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إلى المؤسسة بشكؿ شامؿ  تعد إدارة الجودة الشاممة بأنيا فمسفة تعمد عمى مفيـو النظـ والتي تنظر
وتطويره بالشكؿ المرغوب لموصوؿ  ةإلحداث تغيرات ايجابيو مرغوبة فييا وذلؾ بتناوؿ كؿ جزء داخؿ المؤسس

إلى جوده أفضؿ ويتوقؼ نجاح تطبيؽ إدارة الجودة في العمؿ الرياضي عمى مدى وعي المسؤوليف بالمؤسسات 
عتبر مف الفمسفات اإلدارية الحديثة فيي عبارة عف خطو عامو تشمؿ الرياضية بفمسفة إدارة الجودة الشاممة التي ت

جميع مستويات اإلدارة وتنادي بتطبيؽ الجودة وجعميا مسؤولية جميع العامميف وتيدؼ إلى تحقيؽ التميز في 
 جودة أداء اإلدارة المدرسية الرياضية.

وفي ظؿ الظروؼ االقتصادية  ،  اليافي ظؿ المتغيرات االجتماعية والتكنولوجية التي يمر بيا العالـ ح
وفي  ،  تبدو الحاجة ممحة لتطبيؽ معايير الجودة في األنظمة التربوية بشكؿ عاـ ،  التي تعيشيا الدوؿ النامية

ويتطمب تحسيف  ،  لتحقيؽ أفضؿ عائد فردي واجتماعي وتنموي لمتعميـ ،  المؤسسات التعميمية بشكؿ خاص
فقد  ،  ؤسسات التعميمية عمى تغيير ثقافة جميع العامميف في تحقيؽ األداء المتميزالجودة وتطويرىا أف تعمؿ الم

األخير مف القرف العشريف  إلى أف األحداث المتالحقة التي شيدىا العقدISO  لممقاييس أشارت المنظمة الدولية
بصماتيا قسرًا أو  ة، وتركتالنظـ االقتصادية والتربوية واالجتماعية والثقافي الميالدي أحدثت تغيرات كثيرة في

ضروريًا  المجتمعات المختمفة، وجعمت التغيير لالرتقاء بالتعميـ أمراً  اختيارًا عمى كثير مف النظـ التعميمية في
 بالفناء، ذلؾ إف االىتماـ بالمواصفات والشروط التي يتـ لمبقاء، ومف يرفض التغيير أو يعيقو يحكـ عمى نفسو

 (. 02:  5) مفروضًا  دة الجودة العالمية أصبح أمرابمقتضاىا الحصوؿ عمى شيا
وتحاوؿ كثير مف بمداف العالـ إصالح التعميـ مف خالؿ تطوير األداء في اإلدارة المدرسية ألنيا الجية 
المسؤولة عف تنفيذ البرامج التعميمية ألحداث التغير في مخرجات التعميـ لذلؾ جاء التركيز في الجودة أي 

يتناسب مع حاجات الفرد أو المجتمع، وانطمقتا مف أىمية تطوير األداء  فأف إدارة التغير التربوي النوعية بينما 
عمى المستوى المدرسي تعتمد أساليب حديثة أىميا:  إدارة المخرجات التي تعتبر األداء الكمي والكيفي المعيار 

ارة الذاتية، واإلدارة باألىداؼ، والجودة الشاممة، لتقيـ فعالية اإلدارة المدرسي، واإلدارة التشاركية لممدرسة، واإلد
وضماف الجودة، التي أثبتت جدواىا بالمجاؿ التربوي، ويمكف زيادة فعالية األداء في اإلدارة المدرسية مف خالؿ 
تحقيؽ أىدافيا ومراعاة بعض المبادئ واألسس اليامة كاإلدارة اليادفة، والديمقراطية، واإلدارة الجماعية، 

قات اإلنسانية وتطوير نظـ المعمومات وتبني فمسفة الجودة الشاممة في مدخالت وعمميات ومخرجات والعال
 (.05ـ () 0202) المدرسة

مف عممية تطوير التعميـ الشاممة إلى تشجيع إحداث  كجزءوفي سمطنة عماف سعت وزارة التربية والتعميـ 
وطبقت نظاـ تقويمي  ، ة المدارس نحو التطوير المستمرتغيير في ثقافة األداء السائدة في مدارسيا بغرض توجي



 
-  2 - 

 

 
 

وىي )  ، وأشار دليؿ نظاـ تطوير األداء المدرسي بالوزارة إلى تمؾ المعايير ، جديد يرتكز عمى معايير لمجودة
 (: التعمـ والتعميـ واإلدارة المدرسية.0222 ، وزارة التربية والتعميـ

 ذالؾ، فيو يمعب في في العممية التعميمية والتربوية األساسية ركافاألومعمـ التربية الرياضية احد        
داخؿ  بالخبراتالعمـ والمعرفة والميارة وتزويدىـ   طالبو، وتحمؿ عبئا كبيرا في سبيؿ اكتساب دورا قياديا بارزا

 لطالبوالحسنة  واألسوة األعمى، فيو المثاؿ وليس ىناؾ خالفا حوؿ دوره الفعاؿالفصوؿ وخارجيا ،
(22:0200.) 

 نوعي تطوير إحداث إلى الجودة، إدارة تطبيؽ خالؿ مف يسعوف التربوية المؤسسات إف القائميف عمى
 ويواكب اإلدارية في سمطنة عماف، والتعميمية التربوية المستجدات مع بما يتالءـ المدارس، في العمؿ لدورة

 ويتـ تقدـ، ما ضوء وفي التربوية، المؤسسة بيا وـالتي تق كافة، العمميات في التمايز لتحقؽ الساعية التطورات
 إصالح محاولة في الصحيحة، البداية نقطة تكوف أف األفضؿ، مف كاف األساس ىذا وعمى األجود، إال بالتعميـ
 وجية مف المدرسية، لمرياضية معايير جداوؿ في تنحصر كمية، قيـ باعتماد المدرسية، الرياضية نظاـ اإلدارة

 عمى لمعمؿ قوتو، عناصر وتوضيح وتيويف، مبالغة دوف مف الرياضي النشاط واقع يكشؼ لكيالمشرؼ،  نظر
 الجودة معايير مف لالقتراب المناسبة الحموؿ إيجاد ثـ ومف لتالفييا، مناطؽ ضعفو، وتحديد تدعيميا،

(52:0205.) 
. الحديثػة المجتمعػات يفػ االجتماعية التنمية تحقيؽ وسائؿ أىـ مف الرياضة في سمطنة عماف كما تعتبر

 الفػػرد، والشعور فػي الوطنية القيـ وغرس الوطف، إلى االنتماء روح بث وسائؿ أىـ مف الرياضة فقػد أصبحت
 أثناء بسيولة يمكػف رصدىا التػي الشديد التحمس مظاىر مف ذلؾ عمى أدؿ وليس المجتمع أفراد بيف بالترابط

 مف المنظـ البدني والنشاط أصػبحت الرياضة كمػا. المختمفػة البمػداف فرؽ فييا تتبارى التي الرياضية المباريات
 بيا االىتماـ وزاد البدنية المياقة عف كثر الحديث حيث عمييا، والمحافظة بالصحة لالرتقاء بيا المسمـ األمور
 المياقة" أو" الصحة أجؿ مف البدنية المياقة" العشريف الواحد و القرف شعار وأصبح يوـ، بعد يوما يتعاظـ بشكؿ

 لـ الرياضية الممارسة أف كما الناس بيف الشائعة األمور مف ارتباطيػا بالميارة إلػى إضػافة ،"بالصػحة المرتبطة
نما فائقة رياضية و بدنية لػدييـ مواىب مػف عمى مقصورة تعد  المجتمع أفراد لكؿ ممحة حاجو أصبحت وا 

 غاية منيا أكثر لممواطنيف الحياة فرص جودة لتحسيف وسيمة اضةالري أصبحت أعماره، فمقد و فئاتو بمختمؼ
 إمكانيات مف اإلنساف في ما أفضؿ تستثمر التي القنوات أىـ مف الرياضة تعتبر بؿ والتنػافس واالمتياز لمتفوؽ
 . روحية و ونفسية بدنية

أ جاءت عمى شكؿ سمسمة تيدال  تشيد دوؿ العالـ اىتماما واسعًا بالتعميـ وحركة تطويرية مستمرة كما  
 اإلصالحاتالتربوية التطويرية، لمرفع مف مخرجات النظـ التعميمية، وشممت تمؾ  مجاوالبر  اإلصالحاتمف 

المدرسية تغيرات كبيرة اتضحت  اإلدارةلذلؾ فقد لحؽ  ، وكنتيجة طبيعيةالرياضية والبرامج التطويرية المدرسية
الروتينية، بؿ أصبحت  اإلعماؿتعد اإلدارة المدرسية مقتصرة عمى  وعميو فمـ تيا.امالفي اتساع مياميا و مج

، وما يتصؿ بالطالب، اإلدارية باإلعماؿوتعني بكؿ ما يتصؿ  والفنية في عف واحد، اإلداريةتجمع بيف النواحي 
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تمع. المدرسة بالمجالرياضة وربط  الفني، واإلشراؼالتربوية،  واألنشطة، والمناىج، واإلدارييفوالمعمميف، 
(0202 :50 :2)  

 اإلدارية النظـ إحدى تعدTotal Quality (Management(TQM الشاممة الجودة إدارة أف ويذكر
حيث  Edwards Deming ديمنغ إدوارد األمريكي يد عمى الماضي القرف مفالخمسينات  في انطمقت التي

 اليابانية لمسمع كاممة إلى سيطرة الثانية يةالعالم الحرب بعد الياباف أصاب الذي الدمار يحوؿ أف بأفكاره استطاع
 المنافسة لمواجية بيا األمريكية الصناعات السبعينات استعانت وفي العالمية، األسواؽ عمى الجودة العالية

 في بيا االستعانة تـ وقد أدائيا، وتحسيف رفع أجؿ مف وغيرىا المؤسسات الصناعية لجميع ىدفا فأصبحت
 العمؿ وبأف مجاالت المؤسسات ىذه مخرجات تحسيف أجؿ مف التسعينات في تعميميةوال المؤسسات التربوية

 (0: 23: 0205)فييا الجودة مستويات مف بالتحقؽ وأجدر احتياجا أكثر ىي اإلنساني
 الموارد ظؿ في يمكف أفضؿ ما تقدـ المدارس بأف المجتمع طمأنة إلى الشاممة الجودة إدارة نظاـ ويسعى

 تضـ ال اإلدارية العممية أف أي المدرسي، العمؿ جميع مجاالت يغطي نظاـ توفير خالؿ مف لؾوذ ليا، المتاحة
دارة التعميمية اإلدارة في المسئوليف تضـ ولكنيا أصبحت فقط المدرسة إدارة العامميف  وكؿ الرياضية التربية وا 

 مدى يحدد الجماعات ىذه إدارة كؿ يقةطر  فإف وليذا المحمي، المجتمع وأفراد األمور وأولياء والتالميذ بالمدرسة
 الطالب. ىو ىنا يعتبر والذي المنتج بالمعنى التجاري أو التعميمية العممية مف المخرجات استفادة

ويمكف تحديد أىداؼ الجودة في العممية التعميمية في تحقيؽ معدالت عالية في التحصيؿ العممي، 
اء عالية المستوى لجميع جوانب المدرسة وعناصرىا، وفي وخفض معدالت اليدر التربوي، وتحقيؽ معايير أد

بناء قدرات التقويـ الذاتي لممدرسة لتطوير أدائيا، وتحسيف إدارة الموارد المالية ، وتطوير المنيج الدراسي بما 
يستجيب لمتطمبات العصر ومتغيراتو، كذلؾ تطوير بنية التعمـ وتييئة الفرص لممتعمميف الكتساب الخيرات، 

 (.5:20:0205)زيز دور البحوث والدراسات في تشخيص وتقويـ وتطوير العممية التعميمية وتع
وىذا التطور في دور اإلدارة المدرسية يزيد مف أىمية القائد المدرسي فمنو و بو تبدأ عمميات التطوير 

وجود قائد مدرسي حداث تغيير تعميمي إيجابي فالبد مف إلحينما يؤكد أنو و ، ويؤكد ذلؾ المدرسي، واإلصالح
عمى ذلؾ فالقائد المدرسي  داء المدرسي.األلتحسيف  األىـبالمعرفة منتمي لعممو فقائد المدرسة ىو العنصر  ممـ

عمى رفع  ىتماـ بو والعمؿالوبناء، ويتطمب ذلؾ مزيد مف ا يواجو تحديات كبيرة ليا تأثير مباشر عمى أدائو
ىو أولى الخطوات  األداءتقويـ أداءه، فتقويـ  الؿمف خااليتسنى ذلؾ مستواه وتعزيز كفاءتو، وتطوير أداءه، ولف 

ومف ىنا جاء لييئة تقويـ التعميـ أىميتيا وحتميتيا لتقوـ بدورىا المأموؿ في ىذا الوقت لمرقي بالتعميـ  لتطويره
لجيود  التكماعمى ذلؾ واسوفي بناء  جودة اإلدارة المدرسية الليامف خ  كييئة مستقمة ليا معاييرىا الخاصة

 بيؽ معايير الجودة الشاممة فيتط مدىىذه الدراسة لموصوؿ  المدرسية جاءت  رياضةالباحثيف في تطوير أداء ال
 .(02:0202)الرياضة المدرسية بسمطنة عماف

 إدارة باستحداث في الوزارة المسئوليف ورغبة الرياضية اإلدارة مجاؿ في التي طرأت لمتطورات ونتيجة
 أصبحت حيث شئونيا، إدارة في والصالحية مف االستقالؿ مزيدا المدارس إلعطاء الوزارة واتجاه ممةالشا لمجودة
 إلى التحديد الحاجة لنا تظير المدرسية الرياضية بالبرامج االىتماـ في ورغبة تربوية أساسية، وحدة المدرسة
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دارة المدرسية الرياضة إدارة في الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ لمدى الواضح  بصفة الرياضي النشاط عامة وا 
 .الحديثة اإلدارية االتجاىات كأحد خاصة
 البحث. مشكمة

 النوعي والتطور ،  والتعميـ التربية بوزارة المسؤوليف قبؿ مف المتزايد واالىتماـ المبذولة الجيود غـر 
 بعد وما األساسي التعميـ دارسم أداء لمستوى الفعمي الواقع أف إال ، عماف سمطنة في التعميـ شيدة الذي الواسع

 تحقيؽ مف تحد التي القصور جوانب مف عدد وجود إلى يشير التحديد بوجيو المدرسية الرياضة في األساسي
 ليا التي التعميمية المراحؿ مف عماف سمطنة في األساسي بعد ما التعميـ مرحمة والف ، الجودة وتحسيف الفاعمية
 إضافة ، والعميا الجامعية التعميمية المراحؿ لبموغ مؤىميف ليكونوا المتعمميف بإعداد تختص حيث ،  بالغة أىمية
 ألىمية ونظرا ، تكاممي إطار في تحقيقيا إلى يسعى التي وأىدافو فمسفتو لو المرحمة ىذه في التعميـ أف إلى

 كما ،  التعميمية المرحمة ىذه في المدرسي األداء لتطوير األمثؿ السبيؿ باعتبارىا الشاممة الجودة معايير تطبيؽ
 تربوية بميارات تتمتع فعالة تدريسية ىيئة فوجود ، الطالب تعمـ عمى تأثيرا األكثر العامؿ التدريس جودة تعتبر
 ، الرياضية التربية لدرس الباحثيف متابعة خالؿ مف ، المدرسية اإلدارة تطوير في الرئيسي المفتاح تعتبر قوية

 لعدـ ، خاصة بصورة المدرسية عامة بصورة التربوية لممؤسسات، عماف سمطنة ياومن الدوؿ مف الكثير وجيت
 تعتبر ،باستمرار المدرسية الرياضة أداء جودة معايير تحقؽ عممية في ، محدوديتيا عف الرضا
 عمى تحتوي لما الرياضية المدرسة في الجودة متطمبات تمبي التي المعايير أحدث مف( INTASC)معايير
 (.35:0202)إدارة لتطوير ومترابطة اممةمتك محاور

 في والمعوقات المشكالت مف الكثير تعاني التي، المدرسية الرياضة أداء جودة في التمايز تحقؽ إف  
 مف، المدرسية الرياضة بواقع لمنيوض الصعاب وتذليؿ ، التنظيمية البيئة عف، والتعميـ، اإلداري الجياز مستوى

 ، عماف بسمطنة المدرسية الرياضة في الشاممة الجودة معايير عمى الضوء تسميط في الدراسة أىمية برزت ىنا
 مف نقترب وأف ، طموحاً  أكثر مستقبؿ نحو ، تطبيقية فائدة(  والفنييف ، ختصاصييفاإل المشرفيف نظر وجية مف

 .العمؿ في النوعية المستويات
 المادة أنيا كما ، عماف سمطنة في تربويةال العممية مف جزء المدرسية الرياضة تعتبر اإلطار ىذا وفي

 والصحية والعقمية جتماعيةواإل النفسية األخرى الجوانب مع وحركياً  بدنياً  الطالب بتنمية تيتـ التي الوحيدة
(55:0200). 

 .هدف البحث
 .عماف بسمطنة المدرسية لمرياضة الشاممة الجودة معايير تطبيؽمدى ل الفعمي الواقعالبحث إلى تحديد  ؼ  د  ى  

 البحث. تساؤل
 .عماف بسمطنة المدرسية لمرياضة الشاممة الجودة معايير تطبيؽمدى ل الفعمي الواقع ما ىو   
 
 



 
-  5 - 

 

 
 

 .حثفي الب المستخدمة أهم التعاريف اإلجرائية
  (كيمو متر ، المسافة) متر و (طف ،  جراـ ،  مقياس يقاس بو شيء ما كمقياس الكيؿ )كيمو: معايير لغة ال

وىػي الخطػوط العامػة التػي يرجػع  القواعػد المنظمػة لمقيػاـ باألشػياء: مجموعة مف المقػاييس و االصطالحي التعريف
حيػػػث يعتبػػػر ىػػػذا  ،  إلييػػػا أصػػػحاب القػػػرار والعػػػامموف فػػػي المؤسسػػػات والشػػػركات عمػػػى اخػػػتالؼ موضػػػوع عمميػػػا

عػػػايير أخػػػرى لقطػػػاع الرعايػػػة وم ،  فنجػػػد معػػػايير لممنػػػاىج  التعميميػػػة ،  المفيػػػـو العػػػريض شػػػامال لمنػػػاحي الحيػػػاة
ومعايير لمتجارة والتسػويؽ. قػد يشػمؿ معنػى كممػة معػايير الضػوابط التقنيػة التػي مػف خػالؿ العمػؿ بيػا  ،  الصحية
 ،  يصح عمؿ اآللة أو النظاـ التقني لمكثير مف اآلالت أو األجيزة.)المديرية العامة لتطػوير المنػاىج ،  ومراعاتيا
0202). 
 .الشاممة الجودة

 والمخرجػػػات والعمميػػػات المػػػدخالت وضػػػعية عػػػف التػػػي تعبػػػر السػػػمات أو الخصػػػائص مػػػف مجموعػػػة يه   
 .(05: 0200األىداؼ.)  النجاز فييا العامميف جميع إسياـ ومدى ، المدرسية
 التعميميػة العمميػة فػي العػامميف كافػة جيػود تكثيػؼ: تعريفػا إجرائيػا بانيػا الش اممة معايير الجودة ونالباحث ويعرف
 العممػي التقػدـ عصػر ومتطمبػات بمػا يػت ـ عاليػة جػودة ذات تعميميػة مخرجػات لتحقيػؽ الالزمػة ير االمكانػاتوتوف

 .المعرفي واالنفجار
الرياضػة المدرسػية بأنيػا مجمػوع األنشػطة المزاولػة داخػؿ المؤسسػات التعميميػة و التػي تتػوج  الرياضية المدرس ية:

 . (5:0205)بة ويبرزوف كفاءتيـ ومواىبيـببطوالت محمية و وطنية يبدع مف خالليا الطم
بأنػػو : ىػػو أحػػد األفػػراد الػػذيف تيػػدؼ المؤسسػػات التعميميػػة إلػػى إعػػداده لممارسػػة  عرفػػو: معم  م الرياض  ة المدرس  ية

أدوار معينة في المجتمع و كميات التربية الرياضية كمؤسسات تعميمية تيدؼ أساسا إلى إعػداد الطمبػة لمعمػؿ فػي 
 .(0: 0200)ـ الرياضة المدرسية ىو أحد ىذه األضالعمينة التعميـ و معم

 الرياضػػػية واسػػػتخداـ المؤسسػػة أفػػػراد رقابػػة مجيػػػودات و قيػػػادة و تنظػػػيـ و تخطػػيط عمميػػػة ىػػي: الرياض   ية اإلدارة
 الرياضػية في الييئات الرياضي المنتج و العمؿ عناصر تنسيؽ فف وىي. المحددة لتحقيؽ األىداؼ الموارد جميع
 .الييئات أىداؼ ىذه تحقيؽ أجؿ مف منظمة بصور إخراجو و ، 

 أي العامة لمتربية متمـ جزء بأنيا) الرياضية التربية تعرؼ المدرسية الرياضية : اإلدارةالمدرسية الرياضية اإلدارة
 .(األىداؼ لتحقيؽ وسيمة الرياضية األلعاب باستعماؿ البدف طريؽ عف تربية

 الدراسات المرجعية.
 البيئة العربية.دراسات أجريت في 

 تشػػخيص خػػالؿ مػػف المدرسػػية الرياضػػة تطػػوير بيػػدؼ ، ( 22) ( م2002) البي  ات  عب  اس بس  ام أج  رى - 0
 .بالعراؽ المدرسية الرياضة تواجو التي والصعوبات الطاقات

 كميػات فػي الشػاممة الجػودة إدارة تطبيػؽ مػدى إلػى التعػرؼ ىدفت ، ( 22( )  2002 ) الهيجاء أبو أجرى - 0
 .والطمية التدريس ىيئة أعضاء نظر جيتي مف األردنية الجامعات في الرياضية بيةالتر 
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 تنفيػذ تواجػو التػى والصعوبات المعوقات أىـ عمى التعرؼ بيدؼ ، (75) ( م2002) عباس موس  أجرى - 2
 .بيا القوة نواحى وتدعيـ ليا الحموؿ ووضع المدرسية الرياضة أنشطة

 قطػػػاع فػػػي الشػػػاممة الجػػػودة إدارة واقػػػع إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى تيػػػدؼ دراسػػػة ، ( 22) ( 2022) الزعب   ي أج   رى - 2
 ثـ ومف والناجح السميـ التطبيؽ مستمزمات توافر ومدى العالمية االقتصادية األزمة ظؿ في األردني العالي التعميـ
 .الجامعة إدارة تواجييا التي المخاطر عمى التعرؼ

 دراسات أجريت في البيئة االجبية
 فػػي الشػػاممة بػػالجودة المتعمقػػة مناقشػػة القضػػايا إلػػى تيػػدؼ دراسػػة Dysthe  (0220()32،) س  ثداي أج  رى .0

 جػودة تقيػيـ عمميػة تحدث فػي التي التغيرات عمى التعرؼ طريؽ عف وذلؾ العالي النرويجية، التعميـ مؤسسات
 .العالي التعميـ

العممية التربوية فى  مستقبؿمعايير الجودة وأثرىا عمى  ،M, Grand & J . Vranek (2011()52)أجرى .0
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة . ىػػدفت إلػػى قيػػاس أثػػر معػػايير الجػػودة عمػػى مسػػتقبؿ العمميػػة التربويػػة مػػف خػػالؿ 

 بيؽ المعاييرطتحديد مستويات دنيا لت
ىػػدفت إلػػػي الكشػػؼ عػػػف الوضػػع العػػػاـ لضػػماف الجػػػودة فػػي منطقػػػة Hernandez(00 ،) (2012)أج  رى  .2

متحػػدة مػػف أجػػؿ الجػػودة ومعاييرىػػا ومػػدى تحقيقيػػا ل ىػػداؼ المعتمػػدة واسػػتيدفت الدراسػػة تكسػػاس بالواليػػات ال
 أحدى مناطؽ التعميمية ذات العالقة بإدارة الجودة الشاممة

 .البحثإجراءات 
 .البحثمنهج 

 .المسحية الدراسات - الوصفي المنيج وفالباحث استخدـ
 .البحثعينة مجتمع و 

 البحػػث إجػػراءات تطبيػػؽ سػػيولة وذلػػؾ ظفػػار محافظػػة عمػػى الحػػالي ثالبحػػ تطبيػػؽ عمػػى الباحػػث اقتصػػر
 مجتمػػع البحػػث ) أفػػراد إجمػػالياف ، و تكػػوف مجتمػػع  البحػػث مػػف  الباحػػث عمػػؿ مقػػر أنيػػا حيػػث المحافظػػة بيػػذه
 مف المعمميف و المعممات و المشرفيف. (مفردة  002 ) األساسيةعينة البحث  إجمالياف  و ،  (مفردة  205
 .البيانات أدوات جمع -

 كأدوات لجمع البيانات. لممعمميف استبياف استمارة لممسؤوليف رأي إستطالع استمارةاستخدـ الباحث 
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 المعممين : إلستمارة إستطالع رأي المعامالت العممية 
 صدق المحكمين :  -2

 التكرارات و النسب المئوية ألراء الخبراء حول عبارات إستمارة إستطالع  (0جدوؿ )
 أي المعممين في صورته االوليةر 

 (02)ف =                                                                                                  

رقم 
 العبارة

 العبارات

 رأي الخبير

 ال أوافق أوافق

 % ك % ك

  19 1  99 9 .أملك الكفاءة إلدارة فرٌق رٌاضً بمدرستً 1

  19 1  99 9 .ى الكفاءة إلدارة مسابقة رٌاضٌة مدرسٌةلد 2

3 
ٌوجد تنظٌم إداري للجوانب المالٌة المطلوبة لتنظٌم وتنفٌذ النشاط 

 الرٌاضً بمدرستً.
8 89   2 29  

4 
توجد مالعب قانونٌة مطابقة للمواصفات لتنفٌذ األنشطة الرٌاضٌة 

 .بمدرستً
9 99  1 19  

  19 1  99 9 .ل مرحلة دراسٌة بمدرستًتوجد مسابقات مناسبة لك 5

  19 1  99 9 .توجد منتخبات مدرسٌة لأللعاب الرٌاضٌة بمدرستً 6

  19 1  99 9 .توجد تغطٌة إعالمٌة لألنشطة الرٌاضٌة الخاصة بمدرستً 7

8 
مواعٌد تنفٌذ النشاط الرٌاضً بمدرستً)محدد/ 

 .ثابت/معلن..غٌرها(
9 99  1 19  

9 
ضحة)محددة/معلنة( لتحدٌد المشاركٌن باألنشطة لدي معاٌٌر وا

 الرٌاضٌة بمدرستً.
9 99  1 19  

  19 1  99 9 .لدى مدرستً حوافز مادٌة )الجوائز( مرصودة للنشاط الرٌاضً 19

11 
برنامج النشاط الرٌاضً جزء من أنشطة مدرستً وله وقت مسبق 

 .التحدٌد
9 99  1 19  

12 
ناسبة للطالب فً النشاط الرٌاضً توفر مدرستً وسائل النقل الم

 .المنفذ خارج المدرسة
9 99  1 19  

13 
توفر مدرستً التغذٌة المناسبة للطالب المشاركٌن فً النشاط 

 .الرٌاضً الخارجً
8 89   2 29  

14 
تجري مدرستً الفحوصات الطبٌة المطلوبة للطالب المشاركٌن فً 

 .األنشطة الرٌاضٌة قبل الممارسة
9 99  1 19  

  19 1  99 9 .تنفذ مدرستً عدد مسابقات رٌاضٌة متنوعة)جماعً/فردي( 15

16 
تلتزم مدرستً أخذ موافقة ولً األمر كتابٌا على مشاركة )ابنه / 

 ابنته(.
9 99  1 19  

  19 1  99 9 ٌوجد بمدرستً دعم مالً مخصص لفرق الرٌاضة المدرسٌة. 17

  19 1  99 9 كٌل)فردي/جماعً(.لدى مدرستً فرق رٌاضٌة مكتملة التش 18

19 
تحصل مدرستً على دعم مالً للفرق الرٌاضٌة من المجتمع 

 .المحلً
9 99  1 19  

29 
تقوم مدرستً بتكرٌم الالعبٌن الموهوبٌن فردٌا فً الرٌاضة 

 .المدرسٌة
8 89   2 29  

21 
تقدم وزارة التربٌة والتعلٌم دعم حكومً لفرق الرٌاضة المدرسٌة 

 .ة التعلٌمٌةالمنطق
9 99  1 19  
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رقم 
 العبارة

 العبارات

 رأي الخبير

 ال أوافق أوافق

 % ك % ك

  19 1  99 9 .توجد مالعب مناسبة للرٌاضة المدرسٌة 22

  29 2   89 8 .تضع الوزارة خطة ثابتة لألنشطة الرٌاضٌة المدرسٌة بمدرستً 23

24 
تضع الوزارة خطة ثابتة لألنشطة الرٌاضٌة المدرسٌة بالمنطقة 

 التعلٌمٌة.
9 99  1 19  

 - -  199 19 ابتة لألنشطة الرٌاضٌة المدرسٌة بالسلطنةتضع الوزارة خطة ث 25

  29 2   89 8 . تنظم مسابقات رٌاضٌة دورٌة على مستوى المدرسة 26

  19 1  99 9 .تنظم مسابقات رٌاضٌة دورٌة على مستوى المحافظة 27

28 
تنظم المدٌرٌة مسابقات على مستوى المحافظة متاحة لجمٌع 

 .المدارس
8 89   2 29  

29 
تقوم مدرستً باإلعالن عن المسابقات الرٌاضٌة المدرسٌة 

ا ًٌ  .إلكترون
9 99  1 19  

ا. 39 ًٌ   19 1  99 9 تقوم مدرستً بتسجٌل الفرق المدرسٌة فً قاعدة بٌانات إلكترون

31 
تقوم مدرستً باستخدام التقنٌة الحدٌثة فً التحكٌم اإللكترونً إذا 

 .لزم األمر
8 89   2 29  

 - -  199 19 .طالب لدٌه برٌد إلكترونً مفعل بمدرستًكل  32

 19 1  99 9 أتواصل مع الالعب عبر منصات إلكترونٌة. 33

 إستمارة استطالع رأيالتكرارات والنسب المئوية ألراء الخبراء حوؿ عبارات (  يوضح جدوؿ ) 
 (% 02)نسبة مئوية ال تقؿ عف التي حصمت عمى  العبارات، وقد إرتضى الباحث المعمميف في صورتو األولية

 ( عبارة22المعمميف وعددىا ) استمارة إستطالع رأيعبارات فأكثر مف مجموع أراء الخبراء، وقد حصمت جميع 
 الباحث. ارتضاىاعمى النسبة المئوية التي 

 :  االتساق الداخمي صدق  -0
 استمارةمعامل االرتباط عم  صدق االتساق الداخمي لعبارات  (2جدول )

 المعممين استطالع رأي 
(02)ف =   

رقم 
 ر ع م العبارات العبارة

 0.706* 0.632 2.800 .أممؾ الكفاءة إلدارة فريؽ رياضي بمدرستي 0
 0.655* 0.699 2.600 .لدى الكفاءة إلدارة مسابقة رياضية مدرسية 0

يوجد تنظيـ إداري لمجوانب المالية المطموبة لتنظيـ وتنفيذ النشاط  2
 .بمدرستي الرياضي

2.700 0.483 *0.871 

توجد مالعب قانونية مطابقة لممواصفات لتنفيذ األنشطة  5
 0.750* 0.516 2.400 .الرياضية بمدرستي
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 0.941* 0.707 2.500 .توجد مسابقات مناسبة لكؿ مرحمة دراسية بمدرستي 5
 0.748* 0.675 2.300 .توجد منتخبات مدرسية ل لعاب الرياضية بمدرستي 3
 0.856* 0.516 2.600 .توجد تغطية إعالمية ل نشطة الرياضية الخاصة بمدرستي 0

مواعيد تنفيذ النشاط الرياضي بمدرستي)محدد/  2
 .ثابت/معمف..غيرىا(

2.400 0.843 *0.758 

لدي معايير واضحة)محددة/معمنة( لتحديد المشاركيف باألنشطة  2
 .الرياضية بمدرستي

2.500 0.707 *0.941 

 0.826* 0.516 2.600 .لدى مدرستي حوافز مادية ) الجوائز( مرصودة لمنشاط الرياضي 02

00 
برنامج النشاط الرياضي جزء مف أنشطة مدرستي ولو وقت 

 .مسبؽ التحديد
2.700 0.675 *0.693 

00 
توفر مدرستي وسائؿ النقؿ المناسبة لمطالب في النشاط 

 .الرياضي المنفذ خارج المدرسة
2.700 0.483 *0.871 

02 
توفر مدرستي التغذية المناسبة لمطالب المشاركيف في النشاط 

 0.871* 0.483 2.700 .الرياضي الخارجي

05 
تجري مدرستي الفحوصات الطبية المطموبة لمطالب المشاركيف 

 0.803* 0.949 2.300 .في األنشطة الرياضية قبؿ الممارسة

 0.816* 0.483 2.700 .عة)جماعي/فردي(تنفذ مدرستي عدد مسابقات رياضية متنو  05

تمتـز مدرستي أخذ موافقة ولي األمر كتابيا عمى مشاركة )ابنو /  03
 .ابنتو(

2.800 0.632 *0.706 

 0.758* 0.843 2.400 . يوجد بمدرستي دعـ مالي مخصص لفرؽ الرياضة المدرسية 00
 0.848* 0.699 2.400 .لدى مدرستي فرؽ رياضية مكتممة التشكيؿ)فردي/جماعي( 02

تحصؿ مدرستي عمى دعـ مالي لمفرؽ الرياضية مف المجتمع  02
 .المحمي

2.500 0.527 *0.849 

تقوـ مدرستي بتكريـ الالعبيف الموىوبيف فرديا في الرياضة  02
 .المدرسية

2.400 0.966 *0.871 

تقدـ وزارة التربية والتعميـ دعـ حكومي لفرؽ الرياضة المدرسية  00
 .قة التعميميةالمنط

2.600 0.699 *0.676 

 0.814* 0.699 2.400 .توجد مالعب مناسبة لمرياضة المدرسية 00
 0.659* 0.422 2.800 .تضع الوزارة خطة ثابتة ل نشطة الرياضية المدرسية بمدرستي 02
 0.663* 0.316 2.900تضع الوزارة خطة ثابتة ل نشطة الرياضية المدرسية بالمنطقة  05
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 .التعميمية
 0.678* 0.422 2.800 تضع الوزارة خطة ثابتة ل نشطة الرياضية المدرسية بالسمطنة 05
 0.814* 0.843 2.400 . تنظـ مسابقات رياضية دورية عمى مستوى المدرسة 03
 0.670* 0.675 2.700 .تنظـ مسابقات رياضية دورية عمى مستوى المحافظة 00

02 
ستوى المحافظة متاحة لجميع تنظـ المديرية مسابقات عمى م

 .المدارس
2.900 0.316 *0.800 

02 
تقوـ مدرستي باإلعالف عف المسابقات الرياضية المدرسية 

 .إلكترونًيا
2.600 0.516 *0.826 

22 
تقوـ مدرستي بتسجيؿ الفرؽ المدرسية في قاعدة بيانات 

 .إلكترونًيا
2.300 0.675 *0.753 

20 
ية الحديثة في التحكيـ اإللكتروني إذا تقـو مدرستي باستخداـ التقن

 .لـز األمر
2.300 0.823 *0.802 

 0.849* 0.527 2.500 .كؿ طالب لديو بريد إلكتروني مفعؿ بمدرستي 20
 0.816* 0.527 2.500 .أتواصؿ مع الالعب عبر منصات إلكترونية 22

  14.283 84.700 مجموع االستمارة
 2.320= 2.25نوية *قيمة "ر" الجدولية عند مستوى مع

المعمميف،  إستمارة إستطالع رأييوضح جدوؿ )( معامؿ اإلرتباط عمى صدؽ اإلتساؽ الداخمي لعبارات 
) وقد جاءت جميع إستجابات مفردات عينة البحث دالة إحصائيًا حيث تراوحت قيمة " ر " المحسوبة ما بيف 

( ، مما يشير 2.25عند مستوى معنوية ) (2.320، في حيف كانت قيمة " ر " الجدولية )( 2.250–0.655
 المعمميف المستخدـ قيد البحث. إستمارة إستطالع رأيإلى صدؽ جميع عبارات 

 المعممين باستخدام التجزئة النصفية  إستمارة إستطالع رأي( معامل ثبات  2جدول )
02ف=   
معامل جتمان 
 لمتجزئة النصفية

 العبارات الفردية العبارات الزوجية
 المقياس

 م ع م ع

0.954* 7.119 40.300 7.486 44.400 
إستمارة إستطالع رأي مجموع 

 المعمميف
 2.320ىي  2.25قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية *

( ، في حيف كانت قيمة " ر " الجدولية 2.255يوضح جدوؿ إلى أف قيمة معامؿ جتماف لمثبات جاءت )
باستخداـ طريقة المعمميف  استمارة استطالع رأيا يشير إلى ثبات ( ، مم2.25( عند مستوى معنوية )2.320)

 التجزئة النصفية .
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 رابعا خطوات البحث 
 تطبيؽ الدراسة األساسية .0

 أفػرادافػاـ الباحػث بتطبيقيػا عمػى جميػع  بعد تحديد العينة واختيار أدوات جمع البيانػات والتأكػد مػف صػدقيا وثباتػو
 0200الى  0202بيؽ مف العينة قيد البحث وكانت فترة التط

 تصحيح االستبياف .0
بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف التطبيػػػؽ قػػػاـ الباحػػػث بتصػػػحيح االسػػػتمارات باسػػػتخداـ ميػػػزاف التقػػػدير الثنػػػائي طبقػػػا لمتعميمػػػات 
الموجودة والموضحة سابقا وبعد االنتياء مف عمؿ التصحيح قاـ الباحث برصػد الػدرجات وذلػؾ تمييػدا لمعالجتيػا 

 .احصائياء
 موب االحصائي المستخدمخامسا: األس

 اإلحصػائيةبعد جمع البيانات وجدولتيا تـ معالجتيػا احصػائيا، ولحسػاب نتػائج البحػث اسػتخدـ الباحػث األسػاليب 
 اآلتية:
 التكرار 

 النسبة المئوية 

  المتوسط الحسابي 

  االنحراؼ المعياري 

  معامؿ االرتباط 

  معامؿ الفا كروبناخ 
 0اختبار مربع كا  

 
 النتائج :و تفسير  و مناقشةعرض  -

 ( 0جدوؿ ) 
 المعمميف  ستمارة إستطالع رأيأراء مفردات عينة البحث مف المعمميف في إ

052ف=   

 رقم
 العبارة

 2كا العبارات
المجموع 
 التقديرى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب

 442 280.282* .أملك الكفاءة إلدارة فرٌق رٌاضً بمدرستً 1
98.8

8 
1 

 435 257.570* .ابقة رٌاضٌة مدرسٌةلدى الكفاءة إلدارة مس 2
97.3

2 
2 

3 
ٌوجد تنظٌم إداري للجوانب المالٌة المطلوبة لتنظٌم 

 وتنفٌذ النشاط الرٌاضً بمدرستً.
*31.664 345 

77.1
8 

19 

4 
توجد مالعب قانونٌة مطابقة للمواصفات لتنفٌذ 

 .األنشطة الرٌاضٌة بمدرستً
*75.557 326 

72.9
3 

28 

 78.018 349 26.188*اسبة لكل مرحلة دراسٌة توجد مسابقات من 5
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 8 .بمدرستً

6 
توجد منتخبات مدرسٌة لأللعاب الرٌاضٌة 

 .بمدرستً
*27.396 338 

75.6
2 

22 

7 
توجد تغطٌة إعالمٌة لألنشطة الرٌاضٌة الخاصة 

 .بمدرستً
*34.483 355 

79.4
2 

15 

8 
مواعٌد تنفٌذ النشاط الرٌاضً بمدرستً)محدد/ 

 .رها(ثابت/معلن..غٌ
*43.101 359 

80.3
1 

13 

9 
لدي معاٌٌر واضحة)محددة/معلنة( لتحدٌد 

 المشاركٌن باألنشطة الرٌاضٌة بمدرستً.
*137.289 396 

88.5
9 

4 

19 
لدى مدرستً حوافز مادٌة ) الجوائز( مرصودة 

 .للنشاط الرٌاضً
*11.852 332 

74.2
7 

25 

11 
برنامج النشاط الرٌاضً جزء من أنشطة مدرستً 

 .وقت مسبق التحدٌد وله
*92.631 379 

84.7
9 

9 

12 
توفر مدرستً وسائل النقل المناسبة للطالب فً 

 .النشاط الرٌاضً المنفذ خارج المدرسة
*125.007 394 

88.1
4 

5 

13 
توفر مدرستً التغذٌة المناسبة للطالب المشاركٌن 

 .فً النشاط الرٌاضً الخارجً
*51.396 366 

81.8
8 

12 

14 
الفحوصات الطبٌة المطلوبة  تجري مدرستً

للطالب المشاركٌن فً األنشطة الرٌاضٌة قبل 
 .الممارسة

*56.470 371 
83.0

0 
10 

15 
تنفذ مدرستً عدد مسابقات رٌاضٌة 

 .متنوعة)جماعً/فردي(
*110.430 392 

87.7
0 

6 

16 
تلتزم مدرستً أخذ موافقة ولً األمر كتابٌا على 

 مشاركة )ابنه / ابنته(.
*215.047 422 

94.4
1 

3 

17 
ٌوجد بمدرستً دعم مالً مخصص لفرق الرٌاضة 

 المدرسٌة. 
*10.242 327 

73.1
5 

27 

18 
لدى مدرستً فرق رٌاضٌة مكتملة 

 التشكٌل)فردي/جماعً(.
*14.872 336 

75.1
7 

23 

19 
تحصل مدرستً على دعم مالً للفرق الرٌاضٌة 

 .من المجتمع المحلً
*34.725 261 

58.3
9 

33 

29 
درستً بتكرٌم الالعبٌن الموهوبٌن فردٌا فً تقوم م

 .الرٌاضة المدرسٌة
*86.913 383 

85.6
8 

8 

21 
تقدم وزارة التربٌة والتعلٌم دعم حكومً لفرق 

 .الرٌاضة المدرسٌة المنطقة التعلٌمٌة
2.309 300 

67.1
1 

32 

 341 46.403* .توجد مالعب مناسبة للرٌاضة المدرسٌة 22
76.2

9 
21 

23 
ة خطة ثابتة لألنشطة الرٌاضٌة تضع الوزار

 .المدرسٌة بمدرستً
*13.785 331 

74.0
5 

26 

24 
تضع الوزارة خطة ثابتة لألنشطة الرٌاضٌة 

 المدرسٌة بالمنطقة التعلٌمٌة.
*54.859 351 

78.5
2 

17 

25 
تضع الوزارة خطة ثابتة لألنشطة الرٌاضٌة 

 المدرسٌة بالسلطنة
*61.906 344 

76.9
6 

20 

 86.57 387 102.859*قات رٌاضٌة دورٌة على مستوى تنظم مساب 26
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 8 . المدرسة

27 
تنظم مسابقات رٌاضٌة دورٌة على مستوى 

 .المحافظة
*42.134 355 

79.4
2 

15 

28 
تنظم المدٌرٌة مسابقات على مستوى المحافظة 

 .متاحة لجمٌع المدارس
*67.705 368 

82.3
3 

11 

29 
رٌاضٌة تقوم مدرستً باإلعالن عن المسابقات ال

ًٌا  .المدرسٌة إلكترون
*9.235 326 

72.9
3 

28 

39 
تقوم مدرستً بتسجٌل الفرق المدرسٌة فً قاعدة 

ا. ًٌ  بٌانات إلكترون
5.732 321 

71.8
1 

30 

31 
تقوم مدرستً باستخدام التقنٌة الحدٌثة فً التحكٌم 

 .اإللكترونً إذا لزم األمر
*7.423 309 

69.1
3 

31 

 359 43.101* .ترونً مفعل بمدرستًكل طالب لدٌه برٌد إلك 32
80.3

1 
13 

 336 16.161* أتواصل مع الالعب عبر منصات إلكترونٌة. 33
75.1

7 
23 

 11736 مجموع المقياس
79.5

6 
 

 5.220 = 0بدرجة حرية   2.25" الجدولية عند مستوى معنوية  0* قيمة " كا
سػػبي لمعبػػارات مػػابيف ) ناوح الػػوزف الحيػػث تػػر ،  %( 52وقػػد حصػػمت جميػػع العبػػارات عمػػى وزف نسػػبي يفػػوؽ)

 ( .030-550كما تراوح  المجموع التقديري لمعبارات مابيف )،  (  52.22 -22.22
الجدولية =  0جا  حيث كانت قيمة ،  ( 2.25عند مستوى معنوية ) إحصائياوقد كانت جميع العبارات دالة 

اسػػتمارة اسػػتطالع الػػرأي فيمػػا عػػدا العبػػارات ( وذلػػؾ الغمػػب العبػػارات 2.25عنػػد مسػػتوى معنويػػة )،  ( 5.220)
( وكميمػػا اصػػغر مػػف قيمػػة 5.020المحسػػوبة ) 0الف قيمػػة جػػا إحصػػائيا( والتػػي كانػػت غيػػر دالػػة 22.00) أرقػػاـ
 . (5.220الجدولية ) 0جا

والمجموع التقديري واألىمية النسبية  0( التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا0جدوؿ ) يوضح
المعمميف  ستمارة إستطالع رأيإلكؿ عبارة مف عبارات آلراء مفردات عينة البحث مف المعمميف يب والترت

 المستخدـ قيد البحث. 
بمجمػوع  األوؿ( فػي الترتيػب  كفاءة إلدارة فريؽ رياضي بمدرسػتي( وىي ) اممؾ ال0قد جاءت العبارة رقـ ) و

المعممػػػيف والمعممػػػات لػػػدييـ القػػػدرة  أكثػػػر أفاحػػػث ويػػػرى الب ،  %( 22.22( وبػػػوزف نسػػػبي يبمػػػغ )550تقػػػديري )
 .ءة إلدارة فريؽ رياضي في المدرسةوالكفا

( ) لػدي الكفػاءة إلدارة مسػابقة رياضػية مدرسػية ( فػي الترتيػب الثػاني بمجمػوع 0في حيف جاءت العبارة رقػـ )
لػدييـ الكفػاءة إلدارة  ويػرى الباحػث اف المعممػيف و المعممػات ،  %( 20.20( و بوزف نسػبي بمػغ )525تقديري )

 لدييـ القدرة و الكفاءة إلدارة فريؽ رياضي بالمدرسة . أنيـ األولىمسابقة رياضية بالمدرسة وانو مرتبط بالعبارة 
ابنتػو( فػي  /كتابيػًا عمػى مشػاركة )ابنػو األمػر( ) تمتػـز مدرسػتي اخػذ موافقػة ولػي 03بينما جاءت العبارة رقـ )
االلتػزاـ قانونيػًا  أىميػة أفويرى الباحػث  ، %(25.50( و بوزف نسبي بمغ ) 500)ه الترتيب الثالث بمجموع تقدير 
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خػارج  أوالطالبة مف اجؿ المشاركة بالمسابقات الرياضية المدرسية سواء داخؿ المدرسة / الطالب أمرموافقة ولي 
 المدرسة .

وتنظػػػيـ وتنسػػػيؽ   إدارةوقػػػد كانػػػت بػػػاقي العبػػػارات تعبػػػر فػػػي مجموعيػػػا عػػػف قػػػدرة المعممػػػيف والمعممػػػات عػػػف 
/ توجػد منتخبػات مدرسػية / توجد مسػابقات مناسػبة /توجد مالعب قانونية /الرياضة المدرسية  ... ) يوجد تنظيـ 

برنػػامج النشػػاط / لػػدى مدرسػػتي حػػوافز ماليػػة  /لػػدى معػايير واضػػحة/ مواعيػػد تنفيػػذ النشػػاط إعالميػػة/توجػد تغطيػػة 
تنفيػػػذ مدرسػػػتي  /تجػػػري مدرسػػػتي الفحوصػػػات / مدرسػػػتي التنفيذيػػػة تػػػوفر /تػػػوفر مدرسػػػتي وسػػػائؿ نقػػػؿ /الرياضػػػي 

تحصػػػؿ / يوجػػػد بمدرسػػػتي دعػػػـ مػػػالي لػػػدى مدرسػػػتي فػػػرؽ رياضػػػية/ تنفيػػػذ مدرسػػػتي عػػػدد مسػػػابقات /الفحوصػػػات 
 /توجػػد مالعػػب مناسػػبة  /تقػػـو وزارة التربيػػة والتعمػػيـ  /نقػػـو مدرسػػتي بتكػػريـ الالعبػػيف/ مدرسػػتي عمػػى دعػػـ مػػالي

 ثابتػػػةتضػػػع الػػػوزارات خطػػػة / تضػػػع الػػػوزارة خطػػػة ثانيػػػة بالمنطقػػػة التعميميػػػة /ة ثابتػػػة بمدرسػػػتيتضػػػع الػػػوزارة خطػػػ
تنظػيـ / تقديـ مسابقات رياضية عؿ مسػتوى المحافظػات/تقديـ مسابقات رياضية عمى مستوى المدرسة  /لالنشطو
التواصػػؿ مػػع  /طالػػبكػػؿ  /تقػػويـ مدرسػػي باسػػتخداـ\تقػػويـ مدرسػػي بتسػػجيؿ اإلعالنػػات/ تقػػويـ مدرسػػي  /المديريػػة
 الالعب.

ما هو الواقع الفعمي لمدى تطبي ق مع ايير الج ودة الش اممة لمرياض ة و هذا ما يجيب عم  تساؤل البحث " 
 " . المدرسية بسمطنة عمان

 إستخالصات البحث. -
 منو.مكتوبة و معتمدة و مع، و لكنيا غير  لمرياضة المدرسية بسمطنة عمافتوجد معايير لمجودة الشاممة  – 0
تطبيؽ المعمميف ) المعممات ( لمعايير الجودة الشاممة لمرياضة المدرسية بسمطنة عمػاف ، و إف كانػت غيػر  – 0

 مكتوبة أو معمنة.
تحديد الواق ع الفعم ي لم دى تطبي ق مع ايير الج ودة الش اممة و هذا ما يحقق هدف البحث الرئيسي و هو "  

 " . لمرياضة المدرسية بسمطنة عمان
 البحث. توصيات -
وضػػػع معػػػايير لمجػػػودة الشػػػاممة لمرياضػػػة المدرسػػػية بسػػػمطنة عمػػػاف ، و تكػػػوف دعػػػوة وزارة التربيػػػة و التعمػػػيـ ل – 0

 لكؿ المعمميف و المعممات و المشرفيف ) الموجييف (.مكتوبة و معمنة و معتمدة 
 
 

 
 بالمغة العربيةقائمة المراجع 

اإلدارة التعميميػػػة والمدرسػػػية. اإلسػػػكندرية: دار الوفػػػاء لػػػدنيا (.الجػػػودة الشػػػاممة فػػػي 0202إبػػػراىيـ أحمػػػد أحمػػػد،  ) .0
 الطباعة والنشر

 .5المجمد ،  دار الفكر،  لبناف،  لسان العرب :د.ت،  أبي الفضؿ جماؿ الديف ابف منظور .0
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مقترحػػات لتطػػوير الرياضػػة المدرسػػية فػػي سػػمطنة عماف.مجمػػة رسػػالة التربيػػة،  .(0225يػػى حسػػيف)حابػػو حػػرب،  ي .2
 .20-2ص ص   ،05العدد 

 (0202يوليو  03لجاف لتعزيز منظومة عممو ) 0اتحاد الرياضة المدرسية يعتمد تشكيؿ  .5
 الرياضة المدرسية االردف : دار الراية لمنشر والتوزيع.(2014) .أكـر السيد .5
 ـ اسػػتراتيجية مقترحػػة لتطػػوير الرياضػػة المدرسػػية0223أمػػيف أنػػور الخػػولى،  جمػػاؿ الػػديف عبػػد العػػاطى الشػػافعى  .3

 العربية،  جائزة األمير فيصؿ بف فيد الدولية لبحوث تطوير الرياضة المدرسية،  الرياض.
بػات الجػودة ـ التربيػة الرياضػية فػي ضػوء متطممػمعػايير مقترحػة لتقػويـ أداء مع (2012).رمضػاف،   إيمػاف محمػد .0

 ، المؤتمر العربي الدولي لضماف جودة التعميـ،  قطرواالعتماد في التعميـ
(. معػػػايير مينيػػػة معاصػػػرة مقترحػػػة لتقػػػويـ االداء المينػػػي 0203د و الخػػػواتي،  محمػػػد عبػػػده محمػػػود،  )بيػػػاء سػػػي .2

،  مجمػػة أسػػيوط لعمػػوـ و فنػػوف التربيػػة حمػػة األساسػػية بالجميوريػػة اليمنيػػةلمعممػػي التربيػػة البدنيػػة و الرياضػػية لممر 
 . 200-222،   ص ص 52،  المجمد0مصر،  العدد–الرياضية 

دور الرياضػػػة المدرسػػػية فػػػي انقػػػاء الموىػػػوبيف وتوجيييػػػا الػػػى . 2015))  ،مػػػزاري عبػػػد القػػػادر  بػػػو عسػػػكر مػػػراد، .2
  .2،النوادي. مجمة الرافديف لمعمـو الرياضة

دار النيضػة  ،  "تخطػيط ومراقبػة جػودة المنتجػات" مػدخؿ إدارة الجػودة الشػاممة(2011). توفيػؽ عبػد المحسػف،   .02
 العربية،  عماف

الخطػػػة الثنائيػػة. دائػػرة  -أثػػر تنفيػػذ برنػػامج المدرسػػة كمركػػز لمتطػػوير عمػػى أداء المدرسػػة (.0202).ثابػػت،  زيػػاد  .00
 التربية والتعميـ . مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية .غػزة،  فمسطيف.

واقع إعداد المعمػـ فػي كميػات التربيػة بجامعػات قطػاع غػزة فػي ضػوء  .(0200) ، جماؿ حمداف إسماعيؿ اليسػػػػي .00
 معايير،  رسالة ماجستير،  جامعة االزىر،  غزة.

طرؽ تدريس التربيػة الرياضػية الحديثػة. عمػاف : مكتبػة المجتمػع العربػي لمنشػر . (0200) ، خالد محمد الحشوش .02
 والتوزيع .

اثر اختالؼ درجة حرارة الجو عمػى فاعميػة درس الرياضػة المدرسػية لػدى .)0205،  )داود محمد سميماف البموشي .05
 رحمة ما بعد االساسي في محافظة مسقط،  رسالة ماجستير غير منشورة جامعة السمطاف قابوس مسقط.طالب م

 ، الكويت،  دار المسيمة لمنشر0والجودة الشاممة. ط اإلدارة المدرسية الحديثة بيف العولمة(2012). ،الدىمشي .05
والتوزيػع والطباعػة،   المسػيرة لمنشػر الجػودة الشػاممة فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريس،  دار.(0200رافػدة الحريػري،  ) .03

 .، األردف0ط 
( الجػػودة الشػػاممة فػػي التعمػػيـ بػػيف مؤشػػرات التميػػز ومعػػايير العتمػػاد. عمػػاف: دار 0205رشػػدي أحمػػد طعيمػػة ،  ) .00

 المسيرة.
األردنػي فػي ظػؿ األزمػػة  فػي قطػػاع التعمػيـ العػالي دور إدارة الجػودة الشػاممة فػي تقميػؿ المخػاطر2011).)الزعبػي .02

مجمػد ال ، 3العػدد العػالي. األردف،   العالميػة،  دراسػة تطبيقيػة،  المجمػة العربيػة لضػماف جػودة التعمػيـ قتصػاديةاال
05. 
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تطػػوير إدارة الجػػودة فػػي مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي بسػػمطنة عمػػاف فػػي ضػػوء الفكػػر  .(0205)،  زليخػػا بنػػت سػػاعد .02
 ة ،  جميورية مصر العربية.التربوي المعاصر) رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة القاىر 

الخطػػػة الثنائيػػة. دائػػرة  -(. أثػػر تنفيػػذ برنػػامج المدرسػػة كمركػػز لمتطػػوير عمػػى أداء المدرسػػة0202زيػػاد ثابػػت ،  ) .02
 .غػزة ،  فمسطيف.ير التربوي بوكالة الغوث الدوليةالتربية والتعميـ . مركز التطو 

دة الشػاممة فػي كميػات التربيػة الرياضػية فػي األردف ،  (. مدى تطبيؽ مبادئ إدارة الجػو 0202زياد لطفي الطحاينة) .00
 .05مجمد ال ،  0،  العدد مجمة المناره لمبحوث والدراسات

االتحاد العماني لمرياضة المدرسػية واسػتراتيجياتو فػي تعزيػز مارسػة النشػاط الرياضػي  .(0202) ،  سالـ اليعقوبي .00
رسػػػية بتعميميػػػة جنػػػوب الباطنػػة" لبػػػدنؾ عميػػػؾ حػػػؽ" فػػي سػػػمطنة عمػػػاف. ورقػػػة عمػػؿ مقدمػػػة فػػػي نػػػدوة الرياضػػة المد

 بالمديرية العامة لمتربية والتعميـ لمحافظة جنوب الباطنة  ،  مسقط ،  سمطنة عماف
يونيػو   6سػمطنة عمػاف .تػاريال االسػترجاع  -الرياضة المدرسية جريدة الوطف (. 0200، ) سميماف سعيد الينائي .02

 http//:alwatan .com/details/221606استرجع مف:0202
 (. الجودة في التعميـ ،  دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، 0222سيمية الفتالوي.) .05
الشروؽ لمتوزيع  األداء ،  طبعة أولي ،  دار -تدريب -الكفايات التدريسية. مفيومو .(0205سييمة الفتالوي ،  ) .05

 والنشر ،  االردف.
الشروؽ لمتوزيع  األداء ،  طبعة أولي ،  دار -تدريب -موالكفايات التدريسية. مفيو (. 0205)الفتالوي ،  سييمة  .03

 والنشر ،  االردف.
الواجبػػات المرتبطػػة بػػأداء معمػػـ التربيػػة الرياضػػية لتنفيػػذ  .(2014)و عمػػر عيسػػى عمػػور  صػػادؽ خالػػد لحايػػؾ ،  .00

 .00-0 ،  ص ص 50،  المجمد 0العدد  المناىج في ظؿ الجودة الشاممة ،  مجمة دراسات لمعمـو التربوية ، 
(. قػػويـ أداء معممػػي التربيػػة الرياضػػية فػػي ظػػؿ مشػػروع تطػػوير 0203صػػييب عمػػي ،  عمػػي محمػػود الػػديري  ،  ) .02

رسػػػالة  –( فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة التابعػػػة لمديريػػػة تربيػػػة قصػػػبة اربػػػد ERfKEالتعمػػػيـ نحػػػو االقتصػػػاد المعرفػػػي )
 فبراير.0ال ماجستير غير منشورة جامعة اليرموؾ  ،  اربد تـ استرجاعيا بتاري

المدرسة كوحدة لمتطوير التربوي . معيد التربية. األونروا  -(. دليؿ بناء خطة تطوير المدرسة 0202)،  الضامف .02
 ،  عماف.

 ،   0والتوزيػع ،  ط إدارة الػنظـ التعميميػة لمجػودة الشػاممة ،  دار السػحاب لمنشػر. (0205ضػياء الػديف زاىػر ،  ) .22
 القاىرة

فػي مؤسسػات  اإلداريثػر تطبيػؽ ممارسػات ادارة الجػودة الشػاممة فػي تعزيػز االبتكػار ا. (0200عادؿ عيػد عيػاد ) .20
التعميـ العالي وفقػا لنمػوذج بالػدريج لمتميػز المؤسسػي ،  رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  ،  الجامعػة الفمسػطينية  ،  

 فمسطيف
المكتبػػة لمجػػودة واالعتمػػادد ،  تأىيػػؿ المػػدارس (. 0205(عبػػد الحميػػد عبػػد الفتػػاح شػػعالف ،  ىنػػاء جػػودة إسػػماعيؿ .20

 5العصرية لمنشر والتوزيع ،  مصر. ص
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اسػػػػتراتيجية مقترحػػػػة لمنيػػػػوض بالرياضػػػػة المدرسػػػػية فػػػػي ضػػػػوء . (0205) ،  عبػػػػد العزيػػػػز محمػػػػد عبػػػػد العزيػػػػز .22
،  ص  02المجمػػدالمسػػتحدثات التكنولوجيػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ . المجمػػو العمميػػة لمتربيػػة البدنيػػة والرياضػػة مصػػر 

 .232-202ص
درج التػػزاـ معممػػي العمػػوـ بالمعػػايير المينيػػة لممعممػػيف فػػي ضػػوء بعػػض (2014).الدرايسػػة ،   عبػػد اص صػػالح .25

 163-139(،   2،  المجمد  0العدد  المتغيرات ،  مجمة جامعة الخمي لمبحوث ، 
ي التعمػيـ ،  دراسػة (. مدى تقبؿ المعمميف لمعػايير الجػودة الشػػاممة فػػ0203عدناف بف أحمد بف راشد الورثاف ،  ) .25

 ميدانية بمحافظة اإلحساء. )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الممؾ سعود. المممكة العربية السعودية. 
 المرحمػػة فػػي المدرسػػية الرياضػػة فػػي إدارة الشػػاممة الجػػودة إدارة تطبيػػؽ متطمبػػات. (0205محمػػد ) عبػػد اص عصػػاـ .23

 . البحريف امعةج .ماجستير رسالة. البحريف بمممكة الثانوية
درجة تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة بمؤسسات التعميـ العػالي  .(0225عمي بف حمد بف عمي المطاعني ، ) .20

الخػػػاص فػػػي سػػػمطنة عمػػػاف مػػػف وجيػػػة نظػػػر اإلداريػػػيف واألكػػػاديمييف فييػػػا،  رسػػػالة ماجسػػػتير،  جامعػػػة اليرمػػػوؾ،  
 األردف.

القيادة التحويمية في تنمية قدرات المعمميف بمدارس (. فعالية 0200عمي سعيد جمعة العريمي ،  ) .22
 التعميـ االساسي مف جية نظر المعمميف االوائؿ في سمطنة عماف ،  جامعة االزىر ،  مصر

( مػػػػدخؿ إلػػػػى المنيجيػػػػة المتكاممػػػػة إلدارة الجػػػػودة الشػػػػاممة ،  دار وائػػػػؿ لمنشػػػػر عمػػػػاف ،  0200عمػػػػر عقيمػػػػي،  ) .22
 األردف.

الفمسطينية نحو إعداد المعمـ  التربية في الجامعات عضاء الييئة التدريسية في كمياتاتجاىات أ2008).)عودة ،  .52
 جامعة القدس: القدس ،  فمسطيف ضوء معايير الجودة الشاممة ،  رسالة ماجستير غير منشورة ،  الفمسطيني في

 اإلداري األداءي تطػوير (.دور مركز التطوير التربوي بوكالة الغػوث الدوليػة بغػزة فػ0202فايز أحمد صالحو ،  ) .50
 لمديري المدارس وسبؿ تفعيمو. رسالة ماجستير غير منشورة ،  الجامعة إلسالمية ،  غزة.

تصميـ حـز تدريبية لتطػوير الكفايػات المينيػة لقيػادات التػدريب بػوزارة  (.0200) د ، فضؿ اص فيصؿ حسف محم .50
التميز ،  رسالة دكتوراه غير منشػورة ،  جامعػة اـ درمػاف التربية والتعميـ والية الخرطـو في ضوء معايير الجودة و 

 االسالمية ،  السوداف.
(. ىيئػػات االعتمػػاد فػػي التعػػاليـ العػػالي. ورشػػة عمػػؿ حػػػوؿ إعػػػادة تنظػػيـ التعمػػيـ 0205فيػػروز فػػرح سػػركيس ،  ) .52

 العالي الخاص. وزارة التربية والتعميـ العالي ،  بيروت ،  لبناف.
رسػالة ماجسػتير ،   أثر تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في رياض األطفاؿ بدولة قطر ،  .(0200لولوة الكبيسي ،  ) .55

 قطر
 ، عماف  0 ط الجودة الشاممة والجديد في التدريس ،  دار صفاء لمنشر والتوزيع ، (. 0202)محسف عطية ،   .55
 دف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.مفاىيـ وتطبيقػات ،  األر  –إدارة الجودة الشاممة  .(0205محفوظ أحمد جودة ،  ) .53
الشاممة مف وجية نظػر  البحريف لمعايير الجودة مدى تطبيؽ مناىج التربية الرياضية في جامعة2013). ) محمد .50

 .األردنية ،  عماف ،  األردف ىيئة التدريس فييا ،  رسالة دكتوراه غير منشورة ،  الجامعة الطمبة وأعضاء
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فمسفة واىداؼ الرياضة المدرسية بسمطنة عماف مجمة رسالة التربية سػمطنة  (0225محمد جماؿ نظمي عبد اص ) .52
 .02-02،  ص ص  2المجمدعماف 

 ISOالعالمية  ،  ( دليؿ تأىيؿ المنظمات العربية لتطبيؽ نظاـ إدارة الجودة ،  المواصفات0203) رياض محمد .52
 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.9000

خداـ طريقػػة تحميػػؿ الػػنظـ فػػي تطػػوير منػػاىج التربيػػة الرياضػػية فػػي مرحمػػة التعمػػيـ (. اسػػت0225) ،  محمػػد عزمػػي .52
 االساسي ،  االسكندرية : دار الوفاء لمصحافة والنشر.

( ،   مشػػروع المدرسػػة كمركػػز لمتطػػػوير ودوره فػػػي تحسػػػيف أداء مػػػديري المػػدارس. بحػػػث 0205محمػػد مقبػػؿ ،  ) .50
 ز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية بغزةمقدـ إلى دائرة التربية والتعميـ  ،  مرك

أىميػػة تطبيػػؽ أسػػس الجػػودة الشػػاممة فػػي التعمػػيـ وأثرىػػا عمػػى تطػػوير العمميػػة  .(0203محمػػد ىػػادي بػػف زيػػادة ،  ) .50
 والرياضية ،   التعميمية والتربوية في مجاؿ األنشطة البدنية

ميػػػػة فػػػػي مجتمػػػػع المعرفػػػػة ،  عمػػػػاف ،  (. مػػػػداخؿ معاصػػػػرة إلصػػػػالح المؤسسػػػػات التعمي0205مديحػػػػة محمػػػػد ،  ) .52
 الرضواف لمنشر والتوزيع

لجنػػػة الرياضػػػة المدرسػػػية بمحافظػػػة جنػػػوب . (0202المديريػػػة العامػػػة لمتربيػػػة والتعمػػػيـ لمحافظػػػة جنػػػوب الباطنػػػة ) .55
 الباطنة سمطنة عماف مسقط.

التربػػوي ،   المجػاؿ برنػػامج إدارة الجػػودة الشػػاممة وتطبيقاتيػػا فػػي .(0200مصػطفي أحمػػد ،  محمػػد األنصػػاري ، ) .55
 قطر ،  المركز العربي لمتدريب التربوي لدوؿ الخميج

الجػودة الشػاممة  تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير (.0205)،  المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر .53
 و نظـ اإلعتماد ،  جامعة عيف شمس ،  القاىرة

اضػػة المدرسػػية فػػى ظػػؿ التوجيػػات الحديثػػة لمتطػػوير بدولػػة دراسػػة تقويميػػة لواقػػع الري (.0222) ،  موسػػى عبػػاس .50
العربية المتحدة ،  المؤتمر اإلقميمى الرابع لممجمس القومى لمصػحة والتػرويح والرياضػة والتعبيػر الحركػى  اإلمارات

 لمنطقة الشرؽ األوسط ،  كمية التربية الرياضية بأبو قير ،  اإلسكندرية.
( ،  متطمبات إدارة الجودة الشػاممة فػي جامعػة تكريػت : دراسػة 0202جاسـ )ناجي عبد الستار محمود ،  ياسيف  .52

 033-050ص ص    ،  02،  المجمد  3،  العدد  المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعيتحميمية ،   
 عماف. ة الشاممة في عصر النترنت ،  دار صفاء لمنشر والتوزيع ، إدارة الجود .(0202)،  نجـ ،  نجـ  .52
تقويـ االداء االداري بمديرية الشباب والرياضة بحافظة الشرقية في ضوء معػايير  .(0205)،  نشوى سمير عبدة  .32

  .053-020،  ص  50،  المجمد  0،  العدد  الجودة الشاممة. مجمة اسيوط لعمـو وفنوف التربية الرياضية
الدعوة النشػاء اتحػاد لمرياضػة المدرسػية وزارة الشػؤوف الرياضػية ودعػـ الرياضػة   ( ، 0225)ىشاـ جمعة السناني .30

  .22-25،  ص ص  2،  العدد  المدرسية مجمة رسالة التربية
اىج ،  دار المنػ (والممارسػات فمسفة إدارة الجودة في التربية والتعمػيـ العػالي )األسػاليب(. 0200)ىناء القيسي ،   .30

 لمنشر والتوزيع ،  عماف.
 وثيقة بناء مناىج مادة الرياضة المدرسية سمطنة عماف مسقط. .(0205وزارة التربية والتعميـ ) .32

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=89395
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سمطنة عماف ( 5-0وثيقة تقويـ تعمـ الطمبة في مادة الرياضة المدرسية لمصفوؼ )( 0202) وزارة التربية والتعميـ .35
 مسقط.

سػػمطنة  (00-00مػػادة الرياضػػة المدرسػػية لمصػػفوؼ) ييقػػة تقػػويـ تعمػػـ الطمبػػة فػػوث( 0202وزارة التربيػة والتعمػػيـ ) .35
 عماف مسقط.

سػمطنة ( ،  2-5)وثيقػة تقػويـ تعمػـ الطمبػة فػي مػادة الرياضػة المدرسػية لمصػفوؼ  (0202وزارة التربيػة والتعمػيـ ) .33
 عماف مسقط.

( سػػمطنة 00-0اضػػة المدرسػػية لمصػػفوؼ )( وثيقػػة تقػػويـ تعمػػـ الطمبػػة فػػي مػػادة الري0202وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ) .30
 عماف ،  مسقط.

 معاييرىا ومقاييسيا. الوحدة األولػى. مكتػب التربيػة العربي لدوؿ الخميج. -(. المنشآت التربوية0222اليونسكو) .32
 
 
 
 
 
 

 األجنبيةبالمغة قائمة المراجع 
 

69. D. Dudley,  A. Okely, P. Pearson, W. Cotton 0202ـ , The effectiveness of physical 

education and school sports, a systematic review of interventions of physical 

education and school sports targeting physical activity and mobility skills and 

enjoy physical activity. 

70. Hernandez, J. (2012). Total quality management in education: the application of 

TQM.Texas School District DAI. 62(11) 3639 
71. M, Grand &J .Vranek, 2011 Standards : Here Today , Here Tomorrow. 

Educational Leadership, 59,(1),PP1-6  


