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األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية :دراسة تطبيقية على معلمي التربية الرياضية في
محافظة الكرك
Functionality of the Physical Education Teachers: A case Study of
Physical Education Teachers in Karak Governorate
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تاريخ التسليم ،(2015/10/23) :تاريخ القبول(2016/7/31) :
ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إل ى مس توى األداء ال وظيفي ل دى معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي
محافظة الكرك جنوب األردن .حيث قام الباحثون بتطوير مقياس لتحدي د مس توى األداء ال وظيفي
ل دى معلم ي ومعلم ات التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك .تك ون مجتم ع الدراس ة م ن جمي ع
معلمي ومعلمات التربية الرياض ية ف ي الم دارس الحكومي ة ف ي م ديريات التربي ة والتعل يم التابع ة
لمحافظ ة الك رك للع ام الدراس ي  2012/2011وبل غ ع ددھم ) (232معل م ومعلم ة م ن المعين ين
رس ميا ف ي وزارة التربي ة والتعليم،أم ا عين ة الدراس ة ت م اختيارھ ا بالطريق ة العش وائية وبل غ ع دد
أعضاءھا ) 100معلم ومعلمة ،وتمث ل م ا نس بته ) (%43م ن مجتم ع الدراس ة األص لي م وزعين
حسب متغير الدارسة المستقل .وأظھ رت النت ائج وج ود مس توى أداء وظيف ي مرتف ع ل دى معلم ي
التربية الرياضية في محافظة الكرك باستثناء من تزيد خبرتھم التدريسية ع ن 20س نه ،وباس تثناء
مج ال المس ؤولية المجتمعي ة وأن اخ تالف الج نس ال ي ؤدي إل ى اخ تالف مس توى األداء ال وظيفي
عن د معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك .وأوص ى الب احثون بإدخ ال مف اھيم العم ل
المجتمع ي وإب راز المس ؤولية المجتمعي ة وأھميتھ ا وذل ك خ الل مس اقات إع داد معلم ي التربي ة
الرياضية وعن طريق عقد دورات تدريبي ة أثن اء الخدم ة تعط ي معل م التربي ة الرياض ية المعرف ة
الكاملة حول كيفية القيام بأدوار اجتماعية فعالة.

الكلمات المفتاحية :األداء الوظيفي ،معلمي التربية الرياضية.

1

Published by Arab Journals Platform, 2016

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 11, Art. 2

 2128ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية"...... :

Abstract
The aim of this study was to determine the level of functionality of
physical education teachers in the province, and has sought to reveal the
impact of gender and experience training on job performance of physical
education teachers in Karak governorate. The researcher developed a
scale to determine the level of job performance of teachers of Physical
Education in the Karak governorate. The study population of all teachers
of physical education in public schools in the school districts of Karak
)governorate for the academic year 2011/2012 and numbered (232
teachers who are officially designated in the Ministry of Education, the
study sample was selected randomly and the number of its members (100
teachers). The researchers recommended to introducing the concepts of
community work and to highlight the social responsibility and its
importance during the preparation courses of physical education teachers
and by holding in-service training courses give physical education
teacher full knowledge about how to do effective social roles.
Keywords: Functionality, Physical Education Teachers.
المقدمة
يشكل التغير السريع الذي تواجه المنظمات على اختالف أنواعھا ،تحديا ً كبيراً يتمثل في
حاجتھا لتحسين مستوى أدائھا حتى يتسنى لھا التأقلم مع متطلبات التغير ،حيث ال تقتصر
التغيرات التنظيمية على إدخال األدوات والتقنيات المتطورة ،بل تشمل إحداث تغييرات في
توجھات وسلوكيات وفلسفة وسياسات المنظمة ).(Tawfiq, 2002
وتسعى المؤسسات التعليمية باستمرار لتعـزز مكانتھا التنافسية ،ويكون ذلك من خالل
محاوالت جادة لتطوير أنظمتھا كافة وتحديثھا ،ما فرض عليھا دوراً جديداً لتكون قادرة على
تلبية متطلبات عصر التكنولوجيا والمعرفة ،كما انه ال يمكن ألي مؤسسة تعليمية أن تنظـر فـي
تحسين الجودة والكفاءة في أنظمتھا دون تمكين المعلمين بما يستجد من تطورات ،حيث ينعكس
ما يقدمونـه المعلمين مـن خدمات تعليمية وسمعة وكفاءة علمية على المؤسسة تعليمية ،فالمعلمين
يمثلون محوراً أساسيا ً من محاور االرتكاز في العمـل التربوي ،وعلـيھم تتوقف مدى كفاية التعليم
المدرسي وجودته ).(Helal, 1996
كما لقي األداء الوظيفي اھتمـام العديد من المؤسسات التعليمية والتربوية ،وأصبحت تؤمن
بان االھتمام بأداء الفـرد في المنظمة وإعطـائه العناية الالزمة ليصل بالمؤسسة إلى أسمى
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أھدافھا لتي تم التخطيط لھا ،كما يؤدي االھتمام باألداء الوظيفي في المؤسسة التعليمية إلى انجاز
أعمالھا بكفاءة وفعالية عالية وبأقل تكلفة ممكنة ).(Jalaluddin, 2009
كما تم تناول مفھوم األداء الوظيفي كثيرا من حي ث تعريف ه فق د عرف ه & (Hawamdeh
) Fahdawi, 2002بأن ه "مجموع ة م ن الس لوكيات اإلداري ة ذات العالق ة ،المعب رة ع ن قي ام
الموظ ف ب أداء مھمت ه وتحم ل مس ؤولياته ،وتتض من ج ودة األداء وحس ن التنفي ذ،والخبرة الفني ة،
فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء المنظمة،وااللتزام بالنواحي اإلدارية للعمل والسعي
نحو االستجابة لھا بكل حرص.
ويمكن اعتبار األداء الوظيفي من أھم البرامج في منظومة اإلدارة العلمية وسيلة ھامة في
االرتقاء باألداء ورفع مستوى العاملين حيث يعمل ذلك الى تحقيق أھداف المنظمة ،فتركز
المنظمة على األداء الوظيفي يعمل على ادراك الظروف البيئية واالجتماعية والوظيفية التي
تمكن الموظف من أداء عمله على الوجه األكمل ،فدأبت المنظمات على توجيه كافة إمكاناتھا
نحو الموظف على اعتبار انه محور العمل ومحرك اإلنتاج ،فأولته العناية والتأھيل وقبل ذلك
حسن االختيار واھتمت به ماديا ً ومعنويا ً ).(Saud & Abu Hamda, 2012
كما ويعتبر موضوع األداء الوظيفي من المواضيع الرئيسية واألساسية في نظريات التنظيم
اإلداري بصفة خاصة والسلوك التنظيمي بصفة عامة ،حيث يعد األداء الوظيفي حصيلة
لمجموعة من العناصر والصفات الداخلية والخارجية المرتبطة بالموظف والمؤثرة على أداءه
سواء كانت عناصر ترتبط بالنواحي النفسية أو الجسدية أو حتى المھارية والفنية ،تنعكس على
سلوك الموظف التنظيمي وعلى أداءه الوظيفي داخل مكان العمل ).(Al Ajala, 2009
ومن ھنا جاء موضوع األداء الوظيفي من المواضيع الحيوية في حياة األفراد والمنظمات
على حد سواء ،ذلك ألن األداء الوظيفي لكل موظف يقاس بأساليب كمية تعكس أوالً االجتھاد
والمثابرة ومدى المھارة التي يمتلكھا كل موظف ،وجدية الموظف في اكتساب الخبرات عبر
الدورات واالستفادة منھا.
أھمية الدراسة
تبرز أھمية الدراسة من اآلتي
 .1من موضوعھا والمتمثل بمعرفة "األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية ف ي محافظ ة
الكرك" بحيث انه ال يمكن التعرف على ھذه االعراض دون قياس ذلك.
 .2توجيھھ ا الھتم ام االداري ين ومش رفي التربي ة الرياض ية إل ى أھمي ة اس تخدام البيان ات
والمعلومات الت ي توج د فيھ ا لالس تفادة منھ ا ف ي التط وير المس تقبلي للخط ط معلم ي التربي ة
الرياضية.
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 .3إنھا تقدم توجيھات ومقترحات مبنية عل ى أس س علمي ة تس ھم ف ي إث راء المكتب ة العربي ة ف ي
مجال من مجاالت االدارة التربوية في المجال الرياضي.
 .4النتائج التي توصل إليھا الباح ث ق د تت يح تس اؤالت علمي ة ح ول أھمي ة التع رف عل ى ألداء
الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية ،بحيث يكون ھذا البحث ركي زة لبح وث أخ رى تبن ى
على نتائجه في مجاالت رياضية مختلفة.
مشكلة الدراسة
يع د األداء ال وظيفي للمعلم ين م ن مف ردات ادارة الم وارد البش رية البالغ ة ف ي األھمي ة،
واالھتمام به من األمور التي ت ؤدي ال ى تحقي ق األھ داف واالرتق اء بكف اءة وفاعلي ة المعلم ين ف ي
المؤسسات التعليمية ،ل ذلك تمح ورت مش كلة الدراس ة ف ي تقي يم مس توى األداء ال وظيفي للمعلم ي
التربية الرياضية في مح افظ الك رك والعوام ل الم ؤثرة في ه ،حي ث ينطل ق ھ ذا البح ث م ن اعتق اد
الباحثان بأن تقييم األداء الوظيفي لمعلمي التربية الرياضية في المملكة االردنية الھاشمية لم يصل
إلى المستوى المطلوب بل أن ھناك قصوراً في فھم ھذه العملية والمعايير التي تق وم عل ى أساس ھا
عملية األداء الوظيفي ،برغم من اھتمام الحكومة االردنية بشكل كبير بموض وع تحس ين وتط وير
األداء الوظيفي للعاملين في مؤسس ات التعليمي ة ،لم ا ل ذلك م ن أث ر كبي ر ف ي تحس ين أداء الخدم ة
واالرتقاء بمستوى األداء وزيادة كفاءته وفاعليته.
كم ا وتس ھم التربي ة الرياض ية ف ي تنمي ة وتق دم ثقاف ة األم ة وتس اعد بص فتھا لون ا م ن أل وان
التربي ة ف ي العم ل عل ي تحقي ق األھ داف التربوي ة فھ ي حلق ة ف ي سلس لة م ن العوام ل الكبي رة
والم ؤثرة الت ي تس اعد عل ي تحقي ق المث ل العلي ا للدول ة وتس ھم ف ي رس الة المجتم ع ،ورغ م ھ ذه
األھمي ة ف ي تنمي ة الف رد والمجتم ع ف إن معل م التربي ة الرياض ية ال يلق ى االھتم ام الك افي مقارنت ه
بمعلمي المناھج الدراس ية األخ رى حي ث يختل ف ال دور ال ذي يق وم ب ه ،فواجب ات ت دريس التربي ة
الرياضية تختلف كليا وجزئيا عن معطيات المواد التي ت درس داخ ل الحج رات المغلق ة ،وبالت الي
تختلف الكفاءة األدائية لمعلم التربية الرياضية عن كفايات معلمي المواد األخ رى نظ را الخ تالف
المعطيات ،من ھنا جاء اھتمام الباحثان ورغبتھما في تناول ھذا الموضوع.
أھداف الدراسة
ھدفت الدراسة للتعرف على:
 .1مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك.
 .2الفروق إالحص ائية ف ي مس توى األداء ال وظيفي ل دى معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة
الكرك تعزى لمتغيري الجنس والخبرة والتفاعل بينھما.
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أسئلة الدراسة
سعت ھذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك؟
 .2ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة) (0.05≥αف ي مس توى األداء
الوظيفي لدى معلمي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك تع زى لمتغي ري الج نس والخب رة
والتفاعل بينھما؟
الدراسات السابقة
الدراسات العربية
وفي دراسته أجرى ) (Ramadan, 2012دراسة تھـدف إلـي التعرف على المعـايير التـي
يمكـن االعتمـاد عليھـا فـي تقيـيم أداء معلـم التربيـة الرياضـية فـي ضـوء متطلبـات الجـودة
واالعتماد في التعليم  ،استخدمت الباحثة المـنھج الوصـفي التحليلـى  ،لمالئمتـه لطبيعة الدراسة ,
ثـم اسـتخدمت الباحثـة أسـلوب "دلفـاي" بجوالتـه الثالثـة والـذي يعتمـد علـي االسـتمارة فـي
اخـذ رأي الخبـراء ،وتكونت عينة الدراسة من ) (58خبير من اعضاء ھيئة التدريس القائمين
على إعداد معلم التربية الرياضية ومـن مـوجھي التربيـة الرياضـية ،وتوصلت الدراسة الى
قائمة بالمعايير التي يمكن االعتماد عليھا في تقيـيم أداء معلـم التربيـة الرياضـية فـي ضـوء
متطلبـات الجـودة واالعتمـاد فـي التعلـيم واھـم المؤشرات التي يمكن أن تحققه ،كما وتوصلت
الدراسة ايضا الى اتفاق آراء موجھي التربية الرياضية على قابلية جميع المعايير للتطبيق وقدرة
معلم التربيـة الرياضـية علـى تطبيقھا للنھوض بنفسه وبرنامجه وأھدافه.
اجرى كل من ) ،(Saud & Abu Hamda, 2012دراسة تھـدف إلـى التعرف على
مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن ،وعالقته باألداء
الوظيفي لدى المعلمين في ھذه المدارس ،واستخدم الباحثان لجمع البيانات أداتان :األولى لقياس
مستوى التراخي التنظيمي ،والثانية لقياس مستوى األداء الوظيفي ،تكونت عينة الدراسة من
) (285مديراً ومديرة و) (285معلما ً ومعلمة في المدارس الثانوية العامة في األردن ،أشارت
نتائج الدراسة الى ان مستوى األداء الوظيفي لمعلمي ھذه المدارس من وجھة نظر مديريھم جاء
متوسط ،كما كشفت النتائج عن وجود عالقة إرتباطية سلبية ذات داللة إحصائية بين مستوى
التراخي التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية العامة في األردن ،ومستوى األداء الوظيفي
لمعلمي تلك المدارس.
قام كل من ) (Mqabla at al, 2008دراسة ھدفت إلی التعرف علی مستوى دافعية
معلمي المدارس الخاصة في االردن وعالقته بأدائھم الوظيفي ،واستخدم الباحثان لجمع البيانات
أداتان :األولی للکشف عن مـستوى دافعيـة معلمـي ،أما االستبانة الثانية فقد تم بناؤھا للکشف عن
أداء معلمي ،وتكونت عينة الدراسة من ) (300معلم ومعلمة ،كما قام ثالثة معلمين ومعلمات
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بأخذ مقابل لمدير مدرسة إذ بلغ عدد المديرين ) ،(100وقد أشارت نتائج الدراسة إلی أن مستوى
الدافعية لدى معلمي المدارس األساسية الخاصة في محافظـة عمـان کـان مرتفعاﹰ ،کما أشارت
نتائج الدراسة إلی أن مستوى األداء الوظيفي لمعلمي المـدارس ألساسـية الخاصة في محافظة
عمان من وجھة نظر مديري المدارس کان مرتفعاﹰ ،وجود عالقة ايجابية دالة إحصائياﹰ بين
مستوى الدافعية واألداء الوظيفي لدى معلمي المدارس الخاصة في االردن.
اجرى ) ،(Khleifat & Matarah, 2010دراسة ھدفت إلی التعرف علی أثر ضغوط
العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن ،واستخدم
الباحثان لجمع البيانات استبانتين تم تطويرھا لتتناسب مع طبيعة الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة
من ) (331مديراً ومديرة ) (985معلما ً ومعلمة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى الضغوط
في األداء لدى المدراء كان متوسطا ً ،وھناك فـروق ذات داللـة إحصائية لمستوى ضغوط العمل
تعزى لمتغير الجنس والمستوى التعليمي والخبـرة والعمر والحالة االجتماعية.
أم ا ) (Al Sakran, 2004ق ام بدراس ة ھدفت إلی التعرف علی المن اخ التنظيم ي وعالقت ه
باألداء الوظيفي ،وق د اس تخدم الم نھج الوص في ف ي دراس ته ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن )(105
معلم ومعلمة ،وأظھرت النتائج وج ود عالق ة ب ين المن اخ التنظيم ي واألداء ال وظيفي كم ا أوج دت
الدراسة وجود توجھات إيجابية لدى أفراد العينة نحو مستوى أدائھم الوظيفي.
الدراسات االجنبية
أج رى ) (Shaari, 2002دراس ة ھدفت إلی التعرف علی الدافعي ة واألداء ال وظيفي ل دى
معلم ي الم دارس الثانوي ة واس تخدم الباح ث الم نھج الوص في لتحقي ق أھ داف دراس ته مس تخدما
استبيان لتحديد مستوى الدافعية وأخر لتحديد مستوى األداء الوظيفي ,وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
) (73معلم ومعلمة ،وقد أظھرت النتائج أن ھناك عالقة كبيرة ب ين الدافعي ة وب ين األداء ال وظيفي
باستثناء حافز اإلدارة بالتشارك حيث أظھرت النتائج عدم وجود عالقة بينه وبين األداء الوظيفي.
وف ي دراس ته أج رى ) (Ademy,2010دراس ة ھدفت إلی التعرف علی أس اليب القي ادة
واألداء ال وظيفي ل دى معلم ي الم دارس الثانوي ة العلي ا ف ي والي ة أون دو بنيجيريا،حي ث أس تخدم
الباحث المنھج الوصفي مس تخدما اس تبيان لتحدي د األس لوب القي ادي وأخ ر لتحدي د مس توى األداء
الوظيفي ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (187معل م ومعلم ة ،وأظھ رت النت ائج أن مس توى األداء
التعليمي كان متوسطا وأظھرت أن أداء المعلمين لوظائفھم يكون أفض ل تح ت القي ادة االس تبدادية
مقارنة مع األسلوب الديمقراطي واألسلوب ألتساھلي.
) (Ololube, 2010قام بدراسة ھدفت إلى تقييم الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي وأثرھم ا
ف ي الفاعلي ة الدراس ية ،حي ث اس تخدم الم نھج الوص في لتحقي ق أھ داف دراس ته مط ورا اس تبيان
خاص ،وتكونت عينة الدراسة من ) (53معل م ومعلم ة ،وق د أظھ رت النت ائج أن للرض ا ال وظيفي
أثر كبير على الفعالية التدريسية كما أظھرت وجود مستوى منخفض من الرضا عند عينة البح ث
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(11)30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مما انعكس على أدائھم ال وظيفي حي ث أظھ ر أف راد العين ة ع دم رض اھم ع ن السياس ات التعليمي ة
واإلدارية وعن األجور والمكافآت.
أجرى ) (Khazaei, 2011دراسة ھدفت إلى معرفة العالقة بين الس لوك التنظيم ي واألداء
الوظيفي لمعلمي محافظ ة مازن دران ف ي إي ران ،حي ث اس تخدم الباحث ان الم نھج الوص في لتحقي ق
أھداف دراسته مستخدما استبيان عدله لقي اس الس لوك التنظيم ي واألداء ال وظيفي ،وتكون ت عين ة
الدراسة من ) (96معلم ومعلمة ،وقد أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك عالقة إيجابي ة ب ين مكون ات
السلوك التنظيمي وأداء المعلمين كما أوجدت الدراسة أن ھناك اخ تالف ف ي األداء ال وظيفي يع ود
إلى فارق الجنس وذل ك لص الح النس اء المعلم ات وأظھ رت اتس ام األداء ال وظيفي بااليجابي ة ل دى
المعلمين.
التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من العرض الس ابق للدراس ات والبح وث الس ابقة الت ي أمك ن الوص ول إليھ ا ،أنھ ا ق د
اھتمت بدراسة األداء الوظيفي المعلمين.
واستناداً إلى ما تم عرضة من الدراسات السابقة يمكن استخالص النتائج التالية:
 .1استخدمت ھذه الدراسات في معظمھا الم نھج الوص في ،كم ا واتفق ت ف ي اس تخدام االس تبيان
كأداة لجمع البيانات والمعلومات لدراسة "األداء الوظيفي لدى المعلمين".
 .2تشابھت معظ م الدراس ات الس ابقة ف ي غالبھ ا ف ي تناولھ ا لألس اليب والمعالج ات اإلحص ائية
مستخدمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية.
 .3استفاد الباحث من مجموع ھذه الدراسات كاملة في مايلي:
 تحديد وفھم أعمق لمشكلة الدراسة. صياغة أھداف وأسئلة الدراسة. اختيار المنھجية المالئمة ألھداف الدراسة ،واألساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة علىأسئلة الدراسة.
ويرى الباحث ان أھم ما يميز دراسته عن الدراسات السابقة ھو:
أنھا من أوائل الدراسات التي تناولت األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية.
محددات الدراسة
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالمحددات التالية:
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 .1المحدد المكاني:تتح دد ھ ذه الدراس ة ف ي المنطق ة الجغرافي ة الت ي أقيم ت بھ ا وھ ي محافظ ة
الكرك.
 .2المحدد البشري :اقتصرت ھذه الدراسة على معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك.
 .3المحدد الزماني :تمت عملية جمع البيانات الخاصة بھذه الدراسة ف ي ش ھر نيس ان م ن الع ام
الدراسي .2013/2012
التعريفات اإلجرائية
األداء الوظيفي :مدى قيام معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظ ة الك رك بواجب اتھم
ومسئولياتھم المختلفة.
الواجبات الوظيفي ة :الت زام معل م التربي ة الرياض ية بالقي ام بمس ؤولياته ومھام ه الت ي ت رتبط
بوظيفته كمعلم.
السلوكيات :التصرفات التنظيمية لمعلم التربية الرياضية داخل المدرسة التي يخدم بھا.
المسؤولية المجتمعية:التزام معلم التربية الرياض ية بالقي ام ب أدوار وظيفي ة ت رتبط بمس اعدة
ودعم وخدمة المجتمع المحلي وزيادة الشراكة معه.
المنھجية وطرائق البحث )الطريقة واإلجراءات(
منھج الدراسة
قام الباحثان باستخدام المنھج الوصفي ) (Descriptive Methodمتبعا أس لوب الدراس ات
المسحية بجميع خطواته وإجراءاته كونه يتالءم مع طبيعة ھذه الدراسة الھادفة للتعرف إلى األداء
الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك.
مجتمع وعينة الدراسة
أوال :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربي ة الرياض ية ف ي الم دارس الحكومي ة
في مديريات التربية والتعل يم التابع ة لمحافظ ة الك رك للع ام الدراس ي  2013/2012وبل غ ع ددھم
) (232معل م ومعلم ة مم ن ھ م معين ين رس ميا ف ي وزارة التربي ة والتعل يم وذل ك وف ق الس جالت
الرسمية.
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جدول ) :(1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس.
الجنس
ذكر
أنثى
المجموع

العدد
98
134
232

النسبة المئوية
%42
%58
%100

ثانيا :عينة الدراسة
تم اختي ار عين ة الدراس ة بالطريق ة العش وائية وبل غ ع دد أعض اء عين ة الدراس ة ) 100معل م
ومعلمة( وتمثل ما نس بته ) (%43م ن مجتم ع الدراس ة األص لي م وزعين حس ب متغي ر الدارس ة
المستقل.
جدول ) :(2توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس.
الجنس
ذكر
أنثى
المجموع

العدد
42
58
100

النسبة المئوية
%42
%58
%100

أداة الدراسة
تم استخدام اإلستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالدراسة وفق الخطوات
التالية:
 .1تمت مراجعة الكتب والمراجع العلمية المرتبطة بموضوع "األداء الوظيفي في المجال
االداري والتربوي".
تمت مراجعة األدوات العلمية المستخدمة في جمع البيانات في الدراسات والبحوث العلمية
السابقة القريبة أو المرتبطة بموضوع دراسة الباحث كدراسة ) (Ramadan, 2012),
 ،(Hammad, 2008), (Soud & Abu Hamda 2012وغيرھا من الدراسات.
مقياس األداء الوظيفي
قام الباحثان بتصميم أداه خاصة لقياس مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية
بمحافظة الكرك وتكون المقياس بصورته النھائية من  18فقرة موزعه على أربعة مج االت تمث ل
عناصر تقييم األداء الوظيفي والواجبات الوظيفية المطلوبة من معلمي التربية,تتمثل بـما يلي:
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-

األداء التعليمي.

-

الواجبات الوظيفية.

-

السلوكيات.

-

المسؤولية المجتمعية.
وتتكون اإلستبانة من جزأين أساسيين

الجزء األول :ويختص ھذا الجزء بالمعلومات العامة ألفراد عينة الدراسة من حيث
)الجنس ،الخبرة الوظيفية(.
الجزء الثاني :فقرات مقياس "األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية" والمعدة لھذه
الدراسة.
المعامالت العلمية ألداتي الدراسة
صدق وثبات مقياس األداء الوظيفي:
قام الباحث ان باس تخدام مقي اس األداء ال وظيفي وال ذي قام ا بتص ميمه وھ و يتك ون م ن )(18
فقرة موزعة على أربعة مجاالت تمثل جوانب األداء الوظيفي ل دى معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي
محافظة الكرك.
أوال :صدق أداة قياس األداء الوظيفي :ق ام الباحث ان ب التحقق م ن ص دق المقي اس باس تخدام
صدق المحتوى حيث طلب منھم التأكد من صالحية فقراته ومجاالته حيث أشاروا إل ى ص الحيته
للتطبيق بعد اجراء التعديالت التي تم إجرائھا ليكتمل االستبيان بصورته النھائية.
ثانيا :ثبات أداة القياس :للتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحثان معادل ة )كرونب اخ ألف ا(،
حي ث تراوح ت ق يم مع امالت الثب ات للمج االت الوظيفي ة األربع ة ب ين ) (0.83 -0.77ويب ين
الجدول ) (3معامالت ثبات مقياس األداء الوظيفي.
جدول ) :(3نتائج اختبار كرونباخ ألفا لكل من مجاالت األداء الوظيفي) .ن=.(100
رقم النمط
1
2
3
4

النمط
األداء التعليمي
الواجبات الوظيفية
السلوكيات
المسؤولية المجتمعية

عدد الفقرات
4
6
4
4

قيمة كرونباخ ألفا
0.83
0.77
0.81
0.82
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يبين الجدول ) (4نتائج الثبات باستخدام اختبار كرونباخ ألف ا لك ل مج ال م ن مج االت األداء
الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك وباستعراض قيم معامالت الثبات يتبين
أنھا حققت معامالت ثبات مرتفعه وتفي بأغراض الدراسة.
تصميم الدراسة
تعتبر الدراسة الحالية دراسة وصفية مسحية ،وقد اشتملت على المتغيرات التالية:
أوال :المتغيرات المستقلة وتشمل
-

الجنس) :ذكور ،إناث(

 الخبرة الوظيفية) :أقل من  5س نوات ،م ن  10-5س نوات ،م ن  15-10س نة ،م ن -15 ،20أكثر من  20سنة(
ثانيا ً :المتغيرات التابعة
وھي مجموع استجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس "األداء الوظيفي لدى معلمي
التربية الرياضية" والمعدة لھذه الدراسة.
معيار الحكم على أداة الدراسة
معيار الحكم على مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية
تكون سلم االستجابة على فقرات اإلستبانة من خمس درجات ،وفقا ً لمقياس ليكرت الخماسي
وعلى النحو التالي:
بدرجة قليلة جداً
بدرجة قليلة
درجة متوسطة
بدرجة كبيرة جدا بدرجة كبيرة
1
2
3
4
5
تم تحديد ثالثة مستويات لألداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية وھي كاآلتي:
اقل مــن 2.5
من 3.49- 2.5
 3.5فمــا فوق

ويقابلھا اقل من %50
ويقابلھا من %69-%50
ويقابلھا  %70فما فوق

مستوى ضعيف.
مستوى متوسط.
مستوى مرتفع.

المعالجات اإلحصائية للدراسة
لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصائية متعددة وعلى النحو التالي:
-

استخدام معامل كرونباخ الفا.

-

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية.

-

تحليل التباين الثنائي واختبار توكي.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا
التس اؤل األول :م ا مس توى أداء معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك لواجب اتھم
الوظيفية؟
ولإلجاب ة ع ن ھ ذا التس اؤل فق د ت م حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
والنسب المئوية للمجاالت الفرعية المكونة لألداء ال وظيفي والمج ال الكل ي لھ ا كم ا يبين ه الج دول
).(4
جدول ) :(4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات معلمي التربية
الرياضية في محافظة الكرك على المجال الكلي لألداء الوظيفي) .ن= .(100
المجال
األداء التعليمي
الواجبات الوظيفية
السلوكيات
المسؤولية المجتمعية
المجال الكلي

المتوسط
الحسابي
4.05
4.25
4.35
2.35
3.80

األھمية
النسبية
%81
%85
%87
%47
%76

االنحراف
المعياري
0.45
0.62
0.48
0.79
0.39

مستوى
الترتيب
األداء
مرتفع
3
مرتفع
2
مرتفع
1
منخفض
4
مرتفع

تبين م ن الج دول رق م ) (4أن مج ال الواجب ات الوظيفي ة ل دى معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي
محافظة الكرك ج اء مرتفع ا ً وعل ى جمي ع المج االت ،أم ا بع د الس لوكيات فق د حص ل عل ى أھمي ة
نسبية بلغت ) (%87بعد الواجبات الوظيفية وحصل على أھمية نسبية بلغ ت ) ،(%85بع د األداء
التعليم ي وحص ل عل ى أھمي ة نس بية بلغ ت ) ،(%81المس ؤولية المجتمعي ة وحص ل عل ى أھمي ة
نسبية بلغت ) (%51.والبعد الكلي حصل على أھمية نسبية بلغت ) (%76وھذه النسب تعكس ان
أداء معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك قد جاء بمستوى مرتفع.
جدول ) :(5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجال ألداء التعليمي.
)ن= .(100
رقم
الفقرة

.1
.2
.3

مجال
األداء التعليمي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األھمية
النسبية %

امتل ك اإللم ام الكام ل بمنھ اج
التربية الرياضية
استغل وقت الحص ة المدرس ية
بشكل كامل ومثالي
أواج ه نق ص األدوات بوض ع
طرق بديلة للتدريس

مستوى
الترتيب
األداء

3.75

0.85

0.75

4

مرتفع

4.10

0.66

0.82

2

مرتفع

3.84

0.52

0.768

3

مرتفع
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رقم
الفقرة

.4

 ...تابع جدول رقم )(5
مستوى
األھمية
الترتيب
األداء
النسبية %

مجال
األداء التعليمي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اخصص بعض األي ام ألنش طة
ج ائزة المل ك عب د للياق ة
البدنية
المجال الكلي

4.51

0.92

0.902

4.05

0.45

0.81

مرتفع

1

مرتفع

يتضح من الجدول رقم ) (5ان الفقرة رقم )" (4اخصص بعض األيام ألنشطة جائزة الملك
عبد ﷲ للياقة البدنية" احتلت المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ) (4.51وبأھمية نسبية بلغت
) ،(%902ويليھا فقرة رقم )" (2استغل وقت الحصة المدرسية بشكل كامل ومثالي" ،بمتوسط
حسابي ) (4.10وبأھمية نسبية بلغت ) ،(%82بينما جاء في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم )(3
"أواجه نقص األدوات بوضع طرق بديلة للتدريس" بمتوسط حسابي ) (3.84بأھمية نسبية بلغت
) ،(%768وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )" (1امتلك اإللمام الكامل بمنھاج التربية
الرياضية" بمتوسط حسابي ) (3.75وبأھمية نسبية بلغت ) (%75في حين بلغ المتوسط الكلي
للمجال ) (4.05وبأھمية نسبية بلغت ).(%81
جدول ) :(6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجال الواجبات
الوظيفية) .ن= .(100
رقم
الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5

مجال
الواجبات الوظيفية

التزم بمواعيد الحضور
والمغادرة
التزم بالتخطيط اليومي
التزم بوضع الخطط الشھرية
والفصلية
التزم بواجبات المناوبة
التزم بحصص اإلشغال
المجال الكلي

األھمية
النسبية

الترتيب

مستوى
األداء

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

مرتفع

4.35

0.52

0.87

مرتفع
مرتفع

4.18
4.34

0.83
0.67

0.83
0.86

4
2

مرتفع
مرتفع
مرتفع

4.14
4.24
4.25

0.87
0.89
0.62

0.51
0.84
0.85

5
3

يتضح من الجدول رقم ) (6ان الفقرة رقم )" (1التزم بمواعيد الحضور والمغادرة" احتلت
المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ) (4.35وبأھمية نسبية بلغت ) ،(%87ويليھا فقرة رقم )(3
"التزم بوضع الخطط الشھرية والفصلية" ،بمتوسط حسابي ) (4.34وبأھمية نسبية بلغت
) ،(%86بينما جاء في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم )" (2التزم بالتخطيط اليومي" بمتوسط
حسابي ) (4.18بأھمية نسبية بلغت ) ،(%83وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )" (4التزم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(11)30

13

Published by Arab Journals Platform, 2016

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 11, Art. 2

 2140ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية"...... :

بواجبات المناوبة" بمتوسط حسابي ) (4.14وبأھمية نسبية بلغت ) (%51في حين بلغ المتوسط
الكلي للمجال ) (4.25وبأھمية نسبية بلغت ).(%85
جدول ) :(7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجال السلوكيات.
)ن= .(100
رقم
الفقرة
أتع اون م ع ال زمالء ف ي
.1
المدرسة
أتقيد بقواعد العمل الرسمي.
.2
امتلك الرغبة بتطوير ق دراتي
.3
األكاديمية
أمتل ك الرغب ة بالمش اركة ف ي
.4
اتخ اذ الق رار عل ى مس توى
المدرسة
المجال الكلي
مجال السلوكيات

المتوسط
الحسابي
4.32

مستوى
االنحراف األھمية
الترتيب
األداء
المعياري النسبية
مرتفع
3
0.86 0.77

4.28
4.39

0.57
0.68

0.85
0.87

4
2

مرتفع
مرتفع

4.41

0.91

0.88

1

مرتفع

4.35

0.48

0.87

مرتفع

يتضح من الجدول رقم ) (7ان الفقرة رق م )" (4أمتل ك الرغب ة بالمش اركة ف ي اتخ اذ الق رار
عل ى مس توى المدرس ة" احتل ت المرتب ة األول ى ،بمتوس ط حس ابي ) (4.41وبأھمي ة نس بية بلغ ت
) ،(% 88ويليھ ا فق رة رق م )" (3امتل ك الرغب ة بتط وير ق دراتي األكاديمي ة" ،بمتوس ط حس ابي
) (4.39وبأھمي ة نس بية بلغ ت ) ،(% 87بينم ا ج اء ف ي المرتب ة قب ل األخي رة الفق رة رق م )(1
"أتع اون م ع ال زمالء ف ي المدرس ة" بمتوس ط حس ابي ) (4.32بأھمي ة نس بية بلغ ت )،(%86
وج اءت ف ي المرتب ة األخي رة الفق رة رق م )" (2أتقي د بقواع د العم ل الرس مي" بمتوس ط حس ابي
) (4.28وبأھمية نسبية بلغت ) (%85في حين بلغ المتوسط الكلي للمجال ) (4.35وبأھمية نسبية
بلغت ).(%87
جدول ) :(8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجال المسؤولية
المجتمعية) .ن= .(100
مجال المسؤولية
رقم
المجتمعية
الفقرة
أشارك بصفه مستمرة في
.1
البطوالت الخارجية
أشارك في البطوالت
.2
المنظمة من قبل الجھات
الخارجية كالشركات
الداعمة

المتوسط
الحسابي
2.31

االنحراف
المعياري
0.81

2.46

0.68

األھمية الترتيب مستوى
األداء
النسبية
منخفض
3
0.46
0.49

1

منخفض
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 ...تابع جدول رقم )(8

مجال المسؤولية
رقم
المجتمعية
الفقرة
أشارك في أنشطة الكشافة
.3
التزم بتدريب الفرق على
.4
مستوى المديرية خارج
أوقات الدوام الرسمي
المجال الكلي

المتوسط
الحسابي
2.27
2.37

االنحراف
المعياري
0.61
0.84

2.35

0.79

مستوى
األھمية
الترتيب
األداء
النسبية
منخفض
4
0.45
منخفض
2
0.47
0.47

منخفض

يتضح من الجدول رقم ) (8ان الفقرة رقم )" (2شارك في البطوالت المنظمة من قبل
الجھات الخارجية كالشركات الداعمة" احتلت المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ) (2.46وبأھمية
نسبية بلغت ) ،(%49ويليھا فقرة رقم )" (4التزم بتدريب الفرق على مستوى المديرية خارج
أوقات الدوام الرسمي" ،بمتوسط حسابي ) (2.37وبأھمية نسبية بلغت ) ،(%47بينما جاء في
المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم )" (1أشارك بصفه مستمرة في البطوالت الخارجية" بمتوسط
حسابي ) (2.31بأھمية نسبية بلغت ) ،(%46وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )(3
"أشارك في أنشطة الكشافة" بمتوسط حسابي ) (2.27وبأھمية نسبية بلغت ) (%45في حين بلغ
المتوسط الكلي للمجال ) (2.35وبأھمية نسبية بلغت ).(%47
التساؤل الثاني :ھل توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة) (0.05≥αف ي
األداء ال وظيفي ل دى معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك تع زى لمتغي ري الج نس
والخبرة والتفاعل بينھما؟
لإلجابة عن سؤال الدراس ة الث اني ت م حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
والجدول ) (9يبين ذلك:
جدول ) :(9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األداء الوظيفي لدى معلمي
التربية الرياضية في محافظة الكرك تبعا لمتغيري الجنس والخبرة) .ن=.(100
المتغير
الجنس

الخبرة

ذكور
إناث
أقل من5سنوات
من10-5سنوات
من15-10سنة
من20-15
أكثر من20سنة

الوسط الحسابي
4.0491
4.0940
4.0057
4.1056
4.2847
4.1837
3.6111

االنحراف المعياري
51793
41069
53952
36079.
38405.
23021.
50212.

العدد
42
58
33
20
18
20
9
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يتبين م ن الج دول ) (9وج ود ف روق ظاھري ة ب ين المتوس طات الحس ابية ف ي مس توى األداء
ال وظيفي ل دى معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك تبع ا لمتغي ري الج نس والخب رة،
ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين الثنائي والج دول
) (10يبين ذلك:
جدول ) :(10نتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي
التربية الرياضية في محافظة الكرك تبعا لمتغيري الجنس والخبرة.
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ف

الجنس
الخبرة
التفاعل
داخل المجموعات )الخطأ(
الكلي

280.
3.576
1.738
9.733
14.769

1
4
4
90
99

280.
894.
434.
108.
-

2.593
8.266
4.017
-

ف
الجدولية

مستوى
الداللة

6.314
3.747
3.747

111.
001.
005.
-

يتب ين م ن الج دول ) (10ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (0.05≥αفي األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية ف ي محافظ ة الك رك تع زى للج نس،
حيث بلغت قيمة )ف(= ) (2.593ومس توى داللتھ ا = ) ،(0.111ف ي ح ين يالح ظ وج ود ف روق
ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05≥αف ي األداء ال وظيفي ل دى معلم ي التربي ة
الرياضية في محافظة الكرك تعزى للخبرة ،حيث بلغت قيمة )ف( = ) (8.266ومس توى داللتھ ا
= ) (0.001وأيض ا ً للتفاع ل ب ين الج نس والخب رة ،حي ث بلغ ت قيم ة )ف(= ) (4.017ومس توى
داللتھ ا = ) ،(0.005ولمعرف ة لص الح م ن تع ود الف روق ت م اس تخدام اختب ار ت وكي ) (Tukey
 HSDللمقارنات البعدية كونه األكثر حساسية ،والجدول ) (11يبين ذلك:
جدول ) :(11اختبار توكي ) (Tukey HSDللمقارنات البعدية للفروق في األداء الوظيفي لدى
معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك تبعا لمتغير الخبرة.
السنة)أ(
أقل من 5
سنوات

من 10-5سنوات

السنة)ب(
من  10-5سنوات
من 15 -10سنة
من 20-15
أكثر من  20سنة
من  15-10سنة
من 20-15
أكثر من  20سنة

متوسط الفروق
0630-.
2643-.
1662-.
*3723.
2013-.
1031-.
*4353.

الخطأ
09319.
09636.
09319.
12367.
10684.
10399.
13200.

مستوى الداللة
961.
055.
390.
027.
333.
858.
012.
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 ...تابع جدول رقم )(11

السنة)أ(
من  15-10سنة
من 20-15

السنة)ب(
من 20-15
أكثر من  20سنة
أكثر من  20سنة

متوسط الفروق
0981.
*6366.
*5384.

الخطأ
10684.
13425.
13200.

مستوى الداللة
889.
000.
001.

* تعني دالة عند مستوى الداللة).(0.05≥α
يبين الجدول ) (11نتائج اختب ار ) (Tukey HSDللمقارن ات البعدي ة لتحديد مصادر
الفروق األداء ال وظيفي ل دى معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك تبع ا لمتغي ر الخب رة،
وتشير فروق المتوسطات المبينة في الجدول إلى وجود فروق في ألع راض األداء ال وظيفي ل دى
معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك بين الخب رة )أق ل م ن  5س نوات( و)أكث ر م ن 20
س نة( ،حيث كانت ھذه الداللة كأفض لية للخب رة )أق ل م ن  5س نوات( بف رق متوس ط والب الغ
) ،(*0,3723وكذلك فقد اظھرت النت ائج فروق بين الخب رة )م ن  10-5س نوات( و)أكث ر م ن 20
س نة( ،حيث كانت ھذه الداللة كأفض لية للخب رة )م ن  10-5س نوات( بف رق متوس ط والب الغ ),0
 .(*4353كما اظھرت النتائج فروق بين الخبرة )من  15-10سنة( و)أكث ر م ن  20س نة ( ،حيث
كانت ھذه الداللة كأفضلية للخبرة )من 15- 10س نة( بف رق متوس ط والب الغ ) ،(*0,6366وأيض ا
النت ائج اظھرت فروق بين الخب رة )م ن  (20-15و)أكث ر م ن  20س نة( ،حيث كانت ھذه الداللة
كأفضلية للخبرة )أكثر من  20سنة( بفرق متوسط والبالغ ) (*0,5384أي أن ذوي الخب رة )أكث ر
من  20سنة( أقل في األداء الوظيفي مقارنة ببقية فئات الخبرة.
مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤال األول :ما مستوى أداء معلمي التربية الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك
لواجباتھم الوظيفية؟
تبين من الجدول رقم ) (4أن مجال الواجبات الوظيفية لدى معلمي التربية الرياضية في
محافظة الكرك جاء مرتفعا ً وعلى جميع المجاالت ،أما بعد السلوكيات فقد حصل على أھمية
نسبية بلغت ) (%87بعد الواجبات الوظيفية وحصل على أھمية نسبية بلغت ) ،(%85بعد األداء
التعليمي وحصل على أھمية نسبية بلغت ) ،(%81المسؤولية المجتمعية وحصل على أھمية
نسبية بلغت ) (%51.والبعد الكلي حصل على أھمية نسبية بلغت ) (%76وھذه النسب تعكس ان
أداء معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك قد جاء بمستوى مرتفع ،كما يتبين من الجدول
رقم ) (4اآلتي:
 .1فقد احتل بُعد السلوكيات المرتبة األولى بأھمية نسبية بلغت ) ،(%85وتشير ھذه النتيجة
إلى ان لمعلم التربية الرياضية القدرة على التعامل مع االخرين سواء كانوا طلبة آو زمالء
آو رؤساء وفھم تصرفاتھم وسلوكھم والقدرة على تحفيزھم على العمل وتحقيق التعاون بين
مجموعات العمل وقيادتھم وتوجيه جھودھم نحو تحقيق االھداف المنشودة ،أي ان معلم
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التربية الرياضية انساني في تعامله مع الطلبة وزمالئه ويتحسس مشاكلھم ويتفھم حقيقة
سلوكھم وتصرفاتھم حتى يتمكن من كسب ثقتھم ويضمن تعاونھم معه لتنفيذ توجيھاته
بخصوص العمل.
 .2كما وتشير النتائج إلى ان بُعد الواجبات الوظيفية جاء في المرتبة الثانية بأھمية النسبية
بلغت ) (%85وھذه النتيجة تشير إلى أن عالقات معلم التربية الرياضية مع االدارة داخل
المدرسة األمر الذي يدفعه للقيام بواجباته الوظيفية على أفضل صوره ،كما أن عمله بروح
الفريق داخل مدرسته ينعكس على سلوكياته الوظيفية ايجابيا مما يحسن مستوى إنجازه
الوظيفي ،كما أن للعقوبات اإلدارية وخاصة المادية التي يمكن أن تطال المعلم في حال
تقصيره بأدائه لواجباته الوظيفية تشكل دافعا لديه للقيام بھا وذلك تجنبا ألي ضرر مادي
يمكن أن يطال المعلم في ظل تدني مستوى راتبه وارتفاع تكاليف المعيشة.
 .3كما وتشير النتائج إلى ان بُعد األداء التعليمي جاء في المرتبة الثالثة وقبل األخير بأھمية
نسبيِة بلغت ) (%81إلى ان حب معلم التربية الرياضية لتخصصه يدفعه للعمل بأفضل
المستويات،حيث يشعر بمتعه بالعمل ورغبه باألداء على الرغم من تدني المردود المادي،
وإن ما تمنحه الرياضة من مسئولية لمعلم التربية الرياضية كونه قائد يزيد من اھتمامه
بعمله واستشعاره بمسئولياته وارتباطھا بشعور معلم التربية الرياضية ورغبته بتحقيق نفسه
وما تحتويه أيضا من منافسه وتحدي واثبات للذات تشكل حافزا داخليا كبيرا لدى معلمي
التربية الرياضية للعمل يساھم بشكل كبير في رفع مستوى األداء الوظيفي لدى المعلم.
 .4كما وتشير النتائج إلى ان بُعد المسؤولية المجتمعية جاء في المرتبة الخامسة واألخيرة
بأھمية نسبية بلغت ) (%70.8وھذه النتيجة تدعم أن ھذا االنخفاض يشكل امتداد على
مستوى باقي المعلمين وليس فقط معلم التربية الرياضية ال بل يمتد إلى ضعف دور
مؤسسات القطاع العام بما يخص المسؤولية المجتمعية ،ويعزو الباحثان ھذه النتيجة إلى
انعدام ثقافة العمل المجتمعي في مجتمعاتنا في ظل تنامي النظرة المادية وعدم وجود
مساقات تنمي الميول نحو العمل المجتمعي تعطى لمعلم التربية الرياضية أثناء دراسته
الجامعية،وعدم وجود برامج تدريبيه أثناء الخدمة تنمي الشراكة مع المجتمع المحلي ،كما
ومن جانب أخر ارتباط العمل بالمردود المادي يقلل من إنجاز المعلم ألدواره االجتماعية
بصورة مناسبة ،باالظافة إلى كل ما تقدم فإن عدم وجود نص قانوني يحاسب المعلم على
عدم القيام بأدوار اجتماعية يلعب دورا ھاما في ضعف إھتمام المعلمين بھذا المجال.
وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة ) (Khazaei, 2011حيث أشارت إلى
ارتفاع مستوى األداء الوظيفي والتعليمي لدى مجتمع الدراسة ،أما ) (Ololoube, 2010فقد
أختلفت نتائج دراسته مع نتائج ھذه الدراسة حيث أشار إلى انخفاض مستوى األداء الوظيفي لدى
مجتمع دارسته ،كما اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة ) (Ademy, 2010حيث
أشارت دراسته إلى مستوى أداء وظيفي متوسط.
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مناقش ة الس ؤال الث اني :ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى
الداللة) (0.05≥αفي مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي التربية الرياضية ف ي محافظ ة الك رك
تعزى لمتغيري الجنس والخبرة والتفاعل بينھما؟
بالعودة إلى نتائج ھذا السؤال نجد عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين متغير الجنس ومتغي ر
مستوى األداء الوظيفي ،كما أشارت النتائج لوجود فروق دال ه إحص ائيا ب ين متغي ر الخب رة وب ين
متغير مستوى األداء الوظيفي ولصالح الفئات )أقل م ن  5س نوات( )م ن 10-5س نوات( )م ن-10
 15س نة( )م ن 20-15س نة( ،وأظھ رت النت ائج عالق ة دال ه إحص ائيا ب ين التفاع ل ب ين متغي ري
الجنس والخبرة وبين متغير مستوى األداء الوظيفي.
ويعزو الباحثان ھذه النتيج ة إل ى أن المتطلب ات الوظيفي ة لمعل م التربي ة الرياض ية ال تختل ف
باختالف الجنس فمعل م ومعلم ة التربي ة الرياض ية أمامھ ا نف س المھ ام والواجب ات والمس ؤوليات،
كما أنھما تلقيا الدورات التطويرية العامة والخاصة نفسھا باإلض افة إل ى تس اوي الم ردود الم ادي
والمعن وي وع دم اختالف ه ب اختالف الج نس ف إن ھ ذا التالق ي ب الظروف والمس ؤوليات ومس توى
التطور المھن ي والم ردود الم ادي والمعن وي لمعل م ومعلم ة التربي ة الرياض ية ي دفع إل ى التس اوي
بمستوى األداء الوظيفي.
أما بما يخص انخفاض مس توى أداء ذوي الخب رة )أكث ر م ن 20س نة( فيع زوه الباحث ان إل ى
شعور المعلم بالملل باإلضافة إلى انخفاض قدرات ه بالعم ل خاص ة أن معل م التربي ة الرياض ية ھ و
معل م مي داني وذل ك ي رتبط بحالت ه البدني ة وتق دم العم ر غالب ا م ا ي رتبط بانخف اض الرغب ة بالعم ل
والق درة الجس دية علي ه،كما أن الف رق ف ي الم ردود الم ادي ب ين التقاع د والعم ل عن د المعل م ذو
السنوات التدريسية الكبيرة ليس بالفرق الكبير مما يجعله يميل إلى التفكي ر بالتقاع د واالبتع اد ع ن
العمل وما يرافقه من ضغوط.
ويرى الباحثان أن األمراض التي يعاني منھ ا غالبي ة المعلم ين الكب ار وال ذين ل ديھم خب رات
تدريسية طويلة تؤثر على التزام المعلم بالحضور والدوام مما يؤثر على أداءه الوظيفي س لبيا،كما
ويرى الباحثان عدم وجود تواكب بين التطور الكبير الحادث باألساليب التعليمية وبمنھاج التربي ة
الرياضية وبين مستوى المعلومات عند المعلمين الق دماء خاص ة أذا م ا عرفن ا أن جمي ع ال دورات
التدريبية والتحكيمية الخاصة بمعلمي التربية الرياضية تشترط عمرا أقل من  30عاما.
أما بما يخص أثر التفاعل بين الخبرة والجنس عل ى مس توى األداء ال وظيفي في رى الباحث ان
أن ھناك تشابه بھذا األثر حي ث وعن د ك ل م ن الجنس ين ي نخفض المس توى بتق دم العم ر ،وھ ذا م ا
يعزوه الباحثان إلى ما تقدم من أسباب.
واختلفت نتائج ھذه الدراسة مع نت ائج دراس ات ك ل م ن ) (Khazaei, 2011ال ذين أش ارت
نتائج دراساته إلى وجود أثر للجنس على األداء الوظيفي في المجتمع الذ تناولته الدراسه.
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االستنتاجات
بموجب تحليل اس تجابات معلم ي ومعلم ات التربي ة الرياض ية عل ى مقي اس الدراسة،توص ل
الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات تلخص باالتي:
 .1يمتلك معلم ي التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة الك رك م ن ذوي الخب رات القليل ة مس توى أداء
وظيفي مرتفع مقارنة بذوي الخبرات الطويلة .
 .2تتس م العالق ات االجتماعي ة بالف اترة ل دى معلم ي ومعلم ات التربي ة الرياض ية ف ي محافظ ة
الكرك .
 .3ال يخضع مستوى األداء الوظيفي عند معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك الخ تالف
الجنس.
التوصيات
في ضوء استنتاجات الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:
 .1إقامة برامج صحية واجتماعية وتدريبي ة تعم ل عل ى أع ادة تحفي ز معلم ي التربي ة الرياض ية
الكب ار بالس ن وإع ادة دمجھ م بالعم ل بش كل ايج ابي و تحس ين ق درتھم الوظيفي ة وجعلھ م
يواكب ون التط ورات الحاص لة ف ي المج ال الرياض ي وتعي د لھ م الرغب ة ف ي التواص ل م ع
الزمالء.
 .2إدخال مفاھيم العمل المجتمعي وإب راز المس ؤولية المجتمعي ة وأھميتھ ا وذل ك خ الل مس اقات
إعداد معلمي التربية الرياض ية وع ن طري ق عق د دورات تدريبي ة أثن اء الخدم ة تعط ي معل م
التربية الرياضية المعرفة الكاملة حول كيفية القيام بأدوار اجتماعية فعالة.
 .3تعميم نتائج ھذه الدراسة على مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة الكرك.
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