساء 

يقومعوا  ائمعا بعقعد االجتماععات الدوسيعة مع  المعلمعين وخصويعا مع  معلمعي التربيعة   والمعاونين

الرياضية والتي تعتبر من اهم العوامل التي تساعد علعى الت علي  والتحفيعم لعدى المعلمعين لمماستعة 

عملهم بال كل الصحيح والدقيق حيث ت ير اتلب الدساتات اا من اهم اتعباب النلعاح للععاملين هعي 

 . (1)كوا هنالك ت لي  وتحفيم يتناتب م  حلم العمل المنلم عندما ي

ي صص مدساء المداس  وقتعا  ابيعرا ( والتي تنص على )5وقد حصلت على الترتيب الثاني العباسة )

ليتتماع و مساعدة معلمعي التربيعة الرياضعية معن اجعل التكيعف العوظيفي  اخعل المدستعة ( بوتعط 

( وبدسجة توفر )مرتفعة ( ومعن خعيل هعذ  النتعائج 87ا0بلغ )وبانحراف معياس   81ا4حسابي بلغ )

يرى الباحث اا الللسات المفتوحة من قبعل المعدساء والتعي ي صعص بهعا االتعتماع لمعلمعي التربيعة 

الرياضية في الندوات واالجتماعات من اجل االتتماع الى الم اال التي يتعرض لها معلمعي التربيعة 

ين مستوى التكيف الوظيفي لدى المعلمين بعل وتععمي اي عا امكانيعة الرياضية وحلها هي افيلة بتحس

تحملهم لكافة الظروف التي من الممكن اا تؤثر عليهم ب كل ابير ويرى اتلب الباحثين اا االتعتماع 

الى م اال العاملين من قبل اللهات العليا افيل بتعميم الثقعة بعين الععاملين والمعدساء واعذلك يسعاعد 

قة بينهم بما يعمي العمل في البيئة الصحية لمعلمي التربية الرياضية بما يسعاعد فعي على تعوير العي

 . (2)تحسين مستوى التكيف الوظيفي 

 

أداء العاااملين فااي وزارة التربيااة  أ اار الحااوافز الماديااة والمعنويااة فااي تحسااين( اللساتي، عبد هللا حمد محمد   "  1

ستالة ماجسععتير فععي م اسة األعمععال األاا يميععة العربيععة البريعانيععة للتعلععيم العععالي  تععلعنة   والتعليم بسلطنة عما "،

 2011عماا، 

، درجة فاعلية أداء مديري المدارس في مديرية تربية البتراء ماان وجهااة نظاار المعلمااين فيهااا( العمرات، محمد     2

 (.4( عد )2010(، )6األس نية في العلوم التربوية، مللد ) المللة



 

 

 

 
 

 
 

200 

 P- ISSN:2074 – 9465  (202)  لىإ( 193) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                      

 (6/2022/ 30)  نيوالعشر الرابع العدد  – خامسالمجلد ال  –رياضية عة االنبار للعلوم البدنية والمجلة جام

( التي تنص على )هنالك عيقة حب وتعاوا بعين معلمعي التربيعة الرياضعية 11وقد حصلت العباسة )

( وبدسجعة انحعراف 30ا3بلعغ ) مبنية على االحترام والتقدير( على الترتيعب الثعاني بمتوتعط حسعابي

( وبدسجعة تعوفر ) متوتععة ( ويعرى الباحعث اا العيقعة بعين المعدساء ومعلمعي 54ا0معياس  بلعغ )

التربية الرياضية هي عيقة مبنية على اتس االحترام والتقدير وهذا العيقة التي تلسد العمعل ب عكل 

ي العمعل العوظيفي ممعا يعؤ   العى يحيح وتععي قوة لمعلمي التربية الرياضية في تبيل نلعاحهم فع

حدوث تكيف وظيفي  اخل المدستة نفسها ولهذا يرى الباحث اا  سجة التكيف الوظيفي ترتف  وتميد 

عندما تكوا هنالعك عيقعة حعب واحتعرام وتقعدير بعين المعدير ومعلعم التربيعة الرياضعية ومعن خعيل 

لكنهعا تقعل نتيلعة اا بععض معدير  اتتلابات العينة يعرى الباحعث اا العيقعة اانعت ناجحعة بيعنهم و

المدستة ينظروا الى العيقة م  معلم التربية الرياضية هي عيقعة عمعل وعيقعة العرئيس بموظفيعة 

 . (1)ولهذا جاءت بالترتيب االخير في االتتبانة 

 الفصل الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات :-4

 االستنتاجات : 4-1

ات  وسية بين الحين واالخر م  معلمي التربية الرياضعية ا اسات المداس  االبتدائية تعقد اجتماع .1

 من اجل الت لي  والتحفيم .

مدساء المداس  ي صصوا جمء من وقتهم لمساعدة معلمي التربية الرياضية من خيل االتتماع  .2

 لهم ولم االهم . 

 قلة ال عوس لدى معلمي التربية الرياضية بأهمية وجو هم  اخل المدستة . .3

المدير ومعلم تربية الرياضية عيقة متوتعة وبعيعدة ععن المسعتوى المعلعوب وهعي العيقة بين   .4

 عيقة سب العمل بالعامل . 

 التوصيات : 4-2

 توفير االجواء الميئمة لبيئة يحية وتليمة لمعلمي التربية الرياضية في المدسا  االبتدائية . .1

 على اتس التعاوا والعمل الصحيح . تعميم العيقة بين المدساء ومعلمي التربية الرياضية مبينة .2

 ينبغي على المدساء مراجعة الرتبات والميول ال اية  بمعلمي التربية الرياضية .3

 اقامة وسش عمل لمدساء المداس  في طريقة التعامل معلمي التربية الرياضية .  .4

 المصادر
وم الرياضعةا  اس محلوب مبراهيم ياتين   االختباسات والمقاييس في ملال التربيعة البدنيعة وعلع .1

 .2015الداتوس للعلوم اا اسية واالقتصا ية ا بغدا  ا

وفاء العموش   التنمية المهنية وعيقتها بالتكيف الوظيفي لمعلمي المداس  الثانوية الحكومية في  .2

محافظة العايمة عماا من وجهة نظر مدير  المعداس  اجامععة ال عرق االوتعط اقسعم اال اسة 

 .2020والمناهج ا

ساتععععي، عبععععد هللا حمععععد محمععععد   "أثععععر الحععععوافم الما يععععة والمعنويععععة فععععي تحسععععين الل .3

أ اء العععععاملين فععععي وياسة التربيععععة والتعلععععيم بسععععلعنة عمععععاا"، ستععععالة ماجسععععتير فععععي 

م اسة األعمعععععال األاا يميعععععة العربيعععععة البريعانيعععععة للتعلعععععيم الععععععالي  تعععععلعنة عمعععععاا، 

2011. 

 

ا التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي في ضوء نظام ادارة الجودة الشاملة خالد اتو  اليخ واخروا     (  1

 .2011ااالس اا2وسقة بحثية من وسة في اتاب المؤتمر العربي الدولي االول ل ماا جو ة التعليم العالي ان
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داس  في مديرية تربية البتراء من وجهة نظر العمرات، محمد   سجة فاعلية أ اء مدير  الم .4

 (.4( عد )2010(، )6المعلمين فيها، المللة األس نية في العلوم التربوية، مللد )

خالد اتو  اليخ واخروا   الت عيط االتتراتيلي لمؤتسات التعلعيم الععالي فعي ضعوء نظعام  .5

ربعي العدولي االول ل عماا ا اسة اللو ة ال املة ا وسقة بحثية من وسة في اتاب المؤتمر الع

 .2011ااالس اا2جو ة التعليم العالي ان
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