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Abstract
The objective of the research was to identify the level of creative
classroom management enjoyed by teachers and teachers of physical
education and sports sciences in secondary schools in Erbil governorate.
The researchers used the descriptive approach for its suitability and
research problem. The sample consisted of 159 teachers, Teacher and
School for the academic year (2017-2018), The researchers used the
social statistical bag (SPSS) to process the data statistically. The
researchers concluded that there is a positive general image of the
creative classroom management in the teachers of physical education in
terms of investment time lesson, and recommended the researchers like
the proper preparation for the community of teachers of physical
education culture of administrative creativity.

: التعريف بالبحث-1
: مقدمة البحث وأهميته1 – 1
إن التح ــديات الت ــي تواج ــه امليسسـ ــات التربوي ــة والتعليمي ــة أل م ــت العديـ ــد م ــةهم ع ــى العم ــل بمـ ــا يحقـ ـ االس ــتجابة الفاعلـ ــة
ةي ــة تط ــوير وس ــائله الفاعل ــة

ملتطلب ــات اإلدارة الص ــفية اإلبداعي ــة بم ــا ين ــجم م ــع يبيع ــة التةيف ــر ف ــي بس اغه ــا ل ي ــادة فاعلي ــة الت ــدر

، ل يادة إمكانات مدرس ي ومدرسات التربية البدنية وعلوم الرياضة التي بات دورهــا ضــرورة اســتراتيجية للمــدارس الثانويــة لالرتقــاء بهــم
 بم ــا ييت ــد، حقق ــت ه ــال الكت ــب دس ــبة مبيع ــات عالي ــة ف ــي الع ــالم،وق ــد دأع ع ــء علم ــاء الة ــرع ع ــى إص ــدار تت ــب ح ــوا إدارة الوق ــت
اهتمــام الكثفــر م ــن املثقفــفن والب ــاحثفن والتربــويفن به ــاا الجانــب امله ــم وحرصــهم ع ــى يعل ــم الجديــد ف ــي فـ ثـن اس ــتةالا الوقــت واس ــتثمارل

بأفضل صورة ممكنة ،وبما يحق مصالحهم وأهدافهم وبالنتيجة زيادة استثمار وقــت الــدرس الفع ــي للطــالع وهــو مــا يلـ م بالضــرورة
دراســة ســبل تــوجحههم نحــو بـرامج يع ي ـ اإلدارة الصــفية اإلبداعيــة شــكل مســتمر والتأتيـ د علحهــا الحتــواء جلــة التقــدم وتحســفن اداء
درس التربي ــة البدنيـ ــة وعل ــوم الرياضـ ــة وه ــو احـ ــد مخرج ــات املـ ــدارس الثانويـ ــة ف ــي محافظـ ــة أربي ــل و عـ ــد درس التربي ــة البدنيـ ــة وعلـ ــوم
الرياضة من الدروس املهمة في حياة الطالب التــي يســاعدل ع ــى إعــادة دشــايه وحيويتــه والتــي تــيمر ع ــى ــحته العامــة ودشــايه البــددي
والعق ي والنفس ي مما ينعك ع ى رفع مستوياغهم الدراسية وذلك لالرتباط القــوي بــفن ممارســة اادشــطة الرياضــية وال،ــحة العامــة،
تمــا ان العمليــة التعليميــة تتكــون مــن عناصــر أساســية جــي املــدرس واملــنهج والطالــب وضــرورة التفاعــل بيــةهم لكــو هم عامــل تــأمفر وتــأمر
فإداء الطالب املتعلم يتأمر بإداء وسلوك املدرس واملنهج أمناء التعلم والتعليم.
وتكمن أهمية الدراسة إلى سعي امليسسات التربوية والتعليمية ع ى اختالف أنواعهــا إلــى البقــاء والنمــو واالســتمرار فــي ــل بس ــة
معق ــدة ومتةف ــرة  ،وأن امل ــالك التعليم ــي ه ــو ال ــاي س ــيقودها نح ــو ذل ــك ،اام ــر ال ــاي يتطل ــب االهتم ــام به ــم م ــن تل ــك املتةف ـرات املتمثل ــة
بإدارة صفية إبداعية لهم لتع ي دور املدرسفن واملدرسات في استثمار وقت الدرس الفع ي للتربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة فــي املــدارس
الثانوية في محافظة اربيــل ليكــون لــه تــأمفر مبا ــر علــحهم ويولــد عصــفا ل فكــار ،ا مـر الــاي اســاهم فــي تحقيـ رفاهيــة املجتمــع ان ســر
نجاح امليسسات التربوية والتعليمية وبقاؤها في ل هاا التناف يكمن في اتتســابها مــن الــنظم املبدعــة القــادرة ع ــى ااداء الفاعــل فــي
ً
ل التحديات التي تواجهها والتي تجعل ميسساتنا التربوية والتعليمية في املقدمة دائما .
 2 – 1مشكلة البحث:
إن مشــكلة البحــث تكم ــن فــي أن درس التربي ــة البدنيــة وعل ــوم الرياضــة ف ــي اتلــب امل ــدارس الثانويــة التا ع ــة للمديريــة العام ــة
ً
ً
لتربيــة اربيــل ال يــيدى بالشــكل ال،ــحي ممــا يولــد هــدرا بالوقــت وبــدورل يــيمر ســلبا فــي عــدم اســتفادة الطــالع مــن الــدروس وهــال بحــد
ً
ذاغهــا مشــكلة واســعة ومفتوحــة تفــر محــددة الةهايــات إذ تأخــا معضــالغها أ عــادا ــتى ،ربمــا ا هــا معضــلة معرفيــة جدليــة فلســفية فــي
ً
يبيعته ــا ،فض ــال ع ــن ماتكتس ــبه تل ــك املعض ــلة ع ــى أر الواق ــع م ــن أهمي ــة وت ــأمفر ب ــالةفن ل ــاا ارتـ ـاء الب ــاحثون الخ ــو ف ــي تماره ــا
للتعــرف ع ــى أهــم أســبابها ووضــع الحلــوا العلميــة لحلهــا ،و عتقــد البــاحثون أن العديــد مــن املهــارات التــي يــتم يعلمهــا مــن خــالا درس
التربيــة البدني ــة وعل ــوم الرياض ــة تت ــأمر به ــا مج ــاالت الحي ــاة ااخ ــرى ،وبالت ــالي فإ ه ــا يعتي ــر بس ــة مناس ــبة ل ــتعلم امله ــارات الحياتي ــة حي ــث
يش ــمل هـ ــال املهـ ــارات القـ ــدرة ع ـ ــى إنجـ ــاز العمـ ــل تحـ ــت الض ــة  ،و دارة الوقـ ــت ،ووضـ ــع ااهـ ــداف ،والتعامـ ــل مـ ــع خي ـ ـرات النجـ ــاح
والفشــل ،والعمــل مــع أعضــاء الفري ـ ضــمن نظــام (العمــل الجمــالي) ،وأخفـرا تقبــل النتــائج واالســتفادة مــن ذلــك وتفرهــا مــن املهــارات
الحياتية ااخرى.
-

 3-1هدفا البحث:
مستوى اإلدارة الصفية االبداعية لدى مدرس ي التربية البدنية وعلوم الرياضة باملدارس الثانوية في محافظة اربيل .
عالقة اإلدارة الصفية اإلبداعية باستثمار وقت الدرس لدى مدرس ي التربية البدنية وعلوم الرياضة باملدارس الثانوية في
محافظة أربيل.
 4 – 1فرض البحث:
 توجد عالقة ارتباط معنوية لإلدارة الصفية اإلبداعية مع استثمار وقت الدرس الفع ي. 5 – 1مجاالت البحث:
 1 – 5 – 1املجال البشري :مدرس ي ومدرسات مادة التربية البدنية وعلوم الرياضة في املدارس الثانوية في مرت محافظة اربيل
والبالغ عددهم ( )159مدرس ومدرسة.
 2 – 5 – 1املجال املكاني :الساحات الخارجية والصفوف الدراسية للمدارس الثانوية في محافظة اربيل.
 3 – 5 – 1املجال الزماني :للمدة من ( )2018 / 10 /4الى (.)2019 /1 /3

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة
 1 – 2مفهوم اإلدارة الصفية:
"جي مجموعة من النشايات التي ييتد فحها املدرس ع ى منع حرية التفاعل للطلبة في الصف الدراس ي .ويتبفن من هاا
التعريف أنه يأخا اإلتجال الفوضوي في اإلدارة الاي ييمن بإعطاء الحرية املطلقة للطلبة في الصف الدراس ي وهو اتجال متطرف.
أما من وجهة نظر أ حاع النظرية التدر سية السلوتية في علم النف فإن إدارة الصف الدراس ي " تمثل مجموعة
من النشايات التي اسعى املدرس من خاللها إلى يع ي السلوك املرتوع فيه لدى الطلبة و عمل ع ى إلةاء وحاف السلوك تفر
املرتوع فيه لديهم.
وبالك يمكن تحديد مفهوم إدارة الصف الدراس ي ع ى أ ها مجموعة من النشايات التي اسعى املدرس من خاللها إلى
خل وتوففر جو صفي يسودل العالقات االجتماعية اإليجابية بفن املدرس ويلبته وبفن الطلبة أنفسهم داخل الصف الدراس ي.

 1- 1 – 2أهمية اإلدارة الصفية:
يمكن تحديد أهمية اإلدارة الصفية في العملية التعليمية والتدر سية من خالا كون عملية التعليم الصفي يشكل
روط
روف و
عملية تفاعل إيجابي بفن املدرس ويلبته ،ويتم هاا التفاعل من خالا دشايات منظمة ومحددة تتطلب توففر
ٍ
ٍ
مناسبة يعمل اإلدارة الصفية ع ى غهي تها ،تما تيمر البس ة التي يحدث فحها التعلم ع ى فعالية عملية التعلم نفسها ،وع ى ال،حة
النفسية للطلبة ،فإذا كانت البس ة التي يحدث فحها التعلم بس ة تتصف بتسل املدرس ،فإن هاا ييمر ع ى شخصية يلبته من
جهة ،وع

ى نوعية تفاعلهم مع املوقف التعليمي من جهة أخرى.

ومن الطبيعي أن يتعر الطلبة داخل الصف الدراس ي إلى مةهاجفن :أحدهما أكاديمي وا خر تفر أكاديمي ،فهو يكتسب
اتجاهات مثل :االنضباط الاايي واملحافظة ع ى النظام وتحمل املسيولية والثقة بالنف وأساليب العمل التعاودي ويرائ
التعاون مع ا خرين واحترام ا راء واملشاعر لآلخرين .
 2-1-2اإلدارة الصفية الناجحة:
يمكن أن نلخص اإلدارة الناجحة بأ ها عمل دش ومشارتة فاعلة للطلبة  ،يقود املدرس العمل ويوجه وير د ويطرح
املسائل للنقاش ،وال يطرح الحلوا الجاه ة.
ً
يتصور الكثفر من املدرسفن أن إدارة الصف الدراس ي تكون ناجحة حينما يكون الصف الدراس ي هادئا ال حرتة وال صوت فيه،
وهاا تصور خايئ ان الهدوء مطلوع في عء اللحظات القصفرة في الدرس ،أما إذا استمر الحاا تالك معظم وقت الدرس
ً
فمعنى ذلك أن هنالك خلال يجب معالجته ولالك يجب أن يكون هنالك صوت وحرتة داخل الصف الدراس ي ،ولكةها يجب أن
تكون تفر مرتفعة إلى حد اإلزعاج ،وااصوات ما دامت مناقشات بفن الطلبة في موضوع الدرس وما يتعل به فهي لسست فوض ى
ً
وبعك ذلك إذا كان الصف هادئا أو كان الطلبة يتحدمون في موضوعات أخرى تفر موضوع الدرس فهال جي الفوض ى عيةها.

الباب الثالث
 - 3منهجية البحث واجراءاته امليدانية:
 1 – 3منهج البحث:
أستخدم الباحثون املنهج الوصــفي ،بأســلوع العالقــات االرتباييــة لكونــه مــن أتءــر املنــامج مالءمــة لطبيعــة مشــكلة البحــث ،الن
امل ــنهج ألوص ــفي ه ــو " التص ــور ال ــدقي للعالق ــات املتبادل ــة ب ــفن املجتم ــع ،واالتجاه ــات واملي ــوا ،والرتب ــات ،والتط ــور ،بحي ــث اعط ــي
صورة للواقع الحيايي ووضع مي رات وبناء تنبيات مستقبلية.
َ
مجتمع البحث وعينته:
2– 3
يمث ــل اختي ــار املجتم ــع ض ــرورة م ــن ض ــرورات البح ــث العلم ــي وق ــد ح ــدد مجتم ــع البح ــث املتمث ــل بمدرسـ ـ ي ومدرس ــات التربي ــة
البدنية وعلوم الرياضة فــي املــدارس الثانويــة للبنــفن والبنــات للعــام الدراسـ ي ( )2019- 2018والبــالغ عــددهم ( )159مــدرس ومدرســة،
وفـ اإلحصــاءات الرســمية للمديريــة العامــة لتربيــة اربيــل  ,امــا عينــة البحــث والتــي جــي " الجـ ء الــاي يمثــل مجتمــع االصــل او النمــوذج
الــاي يجــري الباحــث مجمــل محــور عملــه حيــث تــم اختيــار عينــة البحــث والبــالغ عــددهم ( )159مــدرس ومدرســة فــي مرتـ محافظــة
اربيل
وتــرتب عمليــة اختيــار العينــة ارتبايــا وميقــا بطبيعــة املجتمــع املــأخوذة منــه كو هــا تمثــل ج ـ ء مــن املجتمــع الــاي يجــري اختيــارل
ع ــى وف ـ قواع ــد واص ــوا علمي ــة تمث ــل املجتم ــع تمث ــيال ــحيحا ،فق ــد ت ــم اختي ــار العين ــة بالطريق ــة العمدي ــة وبواق ــع ( )159م ــدرس
ومدرسة للتربية البدنية وعلوم الرياضة وبنسبة ( )100%من مجتمع البحث .
 3 – 3أدوات ووسائل جمع املعلومات واألجهزة املستعملة:
 1 – 3 – 3األدوات والوسائل:
" إذ يساعد هال الوسائل ع ى جمع بيانات البحث وتحقيقها مما ث
اسهل من خاللها تنفيا التجربة
( املصادر واملراجع العلمية  -الدراسات والبحوث السابقة – االستبيانات – مقياس اإلدارة الصفية اإلبداعية -استمارة ي جيل
وتفر غ البيانات  -بكة املعلومات االلكترونية الدولية (االنترنت)  -فري العمل املساعد  -برنامج الحقيبة اإلحصائية (.) )SPSS
 2 – 3 –3األجهزة املستعملة:
( حاسوع شخص ي نوع ( )Lap top- Lenovoعدد( - )1ساعة توقيت يدوية عدد( - )2حاسبة يدوية نوع ( )Casioعدد(.)1
 4-3إجراءات البحث امليدانية:
استخدم الباحثون املقياس املعد مــن قبــل نـ ار ســرحان الــاي صــمم ع ــى عينــة مــن مدرسـ ي التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة فــي
محافظــة االنبــار للعــام الدراسـ ي ( )2018 -2017وقبــل ذلــك ايلــع البــاحثون ع ــى الجانــب النضــري ملفهــوم اإلدارة الصــفية اإلبداعيــة
وبعد االيالع ع ى االدبيات والدراسـ ات الســابقة ذات العالقــة ،تــم تحديــد اإليــار النظــري الــاي اســتند اليــه القــائم باعــداد املقيــاس،
حيــث ان اإليــار النظــري اســهم فــي معرفــة يبيعــة الظــاهرة امل ـراد دراســتها ومــدى ا عادهــا ،وتمكــن القــائم باعــداد املقيــاس مــن تحديــد
مح ــاور املقي ــاس و عط ــاء يع ــاريف له ــا ،وت ــالك ص ــياتة العب ــارات املناس ــبة لك ــل مح ــور ،واتب ــاع الخط ــوات الس ــليمة واملهم ــة الواج ــب
اتباعهــا م ــن قب ــل البــاحثون ف ــي اع ــداد املقي ــاس  ,علمــا ان ب ــدائل اإلجاب ــة نح ــو مضــمون ك ــل عب ــارة م ــن العبــارات وف ـ مقي ــاس ليك ــرت
ً
ً
ً
ً
ً
الخماس ي وجي تتدرج من ( دائما ،غالبا ،أحيانااا ،نااادرا ،أباادا ) ،حيــث تــم اختيــار مقيــاس ليكـرت املتــدرج الخماسـ ي املطــور فــي إعطــاء
درج ــة لك ــل إجاب ــة ،واس ــتنادا ال ــى ذل ــك ت ــم وض ــع ( )5ب ــدائل لإلجاب ــة لك ــل عب ــارة م ــن عب ــارات االس ــتبانة " اذ ان الت ــدرج الخماس ـ ي اع ــد
افضــل تــدرج لإلجابــة عنــدما تكــون العينــة مــن الرا ــدين ويعطــ( الدرجــة للعبــارات ( )1.2.3.4.5وان اع ــى درجــة جــي ( )5واقــل درج ــة
جي ( ،)1اذ تتطلب كل عبارة اختيار واحد من البدائل الخمسة والجدوا ( )1يوضح ذلك.
جدول ( )1مقياس ليكرت املتدرج الخماس ي

البدائل

ً
دائما

ً
غالبا

ً
احيانا

ً
نادرا

ً
ابدا

الدرجة

5

4

3

2

1

وتكون املقياااس مااح املحاااور االتيااة  :املحــور ااوا(التخطــي ) و املحــور الثــادي (التنظــيم) واملحــور الثالــث (االتصــاا) واملحــور
الرا ع (اتخاذ القرار) و املحور الخام (التقويم)
 1-4-3التجربة االستطالعية:
"جي استطالع ع ى الظروف املحيطة التي يرتب الباحث في دراستها
فضــال عــن ا هــا تجربــة مصــةرة يعكـ

شــكل او بــأخر االيجابيــات والســلبيات املرافقــة لهــال العمليــة  ،وتكونــت العينــة التجربــة

االستطالعية من ( )35مدرس ومدرسة وتم استبعادهم من عينة البحث الرئسسية .
وان الةر من التجربة االستطالعية هو:
 معرفة الصعوبات التي يواجهها الباحث وتاليلها. التعرف ع ى وضوح العبارات بالنسبة للمدرسفن واملدرسات (عينة البحث). التأتد من تفاءة فري العمل املساعد. مدى تجاوع افراد عينة التجربة االستطالعية لتطبي االستبانة علحهم. 2-4-3تحديد االلية الحتساب درجة استثماروقت الدرس االكاديمي
ع ــد االي ــالع ع ــى املص ــادر واملراج ــع والدراس ــات املتعلق ــة بموض ــوع القي ــاس والرج ــوع ال ــى امل ــنهج املق ــرر ل ــدرس التربي ــة الرياض ــية
للمدارس الثانوية واملعتمد في وزارة التربية تم تصميم واعــداد مــالث نمــاذج مــن خطــة درس التربيــة الرياضــية لطــالع املرحلــة الثانويــة
ض ــبطت فحه ــا اه ــداف وتوقيت ــات أقس ــام ال ــدرس  ،و عط ــاء الدرج ــة بواس ــطة لجن ــة تخصص ــية تحكيمي ــة اع ــدت له ــاا الة ــر وتك ــون
ً
بالشكل التالي ( )1-9أي يقابلها مستوى (ممتاز -ضعيف) أي اعطاء يسع درجات للبديل (ممتاز) وســبع درجــات للبــديل (جيــد جــدا)
ً
وخم درجات للبديل (جيد) ومالث درجات للبــديل (متوسـ ) ودرجــة واحــدة للبــديل (ضــعيف) "علمــا ان تقيــيم الهــدف مــن اقســام
ال ــدرس م ــن خ ــالا س ــاللم التق ــدير،وذلك ع ــن يري ـ تحوي ــل وق ــت ال ــدرس ( )45دقيق ــة ال ــى ( )45درج ــة موزع ــة ع ــى جمي ــع اه ــداف
اقسام الدرس والجدوا ( )2يبفن ذلك.

اقسام الدرس
املقدمة
القسم
التمهيدي
االحماء العام
االحماء الخاص
القسم التعليمي
القسم
الرئسس ي
القسم التطبيقي
القسم الختامي

جدول ( )2يبين توزيع درجة استثماروقت الدرس
ممتاز جيد جدا
االهداف
تنظيمي
7
9
معرفي
7
9
سلوكي
مهاري
7
9
7
9
وجدادي
7
9
تنظيمي

جيد
5
5
5
5
5

مقبول
3
3
3
3
3

ضعيف
1
1
1
1
1

45
درجة

املجموع

 35درجة

 25درجة

 15درجة

 5درجة

 3-4-3التجربة الرئسسية:
تم إجراء التجربة الرئسسية ع ى عينة البحث وبالشكل التالي:
أوال :تطبياام مقياااس اإلدارة الصاافية االبداعيااة :قــام فري ـ العمــل املســاعد وبا ـراف البــاحثون بتوز ــع املقيــاس فــي يــوم االحــد
املوافـ ـ ( ) 2018/10/8ولةاي ــة ي ــوم الخم ــس املص ــادف ( ) 2018/12/27ف ــي الس ــاعة الثامن ــة والنص ــف ص ــباحا والس ــاعة الواح ــدة
ً
ً
والنصــف ه ـرا ع ــى عينــة التطبي ـ الةهائيــة والبــالغ عــددهم ( )100مــدرس وبأ ـراف البــاحثون حيــث تضــمن ــرحا اهميــة البحــث
وأهدافــه والتأتــد مــن أهميــة االجابــة بدقــة وموضــوعية ع ــى جميــع عبــارات املقيــاس والتأتيــد ع ــى تــرك ااحاديــث الجانبيــة عنــد مــلء
االســتمارة والتأتيــد ع ــى عــدم وجــود إجابــة خاي ــة و جابــة ــحيحة بــل ان االجابــة يســتخدم التـرا البحــث العلمــي فقـ علمــا تــم
ْ
ترجمة االستبيان الى اللةة الكردية مــن قبــل الــدتتور قهــار ع ــي مشــكورا  ،وكــان عــدد املــردود مةهــا( )91إذ تــم اســتبعاد ( )9اســتبانات
ً
لم تم ئ بالشــكل ال،ــحي وع ــى ضــوء مــا تقــدم تــم حســاع وتثبيــت درجــات ( )91مــدرس فــي اســتمارة جمــع البيانــات علمــا ان الدرجــة
وزعت وف مقياس ليكرت املتدرج الخماس ي املطور.
ثانيا :حساب درجة وقت الدرس املستثمر :قام فري العمل املساعد وبا راف البــاحثون بتوز ــع النمــاذج الثالمــة لخطــة درس
التربية البدنية والعلوم الرياضية ع ى لجنة الحكام املنتخبفن فــي يــوم االمنــفن املوافـ ( ،)2018/12/31وبعــد مشــاهدة دروس التربيــة
البدنيــة والعلــوم الرياضــية مــن قبــل لجنــة التحكــيم التــي اعــدت لةــر إعطــاء درجــات العينــة فــي اســتثمار وقــت الــدرس الفع ــي  ،تــم
جمــع االســتمارات فــي مــن قبــل فري ـ العمــل املســاعد وع ــى ضــوء مــا تقــدم تــم حســاع وتثبيــت درجــات ( )91مــدرس فــي اســتمارة جمــع
البيانات.
ً
علما ان الدرجة قســمت ع ــى خمســة اهــداف منوعــة فــي يرائـ التــدر

(الهــدف التنظيمــي ،الهــدف املعرفــي ،الهــدف الســلوكي،

الهدف املهاري ،الهدف الوجــدادي) ،حصــة كــل هــدف يســع درجــات تــم إعطــاء الدرجــة مــن خــالا ســاللم التقــدير وبأ ـراف البــاحثون
ليتم مقارنتها مع إجاباغهم ع ى مقياس اإلدارة الصفية اإلبداعية.
 5-3الوسائل االحصائية
تم معالجة البيانات باستعماا الحقيبة االحصائية الجاه ة (.)spss

الباب الر ابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 2-4عرض وتحليل نتائج العينة في استثماروقت الدرس:
جدول ( )3يبين املعالم اإلحصائية الستثماروقت الدرس

املعالم اإلحصائية

استثماروقت الدرس

الوسط الحسابي

26.99

الوسط الفرض ي

25

االنحراف املعياري

7.19

أكبردرجة

 45درجة

أكبردرجة حققتها العينة

 39درجة

اقل درجة

 5درجة

اقل درجة حققتها العينة

 15درجة

عدد أفراد العينة

 90فرد

قيمة (ت) للعينة الواحدة

2.66

مستوى الخطأ

0,00

مستوى الداللة≤()0,05

معنوي

درجة الحرية

90

تبفن من الجــدوا ( )3النتــائج التــي توصــلت الحهــا الدراســة التــي جــاءت بتطبيـ اســتمارة خطــة أعــداد الــدرس ع ــى عينــة الدراســة
لحساع الوقت املستثمر لدرس التربية البدنية والعلوم الرياضية وحددت بدائلها (ممتاز ،جيــد جــدا ،جيــد ،متوسـ  ،ضــعيف) ان
قيمـ ــة الوس ـ ـ الحس ـ ــابي ( )26.99واالنح ـ ـراف املعي ـ ــاري ( ) 7.11فيم ـ ــا ك ـ ــان الوس ـ ـ الفرض ـ ـ ي ( ،)25وحقق ـ ــت العين ـ ــة أع ـ ــى درج ـ ــة
الس ــتثمار الوق ــت بلة ــت( )39درج ــة وج ــي اق ــل م ــن أع ــى درج ــة اتف ـ علحه ــا لجن ــة التحك ــيم املنتخب ــة والبالة ــة( )45درج ــة ،بسنم ــا حق ـ
أف ـراد عين ــة البح ــث اق ــل درج ــة بلة ــت ( )15درج ــة وج ــي اتي ــر م ــن قيم ــة اق ــل درج ــة اتف ـ علحه ــا لجن ــة التحك ــيم املنتخب ــة والبالة ــة()5
درجات ،وكانت قيمة الوس الحسابي للعينة اتير من قيمة الوس الفرض ي ،والاي يبدو اهريا تما بسنه الشكل (.)1

شكل( )1يوضح فوارق األوساط (الحسابي والفرض ي) لنتائج العينة في استثماروقت الدرس

وباســتعماا االختب ــار الت ــا ي ( (T-testلعين ــة واحــدة تب ــفن ان القيم ــة التائي ــة املحســوبة ( )2.66عن ــد مس ــتوى خط ــا بل ــغ ()0.00
والقيمة التائية الجدولية ( )1.99عنــد درجــة حريــة ( ،) 90وملــا كانــت القيمــة التائيــة املحســوبة أتيــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة تبــفن
ان الفروق جي ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05ولصالح الوس الحسابي ،مما ييتد وجود فرق معنوي ،وهــاا اعنــي وجــود
استثمار لوقت الدرس من قبل عينة البحث.
و عـ و البــاحثون إيجابيــة اســتثمار الوقــت الــى العوامــل ذات التــأمفر الواضــح فــي تحديــد الوقــت املطلــوع للــتعلم ،مةهــا الطرائ ـ
التدر ســية الحديثــة وااســاليب الفعالــة فـ ي إدارة الصــف ،فعنــدما يكــون مســتوى ادارة الــدرس جيــدا يكــون تحصــيل الطــالع للوق ــت
املستثمر جيدا أيضا.
وهاا ما أتدل (كاروا) إلى" أن قدرة املعلم العالية ع ى إدارة الــدرس ويريقــة التــدر

املث ــى يجعــالن الوقــت املطلــوع للــتعلم

أدد( ما يمكن لهاا الطالب
وي ـ ــرى الب ـ ــاحثون أن مواتب ـ ـة العملي ـ ــة التعليمي ـ ــة للتق ـ ــدم والتط ـ ــور ال ـ ــاي حص ـ ــل ويحص ـ ــل ،يعن ـ ــي االهتم ـ ــام بالوق ـ ــت املت ـ ــاح
واستثمارل شكل حي  ،مع توز ع وقت الدرس ع ــى العمــل والواجبــات املطلوبــة ،التــي تتضــمن االهــداف (التنظيميــة ،املعرفيــة،
السلوتية ،املهارية ،الوجدانية) والوقت االكاديمي املســتثمر فــي الــتعلم بالــدرس أهــم مــا ينبلــي أخــال فــي الحســبان فــي أمنــاء التخطــي
لعملية التدر .
ً
وهاا يتف مع ما جاء به (أحمد إسماعيل حجي" )2000 ،ان معرفة املدرس بمقدار الوقت الاي يكــون فيــه الطالــب منشــةال
ب ــأداء النش ــاط املطل ــوع وبنس ــبة مالئم ــة م ــن النج ــاح ،ل ــه أهمي ــة تبف ــرة ف ــي مس ــاعدته ع ــى تحلي ــل نق ــاط الق ــوة والض ــعف ف ــي امل ــنهج
املوضــوع أو فــي خط ــة أدشــطة ال ــدرس ،كــأن تك ــون فت ـرات االنتظ ــار يويلــة بالنس ــبة لوقــت ااداء الحرك ــي أو قــد يم ــارس الطالــب ع ــء
السلوتيات التي ال تمت للدرس بصلة ،لاا يجدر باملعلم الكف عن معالجة هال الهفوات والعمل وفـ اإلمكانــات املتاحــة ،لــاا عليــه
ً
أن يحدد الوقت الالزم ل دشطة املختلفة ع ى مدار الدرس ،مراعيا في ذلك اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة
تمــا يــرى البــاحثون أن الوق ــت فــي العمليــة التعليمي ــة مــورد فريــد وإلدارتــه واس ــتثمارل دور فعــاا فــي إ ه ــار نتــائج إيجابيــة وع ــى
هاا ااساس ع ى كل مدرس ويالب أن يتعلموا تيف يتقنون إدارة الوقــت املخصــص مــن قبــل املدرســة ،بحيــث يقــوم املــدرس بــادارة
الصــف والتخطــي الجيــد اقســام واهــداف خطــة الــدرس ،تمــا ان وقــت يعلــم الطالــب فهــو مهــم والبــد مــن الترتف ـ عليــه واســتةالله
كون ــه مح ــور العملي ــة التعليمي ــة الحديث ــة واملس ــيوا ااوا ع ــن تحقيـ ـ ااه ــداف املخطـ ـ له ــا ف ــي امل ــنهج وخط ــة ال ــدرس ،ل ــاا يج ــب
اســتةالا هــاا الوقــت مــن ااي ـراف كلهــا ،ان هنــاك مــن يظــن أنــه يحســن اســتخدام الوقــت بسنمــا هــو فــي الواقــع اسـ يء اســتخدامه أو
اشةل وقته بأ ياء لسست بالضرورية ،وال املناسبة وال تقود إلى تحقي الهدف التعليمي .

 2-4عرض وتحليل ومناقشة عالقة ارتباط االدارة الصفية اإلبداعية مع استثماروقت الدرس:
جدوا ( )4يبفن قيمة معامل االرتباط الرتبي (سبفرمان) ومستوى الداللة ملقياس اإلدارة الصفية اإلبداعية مع استثمار الوقت

محاور مقياس اإلدارة
الصفية اإلبداعية
» قيمة معامل االرتباط «
استثماروقت الدرس

محور
التخطيط

محور
التنظيم

محور
االتصال

محور اتخاذ
القرار

محور
التقويم

مقياس
اإلدارة

*()0.38
درجة

*()0.32
درجة

*()0.37
درجة

*)-(0.38
درجة

*()0.33
درجة

*( )0.27
درجة

اتجاه عالقة االرتباط

طردية

طردية

طردية

عكسية

طردية

طردية

 قيمة(ت) الجدولية عند درجة حرية( )90تحت مستوى داللة ≤ ()1.99( = )0.05

يتض ــح م ــن الج ــدوا ( )4وج ــود عالق ــة ذات دالل ــة معنوي ــة ملقي ــاس اإلدارة الص ــفية اإلبداعي ــة م ــع اس ــتثمار وق ــت ال ــدرس ل ــدى
مدرس ـ ي التربي ــة الرياض ــية ،تم ــا تبــفن م ــن الج ــدوا ( )4ان قيم ــة معامــل ارتب ــاط اإلدارة الص ــفية اإلبداعي ــة مــع اس ــتثمار وق ــت ال ــدرس
( )0.27عن ــد مس ــتوى خط ــأ بل ــغ( )0.00وعن ــد مقارنته ــا بمس ــتوى دالل ــة ( )0.05تب ــفن ا ه ــا أتي ــر مةه ــا وه ــاا اعن ــي وج ــود عالق ــة ارتب ــاط
معنوية وباالتجال الطردي ،أي كلما تمف ت عينة البحث بمستوى جيد من اإلدارة الصفية اإلبداعية زاد استثمار وقت الدرس.
ويقــوا (قطــب ونخ ـران " )1984 ،م ــن خصــائص ادارة درس ا التربيــة البدني ــة والعلــوم الرياضــية لرتبــة ف ــي التةيفــر والتطــور م ــن
ً
خالا التمسك شكل مستمر ب مام املبادرة في توجيه التفكفر نحو التطور والتجدد ،فع ى املعلــم أن يثبــت دائمــا بمختلــف الوســائل
أنه تفر متقوقع ع ى الواقع الراهن إال بقدر ما تفرضه يبيعة العمل وأن ييتد للجميع شكل مبا ر وتفــر مبا ــر رتبتــه الحقيقيــة
في التةيفر والتقدم
وي ــرى (ح ــريم" )1997 ،أن إدارة درس التربي ــة البدني ــة والعل ــوم الرياض ــية الفاعل ــة ربم ــا يس ــم بنط ــاق أوس ــع لحري ــة التفكف ــر
ً
وتنمي ــة روح التع ــاون واملش ــارتة والنق ــد البن ــاء واحتـ ـرام أفك ــار ا خ ــرين وه ــاا ربم ــا يض ــمن ي ــجيعا للتفكف ــر م ــن خ ــالا ه ــاا املن ــا
التنظيمي ال،حي والصحي القادر ع ى املواجهة الفاعلــة والســر عة للتحــديات واملتطلبــات الكثفــرة ،وهــو مــا يتطلــب مقــدرة إبداعيــة
يعم ــل ع ــى تط ــوير أفك ــار وحل ــوا ونراء جدي ــدة لت ــتمكن ميسس ــات التربي ــة والتعل ــيم م ــن مواتب ــة ه ــال التةيف ـرات والبق ــاء ب ــل والنم ــو
واالزدهار في الحاضر واملستقبل
بسنم ــا ي ــرى (املةرب ــي " )1995-1994 ،وت ــالك فاإلب ــداع ه ــو ق ــدرات مول ــدة تحت ــاج إل ــى بس ــة مناس ــبة م ــن أج ــل إ هاره ــا وغه ــاي ها
و نضاجها وربما تتفت وتنمو الخصائص اإلبداعية ملدرس ي التربية البدنية والعلوم الرياضية
ً
ً
وي ــرى الب ــالحثون ان البس ــة الرياض ــية م ــن أحس ــن البس ــات الت ــي تف ــت مج ــاال خص ــبا لإلب ــداع م ــن خ ــالا التةيف ـرات املس ــتمرة ف ــي
ً
يرائ إدارة النشايات الرياضية وتنظيمها فضال عــن يرائـ يعليمهــا وتــدري ها وجــي بــالك يشــكل منطلقــات إبداعيــة تتنــوع وتتشــابك
ً
ً
وربما ت دهر بصورة أتير في امليسسات التربوية والتعليمية ا ها ميسسة جماعية يأخا فحها املدرس مقال خاصا.

الباب الخامس
-5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
ا

.1
دى خطة الدرس املعدة دورا فعاال في قياس الوقت االكاديمي من درس التربية البدنية والعلوم الرياضية
 .2يمتلك مدرس ي التربية البدنية صورة ايجابية عامة لإلدارة الصفية االبداعية من حيث استثمار وقت الدرس االكاديمي.

ي

.3
تمتع مدرس ي التربية البدنية والعلوم الرياضية بدور فعاا وايجابي للتنظيم واالتصاا والتقويم لدى من حيث استثمار وقت
الدرس االكاديمي .

 2-5التوصيات:

.1

ا
لترتف ع ى أهمية تصميم خط متنوعة في يرائ التدر

لتنفيا أدشطة مةهاج درس التربية البدنية والعلوم

الرياضية وف اهداف مستقبلية وهادفة.

.2

إ
عــداد مــنهج الدارة درس التربية البدنية والعلوم الرياضية لسســهم فــي خل املواهب وتفجفر الطاقة اإلبداعية
ً
ً
واالستكشافية والتعليمية للمدرس ولـس االعتماد ع ى كونه دشايا دراسيا فق .

.3

ا
لحاجــة إلــ( االهتمــام بمــةهاج التربية البدنية والعلوم الرياضية واعطائــه الوقــت الكافي لالبداع في تنفيـال ويقتـرح
الباحث ان يعط( دروس التربية البدنية والعلوم الرياضية يواا أيام ااسبوع وان ال يقل عن درس واحد في اليوم.
املصادر

•

ً
إحسان عليوي الدليمي  :إمر اختالف تدرجات بدائل االجابة في الخصائص السيكومترية ملقياس ال خصية وتبعا
للمراحل الدراسية :ايروحة دتتورال ،جامعة ةداد  /كلية التربية ابن ر د .1997

•

أحمد إسماعيل حجي ،إدارة بس ة التعليم والتعلم – النظرية واملمارسة في الفصل واملدرسة ،الطبعة ااولى ،دار الفكر
العربي ،القاهرة.2000 ،
حريم حسفن :السلوك التنظيمي ل فراد في املنظمات  ،دار زهران للنشر والتوز ع ،عمان ،ااردن.1997 ،

•

دالا ملح
.2008

استستية وعمر موس ى سرحان :التجديدات التربوية ،ط ،1االردن ،عمان ،دار وائل للنشر والتوز ع,

•

كامل محمد املةربي :السلوك التنظيمي مفاهيم واس
والتوز ع ،عمان.1995 ،

•

ميخائيل انطونيوس  :القياس والتقويم في التربية الحديثة  ،سوريا ،منشورات جامعة دمش .1997 ،

•

ن ار سرحان خليل  :اإلدارة الصفية اإلبداعية وعالقتها باستثمار وقت الدرس الفع ي ملدرس ي التربية البدنية وعلوم
الرياضة باملدارس الثانوية للبنفن في محافظة اانبار  ,ايروحة دتتورال  ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  ,جامعة
االنبار .2019,
نواف تنعان  :اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيم ،الطبعة السادسة ،عمان دار الثقافة للنشر والتوز ع
.2003،

•

نوري ابراهيم الشوك ورافع صالح فتحي :دليل الباحث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية ،ةداد ،ع ،م.2004 ،

•

وجية محجوع  :البحث العلمي ومنامجه  ،ةداد ،دار الكتب للطباعة والنشر.2002,

•

وجيه محجوع جاسم  :طر ائم البحث العلمي ومناهجه ،ط ،2ةداد دار الحكمة للطباعة والنشر.1993 ،
يوسف قطامي ،نايفة قطامي ،سيكولوجية التعلم الصفي ،دار الشروق للنشر والتوز ع ،عمان ،ااردن.2000 ،

•

•

•

سلوك الفرد والجماعة في التنظيم ،ط ،2دار الفكر للنشر

املالحم
مقياس اإلدارة الصفية االبداعية
ت

الفقرات

1
2

املحور ااوا  :التخطي
إدارة املدرسة ال ي جع ع ى االبداع واالبتكار
الخط الواقعية لتطوية يالع املدرسة تصطدم بامكانات وحاجات

ً
دائما

ً
تالبا

ً
احيانا

ً
نادرا

ً
أبدا

3
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3

4
5

1
2
3
4
5

مدرس التربية البدنية وعلوم الرياضة
ارالي الوقت في تنفيا نموذج خطة درس التربية البدنية وعلوم
الرياضة املحدد في املدرسة
أرى من الصعوبة اعداد خطة درس سنوية املة قابلة للتطبي
أرى ان املدرسة التنس امكاناغها في تحديد اولوياغها شكل متسلسل
ومناسب
املحور الثادي  :التنظيم
أواجه تحديات في توز ع املهام والواجبات في أداء القسم الرئسس ي من
خطة درس التربية البدنية وعلوم الرياضة
احرص ع ى وجود تنظيم للعمل داخل املدرسة بادسيابية وبالتعاون
مع باقي املدرسفن في املدرسة
أرى ان تنظيم الجدوا االسبولي والوقت لكل مدرس تفر قابل
للتطبي شكل فعاا
اعمل ع ى تنفيا القوانفن والتعليمات وذلك بتحديد نوع االدشطة من
خالا خيريي في االدارة الصفية
ا ارك في اللجان العلمية والتربوية واتا ع تفياها ع ى مدار العام
الدراس ي
اواجه صعوبات في ادارة االجتماعات الرياضية والكشفية الخاصة في
درس التربية البدنية وعلوم الرياضة وادارة يون الطلبة في املدارس
املحور الثالث  :االتصاا
استعمل االتصاا املبا ر مع زمال ي املدرسفن وحاجتي لتبادا
املعلومات داخل املدرسة
اعتمد الحوار املبا ر مع الطالع في حل مشاكلهم
اقيم قنوات اتصاا فعالة مع قسم النشاط الرياض ي واملدرس ي
واال راف االختصاص ي واملدارس االخرى فيما يخص الدروس
الصفية
ارى من الصعوبة اعتماد االتصاا متعدد االتجاهات لتوففر منا
مناسب لالبداع في دراسة الصف الدراس ي
لرى عدم الت ام الطالع واملدرسفن ع ى حد سواء بثقافة التكنالوجيا
الحديثة في التعلم
املحور الرا ع  :اتخاذ القرار
اتاخر تثفرا في اتخاذي القرارات في الوقت املناسب
ارالي الصالحية املمنوحة لي من ادارة املدرسة في اتخاذ قرارايي مع
الطالع
ايعامل مع املواقف والحاالت بنظرة مولية عند اتخاذ القرار
ومحاولة املوازنة بفن الشدة واللفن
اصلي الى وجهات نظر املدير واملدرسفن ( ذوي الخيرة) قبل اتخاذي
اي قرار
اجد صعوبة في اتخاذ القرارات الدقيقة والسر عة وااللت ام بها
وسالمة تنفياها
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املحور الخام  :التقويم
اعتمد مقايس ومعاير موضوعية في تقييم يالبي في املدرسة
اجد ان معاير التقويم للكشف عن القدرات البدنية واملهارية الختبار
أداء الطالع تفر قابلة للتطبي
أرى من الضروري متا عة ت،حي مسارات تنفيا الخط واليرامج
التربوية والتعليمية في اإلدارة الصفية لتحقي اهدافها املرسومة
ارى من الضروري الحفاظ ع ى السرية التامة في تقويم اداء اختبارات
الطالع
اعادي من تطبي عء التعليمات في عملية تقويم االختبارات املهارية
للطالع
استمارة تفر غ درجة استثمار وقت الدرس للعينة
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القسم الختامي
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