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الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق من
وجهة نظرهم

منصور محمد منصور الحراحشة
تاريخ استالم البحث 7102/7/01

*

تاريخ قبول البحث 7102/0/01

ملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية

والتعليم في محافظة المفرق ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وصمم استبأنة تكونت من
( )93فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي( :المثالية ،الطبيعية ،الواقعية البراجماتية) .وبلغت عينة
الدراسة من ( )77فردا ،منهم ( )93معلما و( )54معلمة بنسبة بلغت ( )%93من مجتمع الدراسة
البالغ ( )352معلما ومعلمة .واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحليل

التباين األحادي ،واختبار تشيفيه للمقارنات البعدية؛ وخلصت النتائج إلى أن الفلسفة المثالية هي

الفلسفة السائدة ،حيث جاءت بالمركز األول بمتوسط حسابي ( ،)5.34وأهمية نسبية ( ،)49.2وال

توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المستوى التعليمي ،سنوات الخبرة
والمديرية) ،باستثناء مجال الفلسفة البراجماتية كانت لصالح األناث حسب متغير الجنس ،ولصالح

مديرية البادية الشرقية حسب متغير المديرية.

الكلمات المفتاحية :الفلسفة السائدة ،منهاج التربية الرياضية ،محافظة المفرق ،المنهج الوصفي.

* كلية التربية الرياضية /الجامعة االردنية
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......الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم

The Prevailing Philosophy among Teachers of Physical Education in
the Directorates of Education for the Governorate of Mafraq from their
Point of View
Abstract
The study aimed at identifying the prevailing philosophy among
teachers of physical education in the directorates of education for the
governorate of Mafraq from their point of view. The researcher used the
descriptive approach and designed a 39-item questionnaire divided into four
main dimensions: idealism, naturalism, realism, pragmatism). The study
sample consisted of 77 teachers (32 male and 45 female); that is, 31% of the
study population which included 246 teachers. The researcher used means,
standard deviations, mono-variance analysis and Scheff'e test analysis.
The results found that the idealistic philosophy is the prevailing
philosophy, where it came first with an average of 4.18 and a relative
importance of 83.6. There were no significant differences attributed to the
variables of the study (gender, educational level, years of experience and
directorate), except in the field of pragmatic philosophy, in favor of females,
and in favor of Derictorate of Eastern Badia.
Key Words: idealistic philosophy, physical education teachers, Mafraq
Directorates, descriptive approach.
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المقدمة:
ّ

تثير الفلسفة العديد من األسئلة أمام الخبراء وأهل االختصاص في المجال التربوي وبطابع

ومضمون فلسفي ،وتصف الفلسفة التربية على أنها المعطيات والحقائق الفلسفية ،فالمدرس يتساءل
لماذا أعلم؟ ولماذا أعلم مادة معينة دون غيرها؟ وما هو التدريس األفضل واألمثل الذي يكون على

أحسن وجه؟ كما أن المتعلم أيضاً من حقه أن يتساءل لماذا أقوم بدراسة هذه المادة؟ وما هو الهدف

من ذهابي إلى المدرسة؟

وليس من السهل إعطاء تعريف شامل للفلسفة ،فتعريفها يختلف باختالف أغراضها واألشخاص
المهتمين بها ،وأصل الكلمة مشتق من اللغة الالتينية وتعني حب الحكمة ،وحسب تعريف قاموس
أوكسفورد فأن مصطلح الفلسفة هو "حب ودراسة والبحث عن الحكمة ،أوعلم األشياء ومسبباتها سواء

كان ذلك نظريا أو عملياً (وزرماس .)3347،

يؤكد ناصر ( )3331أن التربية تعتمد على األسس الفكرية الفلسفية التي تنبع أصالً من

الفلسفة العامة للمجتمع ،والمتمثلة في عقائده ،وعاداته ،وقيمه ،فالفكر الفلسفي هو تربية ،ومعظم

المشكالت التربوية تحتاج إلى نظرة فلسفية ثاقبة ،وال يستطيع أي تربوي التحدث في أي موضوع

تربوي دون االعتماد على قاعدة فلسفية ،فالفكر الفلسفي والتربية مجاالن متصالن ،فالفلسفة تبحث
في الوجود ،والقيم ،والمعرفة ،وهذه المسائل لها اتصال باإلنسان الذي تتوجه إليه التربية ،كما أنها
تعتمد على نتائج الفلسفة في تحديدها للقيم ،ولحقيقة الوجود ،وحقيقة المعرفة .ويمكن القول إن فلسفة
التربية ما هي إال تطبيق لنتائج الفكر الفلسفي في مجالها التربوي.

يشير الخطيب ( )3117إلى أن فلسفة التربية الرياضية ،تعتبر أساساً هاماً تساهم في بناء

مناهج التربية الرياضية ،ذلك ألنها تعتمد على البحث ،والنقض ،والتحليل ،والتأمل في القيم،
والمعاني ،والخبرات ،والمهارات التي يجب أن تسوغها األهداف ،ويتشكل عليها المحتوى ،فتساعد
على االختيار المنطقي واألنسب للمواد ،واألنشطة ،والبرامج في ضوء االختبارات التربوية التي تقدم
اإلتجاه المالئم للمنهج ،تصميماً ،وتنفيذاً ،وتقويماً.
ويدور اإلطار المفاهيمي لفلسفة التربية الرياضية حول اللعب ،والحركة ،والصحة ،واللياقة
البدنية ،والترويح ،فاللعب هو المعنى الحقيقي اإلنساني الكامن وراء ممارسة األنشطة التربوية
الرياضية ،واللعب ليس هزالً في أري المفكرين وعلماء التربية ،ولكنه بوتقة تجمع لديها خبرات

إجتماعية ،وبدنية ،ونفسية ،وانفعالية ،تظهر عناصرها الهامة لتخرج لنا فرداً يتمتع بالنضج،
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والشمول ،والتكامل في شخصيته اإلنسانية ،والفلسفة توضح أن الحركة والنشاط مرتبط بالمهارة،

واإلبداع ،والفن ،وبالعلم الذي يوضح معطيات الحركة من صحة ،ونشاط ،فال قيمة لحياة ذابلة بدون
حيوية ونشاط ،ففلسفة التربية الرياضية لها الدور الهام في إضفاء المعنى الحقيقي للنشاط والحركة.

وعند تصميم منهاج التربية الرياضية فأن هناك أربعة مصادر أساسية تؤثر في مفهومة،
وعناصره ،وعملية تطبيقه ،وتقويمه ،وهي األساس الفلسفي ،واألساس المعرفي ،واألساس النفسي،
واألساس اإلجتماعي ،والعالقات بين هذه األسس هي عالقات تبادلية ،تؤثر في عناصر المنهاج من
أهداف ،ومحتوى ،وتقويم بشكل مباشر ،ويتفق معظم التربويين على أنه لن يكتب النجاح ألي منهج

رياضي تربوي إذا لم يطلع المخططون جيداً على المذاهب الفلسفية المختلفة ،وتأثيرها في المنهج،
وإذا لم يدرسوا فلسفة المجتمع الذي ينتمي إليه المتعلمون ،وقد تعددت تلك المذاهب وتنوعت فكل
مذهب فلسفي منها له مفاهيم خاصة تتعلق بطبيعة اإلنسان ،وطبيعة المعرفة ،وطبيعة القيم ،وطبيعة
العملية التعليمية نفسها وما فيها من عناصر كالمعلم ،والطالب ،والمنهاج (بومدين .)3133،

ويتعين على مدرس التربية الرياضية أن ينتقي قيمه الشخصية ،وأن يستوضح أهدافه التربوية،

ويفهم أدواره المهنية واإلجتماعية ،ألن مجموعة قيمه ومفاهيمه وأهدافه والتي تعبر عن توجهات
فكرية معينة هي األساس في تشكيل وتوجيه ادائه المهني بشكل عام ،وأن قيامه بتدريس التربية
الرياضية يجعله يدرك الدور الكبير والتأثير الواضح للرياضة على مراحل النمو المختلفة لألفراد منذ

الوالدة وحتى الممات ،ونتيجة لهذا الدور الكبير والتأثير الواضح للرياضة ،ومدى تأثيرها الواسع وال
سيما على الشباب الذي يتوقف عليه بناء المجتمع ومن ثم الدولة ،كان البد من التعرف على
التوجهات الفلسفية السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في و ازرة التربية والتعليم ،كون المعلم هو

الشخص األ قرب من غيره إلى الطلبة ،يتعامل معهم بشكل مباشر ويعدهم ليكونوا مدرسي المستقبل
القريب أو أساتذة جامعيين  ،ومن أجل ذلك البد للمعلم أن يتبنى اتجاهاً فلسفياً معيناً نحو التربية
الرياضية ،لكي تعينه على توضيح مفهوم التربية الرياضية ،وتساعده على تحقيق األهداف المطلوبة
بأفضل السبل المتاحة ،كما أن تبني فلسفة معينة تستحث الذات ،والعمل المستقبلي ،ومن خاللها
يقر المعلم ،ويتكلم ،ويجادل ،وينمو مهنياً ،ويشكل فلسفته الخاصة ،والمعبرة عن اتجاهاته ،وعقائده
أ
المهنية ،والتربوية (الخولي.)3113 ،

وبتبني إتجاه فلسفي يبتعد المعلم عن الفوضوية في العمل ،والجمود ،والثبات في المكان

ومحاولة منه لمجارات التطور الهائل الحاصل في المجتمعات ،وتنقله من مجرد فرد يمارس مهنة
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معلم للتربية الرياضية إلى تربوي مفكر قادر على اختيار ما هو مقبول ومناسب في مهنته من عقائد
دينية ،ومهنية (حسين )3113،
أشهر المذاهب الفلسفية:
أوال :المثالية:

تقوم المثالية على أن للفكر وجوداً حقيقياً ،وتقول بأولوية الفكرة على المادة وهي أولوية مطلقة،

حيث تضع العقل في المقام األول ،وأن طبيعة العالم طبيعة عقلية وروحية ،وأن اإلنسان يعرض

القوانين على نفسه من الداخل ويختار ما يريد بإرادته الحرة مستخدماً العقل واإلحساس الفطري ،ومن

أشهر فالسفتها "سقراط" )Socrates( ،الذي اعتبر أن هنالك إرتباط بين الفلسفة والتربية ،وأن

كالهما يساهم في تحقيق النفس اإلنسانية ،وغاية التربية إنتاج أفراد يتمتعون بالسعادة ،ويجب المزج

بين الطبيعة الروحية والبدنية؛ بهدف تنشئة الفرد الصالح لنفسه والمجتمع (إبراهيم .)3131
مفاهيمها في التربية الرياضية :تؤكد على أن القيم األخالقية تنتقل من الرياضة إلى الحياة

والمجتمع من خالل التدريب واللعب ،والنشاط الرياضي يعمل على ضبط النفس واالنفعاالت،
واالهتمام بربط النشاط البدني بالقدرات ،والعناية بالروح والجسد معاً ،وأن مسؤولية فعالية برامج
التربية الرياضية تقع على عاتق مدرس التربية الرياضية بالدرجة األولى.

ثأنيا :الفلسفة الطبيعية:

تعتبر الفلسفة الطبيعية هي معيار للقيم والوجود اإلنساني ،وأن الطبيعة ليست ملكا لإلنسان،

بل اإلنسان هو ملك للطبيعة ،كما أن أعمال اإلنسان أو الفرد هي سلسلة من األسباب والنتائج،
وركزت على الفرد أكثر من تركيزها على المجتمع ،وأكدت على استخدام الطرق العلمية في
الحصول على المعلومة ،ومن أشهر فالسفتها "جان جاك روسو" ()Jean Jacques Rousseau
الذي طالب بالعودة إلى حياة الطبيعة ،وأن المجتمع ينظم في ضوء القوانين الطبيعية ،وركز على

االهتمام بالميول ،والرغبات ،وحاجات الفرد ،واالهتمام أيضاً بالترويح والتربية الصحية في ربوع
الطبيعة(خيري .)3132،
مفاهيمها في التربية الرياضية :تؤكد على االهتمام بالنشاط البدني المرتبط بالصحة واألنشطة

الرياضية تكسب المهارات المهنية ،االهتمام باألنشطة التي تحسن من النواحي االنفعالية ،التركيز
على قوانين الطبيعة ،ومراعاة المراحل العمرية عند تدريس األنشطة الرياضية ،والتأكيد على أنشطة
الخالء واالهتمام بها.
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ثالثا :الفلسفة البراجماتية:

أن كلمة براجماتية مشتقة من اللغة اليونانية وتعني :عمل،أو فعل،أو نشاط ،وتقوم على أن

الحقيقة الثابتة المطلقة ال وجود لها ،وكل شيء في هذا العالم في حالة تغير مستمر ،وأن المنفعة
هي المعيار وهي جوهر التربية ومصدر المعرفة ،ومن أشهر فالسفتها الفيلسوف األمريكي "جون

ديوي" )John Dewey( ،الذي عارض الفلسفات التقليدية ،وسعى إلى بناء مجتمع أفضل على
أساس راسخ من االستقصاء العلمي ،وأهتم بالتربية بشكل عملي وقال أنها عملية من عمليات الحياة
وليست إعداد الفرد لحياة المستقبل بل هي الحياة نفسها (وزرماس .)3347،
مفاهيمها في التربية الرياضية :تؤكد على تثبيت مفهوم اللياقة البدنية الشاملة على أساس أن

منهج الطفل (النمو والتكيف) ،وارتباط التربية الرياضية بالترويح والصحة والرقص ،وتأثرت التربية
الرياضية بحركة البحث العلمي المنهجي ،وشجعت الالعبين والرياضيين على ممارسة الرياضة
وتقبل القوانين الطبيعية والتعليمات.
رابعا :الفلسفة الواقعية:

تقوم فكرة الواقعية على أن مصدر كل الحقائق هو هذا العالم ،فال تستقى الحقائق من الحدس

واإللهام ،وإنما تأتي من هذا العالم الذي نعيش فيه ،عالم الواقع ،والتجربة ،والخبرات اليومية .فالكون
ليس خدعة بل واسع ،وحقيقي ،وجوهري ،واألشياء موجودة وجوداً مستقالً عن العقل ،أي موجودة

بحد ذاتها مخالفة بذلك المثاليين ،والعقالنيين ،وتعتمد على عمل الحواس وتثق بها ،وهي بذلك تعتمد
على المنهج التجريبي ،واالستقراء ،وأن التربية عملية تتجه الستئصال شرور المجتمع ،وتتيح للفرد

أن يتمتع بحرية تامة ،ومن فالسفتها "بستلوزي" )Pestalozzi( ،والذي أكد على التعليم األولي
بالمراحل العمرية الدنيا ،وبتبسيط المادة الدراسية حسب درجة صعوبتها بالنسبة لألطفال أي من
البسيط إلى المعقد ،وأن تقترن المهارة العلمية بالمقدرة النظرية ،وأن تكون العالقة بين التلميذ والمعلم
قائمة على أساس االحترام والمحبة (الحديدي .)3139،
مفاهيمها في التربية الرياضية :تؤكد على أن أهم مخرجات النشاط البدني القدرة على

التكليف وتعليم األلعاب والقوانين ،واللياقة البدنية تساعد على القدرة اإلنتاجية ،واختيار األنشطة
الرياضية مبني على أسس علمية وتشريحية وفسيولوجية وحركية ،فتعلم أي مهارة يعتمد على األسس

العلمية ،ويلعب التدريب دو اًر مهماً في عملية التعليم والتعلم ،والبرامج الرياضية المدرسية تنمي
السلوك االجتماعي.
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مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في أن الباحث ومن خالل عمله مشرفاً للتربية الرياضية لخمس سنوات
مضت في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق ،ومعلماً لمادة التربية الرياضية قبل ذلك بعدة
سنوات ،الحظ تباين كبير في تبني معلمي التربية الرياضية توجهات ومعتقدات فلسفية مختلفة تجاه

تدريس مادة التربية الرياضية باختالف ما يمتلكون من خبرات ،وتجارب ،وثقافة شخصية ،وأن

اختالف هذه التوجهات في الشكل والمضمون لها ما يبررها ،ألنها لم تبنى من الفراغ ،بل تكونت من
تراكم معرفي ،وخبرة مروا بها عندما كانوا طالباً والعبين مارسوا األلعاب واألنشطة الرياضية في
حياتهم ،ودرسوا هذه األنشطة في الوقت الحالي كونهم معلمين ،والحظ أيضاً أن بعضهم تبنى

منحنى الفلسفات التربوية التقليدية ،والبعض اآلخر تبنى منحنى الفلسفات التربوية الحديثة ،فهم بذلك

إما متفقين مع الفلسفة التي تتبناها و ازرة التربية والتعليم األردنية ،أو مخالفين لها ،علما أن و ازرة
التربية والتعليم األردنية قد قامت خالل العامين ( 3132/3134و  )3137/3132بإجراء تعديل
وتطوير شمل جميع المناهج الدراسية ،من ضمنها مناهج التربية الرياضية بما يتوافق ونظريات
التعليم الحديثة ،والمفاهيم الرياضية الجديدة ،مثل االحتراف والتسويق الرياضي ،واإلقتصاد المعرفي،

والمهارات الحياتية ،واقتصاد السوق ،والتعليم المتمركز حول الطالب ،والدور الجديد للمعلم الذي

تحول فيه من الملقن إلى المرشد ،والموجة ،والناصح ،بهدف التخفيف من األثار السلبية للمشكالت
والتحديات التي تواجه الرياضة األردنية بشكل عام ،لذلك توجب على معلم التربية الرياضية معرفة
ما هي التوجهات والمعتقدات الفلسفية والتي يجب أن يتبناها عند تدريس مادة التربية الرياضية

بهدف مواكبة التغير والتقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على جميع الصعد
والمستويات .
أهمية الدراسة:

لقد اختار الباحث موضوع بحثه هذا إليمانه بأهمية التعرف على فكر معلمي التربية

الرياضية ،وتوجهاتهم الفلسفية التربوية التي تشمل المعتقدات الفكرية من مبادئ ،وقيم ،ومثل يعتنقها
في مجال التربية الرياضية كونهم تربويين في المقام األول ،ومن خالل المواقف المختلفة التي

يتعرضون لها والتي تفرض عليهم أن يكونوا مؤهلين فلسفياً وتربوياً ومهنياً(حسن.)3135،
تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف إلى:
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 .3الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة المفرق عند تدريس التربية الرياضية،
وتزويدهم بأهم معتقدات وتوجهات الفلسفات المختلفة؛ ليتسنى لهم استخدامها بطرق وأساليب
التدريس المتبعة لديهم.

 .3تعد البحوث التي تناولت فلسفية التربية والرياضية في المنطقة العربية عامة واألردن خاصه
قليلة ،بل ربما تكون نادرة على حد الباحثين ،والمهتمين في هذا المجال.

 .9تعتبر هذه الدراسة دراسة استطالعية لميدان لم يطرق من قبل ،وهو التوجهات والمعتقدات
الفلسفية التي يتبناها معلمي التربية الرياضية عند تدريس مادة التربية الرياضية.

 .5تتيح لمعلمي التربية الرياضية اختيار ما هو مناسب ومقبول للمهنة من توجهات ومعتقدات
فلسفية ،جنبا إلى جنب والتقدم العلمي والتكنولوجي ،ونظريات التعلم الحديثة.
 .4توضيح وبيان مدى التناغم والتشابه ما بين التوجهات والمعتقدات الفلسفية لمعلمي التربية
الرياضية والتوجهات والمعتقدات الفلسفية لو ازرة التربية والتعليم األردنية ،وذلك من خالل رؤية

ورسالة الو ازرة ،واألهداف العامة للتربية ،واألهداف الخاصة لمادة التربية الرياضية.

 .2ا فتقار البيئة األردنية والعربية لقائمة تضم التوجهات الفلسفية التربوية المعاصرة ،وألن معلمي
التربية الرياضية يجب أن يكونوا مؤهلين فلسفيا بجانب التأهيل المعرفي ،والميداني ،والمهني،
والذي يعتبر بحد ذاته مشكلة.
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة التعرف إلى:

 .3الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة المفرق من وجهة نظرهم من بين
الفلسفات التالية(-:المثالية ،البراجماتية ،الواقعية والطبيعية)

 .3الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق من
وجهة نظرهم من بين الفلسفات التالية (المثالية ،البراجماتية ،الواقعية والطبيعية) تبعا لمتغيرات

الدراسة (الجنس ،سنوات الخدمة ،المستوى التعليمي والمديرية).
اسئلة الدراسة:

 .3ما هي الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة
المفرق من وجهة نظرهم من بين الفلسفات التالية(- :المثالية ،البراجماتية ،الواقعية والطبيعية)؟

 .3هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين الفلسفات التالية:
(المثالية ،البراجماتية ،الواقعية والطبيعية) السائدة لدى معلمي الربية الرياضية في مديريات
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التربية والتعليم لمحافظة المفرق من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنوات

الخدمة ،المستوى التعليمي والمديرية).
متغيرات الدراسة:

 .3المتغير المستقل( :الفلسفة السائدة ،الجنس ،سنوات الخدمة ،المستوى التعليمي والمديرية)
 .3المتغير التابع :استجابة افراد العينة على مجاالت اداة الدراسة.

محددات الدراسة:

المحددات الجغرافية :اقتصرت الدراسة على مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة المفرق

(القصبة ،البادية الشمالية الغربية والبادية الشمالية الشرقية)

المحدد البشري :أجرى الباحث الدراسة على معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية

والتعليم التابعة لمحافظة المفرق (قصبة المفرق ،البادية الشمالية الغربية والبادية الشمالية الشرقية)

المحدد الزمني :أجرى الباحث دراسته خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي /3132

.3137

التعريف اإلجرائي:

الفلسفة السائدة :هي تلك الطريقة أو األسلوب المتبع من قبل معلمي التربية الرياضية في

تدريس منهاج التربية الرياضية من بين الفلسفات (المثالية ،البراجماتية ،الطبيعية والواقعية).

التعريف العلمي :الفلسفة السائدة- :هي وضوح الخطوط العريضة الموجهة التي تقود كافة

العمليات التربوية في التربية الرياضية من أجل توضيح األهداف واستجالء القيم (الخولي.)3113،
الدراسات السابقة:

أجرى الحديدي ( ،)3139دراسة بعنوان الفلسفة السائدة لدى مدرسي كليات التربية الرياضية

في الجامعات األردنية ،وهدفت الدراسة إلى معرفة األنماط الفلسفية السائدة لدى مدرسي التربية
الرياضية في الجامعات األردنية ،وبلغت عينة الدراسة من ( )74مدرساً ،منهم ( )23ذكور ،و()39

أناث ،من المجتمع األصلي البالغ ( ،)314واستخدم الباحث االستبانة كأداة دراسة ،والتي تكونت من
( )53فقرة ،موزعة على مجاالت فلسفية هي( :المثالية ،الطبيعية ،الواقعية ،البراجماتية ،الوجودية).
واستخرج المتوسطات الحسابية ،واألنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين األحادي ،وأشارت النتائج إلى
أن نمط الفلسفة البرجماتية قد حل بالمرتبة األولى ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)5.32وبنسبة مئوية

بلغت ( ،)% 44.39بينما جاء نمط الفلسفة الطبيعية بالمرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي بلغ
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( ،)9.79وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%75.43كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ،تبعاً لمتغيري الرتبة االكاديمية ،والجنس.
وأجرى توماس ريان " ،)3131( "Thomas Ryanبدراسة بهدف التعرف على التوجهات
الفلسفية للمعلمين فبل الخدمة ،واشتملت العينة على( )431طالب ،وكانت أهم النتائج أن %32
أي( )533من أفراد العينة وافقوا بقوة على العبارات المؤيدة لمبدأ التطوير والتقدم ،وحوالي  %9أي

( )4من أفراد العينة أشاروا إلى أنهم يساندون التوجه الوجودي.

قامت لوري الكسو " ،)3114( "Lauri Laaksoبدراسة هدفت التعرف على توجهات الشباب

الفنلندي نحو ممارسة النشاط البدني خالل وقت الفراغ على مدار ( )91عام من عام ( )3377إلى
عام ( ،)3117واشتملت العينة على( )3493فرد من البنين والبنات تراوحت أعمارهم من (-33
 ،)34وتم الحصول على البيانات من خالل الدراسة المسحية لصحة وأنماط حياة الشباب ،وتم
استخدام أسئلة حول الرياضة المنظمة والنشاط البني غير المنظم خالل وقت الفراغ ،وكانت النتيجة

تزايد المشاركة في ممارسة الرياضية المنظمة بشكل واضح من ( )3377إلى ( )3117لدى النوعين
وباألخص لدى الفتايات.
قام عبد النبي ( ،)3117بدراسة هدفت التعرف على التوجهات الفلسفية السائدة لدى طالب
جامعة حلوان وعالقتها بإهتماماتهم الترويحية ،وقام بتطبيق بحثه على عينة من طالب الفرقتين
الثانية والثالثة للكليات النظرية والعلمية بجامعة حلوان وقد بلغ إجمالي العينة ( )441طالب وطالبة

بواقع ( )531من الكليات العملية و( )511من الكليات النظرية ،وتم استخدام قائمة التوجهات
الفلسفية التربوية في التربية البدنية والرياضية إعداد ايرك زيجلر ) )E.Zeiglerالتي عرفها أمين
الخولي ،وأيضاً مقياس اتجاهات الطالب نحو الترويح من تصميمه ،واستمارة اهتمامات الطالب
باألنشطة الترويحية من تصميمه أيضا ،وتوصل إلى أن التوجهات الفلسفية السائدة لدى طالب
الجامعة بشك عام كان التوجه الوجودي ،والتوجه الفلسفي السائد لدى البنين كان التوجه الليبرالي،

والتوجه الفلسفي السائد لدى الطالبات كان التوجه الوجودي ،وبالنسبة للتوجه الفلسفي السائد لدى
طالب الكليات النظرية كان التوجه المثالي ،ولدى طالب الكليات العلمية كان التوجه الوجودي ،وقد

أوصى الباحث بأهمية أن تكون البرامج الترويحية المقدمة للطالب في ضوء التوجه الوجودي والذي

يتميز بأهمية تقديم االعتبارات اإلنسانية والتأكيد على الوجود الذاتي الشخصي للطالب.
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اجرى عوضين ( ،)3113دراسة هدفت التعرف إلى التوجه الفلسفي التربوي السائد للقادة

اإلداريين في مراكز الشباب بمحافظة دمياط والفروق بين القادة ذوي األنماط القيادية المختلفة في
التوجهات الفلسفية التربوية للقادة اإلداريين ،وقد تم تطبيقها على ( )27مركز شباب ،و()354

مفحوصا من القادة اإلداريين بمراكز الشباب ،وقد تم استخدام قائمة التوجهات الفلسفية التربوية في
التربية البدنية والرياضة إعداد أريك زجلر  e.zeiglerالتي تم تعريبها بواسطة أمير الخولي ،ومقياس

اتخاذ القرار من إعداد سيف الدين عبدون ،ومقياس أنماط السلوك القيادي في المجال الرياضي من
إعداد عصام الهاللي ،واشارت نتائج الدراسة إلى أن التوجه الفلسفي السائد لعينة البحث هو التوجه
البراجماتي ،وقد أوصى الباحث باإلهتمام بالنظريات السلوكية التي تهيئ متخذ القرار لهذا العمل.

قامت كريسانتوبولس( ،Chrissanthopoulos ،)3334بدراستها التي هدفت التعرف
المعتقدات الفلسفية الرئيسية السائدة بين قادة التربية الرياضية في اليونان ،على عينة من ( )54من
قادة التربية الرياضية باليونان ،وأظهرت النتائج أن نظام المعتقدات الفلسفية لهؤالء القادة كانت

تتصل بالمذهب المثالي بالنسبة لرؤية العالم ،والتربية العامة ،والتربية البدنية ،كما أشارت إلى
إمكانية تحديد مالمح برامج التربية البدنية باليونان وتوافقها مع الفلسفة العامة.
إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من معلمي التربية الرياضية لمديريات التربية والتعليم في محافظة

المفرق الثالث (قصبة المفرق ،البادية الشمالية الغربية والبادية الشمالية الشرقية) وبلغ عددهم
( )352معلم ومعلمه منهم ( )334معلما و( )334معلمة والجدول التالي يبين توزيع افراد المجتمع
على المديريات الثالث.
جدول رقم ( )1يبن توزيع افراد المجتمع على مديريات التربية والتعليم الثالث
قصبة المفرق

ذكور

أناث

المجموع

المديرية

55

53

42

البادية الشمالية الغربية

51

54

44

البادية الشمالية الغربية

95

94

73

المجموع الكلي

334

334

352
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عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( )77معلم ومعلمة منهم ( )93معلما ( )54معلمة والتي شكلت ما

نسبته ( )%91من المجتمع الكلي موزعين حسب الجدول التالي على مديريات التربية والتعليم
لمحافظة المفرق الثالث.

جدول رقم ( )2وصف افراد عينة الدراسة من خالل المعلومات الشخصية

المتغير
الجنس

المديرية

الفئة

العدد

النسبة

ذكر

32

41.6

أنثى

45

58.4

المجموع

77

100.0

القصبة

24

31.2

الغربية

30

39.0

الشرقية

23

29.9

المجموع

77

100.0

أداة الدراسة:

صمم الباحث استبأنة كأداة للدراسة مكونة من ( )93فقرة بعد اإلطالع على عدة مصادر و

مراجع علمية منها الحديدي ( ،)3139بومدين ( ،)3133وزرماس ( )3347و الخولي ()3113

موزعة على أربعة مجاالت المجال األول مجال الفلسفة المثالية ويحتوي على ( )31فقرات والمجال
الثاني مجال الفلسفة الطبيعية ويحتوي على ( )31فقرات والمجال الثالث مجال الفلسفة الواقعية

ويحتوي على ( )3فقرات والمجال الرابع مجال الفلسفة البراجماتية ويحتوي على ( )31فق ارت.
صدق األداة:

قام الباحث بعرض االستبانة بصورتها األولية على مجموعة من ذوي الخبرة واإلختصاص

لحساب صدق األداة (صدق المحتوى) وكان وعددهم خمسة محكمين من أساتذة الجامعة األردنية
وخبراء في و ازرة التربية والتعليم.
ثبات األداة:

ولحساب ثبات األداة قام الباحث باستخدام معامل ثبات كرونباخ الفا كما هو موضح في

الجدول التالي:
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جدول ( )3نتائج ثبات مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم
محافظة المفرق من وجهة نظرهم بأسلوب (كرونباخ الفا).

الرقم

الفلسفة

عدد الفقرات

قيمة الفا كرونباخ

3

الفلسفة المثالية

31

1.771

3

الفلسفة الطبيعية

31

1.237

9

الفلسفة الواقعية

3

1.215

5

الفلسفة البراجماتية

31

1.753

الكلي

93

1.471

يبين الجدول رقم( )9أن المجاالت تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت

لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق
من وجهة نظرهم حيث بلغت قيمة الثبات للمجاالت ككل  1.471كما بلغت قيم الثبات 1.771
للفلسفة المثالية و 1.237للفلسفة الطبيعية و 1.215للفلسفة الواقعية و 1.753للفلسفة البراجماتية
وتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية ألغراض مثل هذه الدراسة وتشير إلى قيم ثبات مناسبة.
المعالجة اإلحصائية:

استخدم الباحث الحزمة اإلحصائية ) (spssحيث استخدم المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية والنسب المئوية لإلجابة على السؤال األول ،واستخدم اختبار ) (T testوتحليل التباين
اإلحادي اختبار المقارنات البعدية لإلجابة على السؤال الثاني.
عرض النتائج ومناقشتها:

لإلجابة على السؤال األول( :ما هي الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات
التربية والتعليم لمحافظة المفرق من وجهة نظرهم من بين الفلسفات التالية (المثالية ،البراجماتية،

الواقعية والطبيعية)؟
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يبين جدول ( )4المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية
الرياضية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق من وجهة نظرهم مرتبة ترتيباً تنازلياً
األهمية

الرقم

الفلسفة

المتوسط الحسابي

األنحراف المعياري

1

الفلسفة المثالية

4.18

0.45

83.60

4

الفلسفة البراجماتية

4.16

0.41

83.20

مرتفع

3

الفلسفة الواقعية

13.8

0.46

76.00

مرتفع

3

2

الفلسفة الطبيعية

3.78

0.46

75.60

مرتفع

4

الكلي

3.98

0.35

79.60

مرتفع

النسبية

المستوى

الرتبة

مرتفع

1
2

يالحظ من الجدول ( )5أن مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات

التربية والتعليم لمحافظة المفرق من وجهة نظرهم كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ()9.34

تروحت المتوسطات الحسابية بين
بأهمية نسبية ( ،)73.21وجاء مستوى المجاالت مرتفع ،إذ ا
( ،)9.74 – 5.34وجاءت في الرتبة األولى الفلسفة المثالية بمتوسط حسابي( )5.34وأهمية نسبية
( ،)49.21وفي المرتبة األخيرة جاءت الفلسفة الطبيعية بمتوسط حسابي ( )9.74بأهمية نسبية
( .)74.21وتتفق هذه النتيجة مع دراسة التور "  )3349( "Latourالي أجراها على عينة من
معلمي التربية الرياضية في الواليات المتحدة االمريكية ،وخلصت إلى أن الهوية الفلسفية للمعلمين

تتجه نحو الفلسفة المثالية بشكل عام ،ودراسة الخولي ( )3113التي أج ارها على عينه من أعضاء
هيئة التدريس في جامعة حلوان بالقاهرة والتي اثبت فيها أن المدرسين يتجهون إلى التوجه التقليدي

المثالي كما أنها تتفق أيضاَ مع نتيجة دراسة كريسانتوبولس( Chrissanthopoulos ،)3334أن
نظام المعتقدات الفلسفية لهؤالء القادة كانت تتصل بالمذهب المثالي بالنسبة لرؤية العالم ،والتربية
العامة ،والتربية البدنية.

يرى الباحث أن هناك العديد من األعمال والممارسات التي تمارس من قبل معلمي التربية

الرياضية أنطلقت من توجهات ومعتقدات الفلسفة المثالية ،ودعمت الحصول على هذه النتيجة ،حيث

أن معظم معلمي التربية الرياضية مشاركين ومنذ عام 3112م بجائزة الملك عبدهللا للياقة البدنية،

وقد حصلوا على نتائج متقدمة على مستوى المملكة والمديرية ،بل أن نسبة المشاركة في بعض
المدارس وصلت إلى  %311من عدد طالب المدرسة ،وهذا يؤكد اهتمامهم باللياقة البدنية ،وأن
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اختيار الطلبة المشاركين جاء حسب الرغبة الشخصية واستعدادهم الطبيعي ،وهم أيضا الذين

يشاركون بالمسابقات األنشطة الرياضية على مستوى الو ازرة والمديرية ،وهذا يعزز التعاون ،والروح

الجماعية ،اإلرادة الحرة ،واإلستقاللية في اللعب ،والشعور بالسعادة ،والحظ أيضاً ومن خالل عملة
مشرفاً للتربية الرياضية في هذه المديريات ،أن معظم معلمي التربية الرياضية يتبعون قواعدا للسلوك
متفق عليها مسبقاً مع الطلية ،بهدف اإللتزام باألنظمة ،التعليمات ،والقوانين الرياضية بشكل عام .

فاإلهتمام باللياقة البدنية ،والسماح للطلبة باختيار األنشطة الرياضية حسب الرغبة واالستعدادات

الطبيعية ،وتحقيق السعادة ،والروح الجماعية ،واإلرادة الحرة ،واالستقاللية في اللعب ،واإللتزام

بالقوانين واألنظمة والتعليمات خالل ممارسة األنشطة الرياضية ،ما هو إال تطبيق عملي وحقيقي

لتوجهات ومعتقدات الفلسفة المثالية.
لإلجابة على السؤال الثأني( :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05

بين الفلسفات التالية( :المثالية ،البراجماتية ،الواقعية والطبيعية) السائدة لدى معلمي التربية الرياضية
في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس،

سنوات الخدمة ،المستوى التعليمي والمديرية).

أوال :متغير الجنس :تم تطبيق اختبار  tعلى مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية

في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق من وجهة نظرهم تبعاً لمتغير الجنس ،والجدول ()3
يبين النتائج.
الجدول ( )9نتائج اختبار "ت" للفروق بين متوسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية
الرياضية في مديريات التربية والتعليم محافظة المفرق من وجهة نظرهم تبعاً لمتغير الجنس
الفلسفة
الفلسفة المثالية
الفلسفة الطبيعية
الفلسفة الواقعية
الفلسفة البراجماتية

الجنس

العدد

المتوسط

الحسابي

األنحراف المعياري

ذكر

32

4.13

0.53

أنثى

45

4.22

0.38

ذكر

32

3.77

0.54

أنثى

45

3.79

0.40

ذكر

32

3.80

0.54

أنثى

45

3.80

0.40

ذكر

32

3.98

0.44

611

قيمة ت

مستوى الداللة

1.43

1.532

1.32

1.475

1.15

1.322

9.97

*1.113
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الفلسفة

الكلي

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

منصور الحراحشة

األنحراف المعياري

أنثى

45

4.28

0.35

ذكر

32

3.92

0.42

أنثى

45

4.02

0.28

قيمة ت

1.25

مستوى الداللة

1.335

(*) فروق المتوسطات دالة عند مستوى 1.14

تشير النتائج في الجدول ( )3إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )1.14 ≤αبينما توسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في المفرق من

وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغير الجنس ،وذلك استناداً إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت
( ، )3.34وبمستوى داللة ( )1.335للدرجة الكلية حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائياً  ،كما
بلغت قيمة ت المحسوبة ( )1.43بمستوى داللة ( )1.532للفلسفة المثالية و ( )1.32بمستوى

داللة ( )1.475للفلسفة الطبيعية و ( )1.15بمستوى داللة ( )1.322للفلسفة الواقعية حيث تشير
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.14 ≤αألن قيم مستوى الداللة

المحسوبة كانت أكبر من

 1.14بإستثناء الفلسفة البراجماتية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة

( )9.97بمستوى داللة ( )1.113حيث تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )1.14 ≤αألن قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت أقل من  1.14بحيث أن داللة الفروق

كانت لصالح األناث الذين كان متوسطهم الحسابي هو األكبر.

وهذه النتيجة مشابهه لنتيجة الحديدي( ،)3139بدراسته التي أكدت عدم وجود فرق ذات داللة

إحصائية تعزى لمتغيرات (الجنس والمؤهل العلمي).

ثأنيا :سنوات الخدمة :تم حساب المتوسطات الحسابية ،واألنحرافات المعيارية ،الستجابات أفراد
عينة الدراسة على المجاالت تبع ًا لمتغير سنوات الخدمة ،والجدول ( )31يبين النتائج.

الجدول ( )11المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية
الرياضية في مديريات التربية والتعليم محافظة المفرق من وجهة نظرهم تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
الفلسفة

الفلسفة المثالية

سنوات الخدمة

العدد

المتوسط الحسابي

األنحراف المعياري

أقل من  4سنوات

23

4.07

0.55

من  4سنوات إلى أقل من  31سنوات

25

4.18

0.41

من  31سنوات إلى أقل من  34سنوات

18

4.39

0.39
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سنوات الخدمة

العدد

المتوسط الحسابي

األنحراف المعياري

من  34سنة فأكثر

11

4.08

0.33

أقل من  4سنوات

23

3.84

0.47

من  4سنوات إلى أقل من  31سنوات

25

3.88

0.46

من  31سنوات إلى أقل من  34سنوات

18

3.73

0.41

من  34سنة فأكثر

11

3.53

0.44

أقل من  4سنوات

23

3.81

0.48

من  4سنوات إلى أقل من  31سنوات

25

3.87

0.43

من  31سنوات إلى أقل من  34سنوات

18

3.77

0.40

من  34سنة فأكثر

11

3.67

0.59

أقل من  4سنوات

23

4.17

0.49

من  4سنوات إلى أقل من  31سنوات

25

4.16

0.40

من  31سنوات إلى أقل من  34سنوات

18

4.22

0.39

من  34سنة فأكثر

11

4.05

0.32

أقل من  4سنوات

23

3.97

0.43

من  4سنوات إلى أقل من  31سنوات

25

4.02

0.35

من  31سنوات إلى أقل من  34سنوات

18

4.03

0.25

من  34سنة فأكثر

11

3.83

0.30

الفلسفة

الفلسفة الطبيعية

الفلسفة الواقعية

الفلسفة البراجماتية

الكلي

يالحظ من الجدول ( )31وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى
معلمي التربية الرياضية في األردن من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغير سنوات الخدمة،
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()≤0.05α
تم تطبيق تحليل التباين األحادي ( ،)one way ANOVAوالجدول ( )33يبين ذلك:

جدول ( )11نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية
الفلسفة
الفلسفة
المثالية
الفلسفة

الرياضية في األردن من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغيرسنوات الخدمة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

1.21

3

0.40

داخل المجموعات

14.27

73

0.20

الكلي

15.48

76

بين المجموعات

1.07

3
612

0.36

قيمة ف
2.07

1.76

مستوى الداللة
0.112

0.163
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الفلسفة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

الطبيعية

داخل المجموعات

14.88

73

0.20

الكلي

15.95

76

بين المجموعات

0.35

3

0.12

داخل المجموعات

15.85

73

0.22

الكلي

16.20

76

بين المجموعات

0.20

3

0.07

داخل المجموعات

12.84

73

0.18

الكلي

13.05

76

بين المجموعات

0.33

3

0.11

داخل المجموعات

8.85

73

0.12

الكلي

9.18

76

الفلسفة
الواقعية
الفلسفة
البراجماتية

الكلي

قيمة ف

0.53

0.39

0.91

مستوى الداللة

0.662

0.762

0.443

تشير النتائج في الجدول ( )33إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1.14 ≤αبين متوسطات الدرجة الكلية لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في
المفرق من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغير سنوات الخدمة  ،وذلك استناداً إلى قيمة ف
المحسوبة إذ بلغت ( ،)1.33وبمستوى داللة ( )1.559حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائياً ألن

مستوى الداللة المحسوبة كان أكبر من ، 1.14كذلك بلغت قيمة ف المحسوبة ( )3.17بمستوى
داللة ( )1.333للفلسفة المثالية و ( )3.72بمستوى داللة ( )1.329للفلسفة الطبيعية و ()1.49

بمستوى داللة ( )1.223للفلسفة الواقعية و ( )1.93بمستوى داللة ( )1.559للفلسفة البراجماتية
حيث تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.14 ≤αألن قيم

مستوى الداللة المحسوبة كانت أكبر من .1.14

ويرى الباحث أن أسباب الحصول على هذه النتيجة جاءت ألن المعلمات في مديريات التربية

والتعليم في محافظة المفرق يستخدمن األسلوب العلمي (اإلستقصاء) عند تدريس التربية الرياضية،
فهن باألصل أي األناث يحصلن على أفضل النتائج في الثانوية العامة ،وأنعكس هذا على الطالبات
في المدارس حيث تم تشجيع الطالبات على اإلهتمام بالجانب العلمي األكاديمي ،وهذا بدورة يشجع
على ممارسة الطالبات باألنشطة الرياضية بحرية تامة ،وأن األلعاب المختارة في التدريس والتدريب
تتم حسب طبيعة البيئة االجتماعية ،فهي غير مخالفة للقيم والعادات االجتماعية ،وأن معظم
المشاركات في األلعاب واألنشطة الرياضية من طالبات المرحلة األساسية الدنيا للصفوف (الخامس
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والسادس والسابع )األساسي ،وخاصة سباق اختراق الضاحية ،والقدم الخماسي ،وجائزة الملك عبدهللا
للياقة البدنية .فاإلهتمام بالجانب األكاديمي ،وتشجيع الطالبات على ممارسة األنشطة الرياضية،
والتركيز على األلعاب الصغيرة ،والمرحلة األساسية الدنيا واإلهتمام بها ،والمحافظة على االلتزام

بالتعليمات ،والقوانين الرياضية ،وتحسن العالقة الجيدة مع الطالبات ومعلمات التربية الرياضية
خالل ممارسة األنشطة الرياضية ،ما هو إال تطبيق عملي وحقيقي لمعتقدات وتوجهات الفلسفة
البراجماتية.
ثالثا :المستوى التعليمي:

تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،الستجابات أفراد عينة الدراسة على

المجاالت تبعاً لمتغير المستوى التعليمي ،والجدول ( )33يبين النتائج.

الجدول ( )12المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية
الرياضية في مديريات التربية والتعليم محافظة المفرق من وجهة نظرهم تبعاً لمتغير المستوى التعليمي
الفلسفة

الفلسفة المثالية

الفلسفة الطبيعية

الفلسفة الواقعية

الفلسفة البراجماتية

الكلي

المستوى التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي

األنحراف المعياري

ماجستير

30

4.21

0.44

بكالوريوس

35

4.15

0.50

دبلوم كلية مجتمع

12

4.20

0.36

ماجستير

30

3.88

0.45

بكالوريوس

35

3.70

0.48

دبلوم كلية مجتمع

12

3.78

0.41

ماجستير

30

3.89

0.46

بكالوريوس

35

3.71

0.46

دبلوم كلية مجتمع

12

3.85

0.46

ماجستير

30

4.21

0.36

بكالوريوس

35

4.07

0.47

دبلوم كلية مجتمع

12

4.28

0.35

ماجستير

30

4.05

0.28

بكالوريوس

35

3.91

0.40

دبلوم كلية مجتمع

12

4.03

0.32
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يالحظ من الجدول ( )33وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى

معلمي التربية الرياضية في األردن من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغير المستوى التعليمي،
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة()≤0.05α
تم تطبيق تحليل التباين األحادي ( ،)one way ANOVAوالجدول ( )39يبين ذلك:
جدول ( )13نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية

الرياضية في مديريات التربية والتعليم محافظة المفرق من وجهة نظرهم تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

الفلسفة
الفلسفة
المثالية
الفلسفة

الطبيعية
الفلسفة
الواقعية
الفلسفة
البراجماتية

الكلي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

0.06

2

0.03

داخل المجموعات

15.42

74

0.21

الكلي

15.48

76

بين المجموعات

0.50

2

0.25

داخل المجموعات

15.45

74

0.21

الكلي

15.95

76

بين المجموعات

0.55

2

0.27

داخل المجموعات

15.65

74

0.21

الكلي

16.20

76

بين المجموعات

0.50

2

0.25

داخل المجموعات

12.54

74

0.17

الكلي

13.05

76

بين المجموعات

0.33

2

0.17

داخل المجموعات

8.84

74

0.12

الكلي

9.18

76

قيمة ف

مستوى الداللة

0.14

0.867

1.21

1.29

1.49

1.40

0.305

0.281

0.232

0.254

تشير النتائج في الجدول ( )39إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1.14 ≤αبين متوسطات الدرجة الكلية لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في

المفرق من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغير المستوى التعليمي  ،وذلك استناداً إلى قيمة ف
المحسوبة إذ بلغت ( ، )3.51وبمستوى داللة ( )1.345حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائياً

ألن مستوى الداللة المحسوبة كان أكبر من ، 1.14كذلك بلغت قيمة ف المحسوبة ()1.35

بمستوى داللة ( )1.427للفلسفة المثالية و ( )3.33بمستوى داللة ( )1.914للفلسفة الطبيعية و
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( )3.33بمستوى داللة ( )1.343للفلسفة الواقعية و ( )3.53بمستوى داللة ( )1.393للفلسفة
البراجماتية حيث تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()1.14 ≤α

ألن قيم مستوى الداللة المحسوبة كأنت أكبر من 1.14
رابعا :المديرية:

تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،الستجابات أفراد عينة الدراسة على

المجاالت تبعاً لمتغيرالمديرية ،والجدول ( )35يبين النتائج.

الجدول ( )14المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية
الرياضية في مديريات التربية والتعليم محافظة المفرق من وجهة نظرهم تبعاً لمتغير المديرية
الفلسفة

الفلسفة المثالية

الفلسفة الطبيعية

الفلسفة الواقعية

الفلسفة البراجماتية

الكلي

المديرية

العدد

المتوسط الحسابي

األنحراف المعياري

القصبة

24

4.23

0.40

الغربية

30

4.16

0.50

الشرقية

23

4.18

0.44

القصبة

24

3.80

0.43

الغربية

30

3.62

0.47

الشرقية

23

3.97

0.41

القصبة

24

3.82

0.41

الغربية

30

3.67

0.52

الشرقية

23

3.94

0.41

القصبة

24

4.15

0.41

الغربية

30

4.21

0.47

الشرقية

23

4.10

0.35

القصبة

24

4.00

0.30

الغربية

30

3.92

0.40

الشرقية

23

4.05

0.33

يالحظ من الجدول ( )35وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى
معلمي التربية الرياضية في األردن من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغير المديرية ،ولتحديد
فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )≤0.05αتم تطبيق
تحليل التباين األحادي ( ،)one way ANOVAوالجدول ( )34يبين ذلك:
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جدول ( )11نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات مجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية
الرياضية في مديريات التربية والتعليم محافظة المفرق من وجهة نظرهم تبعاً لمتغير المديرية.

الفلسفة
الفلسفة
المثالية
الفلسفة

الطبيعية
الفلسفة
الواقعية
الفلسفة
البراجماتية

الكلي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

0.06

2

0.03

داخل المجموعات

15.42

74

0.21

الكلي

15.48

76

بين المجموعات

1.57

2

0.79

داخل المجموعات

14.38

74

0.19

الكلي

15.95

76

بين المجموعات

0.92

2

0.46

داخل المجموعات

15.28

74

0.21

الكلي

16.20

76

بين المجموعات

0.16

2

0.08

داخل المجموعات

12.89

74

0.17

الكلي

13.05

76

بين المجموعات

0.23

2

0.12

داخل المجموعات

8.95

74

0.12

الكلي

9.18

76

قيمة ف

مستوى الداللة

0.15

0.859

4.04

2.23

0.46

0.96

*0.022

0.114

0.633

0.386

تشير النتائج في الجدول ( )34إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1.14 ≤αبين متوسطات الدرجة الكلية لمجاالت الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في
األردن من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعاً لمتغير المديرية ،وذلك استناداً إلى قيمة ف المحسوبة
إذ بلغت ( ، )0.96وبمستوى داللة ( )1.942حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيا ألن مستوى
الداللة المحسوبة كان أكبر من ، 1.14كذلك بلغت قيمة ف المحسوبة ( )1.34بمستوى داللة

( )1.443للفلسفة المثالية و( )3.39بمستوى داللة ( )1.335للفلسفة الواقعية و ( )1.52بمستوى
داللة ( )1.299للفلسفة البراجماتية حيث تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )1.14 ≤αألن قيم مستوى الداللة المحسوبة كأنت أكبر من  1.14باستثناء
الفلسفة الطبيعية حيث بلغت قيمة ف المحسوبة ( )5.15بمستوى داللة ( )1.133حيث تشير إلى
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.14 ≤αألن قيم مستوى الداللة المحسوبة
كأنت أقل من .1.14

ولتحديد مصادر الفروق في الفلسفة الطبيعية فقد استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

ويوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار

جدول ( )11نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق في مجال
الفلسفة الطبيعية تبعا لمتغير المديرية

الفلسفة
الفلسفة الطبيعية

المتوسط الحسابي

المديرية

الغربية

3.80

القصبة

*

3.62

الغربية

3.97

الشرقية

الشرقية

*

تشير نتائج الجدول ( )32إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في مجال الفلسفة الطبيعية

بين معلمي التربية الرياضية في مديرية القصبة والمديرية الشرقية بحيث أن داللة الفروق كأنت
لصالح المديرية الشرقية صاحبة المتوسط األعلى ،كذلك فقد ظهرت فروق بين معلمي مديرية
القصبة ومعلمي المديرية الغربية ،بحيث أن داللة الفروق كانت لصالح المديرية الغربية صاحبة

المتوسط االعلى وكما هو مبين في الجدول .وتفسير ذلك يأتي ألن خصائص وميزات بيئة مديريتي
البادية الشمالية الشرقية الغربية تناسب وتدعم متطلبات ومعتقدات الفلسفة الطبيعية من حيث أنها

تشجع الطالب على ممارسة األنشطة الرياضية بحرية تامة وبدون قيود ،وتشبع رغباتهم وتلبي
حاجاتهم وتساعد على الراحة النفسية مقارنة ببيئة وخصائص مديرية التربية والتعليم للواء القصبة ث
االزدحام العمراني واالكتظاظ السكاني وغيرها من مشاكل الحياة المدنية األكثر تقدما وتقيداً بنفس

الوقت .

نتائج الدراسة:

 .3الفلسفة المثالية هي الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم
لمحافظة المفرق ،حيث احتلت المرتبة األولى بين الفلسفات بمتوسط حسابي ( )5134واهمية

نسبية ( ،)49121تليها الفلسفة البراجماتية ،ثم الفلسفة الواقعية ،وفي المرتبة األخيرة جاءت
الفلسفة الطبيعية بمتوسط حسابي( )9174وأهمية نسبية (.)74.21

 .3ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسطات مجاالت

الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة المفرق تبعا لمتغير الجنس ،بإستثناء
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الفلسفة البراجماتية حيث تشير النتائج إلى فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

) )α≤0.05وأن داللة الفروق كانت لصالح األناث.

 .9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسطات مجاالت
الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة المفرق تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
 .5ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسطات مجاالت
الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة المفرق تبعاً لمتغير المستوى

التعليمي.

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسطات مجاالت
الفلسفة السائدة لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة المفرق تبعاً لمتغير المديرية،
بإستثناء الفلسفة الطبيعية حيث تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي
التربية الرياضية في مديرية القصبة والمديرية الشرقية لصالح الشرقية ،وبين المديرية الغربية

والمديرية الشرقية لصالح المديرية الشرقية.
االستنتاجات:

 .3يتبنى معظم معلمي التربية الرياضية معتقدات ،وتوجهات الفلسفية المثالية ،ويطمحون للوصول

إليها عند تدريس مناهج التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق ،ويعود
ذلك في تشابه ظروف العمل وتحدياته ،وخصائص الطلبة من ميول ،واتجاهات وحاجاتهم
المشتركة.

 .3معلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق ال يختلفون فيما بينهم،
سواء كانوا ذكو اًر أو أناثا ،أو كانوا من ذوي الخبرات الطويلة أو القصيرة والمستوى التعليمي

العالي ،أو المتدني في تتبني التوجهات الفلسفية المختلفة مجاالت الدراسة (المثالية ،الطبيعية،
البراجماتية ،الوجودية) بالرغم أنهم تخرجوا من جامعات مختلفة ويسكنون مناطق عدة في
المملكة األردنية الهاشمية.

التوصيات:

 .3عقد دورات وورش تثقيفية لمعلمي التربية الرياضية حول معتقدات ،وتوجيهات المذاهب
الفلسفية المختلفة ،وخاصة الحديثة منها ،وتبني المناسب منها والمتفق مع البيئة التعليمية في

محافظة المفرق.
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 .3تضمين مناهج التربية الرياضية عند تصميمها ،وتطويرها بمعتقدات ،وتوجيهات المذاهب
الفلسفية المختلفة وخاصة الحديثة منها.

 .9إجراء مزيد من الدراسات العلمية في هذا المجال ،وخاصة مجال مناهج التربية الرياضية
وأساليب التدريس الحديثة.
 .5تزويد معلمي التربية الرياضية بآخر المستجدات في العملية التعليمية من خالل المصادر
المتاحة.
المراجع:

 إبراهيم ،خليل إسماعيل .)3131( .أسس فلسفة التربية الرياضية على ضوء الفهماالجتماعي ،دار دجلة ،عمأن ،األردن ،ط.3

 الخطيب ،منذر هاشم .)3117( .المناهج التربوية ومناهج التربية الرياضية ،جامعة بغداد،كلية التربية الرياضية.

 -الحديدي ،محمود عبد الرحمن .)3139( .الفلسفة السائدة لدى مدرسي كليات التربية

الرياضية في الجامعات األردنية (رسالة ماجستير) ،الجامعة األردنية ،مجلة العلوم التربوية،

مجلد ،51ملحق.5

 الخولي ،امين أنور .)3113( .التوجهات الفلسفية ألعضاء هيئة تدريس كلية التربيةالرياضية للبنين بجامعة حلوأن بالقاهرة نحو التربية الرياضية( ،دراسة استطالعية) ،المجلة

العلمية للتربية البدنية والرياضية ،العدد ،51جامعة حلوأن ،القاهرة.

 الخولي ،امين أنور .)3113( .أصول التربية البدنية والرياضية (المدخل والتاريخ والفلسفة)،دار الفكر العربي ،القاهرة،

 بومدين ،محفار .)3133( .فلسفة التربية الرياضية ،معهد التربية الرياضية ،تاريخ االطالعwww.vitaminedz.org /Articles_62_578719_16_1.html ،3132/33/34

 حسن ،المتوكل على هللا .)3135( .بناء قائمة للتوجهات الفلسفية التربوية لمعلمي التربيةالرياضية ،المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ،ص  – 551ص.951

 -حسين ،االء عبد هللا .)3113( .االتجاهات الفلسفية السائدة لدى أعضاء الهيئة التدريسية

في كلية اقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل ،مجلة الرافدين للعلوم الرياضية،

.)43(34
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منصور الحراحشة

 -خيري ،صبري محمد خليل .)3132( .فلسفة التربية البدنية المقارنة ،جامعة الخرطوم.

 عبد النبي ،صابر عبد الغني .)3117( .التوجهات الفلسفية التربوية السائدة لدى طالبجامعة حلوأن وعالقتها باهتماماتهم الترويحية( ،رسالة دكتوراه) كلية التربية الرياضية ،جامعة
حلوأن ،القاهرة.

 عوضين ،احمد عبده .)3113( .اتخاذ القرار وعالقته بالتوجهات الفلسفية التربوية للقادةاإلداريين بمراكز الشباب بمحافظة دمياط (رسالة ماجستير) ،جامعة حلوأن ،كلية التربية

الرياضية للبنين ،القاهرة.

 -ناصر ،محمد .)3331( .مقدمة في التربية ،دارعمان ،عمان.

 وزرماس ،إبراهيم .الحياري ،حسن .)3347( .التربية الرياضية وجذورها الفلسفية ،دار االملللطباعة والنشر ،األردن.
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