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ىجفت الجراسة الحالية التعخف إلى اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في
) معمسي التخبية272(  وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ، وتؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي،عل انتذار جائحة كؾرونا

 وتؾصمت الجراسة إلى عجم نتائج، وتؼ استخجام أداة االستبانة حيث وزعت عمى عيشة الجراسة،البجنية في محافغة السفخق

 ان اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة:ومؽ أىسيا
، كسا تؾصمت الجراسة إلى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ الجشذ،كؾرونا قج جاءت بجرجة مختفعة

. سشؾات فأكثخ01 ووجؾد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ الخبخة وقج جاءت لرالح ذوي خبخة

وقج أوصى الجراسة إلى ضخورة تأىيل وتجريب معمسي التخبية البجنية في بخامج التجريب اإللكتخوني عمى كيفية نقل
 وضخورة تبشي استخجام التعمؼ السجمج مؽ،السعارف والسعمؾمات مؽ خالل شبكة اإلنتخنت لتحقيق أكبخ قجر مؽ الفائجة
.خالل الجمج بيؽ الظخيقة اإللكتخونية والظخيقة التقميجية في تجريذ مادة التخبية البجنية
.) التخبية البجنية، معؾقات، (جائحة كؾرونا:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
The current study aimed to identify the attitudes of physical education teachers in Mafraq
Governorate towards the obstacles to teaching students in light of the spread of the Corona
pandemic, and the descriptive analytical approach was used, and the study sample consisted of
(272) physical education teachers in Mafraq Governorate, and the questionnaire was used where It
was distributed among the study sample, and the study found no results, the most important of
which is: The attitudes of physical education teachers in Mafraq Governorate towards the obstacles
to teaching students in light of the spread of the Corona pandemic came to a high degree, and the
study also found that there are no statistically significant differences due to the variable Gender, and
the presence of statistically significant differences due to the variable of experience, which came in
favor of those with 10 years of experience or more. The study recommended the need to rehabilitate
and train physical education teachers in electronic training programs on how to transfer knowledge
and information through the Internet to achieve the greatest benefit. And the need to adopt the use
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of blended learning by integrating the electronic method with the traditional method in teaching
physical education.
Keywords: (Corona Pandemic, Obstacles, Physical Education).

 -0التعريف بالبحث:

 0-0مقدمة البحث وأهميته
انتذار جائحة كؾرونا ) ) covid19السدتجج حؾل العالؼ ،أجبخ العجيج مؽ الحكؾمات إلى إغالق كافة السؤسدات

التعميسية ،مسا تدبب ذلػ في حخمان ما يقارب  %89مؽ الظمبة لاللتحاق بسقاعج الجراسة أي أكثخ مؽ ( )0.5مميار
طالب في ( ) 088دولة مؽ الؾصؾل إلى السؤسدات التعميسية لتمقي التعميؼ بالذكل الؾجاىي(اليؾندكؾ.)2121،
حيث قامت العجيج مؽ تمػ السؤسدات بخؾض تجخبة كبيخة غيخ مخظط ليا ،وىي تجريذ مداقات تخرص
التخبية البجنية باستخجام التعميؼ اإللكتخوني في حاالت الظؾارئ ،وذلػ مؽ أجل الحج مؽ انتذار فيخوس كؾرونا ،مسا أدى

إلى صجمة كبيخة وتؾتخ وعجم استق اخر لجى الظمبة ومعمسييؼ ،سؾاء عمى الرعيج السيشي أو الذخري لسا يحتاجو التعميؼ
اإللكتخوني مؽ جيؾد مزاعفة ،باإلضافة إلى عجم االستقخار الشفدي بدبب تفذي فيخوس كؾرونا ،وكحلػ معؾقات

وتحجيات غيخ عادية واجيت السعمسيؽ  ،كعجم تؾفخ الؾقت السشاسب ،وضعف البشية التحتية ،وعجم مالئسة السحتؾى
الخقسي لتجريذ تخرص التخبية البجنية ،وغيخىا.

وفي السسمكة األردنية الياشسية كان لتفذي فيخوس كؾرونا آثار بالغة عمى قظاع التعميؼ كسا كان الحال في باقي

البمجان ،حيث قامت الجيات السعشية باتخاذ ق اخرات صارمة متعمقة باإلجخاءات االحت اخزية والتجابيخ مؽ أجل مؾاجية
فيخوس كؾرونا والحج مؽ انتذاره ،واالستسخار في سيخ العسمية التعميسية مع ضسان صحة وسالمة الظمبة وأعزاء ىيئة
التجريذ  ،إذ عسجت إلى إيقاف الجراسة الؾجالية في السجارس والجامعات ،والتحؾل إلى نغام التعميؼ اإللكتخوني ،وتقييؼ
تحريل الظمبة بالؾسائل اإللكتخونية في كافة السؤسدات التعميسية الحكؾمية والخاصة ،وقج باشخت الجامعات والسجارس

األردنية في تعديد التعميؼ اإللكتخوني ،اندجاماً مع ق اخرات مجمذ التعميؼ العالي السدتشج إلى أمخ الجفاع رقؼ ( )7الحي

أصجرتو الحكؾمة األردنية (التسيسي.)2121،

وبالخغؼ مؽ أىسية التعميؼ االلكتخوني والتظؾر التكشؾلؾجي اليائل إال انو ال زال يؾاجو العجيج مؽ التحجيات ،والتي

تتسثل في ضعف البشية التحتية ) .(badrakhan&mbaydeen,2019باإلضافة إلى ضعف امتالك أعزاء الييئة
التجريدية والظمبة لمكفايات والسيارات الالزمة الستخجام التعميؼ اإللكتخوني ،وضعف اىتسام الييئات التجريدية في ىحا
الشؾع مؽ التعميؼ (بذيخ وعسار .)2108،وقج أشارت العجيج مؽ الجراسات أن اعجاد ال يدتيان بيا مؽ السعمسيؽ ليذ
لجييؼ رغبة في مسارسة األنذظة السعقجة ،وذلػ العتقادىؼ بأن التعميؼ الؾجاىي داخل الغخفة الرفية أفزل مؽ التعميؼ

اإللكتخوني ).(brieger,et al.2020

إن تجريذ التخبية البجنية يعج أصغخ وحجة في البخنامج التعميسي إال أنو يحسل في طياتو ىجف التخبية البجنية
والخياضية بكافة أغخاضو الستشؾعة ،ويقع عمى عاتقو تحقيق ىحه األىجاف مؽ خالل الؾقت الستاح لكل درس ويتحقق
ىجف التخبية البجنية أال وىؾ التخبية الذاممة الستدنة باكتسال السشياج (عرام الجيؽ .)2116،إذ يعتبخ تجريذ التخبية
البجنية مؽ أىؼ الجروس التي يسكؽ أن تؤثخ في الظمبة لسا يستاز بو مؽ خرائص محببة ليؼ ،كسا يعتبخ معمؼ التخبية

البجنية مؽ أىؼ السخبيؽ الحيؽ يؤثخون بذكل كبيخ في سمؾكات الظمبة ،وان العسمية التخبؾية يجب أن تكؾن فعالة كؾنيا
نذاطاً بيؽ السعمؼ والظمبة (العيج.)2120،
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تبخز أىسية الجراسة الحالية والتي تعتبخ – في حجود عمؼ الباحث -مؽ الجراسات األولى في البيئة األردنية التي تشاولت

اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا ،وبذكل
عام يسكؽ إجسال أىسية الجراسة بأىسية مؾضؾع التعمؼ عؽ بعج الحي شيج اىتساماً بالغاً في اآلونة األخيخة بدبب انتذار

جائحة كؾرونا ،وقمة الجراسات التي تشاولت تعمؼ وتعميؼ مادة التخبية البجنية باستخجام التعمؼ عؽ بعج ،والسداىسة في معخفة
السعؾقات التي تؾاجو معمسي التخبية البجنية في عل تجريذ الظمبة باستخجام نغام التعمؼ عؽ بعج في عل انتذار جائحة

كؾرونا ،ولفت انتباه الجيات السدؤولة إلى ضخورة معالجة الدمبيات في استخجام نغام التعمؼ عؽ بعج في تجريذ مادة
التخبية البجنية.

ويخى الباحث أنو عمى الخغؼ مؽ اإليجابيات العجيجة في نغام التعمؼ عؽ بعج وبالخغؼ مؽ الجيؾد السبحولة في

تظبيقو ،إال أن ىشاك أسئمة بحاجة إلى إجابات كافية نحؾ فعالية التعميؼ االلكتخوني كخيار بجيل لمتعميؼ الؾجاىي في تعمؼ
وتعميؼ السؾاد ذات الظابع العسمي في السجارس وال سيسا مادة التخبية البجنية.
 0-0مذكمة الدراسة:

أدت جائحة كؾرونا إلى اغالق االف السجارس في مختمف انحاء العالؼ ،وقج لجأت السؤسدات التعميسية في الجول

العخبية وال سيسا السسمكة األردنية الياشسية الختيار نغام التعميؼ عؽ بعج لزخورة استس اخرية العسمية التعميسية وسج فجؾة

التعميؼ التي نجست جخاء تفاقؼ أزمة كؾرونا ،ومؽ خالل عسل الباحث كسعمؼ تخبية بجنية ،فقج الحظ مؤشخات تجل عمى ان

التعميؼ اإللكتخوني ال يتالءم مع السؾاد ذات الظابع العسمي وال سيسا مادة التخبية البجنية ،كسا ان الظمبة يؾاجيؾن العجيج
مؽ السعؾقات والرعؾبات اثشاء تعمؼ السيارات األساسية لأللعاب والسيارات الخياضية السقخرة في السشياج السجرسي ،حيث

ان مشياج التخبية البجنية باإلضافة إلى الذخح الشغخي يحتاج إلى التظبيق العسمي والسسارسة العسمية ،وتك اخ اًر لألداء لكي

يتؼ تعمؼ السيارات الخياضية واتقانيا بالذكل السشاسب ،وقج اكجت في ىحا الرجد دراسة (وسيمة )2121،أن ىشاك مجسؾعة

مؽ السعؾقات لتجريذ التخبية البجنية مؽ وجية نغخ معمسؾ التخبية البجنية بسجارس السخحمة الثانؾية بسجيشة السفخق .ومؽ

ىشا جاءت الجراسة الحالية لسحاولة الكذف عؽ اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ

الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا ،وتكسؽ مذكمة الجراسة في اإلجابة عؽ التداؤالت التالية:

 ما اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحةكؾرونا؟

 ىل ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة في اتجاىات معمسي التخبية البجنيةة فةي محافغةة السفةخقنحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا تعدى لستغيخي الجشذ والخبخة؟

 3-0هدفا الدراسة:

تيجف الجراسة الحالية إلى ما يمي:

0-3-0التعخف عمى اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار
جائحة كؾرونا.

 2-3-0التعخف عمى الفخوق الفخدية في اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة
في عل انتذار جائحة كؾرونا تعدى لستغيخي الجشذ والخبخة.
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 4-0فرضيتا الدراسة

 0-4-0يؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة في اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ
معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا تعدى لستغيخي الجشذ.

 2-4-0يؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة في اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ
معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا تعدى لستغيخي الخبخة.

 5-0مجاالت الدراسة:

اقترخت الجراسة الحالية عمى السجاالت التالية:

 0-5-0الحجود السكانية :طبقت الجراسة الحالية في محافغة السفخق بالسسمكة األردنية الياشسية.
 2-5-0الحجود الدمانية :أجخيت الجراسة الحالية في الفرل الجراسي الثاني لمعام الجراسة 2120/2121م
 3-5-0الحجود البذخية :اقترخت عيشة الجراسة عمى معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق.

 6-0تحديد المرطمحات:

 0-6-0المعؽقات :اشتقت مؽ الفعل عاق ،يعيق أي كل ما يحذ ويرخف اإلندان عؽ شيء ما(معجؼ لدان
العخب.)0991:279،

 0-6-0معؽقات تدريس التربية البدنية :تعخف بأنيا الرعؾبات أو السذكالت الفشية او التقشية او السالية او اإلدارية
التي تحؾل دون استخجام معمسي التخبية البجنية والظمبة لمتعميؼ عؽ بعج وتعيق تحقيق أىجاف العسمية التعميسية ،ويقاس
بالجرجة التي يحرل عمييا عيشة الجراسة عمى السكياس السعج لحلػ.

 3-6-0االتجاهات :ىي مجسؾعة استجابات القبؾل والخفض ازاء مؾضؾع اجتساعي معيؽ (زقؾت .)2111 ،وتعخف
اجخائيا بأنيا الجرجة التي يحرل عمييا السعمؼ مؽ خالل االجابة عمى فقخات مكياس االتجاىات السعج لمجراسة.

 4-6-0جائحة كؽرونا :مخض معج يدببو فايخوس تؼ اكتذافو مؽ ساللو فايخوسات كؾرونا والحي تحؾل الى جائحة
اثخت عمى العالؼ (خيخ هللا وجعفخ.)2120 ،

 7-0الدراسات الدابقة:

يتزسؽ ىحا الجدء الجراسات الدابقة والتي عشيت بسؾضؾع الجراسة والحي تشاول اتجاىات معمسي التخبية البجنية في

محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا حيث قام الباحث بعخضيا مؽ االقجم الى
االحجث وكانت عمى الشحؾ التالي:
 0-7-0ىجفت دراسة العيج ( ) 2120التعخف إلى عخوف انجاز درس التخبية البجنية والخياضية مؽ وجية نغخ األساتحة
في عل البخوتؾكؾل الرحي السعتسج مؽ وجية نغخ األساتحة ،حيث تؼ استخجام السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي،

وشسمت العيشة ( )51معمؼ مؽ مخحمة التعميؼ الثانؾي و( )51أستاذة مؽ مخحمة التعميؼ الستؾسط ،وتؼ اختيارىا بالظخيقة
العذؾائية ،وتؼ استخجام أداة االستبانة ،وتؾصمت نتائج الجراسة إلى ان أساتحة مادة التخبية البجنية والخياضية لسخحمة التعميؼ

الستؾسط والثانؾية يججون صعؾبة تفؾق الستؾسط مع التعاون اإلداري واثشاء انجاز درس التخبية البجنية ،كسا أعيخت نتائج
الجراسة وجؾ فخوق في محؾر التظبيق ولرالح أساتحة التعميؼ الثانؾي.

 2-7-0وأجخى سمظح ( )2120دراسة لمكذف عؽ السعؾقات التي تحؾل دون تحقيق األداء التجريدي مؽ وجية نغخ
معمسي التخبية الخياضية في عل جائحة كؾرونا ،وتؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي ،وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ()83
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معمسا ،ومؽ أىؼ الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا :السعؾقات التي تحؾل دون الؾصؾل إلى جؾدة األداء التجريدي مؽ وجية
نغخ معمسي التخبية الخياضية في عل الجا ئحة ،وتسثمت في صعؾبات ذات درجة عالية :نقص اإلمكانات ،واإلجخاءات
االحت اخزية ،والستعمسيؽ ،وصعؾبات ذات درجة متؾسظة وىي االعجاد السيشي لمسعمسيؽ واإلدارة السجرسية.
 3-7-0ىجفت دراسة ( ) Abdulsam,2020إلى التعخف في اراء معمسي الخياضيات في السجارس الثانؾية حؾل حؾاجد

تشفيح التعميؼ اإللكتخوني اثشاء جائحة كؾرونا عمى اربعة مدتؾيات لمحاجد وىي السعمؼ والسجرسة والسشيج الجراسي

والظالب .تؼ جسع استبيان عبخ االنتخنت ,وطبقت العيشة عمى  059مذاركا ،وتؾصمت نتائج الجراسة إلى ان حاجد

مدتؾى الظالب كان لو التأثيخ األكبخ عمى استخجام الت عمؼ االلكتخوني ،باإلضافة اعيخ حاجد ارتباطا ايجابيا قؾيا مع

حاجد السدتؾى الجراسي.
 -0اجراءات الدراسة
 0-2منهجية الدراسة:

استخجمت الجراسة الحالية السشيج الؾصفي التحميمي وذلػ لسالءمتو ألغخاض الجراسة ،ولمكذف عؽ اتجاىات معمسي

التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا.
 0-0مجتمع الدراسة

تكؾن مجتسع الجراسة مؽ معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق لمعام الجراسي 2120/2121م ،والبالغ عجدىؼ

( )951معمؼ ومعمسة.
 3-0عينة الدراسة

تؼ اختيار عيشة بالظخيقة العذؾائية حيث تكؾنت مؽ ( )272معمساً ومعمسة ،مشيؼ ( )052معمساً ،و( )021معمسة،

والججول ( )0يؾضح تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة.

جدول ( )0التك اررات والندب المئؽية حدب متغيرات الدراسة
الجنس
الخبرة

التكرار
152
120
22
105
25
222

الفئات
ذكر
أنثى
اقل من  5سنوات
من  5إلى 10
أكثر من عشرة
المجموع

النسبة
5552
4451
3352
3256
2256
10050

 4-0أداة الدراسة:

استخجمت أداة االستبانة لتحقيق اىجاف الخاسة والكذف عؽ اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ

معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا ،حيث تؼ اعجادىا مؽ خالل مخاجعة االدبيات والجراسات الدابقة
ذات الرمة بسؾضؾع الجراسة مثل دراسة(سمظح ،)2120،ودراسة (العيج ،)2120،وتكؾنت أداة الجراسة مؽ ( )21فقخة،
تتؼ االستجابة عمييا وفقاً لخسدة بجائل وىي (مؾافق بذجة ,مؾافق ,محايج ,معارض ,معارض بذجة) وىي تسثل رقسياً (،5

 )0 ،2 ،3 ،4عمى التختيب ،وقج تؼ اعتساد السكياس التالي ألغخاض تحميل الشتائج:
مؽ 2.33 -0.11

متؾسظة مؽ 5.11 -3.68

قميمة مؽ 3.67 -2.34
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 5-0صدق األداة:

لمتأكج مؽ صجق اداة الجراسة ،تؼ عخضيا عمى مجسؾعة مؽ ذوي الخبخة والكفاءة في التخبية البجنية بالجامعات

االردنية والبالغ عجدىؼ ( ) 02محكؼ حيث طمب إلييؼ إبجاء الخأي في مجى مالءمة األداة ومجى سالمتيا المغؾية وأية
اقتخاحات أخخى يخونيا مشاسبة مؽ ححف وتعجيل ،وفي ضؾء آراء السحكسيؽ قام الباحث بإجخاء التعجيالت الالزمة مؽ
ححف أو تعجيل أو إضافة.
جدول( )0قيػ معامالت االرتباط بيؼ اتجاهات معممي التربية البدنية في محافعة المفرق نحؽ معؽقات تدريس الطمبة في ظل
انتذار جائحة كؽرونا مؼ جهة والدرجة الكمية لممكياس
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
2
*
**

معامل االرتباط
**625
**445
**655
**205
**265
**645
**225

معامل االرتباط
**225
**245
**665
**525
**505
**625
**625

رقم الفقرة
2
2
10
11
12
13
14

رقم الفقرة
15
16
12
12
12
20

معامل االرتباط
**215
**635
**665
**625
**645
**425

دالة إحرائيا عند مدتؽى الداللة (.)1.15
دالة إحرائيا عند مدتؽى الداللة (.)1.10

يالحظ مؽ الجةجول ( )2اآلتي:
-

أن قيؼ معةامالت ارتبةاط الفقخات مع الجرجة الكمية قةج تخاوحت ( ،)1.81-0.27وكانت جسيع ىحه الكيؼ دالة

إحرائيا عشج مدتؾى الجاللة ( .)α=05.0ويالحظ مؽ مؤشةخات صةجق البشاء؛ أن جسيع الفقخات كان معامل ارتباطيا مع

الجرجة الكمية أعمى مؽ ( ،) 1.21وتعج ىحه الكيؼ مقبؾلة لإلبقاء عمى الفقخات ضةسؽ السكياس حدب ما أشةار إليو (عؾدة،
 ،) 2010وبحلػ قبمت جسيع فقخات السكياس ،وأصبح السكياس برؾرتو الشيائية يتألف مؽ ( )21فقخة.
 6-0ثبات أداة الدراسة:

لتقجيخ ثبات االتداق الجاخمي لسكياس اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ

الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا؛ تؼ استخجام معادلة كخونباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaعمى بيانات التظبيق

األول لمعيشة االستظالعية والبالغ عجدىا ( - )31مؽ خارج عيشة الجارسة ،إذ بمغ ( )1.88كسا تؼ التحقق مؽ ثبات

اإلعادة لمسكياس؛ مؽ خالل إعادة تظبيق السكياس عمى العيشة االستظالعية الدابقة ،باستخجام طخيقة االختبار وإعادة

االختبار ( ،)Test-Retestوذلػ بفارق زمشي مقجاره أسبؾعيؽ بيؽ التظبيقيؽ األول والثاني ،ومؽ ثؼ حداب معامل

ارتباط بيخسؾن بيؽ التظبيقيؽ األول والثاني عمى العيشة االستظالعية ،إذ بمغ ( ،)1.90وتُعج ىحه الكيؼ مقبؾلة ألغخاض
الجراسة الحالية.

 -3عرض وتحميل النتائج ومناقذتها

 0-3عرض ومناقذة نتائج الدؤال االول :ما اتجاهات معممي التربية البدنية في محافعة المفرق نحؽ معؽقات
تدريس الطمبة في ظل انتذار جائحة كؽرونا؟
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لإلجابة عؽ ىحا الدؤال تؼ استخخاج الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية التجاىات معمسي التخبية البجنية

في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا ،والججول أدناه يؾضح ذلػ.

جدول ( )3المتؽسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ال تجاهات معممي التربية البدنية في محافعة المفرق نحؽ معؽقات
تدريس الطمبة في ظل انتذار جائحة كؽرونا مرتبة تنازلي ًا حدب المتؽسطات الحدابية

الرتبة

الرقم

1

2

2

3

3

1

4

2

5

4

6

15

2

6

2

5

2

2

10

16

11

2

12

13

13

10

14

20

15

12

16

12

12

12

12

11

12

14

20

12

الفقرات
أرى أن المناهج المدرسٌة ال تشجع نحو استخدام التعلٌم
اإللكترونً
ان مقرر التربٌة البدنٌة ال ٌمكن تطبٌقها بنظام التعلٌم
اإللكترونً
أرى أن التعلم عن بعد ال ٌعمل على زٌادة حماس الطلبة نحو
التعلم
عدم مناسبة التعلٌم االلكترونً مع المساقات التً ٌدرسها
الطلبة وخصوصا المساقات العملٌة كالتربٌة البدنٌة
أن المحتوى التعلٌمً لمنهاج التربٌة البدنٌة ال ٌتالءم مع
األسالٌب
ال ٌمكن لطلبة اعتمادهم على أنفسهم فً التعلم فً ظل انتشار
جائحة كورونا
صعوبة تنفٌذ المحاضرات عبر الفٌدٌو فً ظل انتشار فٌروس
كورونا بٌن األساتذة والطلبة بسهولة5
ال ٌتٌح نظام التعلٌم عن بعد لطلبة للوصول إلى المادة التعلٌمٌة
فً أي وقت5
تدرٌس مادة التربٌة البدنٌة فً ظل انتشار فٌروس كورونا
بالطرٌقة االلكترونٌة متعبة ومملة
أن ال طلبة ٌشعرون بالقلق عند التعامل مع االختبارات
المحوسبة من خالل نظام التعلم عن بعد
أرى أن التعلم عن بعد ال ٌكسب الطلبة مهارات تعلٌمٌة
مختلفة
صعوبة تطبٌق مقرر التربٌة البدنٌة كبرمجٌات
إلكترونٌة
ان ال طلبة ال ٌلتزمون بالتعلم عن بعد فً ظل انتشار جائحة
كورونا
أرى أن طرٌقة التدرٌس التقلٌدٌة تعطً نتائج أفضل من التعلم
عن بعد
إن أهداف منهاج التربٌة البدنٌة ال ٌرتكز على التعلٌم
االلكترونً
قلة وعً الطلبة بأهمٌة التعلم عن بعد فً ظل انتشار جائحة
كورونا
إن التقنٌات المتبعة فً التعلم عن بعد غٌر فعالة وال تغطً كافة
جوانب منهاج التربٌة البدنٌة5
إن مفردات المنهاج المدرسً للتربٌة البدنٌة ال ٌتالءم مع
أدوات التعلٌم االلكترونً
صعوبة متابعة الطلبة من خالل أدوات التعلٌم
اإللكترونً5
اعتقد أن التعلم عن بعد ال ٌوضح المفاهٌم فً منهاج التربٌة
البدنٌة
الدرجة الكلية
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

4504

15002

مرتفع

3522

05215

مرتفع

3526

05232

مرتفع

3524

05214

مرتفع

3522

05211

مرتفع

3522

05255

مرتفع

3522

05260

مرتفع

3526

05202

مرتفع

3525

05256

مرتفع

3524

05225

مرتفع

3523

05261

مرتفع

3520

15052

مرتفع

3522

15012

مرتفع

3525

05224

مرتفع

3523

05204

مرتفع

3522

15011

مرتفع

3522

15025

مرتفع

3564

05231

متوسط

3563

15041

متوسط

3562

05222

متوسط

3522

05603

مرتفع
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يبةةيؽ الجةةجول ( )3إن الستؾسةةظات الحدةةابية قةةج تخاوحةةت مةةا بةةيؽ ( ،)4.04-3.62حيةةث جةةاءت الفقةةخة رقةةؼ ()2

والتةةي تةةشص عمةةى "أرى أن السشةةاىج السجرسةةية ال تذةةجع نحةةؾ اسةةتخجام التعمةةيؼ اإللكتخونةةي" فةةي السختبةةة األولةةى وبستؾسةةط
حدةةابي بمةةغ ( ،)4.04وجةةاءت الفقةةخة رقةةؼ ( )3والتةةي تةةشص عمةةى "أن بعةةض مةةادة التخبيةةة البجنيةةة ال يسكةةؽ تظبيقيةةا بشغةةام

التعميؼ اإللكتخوني" فةي السختبةة الثانيةة وبستؾسةط حدةابي بمةغ ( ،)3.99وجةاءت الفقةخة رقةؼ ( )0والتةي تةشص عمةى "أرى أن

الةتعمؼ عةةؽ بعةةج ال يعسةةل عمةةى زيةةادة حسةةاس الظمبةةة نحةؾ الةةتعمؼ" فةةي السختبةةة الثالثةةة وبستؾسةةط حدةةابي بمةةغ ( ،)3.96بيشسةةا

جةاءت الفقةةخة رقةةؼ ( )09ونرةةيا "اعتقةةج أن الةتعمؼ عةةؽ بعةةج ال يؾضةةح السفةةاليؼ فةي مشيةةاج التخبيةةة البجنيةةة" بالسختبةةة األخيةخة
وبستؾس ةةط حد ةةابي بم ةةغ ( .)3.62وبم ةةغ الستؾس ةةط الحد ةةابي التجاى ةةات معمس ةةي التخبي ةةة البجني ةةة ف ةةي محافغ ةةة السف ةةخق نح ةةؾ

معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا ككل (.)3.82

ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة إلى ان نغام التعمؼ عؽ بعج في تجريذ مادة التخبية البجنية يعتبخ حجيثاً ،مسا وضع السؤسدات

التخبؾية فةي تحةجي لتؾعيفةو واسةتخجامو مةؽ أجةل مؾاصةمة العسميةة التعميسيةة وإكسةال العةام الج ارسةي ،ويسكةؽ القةؾل بةأن ىةحه

السعؾقات تعدى إلى طبيعة مادة التخبية البجنية وخرؾصيتيا ،حيث أنيا تختمف عةؽ بكيةة السةؾاد الج ارسةة ،فيةي مةؽ السةؾاد

الجراسية العسمية التي يرعب عمى السعمؼ تجريديا في نغام التعمؼ عؽ بعةج ،كسةا يرةعب عمةى الظالةب اسةتيعابيا وتعمسيةا

مؽ خالل نغام التعمؼ عؽ بعج كؾنيا تحتاج إلى التظب يق والسسارسة العسمية ،والتفاعل بالذكل الؾجاىي مع السعمؼ.

وتعةةدى ىةةحه الشتيجةةة إلةةى طبيعةةة التخبيةةة البجنيةةة التةةي تعتبةةخ مةةؽ السقةةخرات الج ارسةةية التةةي يغمةةب عميي ةا الرةةبغة التجريبيةةة
والتظبيكية ،مسا تحتاج إلى تظبيق عسمي وتك اخ ار السسارسةة التةي يرةعب أن يةتؼ تعمسيةا ومسارسةتيا مةؽ خةالل نغةام الةتعمؼ
عؽ بعج.

ويفدخ الباحث أيزاً ىحه الشتيجة إلى ان افتقار الظمبةة التفاعةل السباشةخ مةع السعمةؼ والةدمالء أدى بةجوره إلةى شةعؾر الظمبةة

بالعدلةة الج ارسةية بدةبب غيةاب الشقةةاش والحةؾار بيةشيؼ وبةيؽ السعمةةؼ والةدمالء ،مسةا قمةل ن دافعيةةتيؼ لمةتعمؼ عةؽ بعةج ،كسةةا أن

ضعف ال بشية التحتية وعجم جاىديتيا لشغام التعمؼ عؽ بعج اثخت بذكل سمبي عمى سيخ العسمية التعميسية.
واتفق ةةت نتيج ةةة الج ارس ةةة الحالي ةةة م ةةع نتيج ةةة د ارس ةةة (العي ةةج ) 2120،والت ةةي تؾص ةةمت إل ةةى ان أس ةةاتحة م ةةادة التخبي ةةة البجني ةةة

والخياضية لسخحمة التعميؼ الستؾسط والثانؾية يججون صعؾبة تفةؾق الستؾسةط مةع التعةاون اإلداري واثشةاء انجةاز درس التخبيةة
البجنية في عل البختؾكؾل الرحي.
كسا اتفقت نتيجة الجراسة الحالية مع نتيجة دراسة (سمظح )2120،والتي تؾصمت إلى مجسؾعة مؽ السعؾقات

التي تحؾل دون الؾصؾل إلى جؾدة األداء التجريدي مؽ وجية نغخ معمسي التخبية الخياضية في عل الجائحة ،وتسثمت

في صعؾبات ذات درجة عالية :نقص اإلمكانات ،واإلجخاءات االحت اخزية ،والستعمسيؽ ،وصعؾبات ذات درجة متؾسظة

وىي االعجاد السيشي لمسعمسيؽ واإلدارة السجرسية.

 0-3عرض ومناقذة نتائج الدؤال الثاني :هلل هناللغ فلروق ات دالللة إحرلائية عنلد مدلتؽى الدالللة فلي اتجاهلات

معممي التربية البدنية في محافعة المفرق نحؽ معؽقات تدريس الطمبلة فلي ظلل انتذلار جائحلة كؽرونلا تعليى لمتغيلر

الجنس والخبرة؟

لإلجابة عؽ ىحا الدؤال تؼ استخخاج الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية التجاىات معمسي التخبيةة البجنيةة

في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾروناحدب متغيةخي الجةشذ والخبخةوالجةجول أدنةاه
يبيؽ ذلػ.
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جدول رقػ ( )4المتؽسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ال تجاهات معممي التربية البدنية في محافعة المفرق نحؽ
معؽقات تدريس الطمبة في ظل انتذار جائحة كؽرونا حدب متغير الجنس والخبرة

الجنس
الخبرة

المتؽسط الحدابي

االنحراف المعيار

العدد

ذكخ

3.83

1.647

052

أنثى

3.80

1.546

021

اقل مؽ  5سشؾات

3.66

1.675

92

مؽ  5إلى 01

3.86

1.576

015

أكثخ مؽ عذخة

3.95

1.518

75

يبيؽ الججول ( )-تبايشاً عاىخياً في الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية التجاىات معمسي التخبية البجنية في
محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا بدبب اختالف فئات متغيخي الجشذ والخبخة
ولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيؽ الستؾسظات الحدابية تؼ استخجام تحميل التبايؽ الثشائي ججول (.)4

جدول رقػ ( )4تحميل التبايؼ الثنائي ألثر الجنس والخبرة عمى اتجاهات معممي التربية البدنية في محافعة المفرق نحؽ معؽقات
تدريس الطمبة في ظل انتذار جائحة كؽرونا
مردر التبايؼ

مجمؽع المربعات

درجات الحرية

متؽسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحرائية

الجنس

1.046

0

1.046

1.403

1.520

الخبرة

3.780

2

0.890

5.343

1.115

الخطأ

94.838

268

1.354

الكمي

98.652

270

يتبةةيؽ مةةؽ الجةةجول ( )4اآلتةةي :عةةجم وجةةؾد فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية ( =  )1.15تعةةدى ألثةةخ الجةةشذ ،حيةةث

بمغةت قيسةةة ف  1.403وبجاللةةة إحرةةائية بمغةةت  .1.520ووجةؾد فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية ( =  )1.15تعةةدى ألثةةخ

الخبة ةخة ،حي ةةث بمغ ةةت قيس ةةة ف  5.343وبجالل ةةة إحر ةةائية بمغ ةةت  ،1.115ولبي ةةان الف ةةخوق الدوجي ةةة الجال ةةة إحر ةةائيا ب ةةيؽ
الستؾسظات الحدابية تؼ استخجام السقارنات البعجية بظخيقة شفيو كسا ىؾ مبيؽ في الججول (.)5

جدول ( )5المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر الخبرة عمى اتجاهات معممي التربية البدنية في محافعة المفرق نحؽ معؽقات
تدريس الطمبة في ظل انتذار جائحة كؽرونا
المتؽسط الحدابي

*

اقل مؼ  5سنؽات

اقل مؼ  5سنؽات

3.67

مؼ  5إلى 01

3.86

09.

أكثر مؼ عذرة

3.95

*29.

دالة عند مدتؽى الداللة ( = .)1.15
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19.

أكثر مؼ عذرة
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يتبيؽ مؽ الججول ( )5وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية ( =  )1.15بيؽ اقل مؽ  5سشؾات وأكثخ مؽ عذخة

وجاءت الفخوق لرالح أكثخ مؽ عذخة ،ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة إلى السعمسيؽ ذوي الخبخة الظؾيمة أكثخ معخفة ودراية
مؽ السعمسيؽ ذوي الخبخة األقل.

 -4االستنتاجات والتؽصيات
 0-4االستنتاجات

بشاء عمى ادراء ىحه الجراسة تؾصل الباحث الى مجسؾعو مؽ االستشتاجات وىي كسا يمي:

 0-0-4كانت اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة
كؾرونا كبيخة.

 2-0-4عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات
تجريذ الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا تعدى لستغيخ الجشذ.

 3-0-4وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في اتجاىات معمسي التخبية البجنية في محافغة السفخق نحؾ معؾقات تجريذ
الظمبة في عل انتذار جائحة كؾرونا تعدى لستغيخ الخبخة

 0-4التؽصيات:

بشاء عمى نتائج الجراسة الحالية أوصى الباحث بسا يمي:

 0-2-4ضخورة تأىيل وتجريب معمسي التخبية البجنية في بخامج التجريب اإللكتخوني عمى كيفية نقل السعارف والسعمؾمات
مؽ خالل شبكة اإلنتخنت لتحقيق أكبخ قجر مؽ الفائجة.

 2-2-4ضخورة تبشي استخجام التعمؼ السج مج مؽ خالل الجمج بيؽ الظخيقة اإللكتخونية والظخيقة التقميجية في تجريذ مادة
التخبية البجنية.
 3-2-4ضخورة ترسيؼ مقخر التخبية البجنية بسا يتشاسب مع نغام التعميؼ عؽ بعج.
 4-2-4العسل عمى تعجيل التقشيات الستبعة في التعمؼ عؽ بعج الغيخ فعالة في تغظية كافة جؾانب مشياج التخبية البجنية.
 5-2-4العسل عمى السالئسة بيؽ مفخدات السشياج السجرسي لمتخبية البجنية وأدوات التعميؼ االلكتخوني

 6-2-4ضخورة التؾصل الى الية مؽ أجل متابعة الظمبة مؽ خالل أدوات التعميؼ اإللكتخوني في درس التخبية البجنية.

 7-2-4عمى الباحثيؽ اجخاء دراسة بشفذ العشؾان وتتشاول متغيخات أخخى لؼ تظخق الييا الجراسة الحالية والعسل أيزا
عمى تظبيق دراسات مذابية عمى مجتسع دراسي اخخ ومقارنو كافة الشتائج مع بعزيا البعض.

 8-2-4يؤمل ان تذكل الجراسة الحالية في مؾضؾعيا ونتائجيا أساساً لسديج مؽ الجراسات التجخيبية والسيجانية الستعمقة
ببعض الجؾانب والتي لؼ يتؼ تشاوليا في الجراسة الحالية.
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