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 شكر وتقدير
  بن عبدهللا ملسو هيلع هللا ىلص كالصالة كالسالـ على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت دمحم اٟتمد هلل   

أمل  : جو ّتزيل الشكر كالتقدير لسعادة األستاذة الدكتورةيسعدين من خالؿ ىذه السطور أف أتو 
على ىذه  ةكا١تشرفيف جامعة ا١تدينة العا١تية يف ماليزاي  كطرؽ التدريس ا١تناىجأستاذة علي ٤تمود 
القيمة عوانن ِف بعد توفيق هللا على إ٧تاز ىذه الدراسة منذ أف كانت  احيث كاف لتوجيهاهت الدراسة
لكل من ساعدين يف إ٘تاـ ىذه الدراسة من أصحاب السعادة  فإفابلشكر كالعر كما أتقدـ ،   فكرة

الكراـ يف اإلدارة العامة للتعليم ٔتنطقة ا١تدينة ا١تنورة كيف مقدمتهم سعادة مدير مكتب التعليم زمالئي 
ي غرب ا١تدينة ا١تنورة الدكتور : ٛتيد بن دمحم األٛتدم الذم قدـ ِف الدعم كا١تشورة ككذلك زمالئ

 إُفلتعليم اب١تدينة ا١تنورة ١تسا٫تتهم بتوزيع االستبياف ك لالًتبية البدنية ابإلدارة العامة كمعلمي مشريف 
 .  زمالئي كأبنائي أفراد عينة الدراسة

نتهم ِف حىت أ٘تمت ك اعائليت على ٚتيل صنيعهم كمع إُفكأخَتان أتقدـ بكل حيب كتقديرم كشكرم    
 . اٞتزاءىذا البحث فجزاىم هللا خَت 
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 إىداء
 

 أطاؿ هللا يف عمر٫تا . . . كالدٌم الكرٯتُت إُف
 عنواف ٤تبة ككفاء. . .  زكجيت الغالية إُفك 
 أبنائي الذين ساندكين ككقفوا معي إُفك 

 تعلمت على يديو منكل   إُفك 
 كل من ساندين ابلدعاء  إُفك 
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 ملخص 
النشاط الرايضي لدل طالب ا١ترحلة الثانوية اب١تملكة العربية السعودية  تقوًنة :دراسة عنواف الدراس 

التعرؼ على مشاركة الطالب يف النشاط  إُفىدفت الدراسة ،  من كجهة نظر ا١تعلمُت كالطالب
الرايضي يف ا١تدارس الثانوية اب١تدينة ا١تنورة ، كأسباب ضعف مشاركة الطالب عن ٦تارسة األنشطة 

لرايضية . كتكونت عينة الدراسة من معلمي الًتبية البدنية يف ا١تدارس الثانوية اب١تدينة ا١تنورة ، الذين ا
( طالب ، كاستخدـ الباحث  ََّكذلك الطالب الذين بلغ عددىم ) ك ( معلمان ، ُّبلغ عددىم )

في ا١ت مشاركة الطالب  ؿتناك الباحث استبانتُت ت عدسحي . كلتحقيق أىداؼ الدراسة أا١تنهج الوصًٌ
،  ، إحداىا خاصة اب١تعلمُت ٤تاكريف ٦تارسة األنشطة الرايضية تشتمل كل كاحدة منهما على أربعة 

( عبارة .استخدـ  ْٓ، كاألخرل خاصة ابلطالب كتتكوف من ) ( عبارة موزعةِٓكتتكوف من ) 
كاال٨تراؼ ا١تعيارم ، يب ئية التالية : ا١تتوسط اٟتساالباحث يف ٖتليل البياانت ، األساليب اإلحصا

عدد من النتائج ،  إُفكتوصلت الدراسة  ،ستقلة  كمعامل ارتباط بَتسوفكاختبار ) ت ( للعينات ا١ت
األنشطة الرايضية كاف بدرجة متوسطة من كجهة نظر أفراد عينة   يفأ٫تها :أف مشاركة الطالب 

أف ٤تتول الًتبية البدنية ،َت مًتابطة أف أجزاء ٤تتول الًتبية البدنية كالنشاط الرايضي غ،الدراسة 
كيف ضوء ما توصل إليو الباحث من نتائج مت تقدًن ، يناسب قدرات الطالب كالنشاط الرايضي ال

لرايضي ْتيث عدد من التوصيات ، من أ٫تها :ضركرة االىتماـ ٔتحتول الًتبية البدنية كالنشاط ا
نهج الًتبية البدنية كالنشاط الرايضي اٟترص على ربط أجزاء ٤تتول م يناسب قدرات الطالب 

 ضركرة ٗتصيص غرؼ لتبديل ا١تالبس اب١تدرسة .،
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ABSTRACT 

 

     The Study Title : Study of sports activity calendar among secondary school students in 

Saudi Arabia from the point of view of teachers and students a Prepared by : Abdul-Aziz 

bin Hidery bin Seffy Alerwi The study aimed to identify the reality of student participation 

in physical activity of higher secondary schools in Al-Medina ،  the reasons of Poor 

participation of students for the practice of physical activities ،  and devise the solutions of it

، as well as to detect the differences between the point of views of members of the sample 

on the reasons for the reluctance of students for the practice of physical activities . The 

problem of the study focused on the main question ،  which is : What are the reasons 

Weakness student participation in sports activities in high school in Medina ? The study 

sample consisted of teachers of physical education in higher secondary schools in Al- 

Medina ،  who became their number ( 31 ) teachers ،  as well as students ،  who became 

their number ( 300 ) students . The researcher used the descriptive analytical method . To 

achieve the aims of the study ،  he designed two questionnaires contains the reasons of the 

reluctance of students for physical activities ،  each questionnaire includes four themes ،  

one of these questionnaires for teachers ،  and consists of ( 52 ) units ،  and the others for 

the students and consists of ( 45 ) units .The researcher used in data analysis ،  the 

following statistical methods : the arithmetic mean ،  standard deviation ،  T . test for 

independent samples ،  Pearson correlation coefficient ،  and found out the following 

results : The reluctance of students for the physical activities was moderately from the 

point of view of the study sample .The parts of the curriculum of physical education and 

physical activity are interdependent .The content of the curriculum of physical education 

and physical activity doesn't fit the abilities of students .In the light of the findings of the 

research findings ،  the researcher recommended the following recommendations :Need to 

pay attention to the content of curriculum of physical education and sports activities to 

suit the abilities of students .Care to link the parts of the curriculum content of physical 

education and physical activity .Allocate rooms for changing clothes at school . 
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النشاط الطاليب ودوره يف العملية التعليمية  ، وأن النشاط الرياضي  يف هذا الفصل مقدمة عن     
يعد أحد أهم جماالت النشاط الطاليب ، مث مشكلة الدراسة وما الحظه الباحث من خالل عمله 

مشاركة الطالب يف  أن حيث للرتبية البدنية ومشرفًا تربويًا للرتبية البدنية والنشاط الرياضي اآلن معلماً 
الثانوية يف النشاط الرياضي ضعيفة علمًا بأنه نشاط حمبب للطالب ، قام الباحث بدراسة املرحلة 

بدنية ، وعينة الرتبية لل اً ( معلم14استطالعية من املعلمني والطالب ، تكونت عينة املعلمني من )
اسة تساؤالت الدراسة وأهدافها ، وحدود الدر  إىل، مث مت التطرق  اً ( طالب30الطالب تكونت من )
 ومصطلحاهتا وأمهيتها .

 : مقدمة
النشاط الطاليب أحد أهم اجملاالت الرتبوية املهمة اليت جذبت أنظار الرتبويني إليه نظراً يعد      

ألمهيته الكربى ومكانته العليا يف الرتبية احلديثة اليت تقوم على أساس إجيابية الطالب ومشاركتهم 
     ( 1) .الفاعلة

الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية أن النشاط الطاليب هو الربامج اليت يتم وترى وزارة      
تنظيم ممارستها داخل املدرسة لتحقيق تكامل الربنامج التعليمي مع حمتوى املناهج واملقررات الدراسية 

  ( 2 ) . لتنمية خربات الطالب يف مجيع النواحي اجلسمية والعقلية والوجدانية وتلبية رغباهتم

حركي  أوالنشاط املدرسي على أنه كل نشاط عقلي  إىلومن هنا نرى أن الرتبية احلديثة تنظر 
 ( 3 ) . خارجها أويصدر عن الطالب حتت إشراف املدرسة سواء داخلها 

اهتمامها على  الرتبوية جزءًا من فلسفة املدرسة احلديثة التـي لـم يقتـصرضحت األنشطة أولقد 
وظيفة  أمتدتمبختلف أنواعها بل  واملعلومـات ، وتلقـيهم املعـارف ، بالناحية التحصيلية للطلبـةالعناية 

والكشف عن قدراهتم  ، الطلبة وتوجيه ميوهلم تنمية شخـصية إىلاملدرسة يف إطار هذه الفلسفة 

                                                 

  . 11 ص،  1ط  ، دليل شامل يجمع بين التنظير والتطبيق ، النشاط الطالبي احلريب : ( 1)  
 
 

 . 33ص ،  1 ط ، أهم الطرق واألساليب المعاصرة لتطوير خططه ، النشاط المدرسي : آل غالب ( 2)  
، ص  عالقة النشاط المدرسي الالصفي للتربية اإلسالمية باإلنجاز األكاديمي لها في المدرسة المتوسطةسامل  :  ( 3)  
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 واالجتماعية ، اضيةاليت تشمل األنشطة كافة وبينها الري ، املختلفة واستعدادهم يف اجملـاالت املدرسـية
 ( 1)  . والثقافية

 ونظراً لكون مجاعات النشاط املدرسي من أهم الوسائل الرتبوية الفعالة يف بلورة شخصية الناشئ
وتاريخ  57/49فقد قررت وزارة الرتبية والتعليم تدريس حصة النشاط حسب القرار الوزاري رقم 

ل الثانوي يف العام الدراسي و تطبيقه يف الصف األهـ لالجتاهات الرتبوية املعاصرة ومت 10/3/1412
  ( 2 ) . هـ1417-1418

ويعد النشاط الرياضي أحد جماالت النشاط الطاليب كونه حمبب لدى الطالب ويساهم كثرياً يف 
والعناية باللياقة  ، إن الرتبية الرياضية تعمل على إكساب املهارات احلركية وإتقاهنا ، تعديل السلوك

التحصيل املعريف وتنمية االجتاهات  إىلوحياة أكثر نشاطًا باإلضافة  ، البدنية من أجل صحة أفضل
وجود عالقة إجيابية بني ممارسة  إىلويشري السدحان  ، ( 3 ) االجيابية حنو ممارسة النشاط البدين

وى الطموح لدى الفئة املمارسة وهذا مرتبط بارتفاع مست نشطة بشكل عام والتحصيل الدراسياأل
   ( 4 ) . توافر ما يسمى بالدافعية لإلجناز إىلللنشاط و 

حبيث  ، ويؤكد الدخيل أن أمهية األنشطة املدرسية تبدو يف استجابتها مليول الطالب وحاجاهتم
تدعيم بعض االجتاهات  إىلباإلضافة  ، تنمي لديهم مسات كاالستقاللية والقيادة والثقة بالنفس

 . ( 5) .وتكوين القيم كتقدير الوقت واإلنتاج وحب العمل تعاونالاملرغوب فيها مثل االجتاه حنو العمل و 

ومما ال شك فيه أن املشاركة يف األنشطة الطالبية تساهم يف املشاركة بتحقيق الطالب ذاته مبا 
 ( 6 ).  بني أفراد اجلماعةتعاوينالوتدربه على حتمل املسؤولية والعمل  ، ميارسه من برامج يشارك فيها

                                                 

 487ص ،  األنشطة الرياضية المدرسيةمعوقات مشاركة طالبات مدارس شمال األردن في كنعان :    ( 1)  
. 23ص ،  1 ط ، أهم الطرق واألساليب المعاصرة لتطوير خططه ، النشاط المدرسي : آل غالب ( 2)  
 19 ص ، 4 ط ، العمليةدليل معلم الفصل وطالب التربية  ، التربية الرياضية المدرسية اخلويل وآخرون : ( 3)  
 . 19ص  د . ط ، ، والتحصيل الدراسيالترويح  السدحان : ( 4)  
 10 ص ، النشاط المدرسي ومعوقاته في منطقة المدينة المنورة التعليمية في نظر مديري المدارس : الدخيل ( 5)  
 13ص  ، 1 ط ، األنشطة المدرسية : عبداحلميد ( 6)  
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تربية الفرد تربية  إىل حد األنشطة البشرية اهلامة اليت هتـدفأالنشاط الرياضي  أنويرى اخلويل 
ينمي يف الفرد الصفات االجتماعية  إذ إنه ، وتوفري فرص عديدة للتكوين اخللقي واالجتماعي ، متزنة

واإلخالص  باالنتماء للجماعة واإلعتزاز ، النفس وضبط ، مع اآلخرين تعاونالاليت تدعم حياته مثل 
االجتماعية واخللقية اليت تؤثر تأثرياً فعااًل يف تنمية الشخصية ومتاسك  غيـر ذلـك مـن الـصفات إىلهلا 

 ( 1 ) . اجملتمع

األشياء اليت تتميز هبا الشعوب احلديثة يف عصرنا هذا هو  أهم أن ( ومشاين ، حاج)  ويشري
للرياضة و العمل على تدعيمها و إجياد السبل من أجل النهوض هبا و تطويرها فالرياضة  همتقدير 

ذات أمهية كبرية من جوانب شىت منها النفسية واحلركية والبدنية و العقلية و االجتماعية تقوي النسق 
ينشأ فيه تنشئة اجتماعية  اً إجيابي تماعي ألي بلد ينمو الفرد يف جمتمع سليم و يتفاعل معه تفاعالً االج

 ( 2 ) . جيدة

املرحلة اليت  فهي ، مما الشك فيه أن مرحلة الطفولة واملراهقة من أهم املراحل يف حياة اإلنسان
الذي تبىن عليه  وبالتايل تكون هي األساس ، تبىن عليها شخصية اإلنسان بكامل معاملها ومساهتا

باكتساب منط  يبدأ ، ومن خالل التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها اإلنسان ، حياة اإلنسان بأكملها
     احتياجاته مجيعأن أي  ، فإذا مر اإلنسان يف هذه املرحلة بشكل جيد ، معني من أمناط السلوك

النفسية  ه يتمتع بالصحةفإن ، مشبعة بشكل جيد ومتوازن ( االجتماعية -النفسية  –اجلسمية ) 
الطفولة  أما إذا حدث العكس فقد يواجه العديد من مشكالت ، واالنفعالية واالجتماعية والعقلية

تالزم اإلنسان  ، أي مبعىن أهنا قد تصبح مشكالت طويلة املدى ، مرحلة املراهقة إىلاليت متتد آثارها 
 ( 3)  . يف املستقبل

من مجيع  ، النشاط الرياضي هلذه الفئة حيقق النمو املتوازن السوي أنوال بد من التأكيد على 
يعمل على تعديل السلوك الغري املنضبط وهذا  وأيضاً  ، النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية والنفسية

                                                 

 . 19 ص،  1، ط  أصول التربية البدنية والرياضية اخلويل : ( 1)  
دور النشاط البديني الرياضي التربوي في تنمية التفاعل االجتماعي لدى تالميذ مستوى الثالثة  حاج ، و مشاين : ( 2)  

 . 28ص  ، ثانوي
 . 6ص  ، د . ط ، االضطرابات الحركية عند األطفال اجلعافرة : ( 3)  
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وذلك من خالل املشاركة يف برامج األنشطة  ، املدرسة أهداف وإحدىهو أساس علمية الرتبية 
 ( 1)  . الرياضية والرتوحيية

فهي حتظى مبنزلة كبرية يف نفوس  ، ولقد متتعت املرحلة الثانوية منذ ظهورها بالعديد من املزايا
كما أهنا تغطي مرحلة حرجة من عمر   ، لكوهنا هناية مراحل التعليم العام ، لياء األمور والطالبأو 

  يراها البعض مرحلة ميالد جديد للطالب وهي مرحلة مهمة من مراحل منو الكائن البشري ، الطالب
كما أن من جيتازها بنجاح تتوفر له فرص تعليمية واجتماعية وعملية جيدة للطالب وتعد الطالب 

 ( 2 ) . لدخول اجلامعة

 : الدراسةمشكلة 

يف حصة  الثانوية أن مشاركة الطالبافية للمدارس زياراته اإلشر الحظ الباحث من خالل 
 : الطالب ومن أهدافه إىلنشاط حمبب جداً ضعيفة علماً بأنه النشاط الرياضي الرتبية البدنية و 

 . أجسام الطالب وإكساهبم اللياقة البدنيةبناء  -
 . نفوسهمالرتويح عن الطالب وإبعاد امللل من  -
 . الرياضيةإتاحة الفرصة للطالب إلظهار مواهبهم وقدراهتم  -
  ( 3)  . الشريفإثارة احلماس يف نفوس الطالب من خالل التنافس الرياضي  -

النشاط الرياضي هو نشاط تربوي يعمل على تربية النشء تربية متكاملة ومتزنة من النواحي 
عن طريق برامج وجماالت رياضية متعددة حتت إشراف قيادة  ، الوجدانية واالجتماعية والبدنية والعقلية

متخصصة تعمل على حتقيق أهداف النشاط الرياضي مبا يسهم يف حتقيق األهداف العامة للرتبية 
حتقيق النمو املتكامل والشامل للفرد وفق ما  إىل البدنيةوهتدف الرتبية  ، البدنية يف مراحل التعليم العام

واستعداداته وذلك عن طريق املشاركة الفاعلة يف األنشطة الرياضية اليت تتناسب تسمح به إمكانياته 

                                                 

ت السلوكية لدى طلبة المرحلة تأثير متغيرات الممارسة الرياضية والجنس والصف على المشكال أبو زهرة : ( 1)  
 . 4ص  ، األساسية العليا في محافظة نابلس

 82د . ط ، ص  ، نظام التعليم وسياسته :  عبد اجمليد ( 2)  
 . 175 ص،  1، ط  دليل شامل يجمع بين التنظير والتطبيق ، النشاط الطالبي احلريب : ( 3)  
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تعمل على  البدنيةألن الرتبية و  ، ( 1 ) مع خصائص منو كل مرحلة وحتت إشراف قيادات تربوية مؤهلة
إال أن الطالب قد  ، تنمية الفرد وتكيفه جسمانيًا واجتماعيا عن طريق األنشطة املختارة واملنوعة

يكون لديه ميول ورغبة يف عدم ممارسة النشاط الرياضي ألسباب متنعه من املمارسة داخل املدرسة 
يف عدة مدارس ثانوية فقد الحظ  البدنيةومن خالل قيام الباحث بتدريس مادة الرتبية ،وخارجها 

حة يف األحباث كما الحظ الباحث قلة واض  ، األنشطة الرياضية ضعف مشاركة الطالب يف
 . . . . . . . . . .  . والدراسات اليت تطرقت هلذا املوضوع

البدنية يف املرحلة الثانوية ملدة ثالث وقد الحظ الباحث من خالل عمله كمعلم للرتبية 
 اً يف عدة مدارس ثانوية وعمله اآلن مشرفًا تربويًا للرتبية البدنية والنشاط الرياضي وخبري  وعشرون عاماً 

االسرتاتيجية الوطنية لتطوير عضوية يف شركة تطوير للخدمات التعليمية من خالل مشاركته يف  اً رياضي
حيث ،  األنشطة الرياضية يف املدارسالرياضة املدرسية أنه يوجد هنالك ضعف الرغبة يف املشاركة يف

حصة الرتبية أن معظم الطالب ال حيضروا املالبس الرياضية مما يعين عدم استعداده للمشاركة يف 
  بدنية والنشاط الرياضي باملدرسة كما أنه من خالل الدراسات السابقة اليت أطلع عليها الباحثال

طة والدراسة االستطالعية اليت أجراها الباحث مت مالحظة وجود ضعف يف مشاركة الطالب يف األنش
 . . . . . . . . .  . الرياضية يف املرحلة الثانوية

تقومي النشاط الرياضي التعرف على  إىلجادة من الباحث  ةحاولمالدراسة كومن هنا تأيت هذه 
للوقوف على  لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إىلهذه األسباب واملساعدة يف حلها بإذن اهلل تع

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : االستطالعيةالدراسة 
 اً معلم 14)  تكونت عينة املعلمني من ، قام الباحث بدراسة عينة استطالعية من املعلمني والطالب

حيث ذكر  ، وكانت املقابلة معهم وطرح اسئلة عليهم ، يف مباين حكومية ومستأجرة ( بدنيةالرتبية لل
وأن  ، %34 املعلمون أن خطة النشاط الرياضي يف املدرسة تليب رغبات وميول الطالب بنسبة

وأن اعطائهم احلرية  ، %40بنسبة  احلديثة يف تدريس الرتبية البدنيةاستخدامهم االسرتاتيجيات 
                                                 

 17ص ،  1 ط ، مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العام الدليل التعليمي لمنهجوزارة املعارف :  ( 1)  
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وأن إشراك الطالب يف التخطيط والتنفيذ  ، %86للطالب الختيار النشاط املناسب هلم بنسبة 
إدارات املدارس معهم يف تنفيذ األنشطة  تعاونوأن  ، % 42للنشاط الرياضي باملدرسة بنسبة 

 ، %13الرياضية بنسبة  معهم يف تنفيذ األنشطةلياء األمور أو  تعاونوأن  ، % 26بنسبة  الرياضية
. . . . . .  . . . . . . . . . . . %18ياضي باملدارس بنسبة وأن مدى توفر ميزانيات مالية لتنفيذ النشاط الر 

وبسؤاهلم عن أبرز العوائق اليت تواجههم يف تنفيذ النشاط الرياضي باملدارس أفادوا أن عدم توفر . . . . .
مث يأيت عدم  ، %89املالعب واألدوات املناسبة لتنفيذ النشاط الرياضي املناسب أهم العوائق بنسبة 

مث عدم مناسبة الوقت  ، %86وجود ميزانيات مالية لتنفيذ األنشطة الرياضية باملدارس بنسبة 
مث ذكر املعلمون بأن األدوات واألجهزة  ، %84املخصص للنشاط الرياضي يف املدارس بنسبة 

ا بأن توضع واقرتحو  ، املوجودة يف بعض املدارس غري مناسبة لتنفيذ النشاط الرياضي من خالهلا
ميزانيات مالية خاصة توفر ملعلم الرتبية البدنية وتكون بعهدته لصرفها على األنشطة الرياضية 

 .باملدرسة

 ( اً طالب 30) تكونت عينة الطالب من، كما قام الباحث بدراسة عينة استطالعية من الطالب . . .
ومت  ( مدرسة ثانوية مستأجرة منًا طالب 15) و ( مدرسة ثانوية حكوميةمن  اً طالب 15)  حيث كان

حيث ذكر الطالب بأهنم حيبوا ممارسة األنشطة الرياضية املقدمة هلم يف املدارس  ، طرح األسئلة عليهم
 إعجاهبممعلم الرتبية البدنية عند التنفيذ للنشاط الرياضي نال على  أسلوبوأن  ، % 45بنسبة 

صة يف اجلدول العام أجابوا بغري مناسبتها وبسؤاهلم عن توقيت وزمن احل ، %40حصل على نسبة 
وبسؤاهلم عن شعورهم باخلجل من لبس املالبس الرياضية باملدرسة أجابوا بالنفي  ، % 87هلم بنسبة 

ذكر الطالب أهنا  يف املدارس ؟ وبسؤاهلم ما مدى مناسبة املالعب واألدوات الرياضية ، %93بنسبة 
م الرتبية البدنية ومدى تنوعيه يف األنشطة الرياضية املقدمة وبسؤاهلم عن معل %35مناسبة هلم بنسبة 

وبسؤاهلم على أن النشاط  ، %30تنوع النشاط الرياضي يف مدارسهم بنسبة  هلم ذكر الطالب بأنه
 . %90الرياضي نشاط غري مهم أجاب الطالب بأمهية النشاط الرياضي بنسبة 

الرياضية اليت تقدم باملدرسة ذكروا بأن النشاط وبسؤال عينة الطالب عن رأيهم يف األنشطة 
وعن رأيهم يف معلم الرتبية البدنية يف مدارسهم أجاب  ، %45الرياضي يف املدارس يعترب جيداً بنسبة 

وأجاب  ، % بأن معلميهم ال يوجد لديهم سوى اعطائهم كرة القدم فقط ويغادروا امللعب 63
 . ألدوات ال تساعدهم لتنفيذ النشاط الرياضي% بأن معلميهم جيدون ولكن املالعب وا25
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 . . . . . : الدراسةتساؤالت 

ما واقع النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: وتتفرع منه األسئلة التالية ، الدراسةمجتمع 
النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة  التعرف على إىلاألسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي ما  -

 ؟ الدراسةمن وجهة نظر جمتمع الثانوية باململكة العربية السعودية 
التعرف على النشاط الرياضي لدى طالب  إىلاألسباب املتعلقة بالطالب اليت تؤدي ما  -

 ؟ الدراسةمن وجهة نظر جمتمع املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 
التعرف على النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة  إىلاألسباب املتعلقة باملعلم اليت تؤدي ما  -

 ؟ الدراسةمن وجهة نظر جمتمع الثانوية باململكة العربية السعودية 
التعرف على النشاط الرياضي لدى طالب  إىلاألسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي  ما -

 ؟ الدراسةمن وجهة نظر جمتمع املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 
واقع  التعرف على إىلاألسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسة اليت تؤدي ما  -

من وجهة نظر جمتمع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 
 ؟ الدراسة

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : الدراسةأهداف 
واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية دراسة  إىلهتدف الدراسة 
 : وتتفرع منه األهداف التالية ، جمتمع البحثمن وجهة نظر 

النشاط الرياضي لدى  التعرف على إىلالتعرف على األسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي  -1
 . الدراسةمن وجهة نظر جمتمع ة باململكة العربية السعودية طالب املرحلة الثانوي

التعرف على النشاط الرياضي لدى  إىلالتعرف على األسباب املتعلقة بالطالب اليت تؤدي  -2
 الدراسة .من وجهة نظر جمتمع طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 

التعرف على النشاط الرياضي لدى  إىلالتعرف على األسباب املتعلقة باملعلم اليت تؤدي  -3
 الدراسة .من وجهة نظر جمتمع طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 
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التعرف على النشاط الرياضي  إىلالتعرف على األسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي  -4
 الدراسة .من وجهة نظر جمتمع انوية باململكة العربية السعودية لدى طالب املرحلة الث

 التعرف علىالتعرف على األسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسة اليت تؤدي  -5
من وجهة واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 

 . الدراسةنظر جمتمع 

 . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : الدراسةمصطلحات 

ط وله ينش   ، " نِشط إليه : ماّدة نشط ، ورد يف املعجم الوجيز : املعىن اللغويّ  : النشاط املدرسي
اخلّفة  : والنشاط ، فهو نشيط ، طابت نفسه : يف العمل وحنوه –و  وج ّد فيه ح ، خّف له : نشاطاً 
 ( 1)  . جتارّي مثالً  أو نشاط زراعيّ  : يقال ، ممارسة صادقة لعمل من األعمال -و ، واجِلّد فيه ، لألمر

كّل ما يّتصل باحلياة   تناولاليت ت ، " الربامج اليت تنّفذ بإشراف املدرسة وتوجيهها : املعىن االصطالحيّ 
      : وعرّفه اللقاين وزميله بأنّه ، املدرسّية ونشاطاهتا املختلفة ذات العالقة واالرتباط باملواّد الدراسّية

ويتّم من خالله تعّلم عادات ومهارات  ، اجلهد الذي يقوم به املتعّلم من أجل إثراء التعليم" ذلك 
 ، وعلى كيفّية إصدار األحكام ، كما حيصل املتعّلم فيه على املعرفة من مصادرها  ، العمل اجلماعيّ 

 ( 2 ) "النشاطات وتنفيذها املتعّلم يف ختطيط أوويشارك املعّلم  ، وغري ذلك من العملّيات العقلّية اهلاّمة

برامج وأنشطة يتم تنظيمها للمتعلم تتناسب مع  : الباحث النشاط املدرسي إجرائياً بأنهويعرف       
تسهم يف زيادة خرباته واكسابه مهارات متعددة تفيده  ، قدراته وميوله ورغباته داخل املدرسة وخارجها

 . يف حياته

إعداد املواطن الصاحل جسمياً  إىلهي جزء بل فن من فنون الرتبية العامة اليت هتدف  : التربية البدنية
واملقصود باملواطن الصاحل هو الشخص النامي يف قواه العقلية والبدنية واخللقية  وعقليًا وخلقياً 

 . ( 3)  ووطنه واالجتماعية والقادر على اإلنتاج والقيام بواجبه حنو جمتمعه
 

                                                 

 . 616 ص ، مجمع اللغة العربية املعجم الوجيز : ( 1)  
 256ص  ، 2ط  ، معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطرق التدريس : اجلمل ، اللقاين ( 2)  
 . 45 ص ، 2 ط ، التربية الرياضية الحديثة مهنا : ( 3)  
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هو النشاط الرياضي الذي يتم داخل املدرسة ويشارك فيه طالب  الرياضي الداخلي :النشاط 
 املدرسة.

 

هو النشاط الرياضي الذي يتم خارج املدرسة ، ويشارك به طالب يتم  النشاط الرياضي الخارجي :
 انتقائهم من قبل معلم الرتبية البدنية ليمثلوا مدرستهم على مستوى املدارس.

 

 : الدراسة هميةأ
ه والذي بات حديث جمموعة كبرية من تناولإن أمهية هذه الدراسة ناجتة عن أمهية املوضوع اليت ت

فيه مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية وما هي األسباب اليت أدت  تناولالباحثني والرتبوين والذي ي
هذه الدراسة اقرتاح حلول واقعية تعمل على زيادة مشاركة الطالب يف  ةاولحمضعف املشاركة و  إىل

أمهية  إىلكما ميكن تقسيم أمهية الدراسة بصورة أكثر حتديدًا  ، الرياضية باألنشطةاملرحلة الثانوية 
 : وذلك كما يلي ، أمهية عملية ، علمية

 

 : األهمية العلمية
الطالب يف األنشطة الرياضية  حتديد مشاركةة العلمية هلذه الدراسة يف حيث تكمن األمهي

ووضع تصورات حول إمكانية  هحتليل كل سبب على حد ةاولوالذي جيعلها نقطة انطالق للباحثني حمل
سباب حيث تناقش هذه الدارسة األسباب ذات العالقة باحملتوى والطالب واملعلمني احللول هلذه األ

 . واالمكانيات وأنواع النشاط املدرسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : العمليةاألهمية 

شاركة طالب املرحلة الثانوية يف األنشطة الرياضية وهذا ملإجياد حلول  إىلتسعى هذه الدراسة 
ما يعطيها أمهية عملية حيث ميكن اعتماد هذه احللول للعمل على تقليص حدة ضعف مشاركة 

وتشكيل هذه الدراسة مرجع ملدراء املدارس ومعلمي الرتبية البدنية يف  ، األنشطة الرياضيةالطالب يف 
 . يف األنشطة الرياضية املدارس لتفادي ضعف مشاركة الطالب

 الدراسة :هيكل 
 

 الدراسة ،حدود الدراسة ، أهداف  الدراسة ،تساؤالت  الدراسة ،مشكلة  الدراسة ،أمهية 
 الدراسة .منهج  الدراسة ،مصطلحات 
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 الثانيالفصل                                
 

  الً : اإلطار النظريأو 
 

 ثانياً : الدراسات السابقة والمرتبطة 
 
 
 

















 










 مقدمة :
 : إىل الفصلهذا  مت تقسيم

 :محاورالً : اإلطار النظري وتم التحدث عن ثالث أو 

  y iiit a chohcS  ttivct a chohcS :ل : النشاط المدرسي ، والنشاط الرياضيو المحور األ

مفهوم النشاط املدرسي ونشأته وتطور مفهومه وفلسفته ، مث مراحل تطور األنشطة  إىلمت التطرق      
الطالبية وفلسفتها ، وأهداف النشاط املدرسي وأمهيته ، ودوره يف حتقيق أهداف العملية الرتبوية  
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وذكر جماالته وأنواع تصنيفات األنشطة املدرسية ووظائفه ومعوقات تنفيذه ، مث تعريف النشاط 
ضي وأهدافه ووظائفه وتاريخ الفرق الرياضية ، وجمال النشاط الرياضي وأنواعه وخصائصه ، ودور الريا

 األسرة يف حتفيز األبناء للمشاركة فيه ، ومعوقات املشاركة فيه .

 niSth at  la achiP :التربية البدنيةالمحور الثاني : 

للرتبية البدنية ، وحصة الرتبية البدنية وواجباهتا وأغراضه ، واألهداف العامة  الرتبية البدنيةمفهوم  
الرتبية ، وكفايات معلمي الرتبية البدنيةمعلم  وإعدادومهامها ، مث ماهية التعلم  وأغراضها وأهدافها

والسمات األساسية ملعلم الرتبية البدنية والصفات الواجب توفرها فيه ، وواجبات املعلم  البدنية
 س الرتبية البدنية .وأساليب التعليم يف درو 

 lohhi t iii المحور الثالث : المرحلة الثانوية :

نشأة التعليم وتطوره يف اململكة العربية السعودية ومفهوم املرحلة الثانوية وأمهيتها وأهدافها      
 خصائص النمو لطالب املرحلة الثانوية .و التقسيم العام ملراحل النمو والتقسيم الرتبوي هلا ، 

 nv ohiat aPl v tac l tcalh t  : الدراسات السابقة والمرتبطة: ثانياً 

( دراسات ، مث التعليق 9( دراسة ،وعدد الدراسات األجنبية ) 11عدد الدراسات العربية )       
 على الدراسات السابقة ، واختالف الدراسة عن الدراسات السابقة .

 : اإلطار النظري : الً أو 
. . . . y iiit a chohcS  ttivct a chohcS والنشاط الرياضي ، النشاط المدرسي : لو المحور األ

 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

شهدت اململكة العربية السعودية تطورًا كميًا يف إعداد املعلمني والطالب يف قطاع التعليم وال      
وتشري  ، واملستفيدين منه ومستوى خدماته الكمية والنوعية تزال تعمل على حتسني أداء العاملني فيه

خارجها  أوأن الطالب الذين يشاركون يف األنشطة املدرسية سواء داخل املدرسة  إىلبعض الدراسات 
ويتمتعون بنسبة  ، تكون لديهم قدرة على اإلجناز األكادميي ويف الغالب يكونوا من املتفوقني دراسياً 

ولديهم القدرة على املثابرة عند  ، تعون بروح قيادية وثبات انفعايل واجتماعيويتم ، ذكاء مرتفعة
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مما يثبت أن املناشط الطالبية تعد من أهم الوسائل اليت ميكن استخدامها لتدعيم  ، القيام بأعماهلم
       ( 1 ) . احلياة السوية للطالب والرفع من إنتاجيتهم وحتصيلهم الدراسي

كل ما   تناولوت ، النشاط الطاليب يشمل الربامج اليت تنفذ حتت إشراف املدرسةويرى الفهد أن 
 أواجلوانب االجتماعية وهو جزء من املنهج الدراسي يتم داخل الفصل  أويتصل باملواد الدراسية 

لت وزارة الرتبية والتعليم النشاط الطاليب عناية فائقة ألمهية ذلك يف العملية أو كما  ( 2)  خارجه
  : عليمية الرتبوية وعملت لتحقيق أهداف النشاط الطاليب اليت من أمهها ما يليالت

  . اً ملموس اً وعملي اً فعلي اً واقع إىلمعرفة مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف وقيمه وآدابه وترمجتها  -
 . تأصيل عمق االنتماء للوطن يف نفوس الناشئة وإظهاره يف املناسبات املختلفة -
 . الطالب يف كافة اجلوانب لتنمية الشخصية من مجيع النواحيرعاية وميول  -
 . والتخطيط واملشاركة يف توزيع املسؤوليات وحسن التصرف تعاونالإبراز القدرة على  -
 . ( 3)  ممارسة التفكري وتنمية الطالب لقدراهتم يف االبتكار -

ويعد النشاط املدرسي ركيزة أساسية من ركائز املنهج املدرسي بل يعترب العمود الفقري يف بناء 
وظيفة املدرسة تغريت عرب املسرية الرتبوية والتعليمية فهي مل تعد مكاناً  إنشخصية الطالب حيث 

سميًا وانفعاليا وجتنمية الفرد عقليًا ووجدانيًا  إىلالطلبة باملعلومات بل أصبحت هتدف  أذهانحلشو 
 املدرسية املختلفة واجتماعياً إلعداده للحياة ويتحقق ذلك من خالل املمارسة الفعلية أللوان األنشطة

التقنية احلديثة والعمل  النشاط املدرسي هو اخليار املالئم للبدء يف استيعاب فإنومن هذا املنطلق 
 ( 4)  . يف اجملتمع على توليد وابتكار النماذج اجلديدة وفق متطلبات احلياة

                                                 

 20ص  ، 1 ط ، النشاط الطالبي دليل شامل يجمع بين النظرية والتطبيق : احلريب(  1)  


معوقات النشاط الطالبي في التعليم العام بالمرحلة االبتدائية والمتوسطة بمنطقة الرياض من وجهة نظر  : الفهد ( 2)  
 250ص  ، رواد االنشطة

 21ص  ، 1 ط ، لمنهج مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العامالدليل التعليمي وزارة املعارف :  ( 3)  
ممارسة معلمي المرحلة األساسية للنشاط المدرسي في مدارس مديرية تربية البادية الشمالية  مدىالقطيش :  ( 4)  

  . 65، ص  الشرقية
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من  وجزء ال يتجزأ من الربنامج العام للمؤسسة التعليمية النشاط جزءً  أن إىلوجتدر اإلشارة 
املتعلم  شخصية وأن النشاط املدرسي يتضمن العناصر اهلامة يف بناء ، املنهج مبفهومه احلديث

به خربات منتقاة  أن ة علىو وأن النشاط شأنه شان املواد الدراسية حيقق أهدافًا تربوية عال ، وصقلها
حتقيق  إىل تؤدي لذلك تفوق أحيانا أثر التعليم يف بيئة الصف نظرًا ملا للنشاط من خصائص

 ( 1)  . األهداف املرجوة بأقل جهد ووقت ممكن
اليت يعتمد عليها العمل املدرسي وذلك لربطها بني وتعد األنشطة املدرسية من الركائز األساسية 

واشباع حاجات املتعلمني بتقدمي ما يتوافق وميوهلم واجتاهاهتم  ، النظرية والتطبيق العملي من جانب
تتكامل مع منهج املدرسة وتعمل على  ، فاألنشطة املدرسية أنشطة تعليم وتعلم ، من جانب آخر

 ( 2)  . حتقيق أهدافه

 املدرسة إىلاألنشطة املدرسية الالصفية تقوم بدور كبري يف جذب الطالب  أن إىل ( 3 ) ويشري
واملساعدة على تكوين صداقات  ، وتقليل غياب الطالب عن املدرسة ، واالحتفاظ هبم لفرتة طويلة

  وتعليم الطالب الروح الرياضية ، كرب للمدرسةأوخلق والء  ، جاذبية أكربوجعل املدرسة  ، جديدة
وكذلك تدريب الطالب على  ، قات الفراغ وتكوين عالقات طيبة مع املعلمنيأو وحسن استغالل 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقبل النقد وتنمية مهاراهتم االجتماعية
فاعلة يف  وأداةركان العملية التعليمية أالنشاط املدرسي ركنًا هامًا من  أنويتفق الرتبويني على 

من الربامج  اً على عدد إلشتمالهيسهم يف حتقيق الرتبية املتكاملة وذلك  أنهكما    ( 4 ) . حتقيق أهدافها
   ( 5) . تلبية مطالب اجملتمع وحاجاته إىلباإلضافة  ، ماملتنوعة واملالئمة حلاجات الطالب وميوهل

                                                 

ص  ، 1ط  ، عايير ادارته في الوطن العربيالنشاط المدرسي ماهيته واهميته وأهدافه ووظائفه ومجاالته وم : محدي ( 1)  
16 - 17 .  

دراسة حالة ميداني “  اثر األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي في مادة علم االحياءقهوجي :  ( 2)  
  . 43، ص “  على طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي في مدينة دمشق

 . 47، ص  1ط ،  المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقهالنشاط  : شحاتة ( 3)  
 . 14، ص  دراسة تحليلة عن واقع النشاط المدرسي في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض : الدايل ( 4)  
 . 19، ص  تنظيم النشاط غير الصفي وادارته في المرحلة االبتدائية : اجلندل ( 5)  
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األنشطة املدرسية وهلذا وجب  إحدىوتعترب األنشطة الرياضية اليت هي موضع الدراسة احلالية 
 . يتم ذكر األنشطة املدرسية وتفصيلها يف بداية حديثنا يف هذه الدراسة أن

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : مفهوم النشاط المدرسي
 إىلويرجع هذا التعدد  ، لقد تعددت تعريفات النشاط املدرسي اليت ساقها الكتاب والباحثون     

وهذا قد تطلب تعريفها  ، الظهور املتتايل ألنشطة مدرسية وتربوية جديدة اخذت اشكااًل خمتلفة
ذلك الربنامج الذي تنظمه املدرسة متكامالً : النشاط املدرسي أنومن هذه التعريفات هو  ، بإستمرار

حبيث حيقق  ، بشوق وميل تلقائي اولهويز  ، مع الربنامج التعليمي الذي يقبل عليه الطالب برغبة
 أومهارة  أوخربة  بإكتساب أوهذه األهداف بتعليم املواد الدراسية  أرتبطتسواء  ، تربوية أهدافاً 

 أنعلى  ، بعد انتهاء الدراسة أواليوم املدرسي  أثناء ، خارجه أوعملي داخل الفصل  أواجتاه علمي 
وتنمية هواياته وقدراته يف االجتاهات الرتبوية واالجتماعية  الطالبمنو يف خربة  إىليؤدي ذلك 

 ( 1)  . املرغوبة"

بأنه "الربامج والتمارين والتدريبات اليت هتتم باملتعلمني وتعين  أيضاً وعرف النشاط املدرسي 
ومبا يبذلونه من جهد عقلي وبدين يف ممارسة ما يتناسب مع قدراهتم وميوهلم  ، بصقل مواهبهم

اخلربة واكتساب مهارات متعددة ختدم  إثراءحبيث يساعد على  ، داخل املدرسة وخارجها وإهتماماهتم
 ( 2 ) . وحتقق متطلبات تقدم اجملتمع وتأكيد قيمه" ، مطالب النمو لديهم

بأنه "عبارة عن ذلك اجلهد العقلي والبدين الذي يبذله املتعلم يف  أيضاً ويعرف النشاط املدرسي 
 ( 3 ) . هدف ما" إجنازسبيل 

"جممل األنشطة اليت ميارسها الطلبة داخل املدرسة وفقاً  أنهويعرف النشاط املدرسي كذلك على 
مليوهلم واستعداداهتم وقدرهتم وحسب اإلمكانات املتاحة ومن خالل هذه األنشطة ينمو الطلبة 

                                                 

  . 21، ص  1، ط  المدرسي مفاهيمه ومجاالته وبحوثهالنشاط عبد الوهاب :  ( 1)  
دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية عرفة :  ( 2)  

  . 13، ص  الالصفية
  . 201، ص  2، ط  المنهاج بين النظرية والتطبيقاللقاين :  ( 3)  
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انب االجتماعي تنمي القيم واجلويكتسبون املعلومات واملهارات وتتكون لديهم العادات واالجتاهات و 
 ( 1)  . واالنفعايل لديهم

مفهوم النشاط املدرسي قد مر بعملية تطور وخلصها بعدد من النقاط وهي   أن إىل ( 2 ) ويشري
 :كما يلي

 قدراته  إلبرازعندما تتاح له الفرصة من خالل األنشطة  وفعاالً  اً إجيابي اً دور  يكون للطالب
املدرسية مل تعد مظهرًا شكليًا بل هي أساسية يف املناهج  فاألنشطة ، وابتكاراته ، وإبداعاته
 . الدراسي

 ولذلك جيب  ، التعليم هو أساس العملية التعليمية أنمفهوم األنشطة يرتكز على  أصبح
 إشرافوحتت  ، أمهية وفاعلية األنشطة املدرسية يف املواقف التعليمية املختلفة إبرازالعمل على 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واملشرفني عليهارواد الفصول 
 رشاده يف مجيع إوتوجيهه و  ، أصبحت مسؤولية املعلم اثناء النشاط هي استثارة دافعية املتعلم

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع وجماالت األنشطة املدرسية
 والنابعة من حاجاته الشخصية عندما يتفاعل مع  يكتسب املتعلم املزيد من اخلربات اجلديدة

 . وتتالئم هذه اخلربات اجلديدة مع الفروق الفردية بني الطلبة ، هذه األنشطة
 يزداد النشاط املدرسي ويتنوع ليتناسب مع مستوى منو الطلبة يف املراجعل التعليمية املختلفة . 
  أو ، املهارية أو ، العقلية أو ، البدنيةيعزز النشاط املدرسي مجيع جوانب منو الطلبة سواء 

 . االجتماعية أو ، االنفعالية أو ، الوجدانية

                                                 

ممارسة معلمي المرحلة األساسية للنشاط المدرسي في مدارس مديرية تربية البادية الشمالية  مدىالقطيش :  ( 1)  
  . 66، ص  الشرقية

درجة اهتمام مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة باالنشطة الالصفية من وجهة نظر المعلمين وسبل  ثابت : ( 2)  
 25-24ص  ، تفعيلها
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : نشأة وتطور مفهوم األنشطة المدرسية وفلسفتها

وإن التطور  ، والعلم دائماً يف تطور مستمر والرتبية يف تطور سـريع ،  دائماً يف تطور مستمرملالعا     
بل هو تطور ألنشطة خمتلفة   ، وليد العصر احلـايل أوجمال األنشطة املدرسية مل يكن وليد الصدفة  يف

تطورت لتشمل مجيع األنشطة حىت  ن هـذه األنـشطةأبل  ، كان ميارسها البشر يف عصور قدمية جداً 
 .والتطورالرتبوي الذي سنعرضه يف جمال النشأة  هـذا التطـور إىلوصـلت 

اليونانيون بألوان  شـتهراو  ، فمعظم النشاطات املدرسية كانت متارس يف عـصر اإلغريـق والرومـان
قبل اإلسالم وبعده  واهتم العـرب ، النشاط املختلفة من خطابة ومتثيل ومناظرات وألعاب رياضية

احلديث يف شيكاغو سنة  ل مدرسة مهتمة بالنـشاط فـي العـصرأو وظهرت  ، بنواحي النشاط املتعددة
  مرحلة جتاهل املناشط)  وهي ومر النشاط الطاليب مبراحل أربع ، م على يد جون ديوي1896

 ( 1)  . (مرحلة االهتمام بالنشاط املدرسي ، مرحلة قبول املناشط الالمنهجية ، مرحلة معارضة املناشط
 ( 2 ) . النشاط الطاليبجه أو وقد شهد القرنان التاسع عشر والعشرون تطوراً كبرياً يف 

  الرتبية أن مفهوم "األنشطة الطالبية" من املفاهيم حديثة االسـتخدام فـي -أيضاً –البعض  عديف
 األنشطة غيـر أن ، وهي إحدى أهم الوسائل الرتبوية لتحقيق الكثري من أهداف الرتبيـة احلديثـة

فمثالً  القدمية وكثري من هذه األنشطة قد وجد يف املـدارس ، الطالبية قدمية قدم النظام التعليمي نفسه
واشرتاك الطالب  ، اخلطابة ومـسابقات ،حيدثنا التاريخ عن "اهتمام إسربطة وأثينـا بالرياضـة واملوسـيقى

 ( 3 ) االجتماعي" النشاط والنوادي واملناظرات والتمثيليات واجلماعات ذات يف احلكم الذايت

 مل حيظ باالهتمام الكايف واملتوفر حالياً؛ حيـث كـان -قدمياً  -بالنشاط املدرسي  واالهتمام
 واجلسمي كاأللعـاب واملـسابقات ، من خالل فرتات زمنية قصرية حمددة للنشاط احلركي ميارس

   . قات الفراغأو بل تستخدم للرتفيه والتسلية ولقضاء  ، وكانت متارس دون ختطيط مسبق ، الرياضية
                                                 

رس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية دور مديري المداعرفة  :  ( 1)  
 . 14ص  ، الالصفية

 . 124، د . ط ، ص  النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمعالدخيل :  ( 2)  
العربية والوليات المتحدة دارسة مقارنة لمشكالت النشاط المدرسي بالرمحلة اإلعدادية في جمهورية مصر فتحي :  ( 3)  

 . 2، ص  االمريكية وانجلترا
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مبيول  املرتبط الثلث األخرية من القرن العشرين تولد االجتاه احلـديث حنـو االهتمـام بالنـشاط وىف
دراسي  مقرر لأو ويرجع الفضل يف إدخـال  ، فظهرت فكرة منهاج النشاط ، الطالبواهتمامات 

بيا سنة كولوم  جامعة كلية املعلمني  –الربوفيسور فرتوبل  إىلخمصص لتنظيم وإدارة النشاط املدرسي 
 ( 1 ) . م1925ل كتاب يعاجل الربنامج بطريقـة منظمـة سـنة أو ونشر  ، م1917

 الطالب ليـاء أمـورأو  إىلل من استخدم تعبري النشاطات املنهجية "جون ديوي" يف حديثه أو و 
ذلك يف عام  وكـان ، ومعلمي مدرسته االختيارية؛ يف مدينة شيكاغو يف الواليات املتحدة األمريكيـة

  . م1897

 وبشكل غري منظم يف املؤسسات التعليمية؛ حيـث ، وقد ظهرت هذه األنشطة كيفما اتفق
 كما أن العديد من إدارات  ، على جهود فردية قبل القرن التاسع عشر -حد كبري إىل-كانت تقوم 

 وكـانوا ، كانت لديهم رؤية ضبابية حول هـذه األنـشطة  -يف ذلك الوقت-املدارس واملعلمني 
 الذي جيب أن يكـرس جهـوده للـدرس والتعلـيم ، وقت الطالب تتجاوزمتخوفني من أهنا رمبا 

 ( 2)  . األكادميي

إن فكرة النشاط وعملية تطبيقه يف العملية التعليمية هي فكرة قدمية قدم نشأة التعليم نفسه و 
اهتمت باخلطابة  ، شاطاتفقد كانت الرتبية يف احلضارات القدمية عند اإلغريق والرومان عبارة عن ن

 ( 3)  . والرسم ، لبدنيةواملناظرة والرياضة ا ىواملوسيق

روبية يف العصور الوسطى فقد خلت اجلامعات من ممارسة الطالب لوسائل و أما يف اجلامعات األ
بل إن اللوائح اجلامعية  ، واعتربت كثريًا من وسائل التسلية جرمية يعاقب عليها ، الرتفيه والتسلية

وبالرغم من ذلك  . اعتربهتا أداة إلفساد األخالق وصرف الطلبة عن العلم فضال عن إخالهلا بالنظام
فقد مارس الطالب يف تلك احلقبة ألوانًا من األنشطة الرتفيهية مثل الشعر والعزف على اآلالت 

                                                 

دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية عرفة :  ( 1)  
 . 15، ص  الالصفية

 . 78ص  ، 1ط ،  المناهج التربوية مرتكزها وتطويرها وتطبيقاتهـا : خوري ( 2)  
ص  ، عالقة النشاط المدرسي الالصفي للتربية اإلسالمية باإلنجاز األكاديمي لها في المدرسة المتوسطة : سامل ( 3)  

25 . 
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يالدي قام بعض الطالب مبمارسة ويف هناية القرن اخلامس عشر امل . املوسيقية ولعب الشطرنج
  ( 1 ) . متثيليات كان هلا أثر واضح فيما بعد يف نشأة الدراما احلديثة يف فرنسا وإجنلرتا

ىل كان و ففي املرحلة األ ، ولقد مر النشاط الالصفي يف الواليات املتحدة األمريكية بعدة مراحل
عدد من أعضاء هيئة  ن هناكااملرحلة الثانية كويف ،  الطالب فيها ينظمون أنشطتهم غري املعرتف هبا

من بني  ن هناكاك   ويف املرحلة الثالثة ، التدريس يشرفون على األنشطة الطالبية غري املعرتف هبا رمسياً 
خصص  ويف املرحلة الرابعة،  أعضاء هيئة التدريس من يتبىن األنشطة الطالبية املعرتف هبا رمسياً 

ت إلدخال اوالأجريت خالهلا حم ويف املرحلة اخلامسة ، يف اجلدول الدراسي اً لألنشطة الطالبية وقت
فقد ظهر مفهوم جديد للمنهج يضم كافة  أما يف املرحلة السادسة ، األنشطة يف املنهج الصفي

 ( 2 ) . م1935األنشطة الطالبية اليت ميارسها الطالب وكان ذلك يف عام 

 : هي ، األنشطة الطالبية بأربع مراحلويف القرنني التاسع عشر والعشرين مرت 

 وقد سـاعدت علـى ، تلقى جتاهالً  -ولسنني عديدة–معظم هذه األنشطة  كانت  : ىلو املرحلة األ
كما أن النظرة السائدة للمدارس   ، ذلك الظروف االقتصادية والثقافية السائدة آنذاك

 ( 3)  . وليس فيها مكان لألنشطة الطالبية ، أهنا فقط للتعليم وقتهـا

مع  وكان فيها تسامح ، ائل القرن العشرينأو و  ، اخر القرن التاسع عشرأو يف  كانت  : املرحلة الثانية
 ومل يكن خيصص هلا وقـت ، وإن كان اتصاهلا باملدرسة ضعيفاً  ، األنشطة الطالبية

 ز األمـرو اويف كثري من احلـاالت لـم يتجـ ، وال تسبغ عليها املدرسة رعايتها ، يذكر
جتعلهم  أو ، بشرط أال تصرفهم عن الدراسة ، السماح للطالب باالشرتاك فيها

 ( 4)  . فيها يقـصرون

                                                 

 . 190-189، ص 1ط ، روبية في العصور الوسطىو الجامعات األ : عاشور ( 1)  
  26ص ، ي لها في المدرسة المتوسطةعالقة النشاط المدرسي الالصفي للتربية اإلسالمية باإلنجاز األكاديم : سامل ( 2)  
 . 52، ص  األنشطة العملية غير الصفية واندية العلوم : عمرية ( 3)  
 . 24 - 22، د . ط ، ص  النشاط المدرسي بين النظرية والتطبيقريان  :  ( 4)  
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 حيث كانت األنشطة الطالبية تلقـى  ، ىل بقليلو بعد احلرب العاملية األ بدأت : املرحلة الثالثة
من  ابتداءً  ، وتنمو منوًا مطرداً  ، يف املنهج نوأخذت تضمّ  ، قبوالً  -بالتدريج

بل إهنا استمرت يف االزدهار حىت خالل مرحلة  ، القرن العشرين من العـشرينيات
  . وأثناء احلرب العاملية الثانية ، الثالثينيات يف الكساد االقتصادي

  فقد دخل كثري من هذه األنشطة يف املنهج ، سنوات االستقرار بعد احلرب يف : املرحلة الرابعة
 . حتسب ضمن متطلبات التخرج ، كمواد اختيارية

املفهوم  وأصبح معرتفًا هبا عنـدما سـاد ، هذا وقد علت األصوات لتأييد أمهية األنشطة الطالبية
وأصبح جماالً  ، الذي تضمن األنشطة الطالبية كجزء من الربنـامج الدراسـي الكلـي ، الواسع للمنهج

ليتمم رسالته يف  لنشاط واجبًا مهمًا يقوم به املعلـمكما أصبح ا  ، أساسيًا من جماالت الرتبية والتعليم
 ( 1)  . تربية طالبه

 : باملراحل التاليةيف اململكة العربية السعودية تلخيص نشأة وتاريخ نشاط الطالب  ميكن

هـ اقتصرت يف البداية على بعض 1373-1356التفكري يف نشاط الطالب من عام  : ىلو املرحلة األ
وإقامة املناسبات الرياضية واحلفالت  ، املمارسات خارج إطار اجلدول املدرسي

 . والرحالت واملعسكرات يف املدارس دون توجيه وختطيط
هـ 1376 -1373خالل الفرتة إنشاء إدارة الرتبية الرياضية والنشاط االجتماعي  : املرحلة الثانية

وهي مبثابة بداية التخطيط بالوزارة ومت تزويدهم باملختصني ومت إعداد اخلطط الشاملة 
 . والنشرات املنظمة للعمل

هـ حيث أشرك 1380-1376إنشاء إدارة النشاط والتوجيه االجتماعي خالل الفرتة  : املرحلة الثالثة
يف مؤمتر كبري خصص لنشاط الطاليب ومت فيه  مديري التعليم وكل املوظفني يف الوزارة

ويف نفس العام مت حتويل إدارة  ، االنتهاء لتوصيات كان هلا مردوداً كبرياً لتقدم النشاط
 . إدارة النشاط والتوجيه االجتماعي إىلالرتبية الرياضية واالجتماعية 

                                                 

 . 22 - 21، ص  1ط ،  النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه : شحاتة ( 1)  
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هـ حيث تطورت 1400-1381مت إنشاء اإلدارة العامة لرعاية الشباب خالل الفرتة  : املرحلة الرابعة
وأنشئت أربعة أقسام  ، إدارة رعاية الشباب إىلمن إدارة النشاط والتوجيه االجتماعي 

ويف عام  ، هي الرتبية الرياضية والرتبية االجتماعية والرتبية الفنية والرتبية الكشفية
 إدارتني أحدمها للتدريب والبحوث واألخرى للتفتيش إىلم هـ قسم هذا التنظي1384

املديرية  إىلهـ صدر القرار الوزاري بإسناد مهام إدارة رعاية الشباب 1387ويف عام 
 . العامة لرعاية الشباب

 إىلهـ وعدل االسم مؤخرًا 1401مت إنشاء اإلدارة العامة للنشاط املدرسي عام  : املرحلة اخلامسة
 ( 1)  " مة للنشاط الطاليب وال يزالاإلدارة العا

فلسفتها اليت تـؤمن  إىلفاألنشطة املدرسية اليوم باتت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرتبية احلديثة استناداً 
إعـداد املـتعّلم  إىلالرتبية احلديثة هتدف  نأحيث  ، حمورًا للعملية التعليمية التعلمية هباملتعلم وتعد

 رض تربية شخصيته تربيـة متكاملـةمن خالل ممارسة احلياة داخل املدرسة وخارجها بغ للحياة
من خالل التفاعل مع املعلـم واملـادة  ، وحاجاتهاجملال للمتعلم لكي يتعّلم حسب قدراته  فأفسحت

  ( 2)  . ه أي معتمـد علـى نشـاط املـتعلميف موقف تعليمي خمطط يكتشف ويتعّلم من خاللـ الدراسية

األساس يف حركة النشاط يف الرتبية هو جعل مواقف التعليم مواقف مشـكالت تثيـر النشـاط  إن
 فةوقد أقام الفالس ، احلل إىلول البحث عن حل ومواصلة النشاط للوص إىلوتدعو املتعلم  اهلادف

فلسفتهم يف الرتبية على أساس هذه النظرية " فاملعرفة نتـاج التفكيـر فـي  ( جون ديوي)  أمثال
 أساسإن التفاعل بني الفرد والبيئة هـو  ، املعرفةوالنشاط هو مصدر  ، بالواقعاحلية املرتبطة  املشكالت

 والروحيةبطريقة متكاملة من النواحي اجلسـمية والعقليـة  ( املتعلم)  منو الفرد "وتتكون خربات الفرد
 ( 3 ) "عن طريق ما يقوم به من نشاط عملي وعقلي

                                                 

 34ص  ، 1ط ، الدليل التعليمي لمنهج مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العاموزارة املعارف  : ( 1)  
 29-27ص  ، د . ط ، األنشطة المدرسيةكنعان ، املطلق :   ( 2)  
 ، الخليلمدى وعي المعلمين بدور األنشطة العلمية في تحصيل تالميذ المرحلة األساسية الوسطى في اخلطيب :  ( 3)  

 . 697ص 
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 الدراسيهلا داخـل الصـف  ض"إن إبراز أمهية الفرد املتعلم وفعاليته يف املواقف التعليمية اليت يتعر 
 حاجاتهخارجها تسهم يف إكساب املتعلم خربات جديدة ألهنا تنبـع مـن  أوداخل املدرسة  أو

  ( 1 ) ودوافعه"

  : اآلتيةفلسفة األنشطة املدرسية تعتمد على األسس  إن

  اجملتمعظاهرة التغري املستمر يف . 
  اجملتمعطبيعة . 
  هطبيعة املتعلم ومطلب منو . 
  اخلربةتكامل . 
  ( 2)  . املعاصرةاالجتاهات الرتبوية 

األنشطة املدرسية واألسس اليت  إىلواختلفت نظرة الفلسفات الرتبوية  عتمهما تنو  مث ومن
 توذلـك بعـد أن عـد ، تقدير دور األنشطة يف العملية الرتبوية إىلإال أهنا خلصت  ، عليهاتقوم 
 وهي ، املتعلم هي جوهر العمل الرتبـوي وهكذا أصبحت األنشطة اليت يقوم هبا ، حمورًا هلا املتعلم

 حيددهداف حتدد أسباب التعلم وإذا كان احملتـوى فإذا كانت األ ، الوسيلة لتحقيق أهداف التعّلم
 . نشاطات التعليم والتعّلم هي اليت حتدد كيفية التعليم والتعلم فإن ، معارفه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فلسفة األنشطة المدرسية : 

تعددت نظرت األسس الفلسفية واختلفت حول األنشطة املدرسية ، وهذا ما يعكس درجة 
للتيار  إنعكاساهتمام الرتبية هبذه األنشطة ، حيث جند بأن النظام الرتبوي يف اجملتمع هو عبارة عن 
ريكي ريب األمالفلسفي السائد يف هذا اجملتمع ، وميكن االستدالل هنا مبا أشار اليه الفيلسوف وامل

                                                 

 19ص ،  1 ط ،  مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه : النشاط المدرسيشحاتة :  ( 1)  
 16ص ،  مشروع انشاء مراكز النشاطوزارة الرتبية : ( 2)  
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 أن"لن نصل يف الرتبية الوضوح الكامل بدون الفلسفة" ، وسنجد  أنهعلى  جون ديوي والذي اكد
 ( 1) أصول ومناهج البحث يف الرتبية تنحصر يف ثالث اجتاهات هي : 

  . ) ن.االجتاه التسلطي ) الفلسفة التقليدية . . . . . . . . . 

  . ) االجتاه الدميوقراطي ) الفلسفة التقدمية. . . . . . . . . . 

  . ) االجتاه التحرري ) الفلسفة الطبيعية. . . . . . . . . . 

 وميكن استعراض هذه الفلسفات واالجتاهات واملواقف الفكرية كما يلي :

 .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AAAليب  eydgat tihtititiSلية : الً : الفلسفة املثاأو 
هذه الفلسفة تنظر لإلنسان نظرة ثنائية ، باعتباره مكون من عقل وجسم ، واعتبار العقل ميثل 
العامل املثايل ، واجلسم ميثل العامل الواقعي ، حيث هتتم هذه الفلسفة بالعقل بصورة أساسية باعتباره 

ية املرتبطة بالعقل  لوية كما اهنا هتمل اجلسد ، وهلذا اعترب أصحاب هذه الفلسفة أن العلوم النظر أو 
من العلوم األخرى اليت تقوم على احلركة ، واملهارات احلسية  أمسىكالفلسفة والرياضيات واملنطق هي 

 ( 2 )املرتبطة باجلسد . 
جسم  إىل اإلنسانوترتكز هذه الفلسفة على فلسفة افالطون املثالية وآرائه ، فهو من قسم 

املعرفة . كما وترى هذه الفلسفة  إىلمن اجلسم لقدرته على الوصول  أمسىالعقل  أنوعقل ، واعترب 
 إذاً العقل ، فاحلقيقة  أمام إالالعقل فالعامل ال وجود له  أمامظاهرة  إال جمردالعامل الطبيعي ليس  أن

 ( 3) العلم الذي يراه العقل .  الإعقلية والعامل احلقيقي ليس 

ومن خالل ما سبق يتضح بأن هذه الفلسفة ترتكز فيها العملية الرتبوية حول املادة الدراسية 
النظرية ، واليت حمورها العقل دون مراعاة ميول وقدرات الطلبة واستعدادهتم ، ومل تعطي أي اهتمام 

 وأن، األنشطة املدرسية هي جمرد لعب وهلو  أنأصحاب هذه الفلسفة  واعتربنشطة املدرسية لأل
                                                 

   20ص  ، النشاط خارج الفصل وموقف بعض الفلسفات منه الطنطاوي : ( 1)  


المرتبطة بحقوق االنسان لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في غزة من خالل برنامج مقترح لتنمية القيم  ثابت : ( 2)  
   129ص  األنشطة الالصفية ،

   3ص د . ط ،  األسس العامة لنظريات التربية ، دوس : ( 3)  
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دب والرغبة يف الشغب واالخالل بالنظام ، وقد سيطرت ًا من مظاهر سوء األالنشاط البدين مظهر 
 ( 1) هذه الفلسفة على معظم املدارس خالل القرن التاسع عشر ، وبداية القرن العشرين . 

 بوتعترب هذه الفلسفة قاصرة وغري مشولية ، وذلك الهتمامها جبانب واحد فقط من جوان
 ة املتعلم .شخصي

 . .  ب. . yacovat tihtititiS ثانياً : الفلسفة الطبيعية :
 االنسان من جانب واحد  إىلقد ظهرت هذه الفلسفة كرد على الفلسفة املثالية اليت نظرت .    

جان  أكدجوهر العملية التعليمية ، وقد  أنهاملتعلم على أساس  إىلهذه النظرية قد نظرت  إنحيث 
استعدادات  إطالقجاك روسو وهو فيلسوف هذا االجتاه على أمهية الطبيعة وخرياهتا ، وعلى ضرورة 

احلرية يف اللعب والنشاط احلر  إىلوقوى الطلبة الطبيعية ، مع التخلص من قيود اجملتمع وقوانينه داعياً 
 ( 2)  ي حيفظ عليهم حياهتم .بالقدر الذ إالوفقاً للميول الطبيعية للطلبة املتعلمني من غري تدخل 

وقد اكدت ) منتسوري ( على ان األنشطة العملية والرتبوية ، حيث ركزت على هتيئة الفرص 
الكاملة والظروف اليت تكفل النمو للطفل ، والباعثة له على البحث والعمل والنشاط والنمو ، وقد 
اعتمدت ) منتسوري ( على األجهزة املساعدة للطالب يف ألعابه ، واالنتقال من النشاط السهل 

التدريب العقلي   إىلالتدريب احلركي ، مث  إىلالنشاط الصعب ، ومن التدريب احلسي  إىلالبسيط 
الطفل  أنالفلسفة الطبيعية قد أكدت على النظرة الطبيعية اإلنسانية ، على أساس  أنوميكن القول 

 ( 3)هو جوهر العملية الرتبوية . 

.tvaeaach  tihtititiSثالثاً : الفلسفة الربمجاتية : 
e

tvaeaach  tihtititiS
e

tvaeaac 

h  ti العقل  إىلال يعرف شيئًا سوى خرباته احلسية ، وتنظر  أنهوتنظر هذه الفلسفة لإلنسان على
 ( 4)على انه جمموعة من اخلربات اليت كوهنا املتعلم من خالل التفاعل ، واملشاركة اإلجيابية . 

                                                 

   78ص ،  1ط  األنشطة المدرسية ، البوهي ، وحمفوظ : ( 1)  


   38ص ،  4ط  التربية عن طريق النشاط ، القباين : ( 2)  
درجة اهتمام مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة باالنشطة الالصفية من وجهة نظر المعلمين وسبل  ثابت : ( 3)  

 26ص  ، تفعيلها
 54ص ،  3ط  ، أصول التربية مطاوع : ( 4)  
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االنسان هو حمصلة جمموعة خربات عملية اكتسبها عن طريق  أنكما وتؤكد هذه الفلسفة على   
املمارسة النواع متعددة من األنشطة الذاتية ، وميكن القول بأن الفكر الربمجايت يؤكد على الرتبية 

ن الفرد املتعلم يتعلم عن طريق األنشطة املمارسة واملرغوبة اكثر أوالتعليم عن طريق احلياة املعاشة ، و 
 (1)طريق احلفظ والتلقني . من تعلمه عن 

 أنن الفلسفة الربمجاتية هي فلسفة عملية منتجة ، فقد اعتربت أقائاًل : "(  2)وهذا ايضًا ما اكد علي     
حمصول خربات الفرد املتعلم هو نتيجة  وأنن صدق الفكرة هي التجربة ، إاملعرفة وسيلة العمل املنتج ، 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مردود التفاعل بينه وبني بيئته الطبيعية واالجتماعية . 

على اجلانب االجتماعي بالرتبية ألن فالسفة الربمجاتية ، فريكز  أبرزاما ) جون ديوي ( وهو من 
املتعلم ليس جمرد اعداد  تعلمه عن طريق التلقني ، ويرى أنا يكثر ممالطالب يتعلم عن طريق النشاط أ

للنضوج بل هو منو مستمر للعقل واعداد مستمر للحياة ، فاملدرسة التقدم سوى وسائل النمو العقلي وما 
 ( 3)هو غري ذلك يعتمد على مدى استيعابنا وتفسرينا لتجاربنا ، وهذه هي فكرة الرتبية مدى احلياة . 

ة واليت تعترب مصدر قيقية هي اليت تتحقق عن طريق اخلرب هذه الفلسفة تؤمن بأن الفلسفة احل إنكما 
املعرفة واألنشطة املدرسية هي جمموعة من اخلربات تنمو من خالهلا مفاهيم املتعلم ويكتسب اجلديد منها  

 ( 4)عادات . كي خيرج بتعميمات عديدة ومتنوعة ويكتسب ما يرضى عنه اجملتمع من اجتاهات وقيم و 

 : المدرسيأهداف النشاط 

ودورها يف تكوين شخصية الطلبة وتنميتهم تنمية شاملة  ، نظرًا ألمهية األنشطة املدرسية
األهداف كثرية  وهـذه ، فقد اهتم املربون بتحديد أهـداف األنـشطة الطالبيـة ، ومتكاملة ومتوازنة

 : تلك األهداف وفيما يلي بعض من ، فقد ذكرها الكثري من الباحثني والكتاب الرتبويني ، ومتنوعة

                                                 

 14ص  ، المشاركين فيهاواقع األنشطة التربوية بالتعليم الثانوي العام ومردودها للطالب  كاشف وعمر : ( 1)  
 210ص د . ط ،  ، فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسها مرسي : ( 2)  
   29-28ص  ، النشاط خارج الفصل وموقف بعض الفلسفات منه الطنطاوي : ( 3)  
   82-81ص ،  1ط  األنشطة المدرسية ، البوهي ، وحمفوظ : ( 4)  
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 غرس اخلصال واألخالق احلميدة النابعة من تعاليم ديننا احلنيف يف نفوس الطالب من خالل -
 . الربامج واملناشط اهلادفة

 إىل العامة مما يـؤدي واإليثار واحملبة والتنافس الشريف وتعميق مبدأ اخلدمة تعاونالبث روح  -
 . والقدرة على االعتماد على النفس ، إتقانه

 وذلك عن طريق النشاط املصاحب للمادة لكي يستوعبها ، ربط املادة العلمية بواقع حمسوس -
 . الطالب بشكل أفضل

 وميكن أن يتم ذلك من خالل مجاعـات النـشاط ، املسامهة يف حتقيق النمو اجلسمي للطالب -
 . اعة نشر الوعي الصحي ومجاعة خدمة البيئةالرياضي ومج

 االنتماء االجتماعي والـصداقة إىلتلبية احلاجات االجتماعية والنفسية لدى الطالب كاحلاجة  -
وحتقيق الذات والتقدير ومساعدة الطالب على التخلص من بعض ما يعانيه من مشاكل  

  ( 1)  . واالضطراب واالنطواء كالقلق

التصنيف  ، الكتساب مهارات العمل مثل تلك املتعلقة باملالحظة الطالبمساعدة  -
 . واالستدالل والتجريب واالتـصال

 تربية دينية واجتماعية وثقافية متكاملـة وتنميـة االبتكـار لـديهم الطالبتربية  إىلالسعي  -
 وحمبة وحتقيق الذات وتكامل الشخصية واالستقرار النفسي وإتقان العمل وإيثار الصاحل العام

  . اآلخرين واحرتامهم

ن جماالت النشاط تتيح الفرصة لالستفادة أتأكيد اجلانب املعريف بشكل عملي تطبيقي؛ إذ  -
 إدراك طبيعـة العالقـات إىلبطريقة عملية؛ تؤدى  الطالبجمموع اخلربات اليت يكتسبها  من

 ( 2) . التكاملية وأثرها يف احلياة العملية
                                                 

اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية دور مديري المدارس عرفة :  ( 1)  
 . 25، ص  الالصفية

 468ص ، د . ط ،  أساليب تدريس العلومزيتون :  ( 2)  
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ملدرستهم  وتعميـق شـعور الطـالب باالنتمـاء ، املدرسة باجملتمع احمللـيمل النشاط على ربط يع -
 ( 1)  . مما يساعد املدرسة على تأدية رسالتها االجتماعية

 اً هداف النشاط املدرسي والنشاط الطاليب بشكل عام الذي أشار هلا عددأومن خالل تلخيص 
 . ما يلي إىلفهو يهدف  ، من الباحثني

 . الطالب لإلسالم وااللتزام به عقيدة وفكراً وسلوكاً تعميق فهم  -1

 . اإلسهام يف تكوين شخصية الطالب اجلامعي املتكاملة املتوازنة -2

قات الطالب يف برامج هادفة ومفيدة للكشف عن مواهبهم وقدراهتم وصقلها أو استثمار  -3
 . وتنميتها

 . فاعلني يف اجملتمعإكساب الطالب املهارات والعادات اليت تساعدهم ليكونوا أعضاء  -4

واإليثار  تعاونالوغرس روح  ، تدريب الطالب على القيادة والطاعة وحتمل املسؤولية -5
 . والتضحية والعطاء

 . تأكيد واجب الطالب يف خدمة بالدهم والتفاعل مع قضايا جمتمعهم وأمتهم -6

 وسلوكهمتوثيق الصالت بني الطالب وأساتذهتم مبا حيقق للطالب االستفادة من خرباهتم  -7

إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على بعض النواحي اإلدارية واالجتماعية اليت قد ال تتاح  -8
 . هلم فرصة تعلمها داخل القاعات الدراسية

ربط الطالب باجلامعة بعد التخرج من خالل تقوية شعوره باالنتماء هلا وفائدة استمرار  -9
 ( 1( )  3( )  2 ) . صلته باجلامعة

                                                 

 149ص ،  أساليب تدريس االجتماعياتدبور ، اخلطيب :  ( 1)  
 595ص ،  النشاط الطالبياحلريب :  ( 2)  
 69ص  ، النشاط الطالبي في الجامعات السعودية الواقع والمأمولالصبيحي :  ( 3)  



28 



 : جمموعة أخرى من األهداف وهي إىلوتشري عبد احلميد 
تعميق املفهوم اإلسالمي الشامل عن طريق املمارسة والتطبيق عقيدة وفكرًا ومنهجًا وسلوكاً  -

 . وتعامالً وعمالً لتحقيق العبودية هلل عز وجل
ري قات الطالب بربامج هادفة ومفيدة تعود عليهم وعلى جمتمعهم ووطنهم باخلأو استثمار  -

 . والفائدة
 . اكتشاف املواهب والقدرات اإلبداعية والعمل على صقلها وتنميتها -
 . والطاعة يف املعروف وحتمل املسؤولية والنهوض بأعباء احلياة اإلنقيادتدريب الطالب على  -
 . تقوية الشعور واالنتماء الوطين وتقدير املسؤولية وطاعة ويل األمر وتقدير العلم والعلماء -
 .واحملبة بينهم وخدمة بالدهم تعاونالالروابط األخوية بني الطالب وتقوية روح التآلف و توثقي  -
عالج مشكالت الطالب النفسية واالجتماعية والبدنية وتنمية اجتاهاهتم حنو العمل  -

 . واالستمتاع به واحرتام العاملني وإتقان ما يتولونه من أعمل ومسؤوليات
  . ( 2) . البدنية لدى الطالب وممارسة الرتويح اهلادف البناءتنمية الروح الرياضية واللياقة  -

ويؤكد احلريب أنه من املهم جدًا أن تكون القناعة الكاملة بأهداف النشاط الطاليب متوفرة 
وعليهم  ، وجيب أن يتوفر لديهم السعي اجلاد لتحقيقها ، للقائمني على النشاط الطاليب يف املدارس

وجيب إتاحة الفرص هلم لالبتكار ومساعدهتم يف  ، املمارس ووضعه واملكانة الالئقة به الطالباحرتام 
وجيب اختاذ القرارات  ، القدرة على اإلبداع وبث احلماس للقيادة وإظهار البشاشة هلم ولني اجلانب

هداف والتنسيق بني الربامج حىت ال ينفر الطالب من ممارسة هذه األنشطة وبالتايل عدم حتقيقها لأل
يف  بية حيث هلا الدور الفاعل واملهموأنه هنالك شروط جيب توفرها يف األنشطة الطال ، املرجوة منها

قات و اختيار األو  الربامج اليت تتالءم مع رغبات وميول الطالبإقبال الطالب عليها مثل اختيار 
توفر املعرفة نه جيب وأ ، يف وضع خطط النشاط وتنفيذها إشراك الطالبو  املناسبة لتقدمي الربامج

األخذ بأساليب وجيب  ، اإلبداع يف تنفيذ الربامج والبعد عن النمطيةو  ، لدى املشرفني على النشاط
ت لدى تنوع الربامج لتشمل كافة اهلوايات وامليول والرغباوجيب أن ت ، العصر احلديثة يف الربامج

                                                                                                                                                         

تطور حجم الخدمات الصفية والالصفية المقدمة للطالب من خالل تجربة جامعة الملك فهد للبترول خياط :  ( 1)  
 812ص  ، والمعادن

 8ص  ، 1 ط ، األنشطة المدرسية : عبداحلميد  ( 2)  
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 االهتمام بالناحية اإلعالميةوجيب  ، مجتوفر املشرفني املختصني يف تنفيذ الرباوأنه جيب  ، الطالب
 . ( 1) إبداء االهتمام بالربامج اليت يشرف على تنفيذها الطالبو 

تتمثل يف الربامج الفنية وألعاب  ، أخرى تروحيية اً هدافأن للنشاط املدرسي أويؤكد عرفة على 
الذي من شأنه  ، وغري ذلك من أنواع النشاط الرتوحيي ، التسلية وإقامة احلفالت والقيام بالرحالت

 ( 2)  . النامجة من اكتظاظ اجلدول املدرسي بالدروس املختلفة ، ختفيف الضغوط النفسية لدى الطالب

  وقد حددت وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية األهداف التالية للنشاط املدرسي
 ( 3):  وذلك كما يلي

 الشخصية املتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صاحلاً يرتبط بوطنه ويعتز به ويستعد للتضحية  بناء
 . من أجله

  أفعال ومواقف وسلوك إىلتعميق قيم ديننا اإلسالمي احلنيف وترمجتها . 
  تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع جمتمعهم املسلم مبا حيقق هلم التكيف االجتماعي

 . ات السريعة املعاصرةالسليم يف ظل التطور 
 اجملتمعواملنافسـة الشـريفة وخدمـة  تعاونالترسيخ القيم االجتماعية البناءة ك . 
  اكتشاف القدرات واملهارات واملواهب وصقلها وتنميتـها وتوجيههـا خلدمة الفرد واجلماعة و

 .اجملتمع
  إىلوينوعها ويؤدي  مهتقات الفراغ فيما جيدد معلومات الطالب وينمـي خـرباأو استثمار 

 . م العقليةهتإثرائهم ثقافياً وينشط قدرا

 احرتام العمل والعاملني وتقدير قيمة العمل اليدوي واالستمتاع به . 

                                                 

 595ص ،  الطالبيالنشاط احلريب :  ( 1)  
دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية عرفة :  ( 2)  

 . 25، ص الالصفية
 6-5ص ، د . ط ،  دليل النشاط المدرسي للمواد الدراسية في المرحلتين المتوسطة والثانويةوزارة املعارف :  ( 3)  
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  تثبيتها يف األذهان  ويؤكـد ، خدمة املادة العلمية حىت يتمثلها الطالب فيسهل استيعابه هلـا
سمات والرسوم التوضيحية وإجراء جملالعتمادها على أكرب عدد من احلواس مـن خـالل ا

 . التجـارب والبحـوث والقيـام بالدراسات امليدانية

  تدريب الطالب على االستفادة مما تلقوه من معارف وعلوم لإلسـهام يف حل مشكالت
 . جمتمعهم

  ا واالقتداء بسرية السلف الصاحلهتاالرتباط الوثيق بتاريخ األمة اإلسالمية وحضار . 
  على االعتماد على النفس واخلشونة وحتمل املسئولية والتعود على القيادة تربية الطالب

 . والطاعة يف املعروف
  االنتمـاء االجتماعي والصداقة  إىلتلبية احلاجات االجتماعية والنفسية لدى الطالب كاحلاجة

وحتقيق الذات والتقدير ومساعدة الطالـب علـى التخلص من بعض ما يعانيه من مشاكل  
 . ق واالضطراب واالنطواءكالقل

ويرى الباحث من خالل خربته السابقة رائدًا للنشاط الطاليب يف عدة مدارس ثانوية باملدينة 
املنورة وحمافظة ينبع أن النشاط الطاليب يسهم مسامهة كبرية يف تكوين وبلورة شخصية الطالب حيث 

ع وتعطيه الفرصة للقيادة واالبتكار من يكسبه املهارات والعادات اليت جتعله عضوًا فاعاًل يف اجملتم
وصقل املهارات املختلفة للطالب ويكسبه معلومات ومعارف كثرية  ، خالل الربامج اليت يشارك هبا

 . وتنمي فيه الثقة بالنفس وحب العمل والتعارف على الناس وغريها من الصفات اإلجيابية

 : المدرسيأهمية النشاط 

وميكن  ، الرتبوية أن األنشطة الطالبية هلا أمهيتها يف تشكيل الطالـب ألدبياتايتضح من حتليل      
 : تلخيصها فيما يلي

وفرصة للتعبري عن  ، تعد األنشطة الطالبية جمااًل واسعًا يعرب فيه الطالب عن اجتاهاهتم -
 . حاجاهتم
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 وصـقل تلـك املواهـب ، يعمل النشاط الطاليب على اكتشاف مواهب الطـالب وقـدراهتم -
الوظيفي هلؤالء  أووقد يكون ذلك منطلقًا للتحديد املهين  ، والقدرات واالستفادة منها

  . الطالب
فهناك أنشطة خمتلفة كأنواع  ، تعد األنشطة الطالبية من أهم وسائل استثمار وقت الفراغ -

 واألنشطة الثقافية واالجتماعية وغريها ، واجلمعيات الدينية واألدبية والفنية ، املختلفة الرياضة
مما  ، قات فراغهمأو هذه األنشطة على إشباع رغبات وهوايات الطالب يف  حيث تعمل

  . هذا الوقت أفضل استثمار يف ضوء مبادئ اإلسالم يساعد على استثمار
 نـشاطوذلك من خالل أنواع معينة من ال ، تستفيد الصحة البدنية والنفسية والرضا عن احلياة -

 ة على أهنـاو ذلك أن هذه األنشطة عال ، كأنواع الرياضة البدنية املختلفة والكشافة  ، الطاليب
 ا متد الطالب مبعلومات عن األسس العلمية للصحة واإلسـعافاتفإهن ، تدرب اجلسم وتنميه

  وتنمي عادات ومهارات متصلة بأنواع األنـشطة الرياضـية ، لية والوقاية من احلوادثو األ
 ( 1) . واألنشطة اليت تتم يف اخلالء

حيث يوجد  ، تعمل األنشطة الطالبية على تنمية املهارات األساسية للتعلم الذايت واملستمر -
 وخاصة التـي تتـضمن ، بعض األنشطة ما ينمي املهارات األساسية للتعلم الذايت واملستمر يف

 كما أهنـا تنمـي  ، واالشرتاك يف املناقشات املفيدة ، وكتابة التقارير ، قراءة الكتب واملراجع
 . والتعامل الناجح ، ومهارات التفاهم الشفهي والكتايب ، مهارات متصلة بالتطبيقات العملية

 حيث يزود النشاط الطاليب هـؤالء ، تعمل األنشطة الطالبية على تنمية العالقات االجتماعية -
منها يكتسبون صفات من  ، اجلماعات املختلفة من خالل ، الطالب باملهارات واخلربات

على أساس اخللق القومي الذي ينادي به اإلسالم  ، تنمية العالقات االجتماعية السليمة شأهنا
 . احلنيف

 وذلـك نتيجـة للمواقـف العديـدة ، األنشطة الطالبية تنمي القدرة على االعتماد على الذات -
 والتـدريب علـى حـسن ، كما حيقق املمارسات احلرة  ، واملتنوعة اليت يتطلبها هذا النشاط

                                                 

 . 50-38، ص 1ط ،  النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه : شحاتة ( 1)  
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 ويـؤدي هـذا . األهداف الرتبوية املنـشودة إىلالتصرف والسلوك املرن اهلادف للوصول 
 اكتساب الطالب الثقة يف نفسه يف اختاذ القـرارات املناسـبة فـي إىلاالعتماد على النفس 
 . املواقف احلياتية املختلفة

 وكـذلك ، ورسم اخلطط اجلماعيـة ، الطالبية يف الطالب القدرة على التخطيطتنمي األنشطة  -
 ممـا جيعلهـم ، والتكيف مع البيئة وخدمتها ، تنمية القدرة على اختاذ وإصدار القرارات لديهم

 . يكتسبون صفات القيادة

 جهـوداً وذلك من خالل كل التنظيمات اليت تتضمن  ، ألنشطة الطالبية تنمي جمال املواطنةا -
 كما أن ممارسة هذه  . كمجال الفرق الرياضية ومجاعات اخلدمة االجتماعية وغريها  ، مجاعية

 وكـذلك مفـاهيم التعامـل ، األنشطة الطالبية توضح مفهوم الصاحل العام يف أذهان الطالب
 يمكما أهنا ترسـخ فـي جمتمعاتنـا اإلسـالمية القـ  ، العادل والوطنية واخلدمة االجتماعية

 وتوجه سلوكياهتم حنـو الـسلوكيات اإلسـالمية ، واالجتاهات اإلسالمية يف نفوس الطالب
 ( 1)  . املستهدفة

ما بني املنزل  ةنشاط الطالب املصاحب للمنهج ملتقى مثلث الرتبي أن إىلويشري القطيش 
جنب يف تكوين النمو العقلي واالنفعايل واالجتماعي للناشئة  إىلواجملتمع واملدرسة اذ يساهم جنبًا 

ومن هنا تكم أمهية النشاط املدرسي يف تنمية جوانب الشخصية لدى الطالب النفسية واالجتماعية 
وجعها يف ميزان مستقر ال يرقى جانباً على حساب اجلانب االخر حىت ال  ، والدينية والروحية والذاتية
عية تربوية وعلمية يشرت يف أو وانب الشخصية لدى الطالب وإجياد برنامج و يكون هناك خلل يف ج

 ( 2)  . احمليط بالطالب ذات العالقة عاعدادها وتنفيذها املدرسة والبيت واجملتم

يف تنمية أمهية النشاط املدرسي تتجلى بأنه يساهم النشاط املدرسي  أن إىلاما شحاتة فيشري 
السوي وتطبيق  وتعديل السلوك غري ، والسلوك املستقيم لدى الطالب اخللق احلسن واملعاملة الطيبة

                                                 

 78-75، د . ط ، ص النشاط المدرسي بين النظرية والتطبيقريان  :  ( 1)  
ممارسة معلمي المرحلة األساسية للنشاط المدرسي في مدارس مديرية تربية البادية الشمالية  مدىالقطيش :  ( 2)  

  . 65، ص الشرقية



33 



اجتاهات مرغوبة  وتنمية ، واإليثار ، مثل حب اآلخرين والنظافة ، بعض القيم واألخالق اإلسالمية
كشف امليول واملواهب  ويساهم النشاط املدرسي يف ، لدى الطلبة مثل اعتزاز الطالب بدينه وقادته

يكون له األثر يف توجيه  مما ، طلبة ويعمل على تنميتها بالشكل اإلجيايب الصحيحوالقدرات لدى ال
املدرسي يف توثيق الصلة بني  كذلك يساعد النشاط  ، االجتاه الصحيح إىلالطالب تعليميا ومهنيا 

واألسرة واجملتمع من جهة أخرى ويهيئ  وبينه وبني معلميه وإدارة املدرسة ، الطالب وزمالئه من جهة
مما يرتتب عليه سهولة استفادة  ، مماثلة هلا إن مل تكن ، لطلبة مواقف تعليمية شبيهة مبواقف احلياةل

حياته املستقبلية  إىلوانتقال أثر ما تعلمه  ، اخلارجي الطالب مما تعلم عن طريق املدرسة يف اجملتمع
حتمل املسؤولية من خالل والثقة بالنفس واالعتماد عليها و  وهذا يعزز عند الطالب جانب االستقالل

ويرفع النشاط املدرسي املستوى الصحي  ، والتخطيط هلا وتقوميها اشرتاك الطالب يف اختيار األنشطة
  ومجعية اهلالل األمحر ، ومجعيات العلوم ، والكشفية ، الرياضية عند الطلبة من خالل األنشطة

 ( 1) . وغري ذلك ، واحملاضرات والندوات الصحية

 : راشد أمهية األنشطة الطالبية يف اجملاالت التاليةويلخص 
 . . . . . . . . . .: حتقيق الصحة البدنية  -1

كأنواع الرياضة البدنية   ، ن أنواع معينة من النشاط الطاليبإن الصحة البدنية للطالب تستفيد م
 . وهذه األنشطة مجيعها تدرب اجلسم وتنميه ، واجلوالة ، والكشافة ، املختلفة

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: استثمار وقت الفراغ  -2
قات فراغهم بإشباع و ومن األهداف الرتبوية اليت يسعى الرتبويون لتحقيقها استثمار الطالب أل

رغباهتم وهواياهتم مبا يعود عليهم بالنفع من خالل ممارستهم ألنواع الرياضة املختلفة واملشاركة يف 
  . الدينية واألدبية والفنية وغريهااجلمعيات 

 . . . . . . . . . .: تنمية املهارات األساسية للتعلم الذايت واملستمر  -3
وخاصة  ، تعمل األنشطة الطالبية على تنمية بعض املهارات األساسية للتعلم الذايت واملستمر

كما أهنا تنمي   ، واالشرتاك يف املناقشات املفيدة ، وكتابة التقارير ، اليت تتضمن قراءة الكتب واملراجع
 . والتعامل الناجح ، ومهارات التفاهم الشفوي والكتايب ، مهارات متصلة بالتطبيقات العلمية

                                                 

 . 50-38، ص 1ط ،  النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه : شحاتة ( 1)  
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: تنمية العالقات االجتماعية  -4
ارات واخلربات من خالل االشرتاك متكن األنشطة الطالبية يف اجلامعة الطالب من اكتساب امله

يف اجلماعات املختلفة حيث يكتسبون صفات من شأهنا تنمية العالقات االجتماعية السليمة على 
 . . . . . . . . . . . أساس اخللق القومي الذي ينادي به اإلسالم احلنيف

 . . . . . . . . . .: تنمية القدرة على االعتماد على النفس  -5
الطاليب اجلامعي على تنمية االعتماد على النفس نتيجة للمواقف العديدة يعمل النشاط 

املمارسات احلرة والتدريب على حسن التصرف والسلوك  إىلباإلضافة  ، واملتنوعة اليت يتطلبها النشاط
اكتساب الطالب اجلامعي الثقة  إىلاليت تؤدي  ، األهداف الرتبوية املنشودة إىلاملرن اهلادف للوصول 

 . نفسه يف اختاذ القرارات املناسبة يف املواقف احلياتية املختلفة يف
 . . . . . . . . . . : تنمية القدرة على التخطيط -6

سواء يف  ، ينمي النشاط الطاليب اجلامعي القدرة على التخطيط ورسم اخلطط اجلماعية
التكيف مع البيئة  إىلباإلضافة  ، يف أنشطة اجلماعات املتنوعة أو ، األنشطة الرياضية املختلفة

 . وخدمتها
 . . . . . . . . . . : املساعدة يف اكتشاف مواهب الطالب -7

 .يساعد النشاط الطاليب على اكتشاف مواهب الطالب وقدراهتم وصقلها واالستفادة منها
 
 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : تنمية املواطنة -8
حيث تنمي  ، واملؤسسات احمللية ، معلومات وأفكاراً عن اخلدمات العامةتقدم األنشطة الطالبية 

مع احرتام  ، قادة أوهذه األنشطة الطالبية عادات ومهارات العمل اجلماعي سواء كتابعني 
 ( 1)  . حقوق الغري

 : ويشري الفهد ان النشاط الطاليب له أمهية يف حياة الطالب ومن تلك األمهية

                                                 

 . 276-274ص  ، 1ط ،  الجامعة والتدريس الجامعي : راشد ( 1)  
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يسهم يف تنمية اخللق احلسن واملعاملة الطيبة وتطبيق بعض القيم  أن النشاط الطاليب -
 . . . . . . . . . . . معهم تعاونالواألخالق احلميدة مثل حب اآلخرين و 

أنه يسهم يف تثبيت املفاهيم واملصطلحات العلمية وإدراك طبيعة العالقات التكاملية وأثرها يف  -
 . . . . . . . . . . . حياة الفرد

  يف تفوق بعض الطالب يف التحصيل العلمي واكساهبم بعض املهارات اخلاصة والعامةيسهم  -
  يناسب قدراته ويكسبه الثقة بالنفسة على حتمل املسؤولية واختيار ماينمي يف الطالب القدر  -

 (1 )  
وراً بارزاً وفعااًل يف بناء شخصية الفرد من خالل تنمية قدراته ومواهبه  داألنشطة الطالبية تلعب 

إن البطوالت واملباريات  ، تعديل وتغيري سلوكه مبا يتناسب واحتياجات اجملتمع إىلالرياضية باإلضافة 
عل واملمارسات الرياضية اليت تقام سواء كانت الداخلية واخلارجية تتيح للطالب فرصة االلتقاء والتفا

كما تعمل على حتفيز   ، االجتماعي مع أقراهنم وفرصة للتطوير واالرتقاء مبواهبهم وقدراهتم الرياضية
املعلمني على بذل اجلهد يف تفعيل الرياضة املدرسية واالهتمام بالفرق الرياضية داخل املدرسة وتعزيز 

  ( 2)  . األلعاب املختلفةلديهم الرغبة يف االطالع على املستجدات يف قوانني 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : دور النشاط المدرسي في تحقيق اهداف العملية التربوية

املدرسة  وإن ، كمـا يقـول بعـض املـربني  ، هي احلياة نفسها أو ، إن الرتبية هي اإلعداد للحياة
بسهولة مدى  نـا نـدركفإنهي املؤسسة اليت أناط هبا اجملتمع القيام بالدور الرئيس يف الرتبية؛ لذا 

األجيال املتعاقبة بصورة  املدرسة يف إعـداد إىلومدى حاجة اجملتمع  ، خطورة دور املدرسة يف اجملتمع
 : ا تقوم بعمليتني أساسيتني ومهافإهن ، ولكي تنجح املدرسة يف حتقيق األهداف العملية الرتبوية،سليمة

 . لتزويد الطالب باملعارف واملعلومات األساسية الالزمة هلم يف حياهتم : العملية التعليمية -
لتدريب الطالب على مواقف احلياة العملية واكساهبم املهارات الضرورية  : العملية االجتماعية -

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليت تساعدهم على التوافق السليم مع البيئة
                                                 

معوقات النشاط الطالبي في التعليم العام بالمرحلة االبتدائية والمتوسطة بمنطقة الرياض من وجهة نظر  : الفهد ( 1)  
 250ص  ، رواد االنشطة

 

   61ص  ، 1 ط ، األنشطة المدرسية : عبداحلميد ( 2)  
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الطالب جات لـسد حا ، املتنوع البـرامج ، رسيوتتم هذه العملية عن طريق برامج النشاط املد
 . واإلبداع ركاتبـة االبتمر  إىلوالوصول  ، والكشف عن مواهبهم وقدراهتم وتنميتها واستثمارها

النشاط املدرسي  فاملدرسة العصرية حترص على بناء شخصية الطالب بناء متكاماًل ومتوازناً؛ لذا كان
تنشئة الطالب تنشئة  من الوسائل الوحيدة اليت تساعد املدرسة على أداء وظيفتها االجتماعيـة فـي

. . . . . . . . . . . . . . .  ( 1)  . ةلذي تدعو إليه الرتبيوهو اهلدف ا ، وتطبيعهم تطبيعاً اجتماعياً  ، اجتماعية

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : مجاالت األنشطة الطالبية في المراحل التعليمية المختلفة ...

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : إىللقد صنف عبد الوهاب النشاط الطاليب 
 ويتفـق معهـا ، وهو ميثل اجلانب التطبيقي للمـواد الدراسـية : لنشاط المصاحب للمنهجا -

 . . . . . . . . . .  . بطريقة مباشرة
وهو يعاجل ما قد يكون يف املنهج من قصور يف نواحي إكـساب  : الحرالنشاط  -

  وتوجيـه الـسلوك ، وحل مشكالت وقت الفراغ ، واحرتام العمل اليدوي ، اهلوايات الطـالب
 ( 2) . ويتصل باملقررات الدراسية اتصاالً غري مباشر،  الشخصية وبنـاء

تضم نسبة عالية هلا عالقة مباشرة بالربنامج  أن برامج األنشطة الطالبية غالبـًا مـا ويذكر
فاآلفاق أمام  ، اليت يشتغل هبا املتعلمون األكرب سناً  الدراسي بالنسبة لصغار املتعلمني أكثر مـن تلـك

  . وأدىن مرحلة تعليمية ، وأمشل من األصغر سناً  سـعأو واحتياجـاهتم  ، هؤالء أكثـر اتـساعاً 

مباشر  إشـراف إىل ، أثناء ممارستهم للنشاط الطالبـي ، يف املدرسة االبتدائية الطالبوحيتاج 
االبتدائية يف  وجتنح املدارس . من املعلمني أكثر مما حيتاجه الطالب األكرب سنًا يف املراحل األخرى

  . جعلها متصلة اتصاالً مباشراً بالدراسة يف املقـررات إىلبرامج األنشطة الطالبية 

                                                 

واقع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفية في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة كما يراها المديرون أبو العطا :  ( 1)  
   18-17ص  ، والمعلمون



   59-58ص  ، 1، ط  ومجاالته وبحوثهالنشاط المدرسي مفاهيمه عبد الوهاب :  ( 2)  
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واللغة  ميكن أن توفر خربات إثرائية يف العلوم والرياضـيات أنديةوتوجد يف بعض املدارس 
واأللعاب  كما يستمتع الصغار يف هذه املرحلة باالشرتاك فـي املـسابقات  ، واالجتماعيات والفنون

   . مما ميكن اعتباره امتداداً لربنامج الدراسة يف الرتبية البدنية ، الرياضية

 املتوسطة فاألنشطة فيها أكثر تنوعًا واتساعًا منها فـي أوأما بالنسبة للمدارس اإلعدادية 
ذات  ولكـن األنـشطة ، ا يرتبط بصلة شبه مباشرة بالدراسة يف املقرراتفبعضه،  املدارس االبتدائية

  . الطابع االجتماعي البحت جتذب الطالب يف هذه املرحلة

النضج  ويعكس هذا عمليـة ، ويبلغ برنامج األنشطة الطالبية أقصى تطور له يف املرحلة الثانوية
 والنضج االجتماعي هلم يتيح قدرًا أكرب من االعتماد ، واالهتمامات اليت تزداد اتساعاً  ، الطبيعي

  . وظهور قادة من بينهم يعتمد عليهم يف ريادة هذه األنشطة،على أنفسهم يف إدارة األنشطة الطالبية

ألنواع  حتديـد ثابـت أوكما يتضح من خالل استعراض األدبيات الرتبوية أنه ليس هناك اتفاق 
األنشطة الطالبية اليت ميكن أن متارس يف  العديـد مـن إن هناكحيث  ، األنشطة الطالبية باجلامعات

والثقافة السائدة يف اجملتمع  -الطلبة أي عدد–إال أن حجم املؤسسة  ، أي مؤسسة تعليمية
 ( 1)  . األنشطة املتاحة وحجمها وتقسيماهتا تلعب دوراً أساسياً يف أنـواع ، واإلمكانات املادية والبشرية

 : األنشطة المدرسيةتصنيف 

وهذا التعدد يعكس  ، ت شرح مفهوم األنشطة املدرسيةحاولهناك تعدد يف التعريفات اليت 
وتعتمد هذه األسس وتتباين  ، مدى اعتماد الباحثون على أسس متنوعة يعتمدون عليها يف تصنيفاهتا

 ويشري  ، نية اليت وضع فيها التصنيفالفرتة الزم إىلباإلضافة  ، املنهج إىلوفقاً للفلسفة الرتبوية والنظرة 
صنفني  إىلن البحوث اليوم تتفق بشكل نوعي على تصنيف األنشطة املدرسية حيث صنفتها أ إىل  ( 2)

 : ومها ، واسعني

                                                 

دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية عرفة :  ( 1)  
  . 29، ص الالصفية

   61ص  ، 1 ط ، األنشطة المدرسية : عبداحلميد ( 2)  
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 وهي عبارة عن األنشطة اليت ختدم املقررات الدراسية وميكن  : نشاط املواد املدرسية
 . تسميتها النشاط املدرسي

 الذي يعاجل ما قد يكون يف  وهي عبارة عن األنشطة : للمواد املدرسية النشاط املتمم
 . تسمى باالنشطة املصاحبة للمنهج أناملواد الدراسية من عجز وقصور وميكن 

وهذا يعين ارتباط املادة  ، خربات املتعلم برمتها إهناالرتبية على  إىلوتنظر الرتبية يف يومنا هذا 
شاط الذي يقوم به املتعلم كان كلما جاء التعليم من خالل الن  إنحيث  ، التعليمية بنشاط املتعلم

   ( 1)  . راسخاً  هذا

 : أنواع وتصنيفات األنشطة المدرسية
 ( 2002 ، عميـرة)  تصنيفات كثرية وتتفق معظم الدراسات مع دراسـة املدرسيةوتصنف األنشطة 

 : وهي عةالذي يصنف األنشطة وفقاً ألسس متنو 
 : التصنيف على أساس مكان الممارسة : الً أو 

 . أنشطة متارس داخل املدرسة -
 . أنشطة متارس خارج املدرسة -

 : التصنيف على أساس المستفيد من عائد النشاط : ثانياً 
 . ل من عائدها هم املشاركون فيهاو أنشطة يكون املستفيد األ -
 . أنشطة يستفيد من عائدها بعض أقسام املدرسة ومرافقها -
 . يستفيد من عائدها طالب املدرسةأنشطة  -
 . والبيئة خارج املدرسة ، أنشطة يستفيد منها اجملتمع -

 : التصنيف على أساس نوع الخبرة : ثالثاً 
 . تنميتها أوأنشطة يغلب عليها كسب املعرفة  -
 . تنميتها أو ، وكسب املهارات ، أنشطة يغلب عليها اخلربات العملية -
 . امليول والتقديراتتنمية عليها أنشطة يغلب  -
 . الدرامية أواالجتماعية  أوياضية األنشطة الر  -

                                                 

 32ص  ، د . ط ، والالمنهجيالنشاط المدرسي المنهجي املنيف :  ( 1)  
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 : التصنيف على أساس مقدم الخبرة : رابعاً 
 . طالب -
 . فنيون -
 . معلمون -
 . من العاملني من مؤسسات اجملتمع ونخمتص -
 . مهارة أوذوو خربة  -
  : التصنيف على أساس القائم بالنشاط : خامساً 

 . طالب واحد -
 . من الطالب جمموعة صغرية -
 ( 1)  . جمموعة كبرية من الطالب -

ليس  غري أن هذا التعـدد واالخـتالف ، تعددت التصنيفات جملاالت األنشطة املدرسية الالصفية
 اختالف األساس الذي مت يف ضوئه تصنيف النشاط املدرسي إىلاختالفًا جوهريًا وإمنا يرجع 

 وبعضهم اتبع التصنيف ، فبعض الرتبويني اعتمد على التصنيف القائم على طبيعة النشاط ، الالصفي
 . والبعض اآلخر اعتمد على مكان تنفيذ النشاط ، القائم على األهداف العامة للرتبية

نشطة املدرسية جماالت األ ( هنضة التعليم مشروع)  وقد صنفت وزارة الرتبية والتعليم املصرية
 : التايلعلى النحو 

وتساهم يف توعيتهم يف  ، وهي تثري الطالب فكرًا وعلمًا وثقافة : األنشطة الثقافية -1
تنمية املواهب والقدرات الطالبية  إىلوهتدف  ، الدينية والوطنية واالجتماعية اجملاالت

والندوات  ، واإلذاعة املدرسية ، الصحافة املدرسية: )  ومنها ، وصقل مهاراهتم
  . ( والتصوير الضوئي ، واحملاضرات

 اخلدمة العامة وأصدقاء البيئة والرحالت املدرسـية: )  ومن جماالهتا : األنشطة االجتماعية -2
 ية والصحة املدرسية واإلدارة الطالبية وجمالس اآلباءتعاونالواجملالس املدرسية واجلمعيات 

                                                 

  . 19، ص مفهومه وتصنيفاته وضوابطه ومكانه من المنهج المدرسي وأهدافه التبروية ، النشاط الطالبيعمرية :  ( 1)  
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 اليت كثرياً مـا ، نفوس الطالب إىلوهي من األنشطة احملببة  ( واألمهات وجمالس الفصول
  . يقبلون عليها إلشباع ميوهلم ورغباهتم وتنمية مواهبهم وقدراهتم

 التعبري احلر والرؤية الفنية والتشكيل والتـصميم: )  ومن جماالهتا : أنشطة الفنون التشكيلية -3
نمية وهي تعدمن أهم وأبرز جماالت األنشطة الرتبوية؛ ألهنا تعمل على ت ( االبتكاري

وتنمي املهارات اليدوية والعقلية والعضلية وتوظيـف  الطالباجلمايل لدى  والتذوق اخليال
  . الفراغ وقـت

 النشاط الداخلي مثـل األلعـاب الفرديـة: )  ومن أهم جماالهتا : أنشطة الرياضة املدرسية -4
 البطـوالت : مثل ، البدنية والطابور املدرسي واأللعاب اجلماعية والنشاط اخلارجي واللياقة

    وكـذلك املهرجانـات والعـروض الطالبيـة ، الرياضية واللقـاءات اخلارجيـة والدورات
 وهي تلعب دورًا بارزًا وفعااًل يف بناء شخصية الفرد من خالل تنميـة قدراتـه ( والرياضية
  . الرياضية وتعديل وتغيري سلوكه مبا يتناسب واحتياجات اجملتمع ومواهبه

 التأليف والثقافة املسرحية والتمثيل الدرامي واإللقـاء: )  ومن جماالهتا : األنشطة املسرحية -5
 ملا يزخر ، وهو من أبرز األنشطة وأسرعها تأثريًا على الناشئة ( ومسرح العرائس املسرحي

 وما ميتاز به من نواٍح تشويقية مهمة كاإلضـاءة ، من مجالية يف احلوار واألداء احلركي به
  . واملؤثرات والديكور واملوسيقى

 ومن جماالهتا الفنون الشعبية والقيادة املوسـيقية والعـزف والتـأليف : املوسيقيةاألنشطة  -6
وتساهم يف توصيل املواد  ، والتعبري احلركي واإليقاعي ، واإليقاع واإلنشاد والتلحني
وتزخر املوسيقى بأنشطة متنوعـة تـرتبط  ، استيعاهبا بأسلوب ممتع ومشوق وتيسر الدراسية

  . مجيع جوانب شخصية الطالب وتكامل منوه وهتذيب بتنميـة
 تعـد الفتيـة ، احلركة الكشفية واإلرشادية وسيلة تربويـة تُعد : أنشطة الكشافة واملرشدات -7

  همإعدادًا سليمًا للحياة وتدريبهم تدريبًا صحيحًا كي يتحملوا تبعات مستقبل والفتيات
ومـن  ، خلق املواطن الصاحل وبراجمها تتصل بالبيئة اتصااًل وثيقـاً  إىل هتدف ففلـسفتها

  . ( الزهرات ، األشبال ، املرشدات ، الكشافة: )  جماالهتـا
وأندية املخرتع الصغري  ، األندية العلمية: )  ومن أبرز جماالهتا : األنشطة العلمية -8

األنشطة العلمية من أهـم وأبـرز األنـشطة  وتعد ، واحلاسوب واملخترب العلمية واملسابقات
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  نظرًا ملا يفرضه الواقع يف عاملنا املعاصر مـن تقـدم تكنولـوجي متـسارع ، املعاصرة الرتبويـة
 فينبغي على الطلبة القيـام بالتجـارب العلميـة ، بروح العصر واجتاهاته العلمية وارتباطاً 
 وتتمثل فـي أنديـة العلـوم وأنديـة ، البيولوجية أوالكيميائية  أوالفيزيائية  خواصها ومعرفة
 تشجيع ورعاية األنشطة العلمية ونشر الوعي العلمي ورفـع إىلوهتدف  ، الصغري املخرتع
التحصيل العلمي بني الطالب وتطبيق النظريات العلمية واستخدام التفكيـر  مستوى
  . ية ودعمها وتنميتهااملواهب العلم وصقل العلمـي

 ( 12–10)  وهو برنامج تدرييب عسكري لطلبة الصفوف من : نشاط الرتبية العسكرية -9
يـتم مـن خاللـه  ( املشاة والضبط والربط وفك السالح والثقافة العسكرية)  جماالته ومن
احلياة العـسكرية وتزويـدهم  إىلالطلبة خالل العام الدراسي للتعرف  وانضباط التـزام

يف خدمة الوطن يف كـل  متفييدهواحلقائق واخلربات العسكرية اليت  واملعلومات باملهـارات
تنمية روح االنتماء وحب الوطن وفضائل اجلندية مثل البسالة  إىليهدف  وهو ، الظـروف

  . والتضحية
 ويعمـل ، وانب الرتاث العمراينهو نشاط يعىن مبختلف ج : نشاط املهارات احلياتية البيئية -10

ترسيخ اإلميان بأمهية العمل لإلنسان العماين وتقدير العاملني وتنمية الكفاءات  على
 :  ومن جماالهتا ، املهارات احلياتيةخدمة نشاط مادة  إىلوهو يهدف  ، لديهم اإلبداعية

 ( 1) . ( التقليدية ومحالت الصيانة والتنظيف واملهـن احلرفيـة واحلرف الرتاث العمراين) 
 ( 2)  : وذلك كما يلي ، مفصالً جملاالت األنشطة املدرسيةرد الدخيل شرحاً أو 
  . ( التوعية اإلسالمية)  النشاط الديين ( أ

  : مفهوم النشاط الديين : الً أو 
  . الصحيحة يف نفوس الناشئةهو النشاط الذي يهتم بتعميق العقيدة اإلسالمية 

  : الديينأهداف النشاط  : ثانياً 
  . تعميق املفاهيم اإلسالمية واالعتزاز باإلسالم -1

                                                 

دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية عرفة :  ( 1)  
 . 32-30، ص  الالصفية

 . 71-65، د . ط ، ص  النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمعالدخيل :  ( 2)  
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  . -عليهم اهللرضوان -وأصحابه  ( صلى اهلل عليه وسلم)  التعريف بسرية الرسول -2
 . تربية الشباب وتبصريهم بأمور دينهم -3

  : الديينبرامج النشاط  : ثالثاً 
  . القرآن الكرميتعليم  -1
  . مدارسة السنة النبوية -2
 . األحكام الفقهية إىلالتعرف  -3
 . التعريف مبوقف العقيدة من التيارات واملذاهب املختلفة -4
 . والتابعني واألعالم -عليهم اهللرضوان -دراسية سري بعض الصحابة  -5
 . ممارسة أساليب الدعوة واإلرشاد -6
 . إجراء املسابقات والبحوث -7
 . العلميةعقد الدروس  -8
 . إقامة احملاضرات والندوات -9

 . املشاركة يف األعمال اخلريية -10

  : جماالت النشاط الديين : رابعاً 
  . مع اإلذاعة املدرسية تعاونال -1
 . االحتفال باملناسبات الدينية -2
 . عقد ندوات -3
 . إصدار جمالت -4
 . احلث على إقامة الصلوات -5
 . كتابة األحباث الدينية -6
 . إقامة معارض إسالمية -7
 .صلى اهلل عليه وسلم الكتابة يف أركان اإلسالم وسرية الرسول -8

  : الثقايفالنشاط  ( ب
  : مفهوم النشاط الثقايف : الً أو 
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  . هو النشاط الذي يكتسب الطالب من خالله معارف ومعلومات داخل الفصل وخارجه
  : الثقايفوسائل وبرامج النشاط  : ثانياً 

  . والندواتاحملاضرات واملناظرات  -1
 . الصحافة املدرسية -2
 . اإلذاعة املدرسية -3
 . املكتبة املدرسية -4
 . اجلماعات الثقافية املختلفة -5

  : الثقايفجماالت النشاط  : ثالثاً 
  : مجاعة الصحافة املدرسية ( 1

  : أهدافها
  . تكوين رأي عام لدى الطالب -1
  . توسيع آفاق املتعلمني -2
  . الكشف عن ميول ومواهب الطالب -3
  . التدريب على التعبري واحلوار واملناقشة -4
  . والتنظيم تعاونالتأكيد صفات  -5
 . التدريب على اإلخراج الصحفي والبحث ومجع املعلومات -6

  : املدرسيةأنواع الصحف 
  . الصحيفة املدرسية األسبوعية -1
  . صحيفة احلائط -2
  . صحيفة املناسبات -3
   . املطويات -4
 . النشرات -5

  : املدرسيةمجاعة املكتبة  ( 2
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  : أهدافها
  . اهلادفة ملناقشتها ووضع احللول هلا إثارة بعض القضايا -1
  . تعريف الطالب مبفهوم الثقافة -2
  . تعويد الطالب على كيفية القراءة الصحيحة -3
  . تعويد الطالب على كيفية البحث والرتتيب ومجع املادة العلمية -4
 . املكتبةتعويد الطالب على آداب القراءة والسلوك داخل  -5

  : املدرسيةمجاعة اإلذاعة  ( 3
  : أهدافها
  . التعريف بوظيفة اإلذاعة -1
  . التعريف باألجهزة اإلذاعية -2
  . التدريب على استخدام األجهزة -3
  . الربنامج واملذيع واملخرج ومهندس الصوت التعريف بوظيفة معد -4
  . التعريف بالربامج اإلذاعية -5
 . موضوع احلوار واملشاركني فيهتعويد الطالب على كيفية اختيار  -6

  : والثقافيةمجاعة املسابقات األدبية  ( 4
  : أهدافها
  . تنمية أفكار املتعلمني -1
  . لياء األمور ودعم روح التنافس بني الطالبأو توطيد الصلة بني الطالب وإدارة املدرسة و  -2
  . تبادل اخلربات وتقوية العالقات االجتماعية -3
 . وتنميتها وتوجيههااكتشاف ذوي املواهب  -4

 
 
 

  : االجتماعيالنشاط  ( ج
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  : مفهوم النشاط االجتماعي : الً أو 
لديهم  وينمي ، واجباهتم االجتماعية يف اجملتمع العـام إىلالنشاط الذي ميّكن الطالب من التعرف  هو

  . إمكانات التعامل املنشود يف ظل عالقات إنسانية سليمة
  : االجتماعيأهداف النشاط  : ثانياً 

  . تكوين الشخصية اإلجيابية املتكاملة -1
  . معاجلة مظاهر االنطواء واالحنراف -2
  . تنمية العالقات اإلنسانية -3
  . مع الغري يف فعل اخلري تعاونالتشجيع الطالب على  -4
  . غرس حب العمل -5
 . تعزيز اإلحساس باملسؤولية لدى الطالب -6

  : االجتماعيجماالت النشاط  : ثالثاً 
 . يةتعاونالاجلمعيات  -1
  . مجاعة اخلدمة العامة -2
  . مجاعة األسر -3
  . مجاعة الزيارات والرحالت -4
  . النادي املدرسي -5
  . الرحالت اخللوية القصية -6
  . حفالت التعارف -7
  . مجاعة املناسبات -8
 . مجاعة اهلواة ومجع الطوابع والنقود -9

 . مجاعة النظام -10
 
  

  : الرياضيالنشاط  ( د
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  : مفهوم النشاط الرياضي : الً أو 
  . يف حتقيق النمو اجلسمي للطالب يؤثر يف جوانب النمو األخرى يسهمالنشاط الذي  هو

  : الرياضيأهداف النشاط  : ثانياً 
 . الرياضية للطالب اتإتاحة الفرص ملمارسة اهلواي -1
 . التعود على ممارسة التمرينات الرياضية اليومية -2
 . تنمية الروح الرياضية -3
 . رعاية املواهب واملهارات -4
 . إشراك مجيع الطالب يف الربامج الرياضية -5
 . تدعيم روح الوالء للجماعة -6
 . استثمار وقت الفراغ -7
 . تعويد الطالب على ضبط النفس وتنظيم االنفعاالت -8
  . تعويد الطالب على حفظ النظام والربط بني احلقوق والواجبات -9

  : جماالت النشاط الرياضي : ثالثاً 

  . كرة الطائرة ـ كرة السلة  ـ كرة اليد  ـ كرة القدم   : اجلماعيةلعاب األ -1
  املصارعة ـ التنس األرضي  ـلة و االطكرة   ـألعاب القوى ـ السباحة  : األلعاب الفردية -2

  . السالح
 . جلنة التحكيم ـجلنة املالعب  ـجلنة املسابقات واملهرجانات  : الرياضيةاللجان  -3

  : الكشفيالنشاط  ( هـ
  : مفهوم النشاط الكشفي : الً أو 

 على النشاط الذي يساهم يف إعداد الطالب إعدادًا سليمًا ليصبحوا مواطنني صاحلني قادرين هو
  . جمتمعهمخدمة أنفسهم وخدمة 

  : الكشفيأهداف النشاط  : ثانياً 
 . تعميق قيم الدين اإلسالمي احلنيف يف نفوس الناشئة -1
 . وفعل اخلري تعاونالو  تعويد الطالب على حب النظام -2
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 . إرساء العادات احلسنة عند الطالب -3
 . تنمية روح االنتماء والوطنية لدى الطالب -4
 . حتقيق أهداف املدرسة -5
 . قات الفراغأو استثمار  -6
 . املشاركة يف برامج تنمية اجملتمع وخدمته -7

 

  : الكشفيجماالت النشاط  : ثالثاً 
 . حياة اخلالء -1
 . اجملتمعاخلدمة العامة وخدمة  -2
 . األنشطة الرياضية -3
 . امليول واهلوايات اخلاصة -4

 

  : الكشفيبرامج النشاط  : رابعاً 
 . املسابقات الكشفية -1
 . اخلدمات العامة -2
 . حفالت السمر -3
 . الرحالت والزيارات -4
 . األلعاب الكشفية -5
 . التدريب -6
 . االجتماعات -7
  . املخيمات -8

  : العلميالنشاط  ( و
  : العلميمفهوم النشاط  : الً أو 

 لديهم النشاط الذي يتيح للطالب فرص ممارسة هواياهتم ويرسخ مفهوم التفكيـر العلمـي هو
  . كتشاف املواهب والقدرات من خالل التجارب والتطبيقات العلميةإل 

  : أهداف النشاط العلمي : ثانياً 
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 . عند الطالب تهووحداني باهللترسيخ اإلميان  -1
 . البحث العلمي يف حياتهتوجيه الطالب لتطبيق أسلوب  -2
 . مساعدة الطالب على النمو املتزن املتكامل -3
 . تعاونالهتيئة الطالب للعمل اجلماعي وتنمية روح  -4
 . اكتشاف ذوي القدرات العلمية وتنميتها وتوجيهها -5
 . تدريب الطالب على استخدام األدوات العلمية البسيطة -6
 . التوجيه العلمي واملهين للطالب -7
 . عض الصناعات املوجودة يف البيئةب إىلالتعرف  -8
 . توجيه الطالب لالستفادة من املخلفات وإعادة تصنيعها -9

   . توجيه الطالب لطرق التخلص من النفايات الضارة بالطرق العلمية -10

  : جماالت النشاط العلمي : ثالثاً 
  . جماالت نظرية -1
 . جماالت تطبيقية -2

  : برامج النشاط العلمي : رابعاً 
  . العلميةاملسابقات  -1
  . املعارض العلمية -2
  . الزيارات والرحالت العلمية -3
  . املكتبة العلمية -4

  : الفينالنشاط  ( ز 
  : مفهوم النشاط الفين : الً أو 

  . النشاط الذي يتيح للطالب فرص وضع األعمال اليدوية يف قالب فين هو
  : الفينأهداف النشاط  : ثانياً 

 . الرتبية الفنية داخل املدرسةحتقيق وظيفة اجتماعية عن طريق  -1
  . حتقيق وظيفة اجتماعية عن طريق الرتبية الفنية خارج املدرسة -2
 . حتقيق امتداد للنمو والتوسع يف حتقيق أهداف املناهج الدراسية -3
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  : الفينجماالت النشاط  : ثالثاً 
 . الرحالت -1
 . الندوات -2
 . الزيارات -3
 . األفالم -4
 . املعارض -5
 . اجملالت والكتب الفنية -6

  : املهينالنشاط  ( ح
  : مفهوم النشاط املهين : الً أو 

  . الطالبالنشاط الذي يهتم بتعميق قيمة العمل اليدوي واملهين وممارسته من قبل  هو
  : املهينأهداف النشاط  : ثانياً 

 . غرس العمل اليدوي واملهين واحرتامه لدى الطالب -1
  . خدمة املدرسة والبيئة واجملتمع -2
  . االعتماد على النفستنمية  -3
 . التعريف بفرص العمل احلكومية واألهلية والدراسات املهنية املتاحة -4
 . اإلسهام يف سد حاجة السوق احمللية من الفنيني واملهنيني -5
 . التدريب على بعض األعمال املهنية -6

  : املهينجماالت النشاط  : ثالثاً 
 . حماضرات وندوات عن قيمة العمل -1
 األعمال املهنية كامليكانيكـا والكهربـاء واإللكرتونيـات والنجـارة التدريب على بعض -2

 . وتشكيل املعادن والرتميم وصيانة األجهزة املنزلية واحلدادة
 . تكوين فرق عمل يف األعمال املهنية املختلفة -3
 . تنفيذ يوم للمهنة يف كل فرتة نشاط -4
 . زيارة معاهد التعليم الفين ومراكز التدريب املهين -5
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إتاحة اجملال للقطاع اخلاص ورجال األعمال لتمويل وجتهيز دورات تدريبية متخصصة  -6
 . للطالب

 . إنشاء مشتل زراعي داخل املدرسة -7
 . إقامة ورشة للنجارة والديكور باملدرسة -8
 . تنظيم معرض ألعمال الطالب -9

 . التدريب على أعمال الصيانة -10

  : اآليلنشاط احلاسب  ( ط
  : اآليلمفهوم نشاط احلاسب  : الً أو 

 واستخداماته النشاط الذي يهتم بتعريف الطالب بأجهزة احلاسب اآليل ومكوناته ولغاته وبراجمـه هو
  . وأمهيته

  : اآليلأهداف نشاط احلاسب  : ثانياً 
  . تعريف الطالب بأجهزة احلاسب اآليل ومكوناته ولغاته وبراجمه واستخداماته وأمهيته -1
 . الطالب على استخدام احلاسب اآليلتدريب  -2

  : اآليلبرامج نشاط احلاسب  : ثالثاً 

 . بيان األمهية اإلدارية والفنية والشخصية للحاسب اآليل -1
 . التعريف باحلاسب اآليل الشخصي ومكوناته -2
 . التدريب على كتابة النصوص والرسوم -3
 . التدريب على الربجمة بلغاهتا املختلفة -4
 . امر األساسيةو غيل وامللفات واألدلة واألالتعريف بنظام التش -5
 . تطبيق بعض الربامج احلديثة -6
 . تشغيل برامج ترفيهية أوإجراء مسابقات  -7
 . زيارة املؤسسات احلكومية واألهلية ومراكز املعلومات اليت تستخدم احلاسب اآليل -8
 . التدريب على صيانة أجهزة احلاسب اآليل -9

 . حاسب اآليللل أنديةإنشاء  -10
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  : اآليلالربامج التعليمية للحاسب  : رابعاً 
  . الشرح واإللقاء -1
  . التمرين واملمارسة -2
  . احلوار التعليمي -3
  . حل املسائل -4
  . النمذجة واحملاكاة -5
  . األلعاب التعليمية -6
 ( نرتنتاأل)  شبكات احلاسب اآليل املعلوماتية -7

 : سمات األنشطة المدرسية
ويتفاعل  الطبيعي بالنسبة للمتعلم لكي يندمج معهـا وينـدمج فيهـامتثل األنشطة املدرسية اجلو  

عن طريق  بل ويستنبط بنفسه معلومات ونتـائج ، ويكتسب الثقافة واخلربة واالجتاهات والقيم احلميدة
شخصيته  ومن هنا تتحدد معـامل ، ونقد ما يصادفه من معلومات ، االحتكاك املباشر مبيدان البحث

  . والعامة معاً املتميزة 
   : منها ، وتتميز األنشطة املدرسية بعدد من اخلصائص

حبيث تستوعب كل ما يراد للمتعلم تعلمه وأن تسعفه قدراته  ، أن تكون من الكثرة والتنوع -
بلوغ أهدافه يف حياته الراهنة وأن يكون قادراً على أن يسلك طريقه يف احلياة املستقبلية  علـى
 . املتالحقةاملتغريات  وفـق

 أن يكون مستوى النشاط مناسباً للمتعلم وىف حدود خصائصه النمائية واسـتعداداته اإلدراكيـة -
 . وإقبال املتعلم على ممارسة النشاط يكون من خالل قناعاته الذهنية والنفسية

 إىل همما يوفر له عوامل املتعة واالستغراق وجينبه امللل واإلرهاق ويدفعـ ، يكون ذا محاسة أكثر -
 . االستمرارية والرتكيز واإلجادة

مما ينمي لديـه  ، أن يسمح النشاط للمتعلم بالعمل وبذل اجلهد الذايت خالل النشاط -
كما يكشف عن املواهب والقدرات اخلاصة من خالل   ، املرغوبة واإلجيابية االجتاهـات
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بل مع الذات ألجل التفوق وتأكيد  ، ويشجع على التنافس مع اآلخرين ، املمارسة والعمـل
 . الذات

 وكـذا ، ينبغي أن يكون املتعلم عنصراً فعااًل يف اختيار أنواع النشاط املدرسي الذي يشرتك فيه -
 تعلم أكثر اقتـصاراً  إىلوبالتايل يكون أكثر محاسًا مما يؤدى  ، يف وضع خطة العمل وتنفيذها

 . ودوماً يف ذهن املتعلم
 ة الفروق الفردية فتتاح أمام املتعلم الفرص للقيام باألنشطة املختلفـة حـسبأن تراعي األنشط -

 . استعداداته وقدراته ووفقاً الحتياجاته
بل لتقومي األنشطة اليت نفذوها  ، ليس فقط للتخطيط لألنشطة ، أن تتاح الفرص للمتعلم -

 . هم من آراء وأفكارهلم باملناقشة احلرة والتعبري عن آرائهم وما جيول يف أنفس والـسماح
 تنوع األنشطة املقدمة مبا يشبع حاجات املتعلم العقلية والثقافية والعلمية واالجتماعية والدينيـة -

 . والرياضية والفنية
 إشاعة جو خالل ممارسة األنشطة من حرية للتعبري عن الرأي واملشاركة يف إظهار الفـروق -

 . أي اآلخرالفردية واحرتام أسلوب املناقشة واحرتام الر 
فهي وسيلة كشف الطاقات  ، أن األنشطة املدرسية هي مصنع اإلبداعات للمتعلمني -

  ( 1) . املتعلمني وتنميتها وزيادة فاعليتها اإلبداعية لدى

 : المدرسيالنشاط  وظائف

 ( 2) :  وظائف األنشطة املدرسية يف النقاط التالية البوهي أمجل
 : املتعلمتنمية مهارات معرفية لدى  (1

كافة  جند أنـه يـستغل ، فاملتعلم حينما يشرتك يف مواقف تعليمية تتطلب منه نشاطًا من نوع ما
تفسري  أوتكامل  أوإجياد عالقات ربط  أومقارنات  إىلفقد حيتاج املوقف  ، طاقاته ومهاراته املعرفية

                                                 

 . 68، د . ط ، ص اإلدارة التعليمية والمدرسيةالبوهي :  ( 1)  
 . 69، ص اإلدارة التعليمية والمدرسيةالبوهي :  ( 2)  
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االهتمام  ـشاط يثيـرفالن ، استنتاج وغري ذلك مما ال حيتاج إليه يف موقف تعليمي من نوع آخـر أو
 ( 1)  . التساؤل مما يعد بداية للنشاط العقلي وأسلوب جديد لتعليم الفرد كيفية التفكيـر إىلويدفع 

 : وقيمتنمية ميول واجتاهات  (2
تعد  على الرغم من أهنا ، هذه اجلوانب ال حتظى يف التعليم التقليدي جبانب كبري من االهتمام

االهتمام هبا وتوجيهها على النحو السليم يعد من قبيل بناء  فإنومن مث  ،موجهات لسلوك الفرد
الرصيد املتكون  إىلبل ويساعد على هتيئة خربات جديدة تضيف  ، منها وتعديل اخلاطئ ، اإلنسان

  ( 2)  . املهمة للمتعلم هـذه اجلوانـب
 : الربط بني النظرية والتطبيق (3

يثبت  حتـى ، معىن أوالكثري مما يدرسه املتعلم داخل جدران الفصل الدراسي يظل دون داللة 
فحينما  ، والسبيل لذلك أن يشاهد املتعلم ما يدل على ما قدم له من معـارف ، أهخط أوله صحته 
جترى جتربة  حينما ا ال خترج عـن اللفظيـة إالفإهن ، عن قوانني نيوتن أوكة وانتقاهلا عن احلر  يقال شيء

  ( 3)  . العملية وتطبيقاهتا غريها من النشاطات اليت تقيم الصلة بني احلقـائق النظريـة أو ، يف اهلواء
 : تنمية مهارات االتصال (4

 يف يف املوقف التعليمي التقليدي ال تتاح له الفرص إلمناء تلك املهارات؛ ألنه يكـون فاملتعلم
 النشاط املدرسي مبختلف أشكاله يساعد املتعلم على ممارسة مهـارات فإنولذلك  ، موقف سليب

 باإلضـافة ، حيث سيكون يف حاجة للقراءة والكتابة والتحدث واالستماع ، والتدريب عليها االتصال
 احرتام حيث يتم من خالهلا تعرف كيفية التعبري عن الـرأي وضـرورة ، احلقيقية بني املتعلمني للمواقف

 أووكيفية حل املشكالت الشخصية واملتعلقة بالعمل ذاته بأسلوب بعيد عن العقوبـة  ، األخر
   ( 4)  . االنفعال

 تعلم التخطيط والعمل يف الفريق (5

                                                 

  . 258، ص 2، ط المنهاج بين النظرية والتطبيقاللقاين :  ( 1)  
  . 258، ص 2، ط المنهاج بين النظرية والتطبيقاللقاين :  ( 2)  
  . 258، ص  2، ط  المنهاج بين النظرية والتطبيقاللقاين :  ( 3)  
  . 259، ص  2، ط  المنهاج بين النظرية والتطبيقاللقاين :  ( 4)  
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 وهناك زيارات ومقابالت ودراسات ومقاالت يقـوم ، مشروعات يقوم هبا املتعلمون فهناك
 على أن ، والعمل على حتقيق أهدافها اليت شاركوا يف حتديدها وصياغتها ، بالتخطيط هلا املشاركون

  إجراءات معينة جيب القيام هبا أوخطوات  إىل الطالباملهارات ال تتم فقط من خالل توجيه  هذه
 جبانب ذلك جيب أن يعيش املشاركون يف النشاط مواقف يلمسون فيها عائد التخطيط الـسليم ولكن

 فقد يشعرون بالـسعادة والرضـا ، على أنه ليس بالضرورة أن يكون العائد مادياً  ، اجلماعي والعمل
 ( 1) . حيققون ما يريدون حينما

 ( 2):  على النحو التايلوظائف األنشطة املدرسية  ، أبو العطارد أو و 

 : الوظائف النفسية للنشاط املدرسي (1
  بدور كبري يف بناء شخصية الطالبهم الوظائف اليت تقوم حدى أإاملدرسية  حتقق األنشطة

حيث تؤكد  ( الالصفية)  وهي الوظيفة النفسية اليت تربز عند ممارسة الطالب األنشطة املدرسية
والسالمة ومنو  األمنذوي النشاط يتسمون بإتقان قواعد  أنالدراسات النفسية والرتبوية على  أدبيات

رتام العمل حعلى ا للمعايري االجتماعية واألخالقية بل وتق ، املفاهيم واخلربات وامناط السلوك املرغوب
  والنظام وضبط االنفاعالت واألساليب املزاجية واألساليب املعرفية كالرتوي ، واخلدمة العامة

 ( 3) . لرأي والرأي االخراوكذلك حتقيق الذات واحرتام  ، واالستقالل
النفسية ويشبع ميوله وحيقق رغباته يليب حاجة من حاجات املتعلم املدرسي النشاط  أنحيث 

ويتسم بأمناط السلوك املرغوب  ، ومنو املفاهيم واخلربات لديه ، يتسم بإتقان العمل واملتعلم النشط
  . وحيقق ذاته وحيرتم رأي اآلخرين ، ويضبط انفعاالته ، االجتماعية والدينية ويتقبل املعايري

  كد الرتبويون على أننا نتعلم الشيء الذي نعملـهكما يزيد النشاط من الدافعية للتعلم؛ إذ يؤ 
  العمل وأن التعلم يثبـت عـن طريـق ، فالعمل "هو أداء جمموعة من األفعال تنتهي بتحقيق غرض حمدد

 . وأن استقرار التعلم وثبوته يتم نتيجة القيام مبمارسة ما يتم تعلمه وتكراره يف مواقف خمتلفة"
                                                 

  . 259، ص  2، ط  المنهاج بين النظرية والتطبيقاللقاين :  ( 1)  
واقع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفية في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة كما يراها المديرون أبو العطا :  ( 2)  

   18-17ص  ، والمعلمون


   28ص  ،  1، ط  ديناميات السلوك واستراتيجيات ضبطه وتعديلهحممود :  ( 3)  
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املتعلم  وفيها يتم تغيري سلوك املتعلم عن طريق مـرور ، شكالتويتم التعلم عن طريق حل امل
منو  ويتم حلها كي يكتسب سلوكًا جديدًا يساعد علـى ، مبواقف وظروف يواجه فيها مشكالت

   . اخلربة لديه
الواجبات  كـأداء  ، ويستخدم البعض املعززات النشاطية حال تأدية الفرد للسلوك املرغـوب فيـه

 ( 1) . واملعارض واأللعاب الرياضية املختلفة والزيارات والرحالت والرسم وقراءة القـصصاملدرسية 
  : الرتبوية للنشاط املدرسي الوظائف (2

 واملتعلم ، واخلربة عبارة عن تفاعل الفـرد مـع بيئتـه ، سلوك بدون واقع وال تعلم بدون نشاط ال
وغري  حسية خربات إىلمما جيعله يتعلم املعارف واملعلومات اليت حتتاج  ، يتفاعل مع مكونات النشاط

  . واملناشط توفر هذه اخلربات ، حسية
 فاخلربة ، والطالب يتعلمون مبا خيتربونـه بأنفـسهم ، هو تغري نشط إجيايب يف أداء املتعلم والتعلم

 معاً  والتطبيقالتعلمية هي ما يقوم به املتعلم بنفسه ال مبا يقدمه املعلم؛ ألن النشاط يقـوم علـى الفكـر 
  جمرى العمل يف فسالمة الفكر ال بد أن تكون مالزمة للتطبيق الصحيح حىت يتم صنع اتزان وتكامـل

املدرسية  املناشط وحفزها على العمل واإلبداع والنمو والتفوق من خالل ، ويف صقل القدرة الذاتية
وتدعيم  ، للدراسة وزيادة الفعاليـة ، ولتحقيق التعلم األمثل ال بد من االنتفاع بوقت الفراغ ، املختلفة

على  الطالب وتـشجيع ، وإكساب الطالب القدرة على تكـوين رأي مـستنري ، مهارات املنهاج
يف  املشاركة وحتقيق بعض عـادات الـتعلم الـصحية وخاصـة ، والقيام بالبحوث العلميةاإلبداع 

 . وحضور االجتماعات وتكوين اجتاهات إجيابية حنو التعلم والدراسة ، املناسبات
وتربويًا مهمًا يعمل على تكوين الطالب يف هذه  النشاطات املدرسية وسيطًا نفسيا كما وتعترب

حيث يبدأ الطالب باشباع  ، كما اهنا تسهم يف التكوين النفسي له  ، نساناملرحلة احلامسة يف منو اال
  بعاد العالقات االجتماعية القائمة بني الناسوتتفتح أمامه أ ، حاجاته عن طريق األنشطة املدرسية

  مع اجلماعة والتنظيم الذايت متاشياً  ، والتمثيل والضبط الذايت ، عيويتعلم عن طريق اللعب اجلما

                                                 

المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية دور مديري عرفة :  ( 1)  
 . 35، ص  الالصفية
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 لطالب عقليًا ومعرفيًا واجتماعياً وهو مدخل رئيسي لنمو ا ، وتنسيقًا لسلوكه مع األدوار املتبادلة فيها
 ( 1) وانفعالياً ولغوياً 

 ألن املعىن "إن نشاط املتعلم شرط ضروري للتعلم واكتساب خربات ذات معىن بالنسبة له؛
 اكتساب خربات إىلحبيث يؤدي هذا التفاعل  ، للنشاط هو تفاعل الفرد مع عناصر املوقف احلقيقي

 وهذا التفاعل ال يتأتى إال من خالل مواجهة املتعلم ملواقف تتضمن عناصـر جديـدة ، معىن ذات
  ( 2) . قدراً من التفكري الثاقب من أجل توافق أفضل مع بيئته مبعناها الواسع منه تتطلب

 يف نواحي النشاط اليت تتضمن قراءة الكتب وكتابة التقارير وإجراء احلسابات واالشرتاك وكل
 وتنمي مهارات متصلة ، املناقشات؛ تزود املتعلم مبعلومات عن كيفية القراءة والدراسة والكتابة

 اللغوي ثراء احملصول إىلاحلسايب وطرق الدراسة ومهارات التفاهم الشفهي والكتايب مما يؤدي  بالتطبيق
 وسهولة والطالقة الفكرية وحب االستطالع واالستبصار باملشكالت وخصوبة اخليال وقوة الـذاكرة

ال ترجع  املعلومات ـوىالتكيف مع املواقف اجلديدة حيث تؤكد النتائج علـى أن الـصعوبة املرتبطـة مبحت
هذه املعلومات  وتطبيق اخلطوات املتضمنة يف استخدام إىلبل رمبا ترجع  ، النقص فيها إىلبالضرورة 
  ( 3) . وتوظيفها"

 القادرين "وتوفر املناشط فرصًا كثرية ملمارسة الصدق واألمانة وحسن التـدبري ومـساعدة غيـر
 والصراحة وحرية الرأي ، والتكافل املدرسي العام والرب والتؤدة والتعاطف واملشاركة يف السراء والضراء

 ونشر ، والرد املتأين املهذب ، وتنمية القدرة على النقد وتقبل ما يثريه الناقدون ، يف اجملاهرة به
 وترسيخ ، زنة بني املبادئ الدينيـةواالطالع والبحث واملوا ، معارضتها أواألفكار ومناقشتها وتأييدها 

   ( 4) . عادات سلوكية راسخة" إىلاملبادئ وحتويل االجتاهات 

                                                 

 82ص د، ط ،  ، المسرح المدرسي ودوره في تنمية الشخصية لدى أطفال المرحلة االبتدائيةالطائي :  ( 1)  
 82ص  ، د . ط ، الخدمة االجتماعية المدرسيةاغباري :  ( 2)  


  117ص  ، 1، ط  النشاط المدرسي مفاهيمه ومجاالته وبحوثهعبد الوهاب :  ( 3)  


، د . ط ، ص  دليل المناشط الثقافية والتربوية غير الصفية بالمدارس الثانوية في الوطن العربيخاطر ، و شحاتة :  ( 4)  
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 عالقات تكـوين ، اليت ينبغي أن نغرسها فـي نفـوس املتعلمـني ، من أهم القيم واالجتاهات إن
بالنفس  والثقة واأللفة واالحرتام املتبادل والتقـدير تعاونالتقوم على احملبة و  ، اجتماعية مع اآلخرين

التوفيق  أواخلاصة  املصلحة وتغليب املـصلحة العامـة علـى ، وحتمل املسؤولية واحرتام األنظمة والقوانني
بني املتعلمني وأفراد اجملتمع  االجتماعية املناشط املدرسية تساعد علـى تنميـة العالقـات فإنبينهما؛ لذا 

تربطه  ، حيث يكون املتعلم فيها إجيابياً  النشاط؛  جلماعـاتتعاوينالوذلك عن طريق العمل  ، احمللي
املتعلم للحياة من خالل ممارسة احلياة  املناشط هذه فكأمنا تُعد ، باآلخرين عالقات إنسانية ناجحة

  . نفسها
 وحتقق التقبل االجتماعي واالتصال بالبيئة ، مني االجتماعيةُتشِبع املناشط حاجات املتعل كما

 الدقة والنظام واألمانة واحرتام العمل واحلفاظ : مثل ، ها بأسلوب سوي واجتاه مرغوبمع والتعامل
   . املصلحة العامة وتقبل النقد واالجتاه حنو املهن واحرتام أصحاب املهن يف اجملتمع على

ملا  التعليم هبـدف تطـوير ، النشاط املدرسي من األدوار املهمة والوظيفية اليت يقوم هبا املربون إن
 وسيلة اللـذين يـشكالن ، حيث يعتمد يف عطائه على الفكر والتطبيق معاً  ، له من أمهية نوعية

 بل إن سالمة ، احلياة؛ حيث إن الفكر والنظر ال يكونان بغري العمل والتنفيذ إىلصحيحة للنفاذ 
 مرهونة بالتطبيق السليم؛ ألهنما خيلقان معًا االتزان الكامل يف جمرى العمل ويف إيقاظ القدرة الفكر
   ( 1) . وحفزها على اإلبداع والنمو والتفوق من خالل املناشط املدرسية ، الذاتية

 : المدرسيالنشاط  معيقات تنفيذ

ان العديد من الباحثني حبسب نتائج دراساهتم امجعو على عدد من الصعوبات اليت  إىليشري القطيش 
 ( 2)  : ومن هذه املعيقات هي ، تعوق ممارسة النشاط املدرسي يف املدارس

لياء األمور أو و  عدم القناعة بقيمة النشاط وأمهيته إذ يعتقد بعض مديري املدارس واملعلمني -
 . املدرسية مضيعة للوقت وحيول دون أداء الطلبة لواجباتهوالطلبة أن النشاط املدرسي 

 . م ختصيص ميزانية للنشاط املدرسيضعف اإلمكانات املادية وذلك بعد -
 . طات املدرسية وختطيطها وتنفيذهاشخص متفرغ لإلشراف على النشا عدم وجود -

                                                 

 67، ص النشاط المدرسي في اطاره الجديدالشال :  ( 1)  
ممارسة معلمي المرحلة األساسية للنشاط المدرسي في مدارس مديرية تربية البادية الشمالية  مدىالقطيش :  ( 2)  

  . 65، ص الشرقية
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 . املعلمني ضعف تأهيل بعض -
 . الدراسية داخل املدارس واليت ختدم موادهمعدم إملامهم بربامج النشاط اليت ميكن أن متارس  -
 . ل املدرسني املكلفني باإلشراف على النشاطو اازدحام جد -
 . اط يف املدرسةاحلوافز املادية للمشرفني على النش عدم وجود -
 . اقتصار النشاط على وقت الدوام الرمسي -
 . فيها ل عملهاو اعات النشاط أن تز عدم وجود األماكن املناسبة اليت ميكن جلما -
 . لطالب على املواد الدراسية فقطقتصار تقومي اا -
 . جه املختلفة للنشاط املدرسيو األ إغفال تقوميه ملدى مسامهته ومشاركته يف -
 . األنشطة املدرسية عدم العناية يف تقومي املعلمني مبدى مشاركتهم يف -

معيقات تتعلق بالطالب  ، واملعلمنيوميكن ايضاً تقسيم املعيقات وذلك معيقات تتعلق بإدارة املدرسة 
 : وسردها كما يلي ، ومعيقات تتعلق باإلمكانات املادية ، لياء األمورأو و 

  : املاديةاملعيقات املتعلقة باإلمكانات  : الً أو 
 ( 1)  . عدم توفر األماكن املناسبة ملمارسة املناشط املدرسية -
 . مادية للطالب أوعدم وجود حوافز معنوية  -
 . اإلمكانات املادية ونقص التجهيزات واألدوات اخلاصة بكل نشاطقلة  -

  : باملعلمنياملعيقات املتعلقة  : ثانياً 
  . زيادة النصاب التدريسي للمعلم -
 . كثرة االختبارات وأعمال السنة -
 . عدم وجود حوافز للمعلمني القائمني على األنشطة -
 بعض املعلمني بأنه فصول دراسية ذات املفهوم اخلاطئ ملفهوم التدريس املرتبط يف أذهان -

 املناشط اليت جيب أن ميارسها الطالب؛ ألهنم يعتربوهنـا إىلوهم ال يلتفتون  ، جدران أربعة
  ( 1 ) . وال يدركون أن الرتبية هي تنمية شاملة لشخصية املتعلم ، نوعاً من الرتفيه والتسلية

                                                 

 52، ص وقاع ممارسة النشاط المدرسي في مرحلة التعليم األساسي الدنيابرهوم :  ( 1)  
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 ( 2)  . ارتباط النشاطات بأهداف املنهاجعدم  -
 

  وفوائده عدم وضوح الرؤية لدى بعض املدرسني املشرفني ألهداف النـشاط املدرسـي وأمهيتـه -
عدم  إىل مما يـؤدي ، ونقص اإلعداد الرتبوي لبعض املدرسني والقائمني على إدارة النشاط

 ( 3 ) . إحاطتهم باألهداف الرتبوية للنشاط ووظائفه

  : بالطالباملعيقات املتعلقة  : ثالثاً 
 . زيادة عدد الطالب املشاركني يف النشاط الواحد -
 . ازدحام اليوم الدراسي للطالب -
 ( 4)  . يف ختطيط األنشطة املدرسية الطالبعدم اشرتاك  -
  كأن يكون لدى املعلم ميل للتسلط  ، للمعلم املشرف على األنشطة الطالبعدم ارتياح  -

  .وحسن املعاملة واملرونة األخالقيةأن يتصف من خيتار لإلشراف على النشاط بالصرب  فيجب

  : احملليلياء األمور واجملتمع أو املعيقات املتعلقة ب : رابعاً 
 . االعتقاد بأن النشاط املدرسي يعطل الدراسة -
 : املدرسيةاملعيقات املتعلقة باإلدارة  : خامساً 

 . عدم توفر الرواد املختصني يف مجاعات النشاط -
 . قال إن املدرسة نفذت نشاطاً مااملظهرية وتسليط األضواء لي -
 وغياب ، فاعلةعجز اإلدارات املدرسية عن قيادة النشاط املدرسي قيادة دميقراطية  -

 ( 5 ) . املتابعة من قبل األجهزة املسؤولة يف اإلدارة الرتبوية عنـصر
 عدم توافر الوقت املناسب ملمارسة النشاط. -

                                                                                                                                                         

،  1، ط  ومجاالته ومعايير ادارته في الوطن العربيالنشاط المدرسي ماهيته واهميته وأهدافه ووظائفه محدي :  ( 1)  
 . 205-204ص

 101، ص األنشطة الصفية والالصفية ومكانتها في مناهج الدراسة االبتدائية بدولة قطرالسويدي :  ( 2)  
  . 211، ص 1، ط  النشاط المدرسي مفاهيمه ومجاالته وبحوثهعبد الوهاب :  ( 3)  
 52ص ، النشاط المدرسي في مرحلة التعليم األساسي الدنيا وقاع ممارسةبرهوم :  ( 4)  
 149ص ، د . ط ،  أساليب تدريس االجتماعياتدبور ، و اخلطيب :  ( 5)  
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 : المدرسيةدور مدير المدرسة في تنفيذ األنشطة 
  ن حيقق مردودًا تربويًا عظيماً وميكن أ ، يعترب النشاط املدرسي جزءًا مهمًا من املنهاج املدرسي

ننمي املواهب الكامنة لدى الطلبة  أنفمن خالل النشاط املدرسي ميكن  ، حسن استثمارهأما  إذا
وميكن رصد مسؤولية مدير املدرسة يف تنفيذ األنشطة الالصفية يف  ، ونستثمر طاقاهتم وقدراهتم

 ( 1)  : النقاط التالية
 االشراف على برامج النشاط داخل املدرسة . 
 واطالع رواد النشاط عليه ، متابعة ما يستجد يف جمال النشاط املدرسي . 
 حل املشكالت اليت تواجه تنفيذ النشاط . 
  وتقوميهامتابعة تنفيذ برامج النشاط . 
 وتسخريها خلدمة النشاط ، توفري األماكن املتاحة . 
 ورغبة ، اختيار مشريف النشاط وفق ما يتمتعون به من خربة ودراية . 
 حتفيز رواد النشاط املدرسي على حضور دورات النشاط واالستفادة منها . 
 النشاط املدرسيوالعمل على التجديد واالبتكار يف جمال  ، طرح األفكار الرتبوية البناءة . 
 واجملتمع ككل ، ربط النشاط املدرسي باجملتمع املدرسي . 
 استقابل التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ برامج النشاط . 
 وضع حوافز مادية ومعنوية للمجيدين من املتعلمني ورواد النشاط املبدعني . 
 مشاركة اجملتمع احمللي يف األنشطة اليت ينظمها . 
 ت وسلبيات النشاط الذي ينفذه املدرسةتقومي اجيبايا . 
 واستثمار طاقاهتم يف املشاركة باالنشطة ، لياء األمور لتوضيح أمهية النشاط هلمأو االلتقاء ب . 

 :تنفيذ األنشطة المدرسيةمعوقات 
تنفيذ األنشطة املدرسية  أماممن الضروري حتديد ومعرفة املشكالت واملعوقات اليت تقف  إن

حيث أجريت عديد من  ، وذلك للعمل على حلها وتذليل العقبات امام تطبيق األنشطة املدرسية
الدراسات احمللية والعربية والعاملية يف هذا اجملال واليت كشفت عن الكثري من هذه املشكالت 
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ة على حصرها يف عدد من وقد عمل شحات ، واملعوقات اليت حتول دون حتقيق االنشاطة الهدافها
 ( 1)  : النقاط وذلك كما يلي

 ضعف االميان احلقيقي بقيمة األنشطة وامهيتها . 
 شح اإلمكانات املادية املناسبة لتحقيق متطلبات األنشطة . 
  ضعف قدرة املعلمني على تنظيم األنشطة وريادهتا بسبب زيادة عدد احلصص االكادميية

 . لديهم
  املعلمني باالنشطة الالصفية أوقلة العناية يف تقومي الطلبة . 
 ضيق الوقت لدى الطلبة ملمارسة األنشطة . 
 االهتمام الزائد باجلانب املعريف من قبل املعلمني . 
 اعتبارها هدراً لوقت الطالب . 

 ( 2)  . ومنها ، عثمان وقمر جمموعة أخرى من املعوقات اليت حتد من االهتمام باالنشطةويرى كل من 
  استغالل بعض مديري املدارس مليزانية األنشطة الالصفية يف حتسني بعض اجلوانب الظاهرية

 . والشكلية للمدرسة
 مركزية بعض املديرين حتد من دور املشرف على النشاط . 
 امهال تقومي املشرف للنشاط . 
 بنوعية واحدة من األنشطة طوال العام ما يسبب هلم امللل والسأم الزام الطالب . 
 لالنشطة قاهرة على اهنا ال تليب حاجاهتم النفسية واالبداعية طالبنظرة بعض ال . 
  ابرازها واالشادة هبا موابداعاهتم وعدامهال انتاج الطالب . 
 يف التخطيط والتنظيم هلذه األنشطة قلة اشراك الطالب . 

                                                 

 . 68-67، ص  1ط ،  النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه : شحاتة ( 1)  
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 : الرياضيالنشاط 
 النشاط املدرسي بصورته العامة وتفصيل كافة جوانب النشاط املدرسي إىلمت اإلشارة  أنبعد     

وهذا  ، النشاط املدرسي أنواع إحدىسوف يتم الرتكيز بصورة أساسية على النشاط الرياضي وهو 
 . ا البحثتناوهلالنقطة تعترب هي النقطة األساسية الذي ي

من  ، حتسني األداء اإلنساين العام إىلتعترب الرتبية الرياضية نظام تربوي له أهدافه اليت تسعى 
عترب النشاط وي ، يتميز حبصائل تعليمية وتربوية هامة ، خالل األنشطة البدنية املختارة كوسط تربوي

 اجتاهات الطالب حنو ما تريدهشكيل الرياضي أحد الوسائل الرتبوية اليت هتتم هبا املدرسة يف بناء وت
 ( 1) وتدعمه املدرسة ويتمشى مع ثقافة وفلسفة النظام مبجتمع املدرسة

 وهتذيب النفوس ، كما وتعد األنشطة الرياضية من اكثر الوسائل فعالية يف حتقيق النمو البدين
السوية املتزنة اليت جتمع بني  الشخصيةواعداد  ، وكذلك صقل املواهب الرياضية ، السلوك وتعديل

 ( 2)  . العقل والروح والبدن
وكفاية  ، وتقوية اجلسم ، يعين بالنشاط الرياضي العمل على تعميق املفهوم األمثل للرياضةو 

 واإلسهام يف تكوين املنتخبات الرياضية ، النشاط الرياضي واكتشاف املواهب مزاولةفاعليته عن طريق 
تعترب من أهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق غاية الرتبية العامة  الرتبية البدنيةويرى اخلويل أن  ، ( 3 )

من حيث أهنا تساعد على إعداد الفرد الصاحل إعدادًا بدنيًا وعقليًا واجتماعيا ونفسيًا لذلك أصبح 
حممود منسي أن املدرسة كما يؤكد   ، ( 4 ) تطورها ضرورة من ضروريات احلياة وواجبًا اجتماعيا هاماً 

ويتم ذلك من خالل دور املدرس يف تكوين  ، هلا دور كبري يف تكوين االجتاهات النفسية للطالب
ويتم ذلك من خالل دور املدرس كقدوة ومنوذج للسلوك حيتذى به  ، االجتاهات النفسية للطالب

 ( 5) . الطالب كقدوة يبحثون فيها عن مثلهم واجتاهاهتم

                                                 

 211ص  ، د . ط ، علم النفس والفروق الفردية : منسي ( 1)  
المعلمين وسبل درجة اهتمام مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة باالنشطة الالصفية من وجهة نظر  ثابت : ( 2)  

 42ص  ، تفعيلها
 28ص  ، 1ط ، الدليل التعليمي لمنهج مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العاموزارة املعارف : ( 3)  
 . 19 ص ، 1ط ، أصول التربية البدنية والرياضية : اخلويل ( 4)  
201ص  د . ط ، ، علم النفس والفروق الفردية : منسي ( 5)  
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ممارسة النشاط الرياضي وفق أسلوب علمي مقنن يعمل على تعميق املفهوم األمثل وال شك أن 
وتكتشف املواهب الرياضية اليت تسهم يف تكوين املنتخبات الوطنية  ، للرياضة وتقوية اجلسم وفاعليته

عند كما أنه   ، بصورة جيدة كما أهنا تسهم يف إعداد الفرد الصاحل بدنيًا و عقليًا واجتماعيا ونفسياً 
واإليثار والعمل  تعاونالممارسة الرياضة السليمة تسهم يف تكوين عددًا من القيم االجتماعية الرائعة ك

وتكسب  ، على تنمية روح املنافسة الشريفة والتواضع عند الفوز و تقبل اخلسارة بروح رياضية عالية
خربات جديدة يف حياهتم من خالل املشاركة يف األنشطة الرياضية داخل وخارج املدرسة  الطالب

واملنافسة الشريفة مع األقران ويرى الباحث أمهية العمل على التخطيط السليم للنشاط الرياضي عند 
فرد وضع اخلطط وإشراك املعلمني واالستفادة من خرباهتم وإمكانياهتم ألن معلم الرتبية الناجح ين

وميوله حيث أنه لوحظ أن بعض املعلمني بذكائه  الطالببقدراته على إشباع العديد من حاجات 
مبمارسة النشاط الرياضي املناسب  الطالبوحبه ملهنته وإمكانياته العالية أستطاع أن يقنع الكثري من 

اد بعض املواهب وجند أن بعض املعلمني ساهم بعدم اهتمامه بابتع ، لقدراهتم وإمكانياهتم الفنية
على  الطالبالواعدة من خالل عدم تقدمي درس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي بصورة أجربت 

ويؤكد صحة هذا أنه بعض املعلمني يف املدرسة غري املختصني يف الرتبية ، االستمتاع وحب املشاركة
نهم وعن اهتمامهم وحبهم البدنية جيدوا قبواًل كبرياً من الطالب بسبب ما رسخ يف نفوس الطالب ع

وهنا جيب على معلم الرتبية البدنية احلرص على تطوير نفسه وإمكاناته  ، للنشاط الرياضي باملدرسة
واالستفادة من العلوم والتقنية احلديثة يف حتديث برامج النشاط الرياضي ومواكبة العصر والعمل 

حىت جيد قبواًل من  ، ى ونوعية الدرسوالتجديد يف الطريقة واألسلوب وفق مقتض ، بالفكر احلديث
  وحبًا يف املشاركة ويذكي احلماس بني الطالب وهذا ال شك يسهم يف تطوير األداء الطالب

 ويستفيد من ذلك باكتشاف مواهب رياضية تساعده يف شىت اجملاالت املختلفة يف النشاط الرياضي
هنالك حاجة ملحة وبقوة إلعداد الكوادر  ، فكما هنالك حاجة لالعبني البارزين واملتميزين للمدرسة

ولو  ، اإلدارية املدربة للنشاط الرياضي باملدرسة واليت يستفيد منها األندية ومنتخبات اململكة املختلفة
مت االهتمام بالرتبية البدنية والنشاط الرياضي كما ذكر فلن يكون هنالك عزوف من الطالب عن 

اط الرياضي ألنه كل طالب سيبحث عن فرصة له ويتمسك هبا ليربز املشاركة يف الرتبية البدنية والنش
    . من خالهلا
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واكساب اجلسم الصحة  تنميةاألنشطة الرياضية تسهم اسهامًا فعااًل يف  أن إىل(1 ) ويشري
 . وتنمية القوة العقلية وحتقيق التوازن السيكولوجي للفرد املمارس هلذه األنشطة الرياضية ، واحليوية

اعها وطرق استخدامها و نأأهداف احلركة الرياضية و  حتقيقكما ويساعد النشاط الرياضي يف 
وذلك حتت اشراف تربوي  ، واشباع رعباهتم واهتماماهتم ، وتنمية اللياقة البدنية للطالب ، وجتهيزاهتا

وتوفر  ، لجماعةوتدعيم روح الوالء واالنتماء ل ، تقدمي أنواع من الرياضات املمتعة إىلإضافة  ، سليم
  . املواهب والقدرات الرياضية للطالبالبطوالت الرياضية الفرصة لاللتقاء والتفاعل واالرتقاء ب

 تعريف النشاط الرياضي
عدد من الباحثني جمموعة من التعريفات اخلاصة بالنشاط الرياضي املدرسي والرتبية  تناول     

والذي عرف األنشطة الرياضية بأهنا "نظام تربوي  ( مامسر)  ومن هذه التعريفات تعريف  الرياضية
وصقل قواه العقلية  ، تنمية الفرد تنمية متكاملة بإكسابه اللياقة البدنية العامة إىلقائم بذاته يهدف 

وتعديل ميوله ونزعاته الطفولية  االنفعالية والنفسيةوالفكرية وهتذيب سلوكه العام وضبط مظاهره 
األخالقية  واملبادئ االجتماعية املقبولة وبالتايل السمو بالقيم واملعايري القيملية بو وتوجيه دوافعه األ

 ( 2)"احلميدة

 ، مهارات حركية: )  وتعرف ايضًا على اهنا "ما ميارسه الطالب يف درس الرتبية البدنية من
بصورة فردية  ، وما يقد له من برامج ثقافية مرتبطة باجملال الرياضي ، ( قصص حركية ، العاب تروجيية

 ( 3) . خارج املدرسة حتت اشراف منظم لتحقيق هدف تربوي" أوداخل  ، مجاعية أو

وتوافق  اليت تثري ، اجلزء املتكامل من العملية الرتبويةكما وعرفت األنشطة الرياضية على اهنا "
النشاط املباشر  اجلوانب البدنية والعقلية واالجتماعية والوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب

 ( 1)  "عن طريق ممارسة األنشطة البدنية

                                                 

 14ص  ، واقع األنشطة التربوية بالتعليم الثانوي العام ومردودها للطالب المشاركين فيها كاشف وعمر : ( 1)  
الندوة العملية بعنوان التربية  إلىورقة دراسية مقدمة  ، النشاط المدرسي ودوره التربوي واالجتماعيمامسر :  ( 2)  

 2ص  ، د . ط ، الرياضية المدرسية بين العلم والتطبيق
دور النشاط الرياضي المدرسي في تنمية القيم الخلقية من وجهة نظر معلمي التربية البدنية بمحافظة الفقيه :  ( 3)  

 23ص  ، القنفذة
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  تربية الفرد تربية متزنة إىل لنشاط الرياضي أحد األنشطة البشرية اهلامة اليت هتـدفويعترب ا
ينمي يف الفرد الصفات االجتماعية اليت  إذ إنه ، وتوفري فرص عديدة للتكوين اخللقي واالجتماعي

واإلخالص هلا  ، واالعتزاز باالنتماء للجماعة ، النفس وضبط ، مع اآلخرين تعاونالتدعم حياته مثل 
االجتماعية واخللقية اليت تؤثر تأثريًا فعااًل يف تنمية الشخصية ومتاسك  غيـر ذلـك مـن الـصفات إىل

 ( 2) . اجملتمع

  . اهداف النشاط الرياضي
 : باآليتأن األهداف العامة للممارسة الرياضية تتمثل  ( عرار)  ويرى

 Organic development : العضويةالتنمية    
 والقدرات احلركية ، من خالل إكسـابه اللياقـة البدنيـة ، هتتم بتنشيط الوظائف احليوية لإلنسان

مبقومات وأسس اللياقة  مما يساعد علـى االرتقـاء ، القلب والتنفس والسعة احليوية وحتسني عمل
  . البدنية عند اإلنسان

 Knowledge development : التنمية المعرفية
للرياضة على قواعد  بـأن يتعـرف املمـارس ، وهو كل ما يتعلق بتنمية اجلانب العقلي واملعريف

ميكن  ، حصيلة معرفية وهذه األبعاد تشكل لـدى الفـرد ، واملعرفة الصحية ، كذلك التغذية  ، اللعب
 . أن نسميها بالثقافة الرياضية

  Social-psychological development : االجتماعية التنمية النفسية _
هبدف  ، باالتزان والشمول وتتسـم هـذه التنميـة ، املمارسة الرياضية تنمي شخصية الفرد

 : يكتسبها الفرد مثل سلوكية و للممارسة الرياضية قـيم نفسـية ، التكيف النفسي واالجتماعي للفرد
  . النفسية واالجتماعية وإشباع امليـول واالحتياجـات ، حتسني مفهوم الذات والثقة بالنفس

 
 
 

                                                                                                                                                         

 7ص ،  1، ط التربية البدنية والرياضية وعالئقها النفسيةعرار :  ( 1)  
 488ص ،  الرياضية المدرسيةمعوقات مشاركة طالبات مدارس شمال األردن في األنشطة كنعان :  ( 2)  
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  The aesthetic development : التنمية الجمالية
الرياضية توفر فرص  فاملمارسة ، للممارسة الرياضية أثر كبري على التذوق اجلمايل واملتعة والبهجة

والعروض اجلمالية للتمرينات  كالرياضـية  ، عن طريق التدريبات احلركية املتميـزة ، اجلمايلللتذوق 
  . وغريها ( التوافق)  واهلرمونية كاإلحساس باإليقاع  : وأهنا تتصف بأبعاد مجالية أخرى ، واجلمباز

  : الفراغالترويح وأنشطة 
كبريا من اخلربات والقيم  تتـيح قـدرا ، الفراغاملمارسة الرياضية من أجل املتعة وقضاء وقت     

كما أهنا   ، والشد العصيب وتتيح فرص التنفيس عن مشاعر التوتر ، االجتماعية والنفسية واجلمالية
  . توفر فرص اكتساب مهارات االسرتخاء والراحة واالستجمام

 ينصح باالهتمام مبكراً  ، ومن خالل األهداف العامة اليت تتحقق من املمارسة الرياضية
ألمهية  بل أن تبدأ املمارسة الرياضية للطفل من جيل مبكر نظراً  ، باملمارسة الرياضية وعدم إمهاهلا

جماالت النمو املختلفة  وتساعد بصورة غري مباشرة يف ، املرحلة يف بناء قوام الطفل بناًء سليماً وصحياً 
وحتسني قدراهتم العقلية  ، هم عن االحنرافات السلوكيةوتبعد ، ومنها احلركية والذهنية ، وتطويرها
 ( 1 ) . والبدنية

الفرد  حاجـات إشباع على وتربوياً  علمياً  تنظيماً  واملنظمة اهلادفةكما تعمل املمارسة الرياضية 
يعترب  ، كما أن االنتظام يف برامج التدريب الرياضي وتنويعها  ، والثقة بالنفس ، وبناء تقدير الذات

  االنفعاالت والـتحكم فـي ، املساعدة يف التخلص من بعض أنـواع القلـق االنفعـايل األسبابأحد 
واالختالط باآلخرين  كما أن املشـاركة اجلماعيـة  ، وحتسني احلالة املزاجية ، وزيادة اإلحساس بالسعادة

 والتغلب على االنطواء والعزلة ، عيله دور مهم يف حتقيـق التوافـق االجتمـا ، خالل املمارسة الرياضية
كما أن قضاء وقت   ، اآلخرين وتقبل أفكـار ، حيث يصبح الطالب أكثر تقبال للحياة االجتماعية

 إىلمقدرته على االستمتاع بوقت الفراغ  تعمل علـى زيـادة ، الفراغ يف أنشطة رياضية تروحيية متنوعة
كما أن املمارسة الرياضية   ، على الصرب وتطور مقدرته باإلجنازوتشعر الفرد  ، أقصى حد ممكن

وتعمل املمارسة  ، السلوكية اليت قد تواجه الطالب التقليـل مـن حـدة املشـكالت إىلتؤدي  ، املنتظمة
 إىلفالقوانني والتعليمات املوجودة يف األلعاب الرياضية تؤدي  ، الرياضية على زيادة االلتـزام واالنضـباط

                                                 

 11ص ،  1، ط التربية البدنية والرياضية وعالئقها النفسيةعرار :  ( 1)  
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 وزيادة مستوى التحكم والسيطرة على االنفعاالت ، وضبط النفس ، رد على االتزان النفسيتنشئة الف
 ( 1)  . السلوك العدواين التقليـل مـن إىلباإلضافة 

املهمة اليت تعمل على  يعترب من الـدروس ، أن درس الرتبية الرياضية مبا حيويه ( الفقيه)  ويرى
  سلوكهم االجتماعي فضال عن بناء ، والبيئة االجتماعية ، زيادة التوافق ما بني الطالب أنفسهم

  : درس الرتبية البدنية من ما ميارسه الطالب فـي : لذلك ميكن تعريف النشاط الرياضي املدرسي بأنه
من برامج ثقافية مرتبطة باجملال  وما يقدم هلـم ، ( وقصص حركية ، وألعاب تروحيية ، مهارات حركية) 

 حتت إشراف منظم لتحقيق هدف تربوي خارج املدرسة أوداخل  ، مجاعية أوبصورة فردية  ، الرياضي
 : إىلوينقسم 

الدراسي  أثنـاء اليـوم ، وهو كل نشاط رياضي يتم ممارسته داخـل املدرسـة : النشاط الداخلي .1
وقد يشارك  ، واختيارهم ويشرتك فيـه معظـم طـالب املدرسـة حبـريتهم ، خارج اجلدول املدرسي
 . فيه العاملون يف املدرسة

ويشمل  ، وخارج اليـوم الدراسـي ، وهو النشاط الذي ميارس خارج املدرسة : النشاط اخلارجي .2
والنشاطات اليت  ، واألنشطة الودية التنافسـية خـارج املدرسـة ، املنافسات اخلارجية للمدارس

األندية  أو ، األندية الرمسية املنتظمـة فـي عن طريق االشـرتاكات ، متارس يف األندية الرياضية
 ( 2)  . اخلاصة حتت إشراف موجه

 : وظائف النشاط الرياضي
ولعل هذه الوظائف ال ترتبط بصورة  ، للنشاط الرياضي العديد من الوظائف اليت يلعبها إن

هم هذه مباشرة للعملية التعليمية ولعل أ مباشرة يف احلياة التعليمية ولكنها حتقق األهداف الغري
 : هذه الوظائف فيما يلي وميكن تلخص ، األهداف لالنشطة الرياضية هي بناء شخصية الطالب

  يعترب النشاط الرياضي من افضل األنشطة واملصادر  : قات الفراغأو النشاط الرياضي لشغل
ملا تعود عليهم هذه األنشطة  ، قات فراغهمأو لألشخاص الذيين يودون االستفادة من 

 . وما تسهم به هذه األنشطة من تنمية الكفاءة البدنية واحلركية ، بالفائدة على صحتهم
                                                 

 32ص  ، 2، ط  ( تطبيقات –مفاهيم )  مدخل لصحة لنفسية في لمجال الرياضيعبد احلليم :  ( 1)  
نظر معلمي التربية البدنية بمحافظة  دور النشاط الرياضي المدرسي في تنمية القيم الخلقية من وجهةالفقيه :  ( 2)  

 141ص  ، القنفذة
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 يعترب األشخاص الذين يقبلون على ممارسة األنشطة  : النشاط الرياضي لتنشط الذهن
كرب من أ دائمة بصورة جاهزيةالرياضية من األشخاص الذيين ميكلون عقاًل افضل ويف حالة 

وتساهم  ، كما ويعمل النشاط الرياضي على تنمية القدرات العقلية  ، األشخاص اخلاملني
 ( 1)  . ايضاً األنشطة الرياضية تطوير القدرات اجلسمانية جبميع أعضائه

 ل يتمثل يف التفكري يف و األ ، للنشاط الرياضي جانبني إن : النشاط الرياضي لتنيمة التفكير
  االجتاه" وهو ما يسمى بالتوقع ، السرعة ، ا ومسارها "القوةهأدائها وحتديد غرضاحلركة قبل 

وينبين  وهو يتعلق بتطبيق احلركة فعلياً كما مت التفكري هبا ، ما اجلانب الثاين فهو اجلزء العمليأ
  التفكري السابق للحركة وكيفية صياغة العقل هلا إنحيث  ، اجلانبني على بعضهما البعض

 ( 2)  . بصورة مباشرة على جناح تطبيق احلركة بشكل فعلييؤثر 
 النشاط البدين الرياضي هو الذي يتخذ  : النشاط الرياضي الثراء العالقات االجتماعية

و الفرد الذي  ، مركبة العناية يف جماهلا للفرد نطاق العضالت البارزة و املنافسة املستعصية
يعرف من خالل الرياضة ذاهتا و يتحكم فيها و يتغلب فيها و يطوعها يف خدمة اآلخرين و 
النشاط الرياضي ال يقتصر على تقدمي وسائل تتيح للشباب فرص االقرتاب من بعضهم فقط 
ولكنه يساعد هؤالء الشباب على التكيف االجتماعي و إثراء العالقات االجتماعية و الروح 

ويشري عدد  . بل يف جمال احلياة داخل اجملتمع ، رياضية ليست يف اجملال الرياضي فحسبال
بل  ، النشاط الرياضي ال يقتصر مفعوله على النمو واالعداد البدين أنمن الباحثني على 

على التكيف  ومساعدته ، وعالقة الفرد باجلماعة ، عمل على تطوير وحتسني أسلوب احلياةي
والتـأكيد على ان األنشطة  . تنميتها لطاقات القيادة بني االفراد إىلاإلضافة ب ، مع اجلماعة

كما   ( 3)  واملسؤولية والشعور بالواجبات املدنية تعاونالالرياضية تنمي يف الفرد روح االنضباط و 
فرصة التفاعل االجتماعي والعالقة االجتماعية املتبادلة  أنوقد امجع علماء االجتماع على 

تساعد بشكل واضح يف خلق القيم  ، عرب الرياضة من خالل متضمناهتا كالتدريب واملنافسة

                                                 

 42ص  ، 1، ج  3، ط  أصول التربية البدنية : الخولي ( 1)  
 43ص ،  1، ج   3، ط أصول التربية البدنية : الخولي ( 2)  
 24-23ص  ، الثانويةممارسة النشاط البدني والرياضي ودوره في التجرر من الخجل لدى تالميد المرحلة  بقدي : ( 3)  
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دور الرياضة يف  إىلباإلضافة  . كساب املعايري االجتماعية املتميزةإو  ، االجتماعية املقبولة
   ( 1)   . ومساعدهتا للمراهقني يف التكيف والتأقلم مع اجلماعة كذلك ، تنمية الروح الرياضية

 : تاريخ الفرق الرياضية
هـ على 1347دخلت الرتبية  الرياضية عن طريق التمارين السويدية يف بداية األمر وذلك عام 

صاحل الصاحل يف املدارس األهلية يف منطقة القصيم وكان يف ذلك الوقت عماًل غري  : يد األستاذ
وكان األستاذ الصاحل أكتسب هذه اخلربة وهذا العلم عند دراسته يف العراق والبحرين  ، مألوفا

وكان أن قبل به  ، أمري عنيزة يف ذلك الوقت إىلفكان أن اشتكاه األهايل بشكوى  ، والكويت
ل مرة يف مدرسة و أما يف مدينة الرياض فتمت ممارسة الرياضة أل ، كون تعليمًا وإرشادا  ورضي أن ي

وقد جاء اعرتاف الدولة بالرتبية البدنية ومت  ، األمري عبداهلل بن عبدالرمحن يف هناية اخلمسينيات اهلجرية
 ىيف شهر مجادالشورى  سالسماح بإدخاهلا كمادة أساسية ضمن مناهج املدارس األمريية بقرار جمل

هـ  وأدخلت الرتبية الكشفية يف املدارس السعودية بعد أن مت وضع اللبنات 1354اآلخرة من العام 
ل مهرجان رياضي مدرسي يف شهر أو األساسية للرتبية البدنية وكان أن حضر األمري عبداهلل الفيصل 

لرتبية البدنية تسهم أن او  ، ل دورة صيفية رياضيةأو هـ نظمت 1374ويف عام ، هـ1357صفر عام 
وجيب على معلم الرتبية  ، إضافة للمواد الدراسية األخرى يف تنمية التفكري واالبتكار لدى الطالب

 و يشري ، ( 2) البدنية تشجيع طالبه على التعبري عن أفكارهم من خالل املمارسة يف النشاط الرياضي
أن اجتاهات الفرد ختتلف تبعًا لزيادة خربته املعرفية بأمهية النشاط الرياضي يف  إىل ( عويس ، درويش)

ويتطلب األمر اكتشاف االجتاهات النفسية  ، اجلوانب الرتبوية والصحية والنفسية واالجتماعية
تغيري  إىلالسائدة وقياس درجتها حىت ميكن رسم اخلطط ووضع املناهج واختاذ السبل اليت تؤدي 

ويؤكد راتب أنه يعين بالدافع الداخلي املكافأة  ( 3) االجتاهات تبعًا لألهداف املوضوعةوتعديل 
الداخلية اليت حتدث أثناء األداء  ويتيح الدافع الداخلي يف النشاط الرياضي عند إقبال بعض النشء 

طاملا هذا وقد تستمر هذه الرغبة  ، نشاط رياضي نعني بدافع الرغبة واحلب يف املمارسة ةعلى ممارس
                                                 

 134، ص  1، ط طالب الكفاءات التربوية اخلويل : ( 1)  
 17ص  ، 1ط ، الدليل التعليمي لمنهج مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العاموزارة املعارف :  ( 2)  
ممارسة النشاط الرياضي والبرامج دور الممارسة الرياضية في المرحلة الثانوية في استمرارية  : عويسو  ، درويش ( 3)  

193ص  ، الترويحية
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النشاط الرياضي ميثل له خربه جديدة وال يوجد ما مينع استمراره فدافع االستمرارية يكون نابعًا من 
إذا  ، طبيعة النشاط الرياضي املمارس وبالتأكيد يشعر بالسعادة ألنه ميارس النشاط الذي هو يريده

الدافع اخلارجي فهو حصول أما  ، فالدافع الداخلي ينبع من داخل الفرد وحيدث من خالل األداء
ويكون بذلك سبب االستمرار يف النشاط الرياضي هو  ، الالعب على مكافأة خارجية نظري ممارسته

 أووتعترب دوافع األداء الرياضي سواء خارجية  . املكافأة اخلارجية املنتظرة وهو ينشأ من خارج الالعب
داخلية مبثابة دوافع اجتماعية يكسبها الفرد من اجملتمع حيث ميكن تعلمها وإكساهبا للتالميذ ولكن 

تفقد وسائل وطرق تنمية الدافعية قيمتها  أوجيب أن يكون لدية االستعداد للقابلية للتعلم والتدريب 
وقد خيتار  ، شاط البدينإذا مل يكن لدى املتعلم الرغبة لتعلم املهارات الرياضية لنوع معني من الن

لة النشاط الرياضي ألنه غري مقتنع به و اممارسة نشاط معني وبسبب ذلك جتده يهرب من مز  الطالب
سوف يتعلم ويتفوق يف  الطالبلذلك من املهم جدًا أن  ، وليس نابع من ذاته ولكنه إرضاًء لوالديه

ميوله حنو النشاط الرياضي وبالتأكيد النشاط الرياضي على حنو أفضل إذا استثريت دوافعه ورغباته و 
ويرى اخلويل وآخرون أن الرتبية الرياضية جزء من   ( 1) هلذه الدوافع الطالبهنالك فروق فردية بني 

ت أو وأن تف ، تراث اإلنسانية الكبري وأنه نظام تربوي قدمي عرفته أغلب احلضارات اإلنسانية القدمية
وحىت يستمر عطاء الرتبية الرياضية كان لزاماً  ، حضارة ألخرىضاعه ومكانته ومفاهيمه خيتلف من أو 

  ( 2 ).وقات اليت تعرتض سبيل النهوض هباوواجباً علينا كأبناء للمهنة أن نعمل جاهدين للحد من املع
ويشري درويش وعويس أن اجتاهات الفرد ختتلف تبعًا لزيادة خربته املعرفية بأمهية النشاط 

أن دوافع اكتساب القوام اجليد والرغبة يف اكتساب  الباحثويؤكد  ، ( 3) نبالرياضي يف كافة اجلوا
النفسية من أهم دوافع وأسباب ركية والصفات االجتماعية و الصفات البدنية والقدرات واملهارات احل

أن النشاط الرياضي يف املرحلة الثانوية ذا أمهية بالغة يف تكوين القيم و ممارسة النشاط الرياضي 
واالجتاهات االجيابية حنو ما تريده املدرسة ألنه من أهم الوسائل الرتبوية اليت حتقق األهداف الرتبوية 

   . املنشودة

                                                 

 . 76ص  ، 1ط ، دوافع التفوق في النشاط المدرسي : راتب ( 1)  
 83ص  ، 4 ط ، العمليةدليل معلم الفصل وطالب التربية  ، التربية الرياضية المدرسية اخلويل وآخرون : ( 2)  
في المرحلة الثانوية في استمرارية ممارسة النشاط الرياضي والبرامج دور الممارسة الرياضية  : عويسو  ، درويش ( 3)  

 193ص  ، الترويحية
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ويتفق الباحث مع منسي أن النشاط الرياضي من أهم الوسائل الرتبوية اليت هتتم هبا املدرسة يف 
ويتمشى مع ثقافة وفلسفة النظام  ، بناء وتشكيل اجتاهات الطالب حنو ما تريده املدرسة وتدعمه

ولكن يؤكد الباحث أنه من املفروض أن يكون هذا التوجه  ( 1) باجملتمع املدرسي والبيئة احمليطة هبا
حيث يرى البعض أن النشاط  ، تربويًا رائدًا ولكن الواقع يف معظم مدارسنا خيتلف عن هذا التوجه

ويضيف الباحث أن  ، الدراسي لدى الطالب الرياضي مضيعة للوقت وأنه يسهم يف ضعف التحصيل
البعض من الطالب ميارس النشاط الرياضي رغبة منه يف الوصول للشهرة واألندية واملنتخبات 
واالحرتاف مبا يعود عليه وعلى أسرته بالفائدة السيما إذا وجد من داخل أسرته وأصدقائه من وصل 

حث يف تدريس املادة يف املرحلة الثانوية أن ومن خالل خربة البا ، من خالل متيزه هلذه الدرجة
شخصية الطالب تتبلور فعاًل خاصة مبا يصاحبها من تغريات فسيولوجية ونفسيه مما جتعله يسرف يف 

ز هذه املرحلة بالعمل و اأحالم اليقظة باملستقبل وهنا دور املعلم اخلبري يف توجيه الطالب وهتيئته لتج
النشاط الرياضي وفق األساليب العلمية احلديثة حىت يصل بالطالب  واملشاركة املنتظمة واملقننة يف

      . ملرحلة من االستقرار النفسي والرضا عن ممارسته للنشاط الرياضي بكل صرب وجلد حىت يصل ملبتغاه

 : مجال النشاط الرياضي
داخل املدرسة  ذكر احلريب أن مجاعة الرتبية الرياضية تشرف على تنفيذ برامج النشاط الرياضي     

ومن أبرز أعماهلا املناطة هبا اإلشراف على دوري الفصول واجلماعات يف األلعاب املختلفة وتنظيم 
مسابقة كرة الطائرة  بطولة كرة  ، املسابقات الرياضية العامة لطالب املدرسة مثل دوري كرة القدم

واليت تضم  ، رجانات الرياضيةمسابقة الوثب العايل و تنظيم امله ، لةو امسابقة تنس الط ، السلة
الرياضية املتخصصة ويكون ذلك يف حصة النشاط  اضراتحملوااأللعاب الرتفيهية و عقد الندوات 

إصابات املالعب  أو ، مثل الندوات اليت تناقش التعصب الرياضي ، الطاليب حبضور منسويب املدرسة
السهر وأثره على الرياضي و تنظيم املعارض الرياضية املصغرة وإصدار النشرات واجملالت الرياضية و  أو

اإلشراف على التمرينات الرياضية يف الطابور الصباحي و املشاركة يف الربامج املركزية الرياضية اليت 

                                                 

 211ص  د . ط  ، ، علم النفس والفروق الفردية : منسي ( 1)  
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تدريبية الرياضية ينظمها قسم النشاط الرياضي على مستوى مدارس املنطقة و تنظيم الدورات ال
  ( 1)  للطالب واملعلمني مثل دورة قانون كرة القدم ودورة التحكيم

 رويرى الباحث إن دور معلم الرتبية الرياضية كبري وال يستطيع أن يتجاهل منصف هذا الدو 
االرتقاء  أوحيث أن نشاطه ال يقف عند تنمية عضالهتم  الطالبالكبري واملميز الذي يلعبه يف حياة 

وإن معلم الرتبية  ، اراهتم وإمنا ميتد لرتبيتهم وتعويدهم على الكثري من العادات الصحيحة والسليمةمبه
ولكن امللعب ميوج أمامه حبياة ونشاط فهو يرى  ، الرياضية ال يرى أمامه يف امللعب أداء املهارة فقط

ويلمس الصدق واألمانة  ويف اآلخرين اخلوف واألحجام وأحيانا يرى ، يف تالميذه الشجاعة واألقدام
واإليثار ضد  تعاونالقات يرى و وأحيانًا يرى الكذب والغش وأحيانًا التواضع واخلجل ويف بعض األ

يرى احرتام النظام ويرى  ، إيذاء اآلخرين ةاولحموكذلك يرى الروح الرياضية ويرى العدوانية و  ، األنانية
  باختصار يرى املعلم من خالل الدرس مجيع االنفعاالت املتناقضة يف احلياة حلوها ومرها ، إهداره

وهي ال تشاهد يف اجملتمع املدرسي بصورة واضحة جدًا إال من معلم الرتبية البدنية فقط لذلك هي 
لم للمعلم املتمكن ليستغلها يف هتذيب السلوك وتعديله ولكن جيب حىت يقو م املع  ةفرصة ممتاز 

وبال شك إن معلم الرتبية  ، بذلك أن يتم إعداده جيدًا ويدرب على أساليب الرتبية وطرق لتدريس
املعلمني قربًا للتالميذ  رالبدنية يلعب دورًا إذا ما قام بالواجب املناط به على أكمل وجه فهو أكث
ذلك أن  إىلباإلضافة  ، لذلك جتد مكتب الرتبية البدنية واملالعب أحب األماكن يف املدرسة للتلميذ

 بل هي مسئولية كل معلم خملص لعمله ، إعداد املواطن الصاحل لربه ودينه ووطنه ليس دور معلم بعينه
حيث أن النشاط الرياضي يف املدارس له أمهية خاصة يف الرتبية احلديثة  ألن الطفل من صغره بطبعه 

الرتبية والتعليم حيث أن املدرسة مصدر واللعب هو أحد الوسائل التعليمية يف  ، اللعب إىلمييل 
لت اهتمامها بالرتبية الرياضية وذلك من خالل أو اإلشباع للحركة الرياضية ووزارة الرتبية والتعليم 

ومت عقد  ، حيث اهتمت بتأهيل القادة للعمل يف امليدان الرتبوي ، ختصيص امليزانيات اخلاصة هبا
وذلك باالشرتاك  ، ات والكوادر املتميزة يف الرتبية الرياضيةالعديد من االجتماعات واالستعانة باخلرب 

مع اجلامعات اليت تعمل على إعداد الكوادر الرتبوية من املعلمني لتدريس مادة الرتبية البدنية ضمن 
 كذلك مت االستعانة باخلرباء لوضع التصور ملنهج الرتبية البدنية وطرق التدريس املالئمة  ، مناهج الوزارة

                                                 

 25ص  ، 1، ط  دليل شامل يجمع بين التنظير والتطبيق ، النشاط الطالبي احلريب : ( 1)  
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كما عملت الوزارة على تنظيم البطوالت املدرسية بني   ، صدار أكثر من دليل تعليمي بذلكومت إ
ويف هذا الشأن  ، وكذلك البطوالت املركزية يف العديد من األلعاب الرياضية ، مناطق اململكة املختلفة

تنظيم أكثر  إىليرى الباحث من خالل خربته يف بعض اللجان الرياضية يف هذه البطوالت أهنا حتتاج 
واهتمام أمشل والرتكيز على النظرة املستقبلية بداًل من العمل لفرتات حمدودة مث يتم التوقف لفرتات 

التنظيم والشمولية والتشويق يف بعض املدارس وكذلك  إىلطويلة وأن دروس الرتبية الرياضية تفتقد 
ة العضلية والتحمل والسرعة عدم مشولية هذه الدروس واألنشطة على تنمية الصفات العامة كالقو 

وأيضاً عدم تنمية املهارات احلركية األساسية مثل اجلري والوثب والرمي وغريه  ، والرشاقة واملرونة وغريها
والسبب عدم االهتمام من بعض املعلمني وعدم توفر اإلمكانات املتاحة اليت تساعد على حتقيق هذه 

كما الحظ الباحث  من خالل   ، أمام هذا القصوراألهداف وهذا ال يعطي عذرًا للوقوف ساكنًا 
عمله يف اإلدارة املدرسية والتوجيه واإلرشاد الطاليب لفرتات طويلة وجود الكثري من القيادات الرتبوية 
  يف املدارس وعدم قناعتها مبادة الرتبية والرياضية وذلك بالنظر هلا أهنا مادة لعب وهلو وضياع للوقت

ا من اجلدول املدرسي وتعويضها مبواد أخرى ويتجلى ذلك يف شهر رمضان بعضهم إلغائه حاولبل 
املبارك حيث تلغى مادة الرتبية الرياضية يف املدارس واملفروض تكون هنالك حصص نظرية يف الفصول 

املعامل لتعليم الطالب الكثري من قوانني األلعاب وأبعاد املالعب ومدخل للتشريح والفسيولوجيا  أو
الرياضي وإصابات املالعب وتشوهات القوام وغريها ونظراً هلذه النظرة التشاؤمية من قبل  وعلم النفس

  هذه القيادات حصل التقصري يف امليزانيات املعدة لألنشطة الرياضية وظهر عدم االهتمام هبا
حيث يتم  ، وإمهاهلم وفوضويتهموساعدهم على ذلك لألسف بعض أبناء املهنة أنفسهم بتقاعسهم 

التدريس الفاعل حسب اخلطة املنهجية املوضوعة مسبقًا من قبل الوزارة  واالكتفاء بإعطاء  عدم
كما الحظ الباحث عدم االهتمام   ، الطالب كرة القدم وتوزيعهم فريقني فقط دون االهتمام هبم

بالرتبية الرياضية عند وضع املقايسات اخلاصة باملباين املدرسية وإن كان ظهر بعض التحسن يف 
السنتني األخرية من خالل مشاهدة بعض املباين اجلديدة حتتوي على صاالت للرتبية الرياضية ولكن 

يسند األمر يف التنفيذ لغري املتخصصني يف الرتبية الرياضية حيث تعمل الصاالت بطريقة عشوائية  
 املدارس يف هذه فمثاًل ال تؤمن األدوات الرياضية ملمارسة النشاط الرياضي يف ، رغم كلفتها العالية

الصاالت وإذا وفرت توفر نوعية رديئة سريعة التلف وال تفي بالغرض الذي أعدت من أجله على 
 . الوجه األكمل
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 : أنواع النشاط الرياضي
نشاط ميارسه الفرد  إن هناك إىلالبد من اإلشارة  ، عند احلديث عن نواحي النشاط الرياضي

 النشاط يف تأديته ومن بني أنواع هذا ، دون االستعانة باآلخريني ميارسه النشاط الذوحده وهو ذلك 
  رمي القرص، ر مي الرمح ، لعاب القوىا ، السباحة، املبارزة، املصارعة ، ركوب اخليل ، املالكمة )

وأما النشاط اآلخر فيمارسه الفرد داخل اجلماعة و هو ما يسمى بنشاط الفرق و  (، مترينات اجلمباز
 . ورياضة اهلوكي ، فرق التتابع يف السباحة و اجلري ، كرة الطائرة  ، كرة اليد، من أمثلته كرة السلة

وهي   ، دى هبا هذا النشاطكما وميكن تقسيم أنواع النشاط من ناحية أخرى وهي الطريقة اليت يؤ 
 : ا يليكم
  هادئةألعاب :  

  ومكان حمدودمع أقرانه يف جو هادئ  أوجمهود جسماين يقوم به الفرد وحده  إىلال حتتاج 
إحدى الغرف و أغلب ما تكون هذه األلعاب للراحة بعد اجلهد  أو ، الداخليةكقاعة األلعاب 

 . املبذول طوال اليوم
  بسيطةألعاب : 

خلوها من التفاصيل و كثرة القواعد و تتمثل يف شكل أناشيد و قصص  إىلترجع بساطتها 
 . مقرونة ببعض احلركات البسيطة اليت تناسب األطفال

  املنافسةألعاب : 
 ، جسماين يتناسب و نوع هذه األلعاب وجمهود ، عصيبمهارة و توافق عضلي  إىلحتتاج 

 . يتنافس فيها األفراد فرديا و مجاعيا
متنافسني فال بد من توفري مجيع الشروط من قبل  أومبا أن املنافسة يشرتط توفر خصمني  اً إذ

 . أحد املتنافسني من أجل حتقيق الفوز
  سة و الذي يدعى بالنشاط الالحقي للرتبية البدنيةص النشاط الرياضي املرتبط باملدر وفيما خي

 إىلو ينقسم بدوره  ، ية و حمقق نفس أصدائهاه يعترب أحد األجزاء املكملة لربنامج الرتبية البدنفإن
 ( 1) . نشاط خارجينشاط داخلي و 

                                                 

 40-39ص  ، د . ط ، الرياضية للخدمة االجتماعيةالتربية  خطاب ، زو كي : ( 1)  
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وذلك باالستناد على  ، أنه ميكن تقسيم األنشطة الرياضية بطرق كثريةب ( اخلويل)  رأى فقد
طبيعة  . ( مجاعي -زوجي -فردي )  عدد املمارسني ، عدد من األسس التصنيفية وعلى سبيل املثال

توقيت  . ( أسلحة –مضارب  -كرات)  األداة املستخدمة . ( دجلي –ماء  - مالعب)  الوسط
 ( 1)  : إىلالرياضية تقسيم األنشطة  إىلباإلضافة  ، ( شتوية -صيفية)  املمارسة

 : الرياضات الفردية ومنها : الأو 
 اجلمباز . 
 السباحة والغطس . 
 ( العاب القوى)  مسابقات امليدان واملضمار . 
  ( اجلري على اجلليد-ق على اجلليدالتزحل)  فردية شتويةرياضات . 
 ( القوس والسهم -الرماية  –ال رفع األثق -اجلولف)  رياضات فردية أخرى . 

 : الرياضات الزوجية و منها: ثانيا
 ( اخل. . . . اجلودو -املصارعة  –ة املالكم -املبارزة)  املنازالت . 
 ( اخل. . . . الريشة الطائرة - لةو اطتنس ال -التنس )  العاب املضرب . 

 : الرياضات اجلماعية : ثالثا
 ( اخل. . . كرة الطائرة  -كرة اليد  -كرة السلة  -مكرة القد)  األلعاب . 
 ( اخل. . . السباحة التوقيعية -جديفالت -كرة املاء)  رياضات مائية . 
 ( اخل. . . الطوق -الصوجلان  -لشريطا)  اجلمباز اإليقاعي . 

 : النشاط الرياضي خصائص
 : يتميز النشاط البدين الرياضي بعدة خصائص متنوعة منها

النشاط البدين عبارة عن نشاط اجتماعي وهو يعرب عن تالقي كل متطلبات الفرد مع  -
 . متطلبات اجملتمع

 . األساسييلعب البدن و حركاته الدور  والرياضي خالل النشاط البدين  -

                                                 

 378ص  ،  3، ج  3، ط  أصول التربية البدنية اخلويل : ( 1)  
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 . تنافسأصبحت الصور اليت يتسم هبا النشاط هو تدريب مث  -
درجة كبرية من املتطلبات  إىلالرياضي  وأركان النشاط واملنافسة الرياضيةحيتاج التدريب  -

يؤثر اجملهود الكبري على يسر العمليات النفسية للفرد ألهنا تتطلب درجة  ، واألعباء البدنية
 . عالية من االنتباه والرتكيز

الفشل  أوالنجاح  أواهلزمية  أووع من أنواع النشاط اإلنساين أثر واضح للفوز ن وجدال ي -
مباشرة مثلما يظهره النشاط الرياضي باستقطاب مجهور غفري من املشاهدين واضحة و  بصورة

مفيدة تساعد كما أنه حيتوي على مزايا عديدة و  ، ةدث يف كل فروع احليااألمر الذي ال حي
حىت يستطيع إخراج العبق الداخلي واالسرتاحة من  ، جمتمعو مع حميطه  الفرد على التكيف

 ( 1) . عدة حاالت عالقة يف ذهنه
 : دور االسرة في تحفيز األبناء للمشاركة في النشاط الرياضي

عدة مهام  إن هناكألسرة دور كبري يف دفع وتوجيه األبناء ملمارسة األنشطة الرياضية حيث ل     
 ( 2):  ميكن أن تقوم هبا األسرة لغرض حتضري األبناء حنو األداء الرياضي مع على النحو التايل

قيام العائلة خاصة اآلباء واألمهات بتثقيف األبناء والبنات بالفوائد واالجيابيات الصحية  -
 تغيري اآلراء إىلعائلة مبادرة الو  ، ب واألنشطة الرياضية املختلفةوالرتبوية اليت تتلخص هلا األلعا

واألفكار واملعتقدات اليت مجعها البعض إزاء الرياضة والرياضيني هذه اآلراء واملعتقدات اليت 
 . جاءت نتيجة الظروف واملالبسات الصعبة اليت مر هبا اجملتمع

اعتماد العائلة أساليب الثواب والعقاب مع أبنائها بالنسبة ملواقفهم وممارستهم الرياضية  -
فالعائلة احلريصة نستطيع مكافأة وتقومي األعضاء الذين يسامهون يف األنشطة  ، والرتوحيية
ويقفون ضد الربامج واألنشطة الرياضية اخلاصة  ، ويتهربون من التزاماهتا وضوابطها ، الرياضية
 . والعامة

مبوجبها  مشاركة العائلة يف وضع الربامج الرياضية املختلفة لألبناء وحتضريهم على العمل -
 . وربطها باألهداف العليا للعائلة

                                                 

 19ص  ، د . ط ، التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات عبد اخلالق : ( 1)  
 213-212ص  ، د . ط ، علم النفس الرياضي عالوي : ( 2)  
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الرياضية  ضرورة قيام العائلة بتوفري املستلزمات الرياضية اليت حيتاج إليها األبناء كاملالبس -
والكرات والنقود اليت تساعدهم على املشاركة يف األلعاب واملسافات والبطوالت احمللية 

 . والدولية
قات الفراغ يف أو قات العمل و أو جدول زمين يوازن بني أبنائها على رسم  ثقيام العائلة حب -

قات الفراغ يف ممارسة األنشطة أو قات الفراغ والرتويج مع استثمار أو الرتويج مع استثمار 
اجتاهاهتم وأعمارهم ومستوياهتم االقتصادية و الرياضية اليت تتالءم مع أذواقهم وميوهلم 

 . واالجتماعية
ماعات احمللية ومنظمات الطالئع والفتوة والشباب يف تنظيم قيام العائلة بالتنسيق مع اجل -

 . األنشطة الرياضية واالستفادة من التسهيالت الرياضية والرتوجيية املتاحة
 : الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي

وقد عمل  ، من الضروري إجياد حافز ودافع لدى الطالب للمشاركة يف األنشطة الرياضية إن
حيث  ، الباحثني يف هذا اجملال بشكل حثيث لتحديد دوافع الطالب يف املشاركة باالنشطة الرياضية

وذلك نظراً الهداف النشاط الرياضي حيث قسم  ، تتميز الدوافع املرتبطة باالنشطة الرياضية بالتعدد
    ضح كل منأو حيث  ، مباشرة وغري مباشرة إىلالباحثني هذه األهداف من خالل طريقة حتقيقها 

 : إىلالدوافع حسب اهلدف من ممارسة النشاط الرياضي  ( حاج ، مشاين) 
 : وهي تتلخص يف : الدوافع املباشرة للنشاط الرياضي

 واالشباع كنتيجة للنشاط البدين والرياضي ، اإلحساس بالرضا . 
 الصعبة الشعور بالراحة وذلك نتيجة للتعلب على التدريبات البدنية والرياضية . 
 زيادة الشجاعة لدى الطالب وهذا ما يتطلبه تنفيذ بعض األنشطة الرياضية . 
 الشعور باملتعة المتالكهم املهارة والرشاقة يف تنفيذ األنشطة الرياضية . 

 : ما بالنسبة للدوافع الغري مباشرة فتتلخص يفأ
 العمل على اكتساب اللياقة البدنية والصحة . 
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  ى القدرات للطالب ومستوى انتاجيتهم من خالل ممارسة األنشطة املسامهة يف رفع مستو
 ( 1)  . الرياضية

 : معوقات مشاركة طالب المرحلة الثانوية في المشاركة باألنشطة الرياضية
عدد كبري من  إن هناك إىللألسرة دور كبري يف تشجيع أبنائها للمشاركة يف األنشطة الرياضية  أنكما 

ومن خالل مراجعة  ، املعوقات اليت حيول دون مشاركة طالب املرحلة الثانوية يف هذه األنشطة
الدراسات السابقة املتعلقة بالتعرف على املعوقات والعوامل املؤثرة يف احجام الطالب من املشاركة يف 

حتديد األسباب املتعلقة  ىلإإجراء دراسة هدفت   ( جربيل وآخرون)  فقد قام ، األنشطة الرياضية
 الثانوية مبحافظة اإلسكندرية عن املشاركة يف أنواع النـشاط الرياضـي باملدرسـة بإحجام طالبـات املرحلـة

عن أن  وأسفرت نتائج الدراسـة ( النشاط اخلارجي ، النشاط الداخلي ، درس الرتبية الرياضية) 
ممارسة النشاط الرياضي  مستوى إلحجـام الطالبـات عـنالبعدين؛ االجتماعي واالقتصادي مها أعلى 

 ( 2) . مث الديين مث الرتوحيي ثـم االنفعـايل ، يليهما البعد الثقايف
اجلامعة األردنية  معرفة أسباب عزوف الفتيات يف إىلدراسة رمت  ( عويدات وآخرون)  وأجرى

تسهم يف عزوف الطالبات عن  يـسةعن ممارسة األنشطة الرياضية وقد حدد الباحثون ستة أبعاد رئ
 ( املعريف ، الديين ، االقتصادي ، األكادميي ، االجتمـاعي ، البعد النفـسي)  ممارسة الرياضة وهي
اليت تعد مسؤولة عن عزوف أفراد العينة من طالبات  أن العوامل الواضحة إىلوتوصلت الدراسة 

 ( 3)  . العامل الديين مث االجتماعي مث االقتصادي إىليف أقواها  السنوات األربع املختلفة تعزى

                                                 

البديني الرياضي التربوي في تنمية التفاعل االجتماعي لدى تالميذ مستوى الثالثة  دور النشاط حاج ، و مشاين : ( 1)  
 . 45ص ، ثانوي

، د  تلميذات المرحلة الثانوية بمحافظة اإلسكندرية نحو ممارسة النشاط الرياضي ظاهرة إحجـام جربيل ، وآخرون : ( 2)  
 . ط .

  . الجامعة األردنية عن ممارسة النشاط الرياضيالفتيات في  سـباب عـزوف عويدات ، وآخرون : ( 3)  
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عدم مـشاركة طالبـات  إىلحتديد العوامل اليت قد تؤدي  إىلدراسة هدفت  ( اهلتمـي)  وأجـرى
مشاركة  عوامل تؤثر يف هناك أنوكان من نتائج الدراسة  ، الثانوية يف درس الرتبية الرياضية املرحلـة

 ( 1)وعوامل أسرية ، (املدرسية اإلدارة) عوامـل مدرسـية ، وهي عوامـل اجتماعيـة ، الطالبات يف الدرس
عزوف الطالبات  إىللألسباب اليت تؤدي  بإجراء دراسة هبـدف التوصـل ( اجليب)  وقامت

عوامل عـدة  هناك أنوكان من أهم نتائج الدراسة  ، الرياضي بـالبحرين عـن املـشاركة فـي النـشاط
 لطالبات بالبحرين عن املشاركة يف النشاط الرياضي أمهها عوامـل تتعلـق بنظـام عـزوف إىلتـؤدي 
 ( 2) . وعوامل تتعلق بالقيـادة ، وعوامل اجتماعية ودينية ، الدراسة

حتديد الصعوبات اليت تواجه طالبات مرحلة التعليم الثـانوي  إىلبدراسة هدفت  ( نـاجي)  وقـام
فروق ذات  وجود إىلوقد أشارت نتائج الدراسة  ، النشاط الرياضي مبحافظة الزرقاءأثناء ممارسة  فـي

واالجتماعيــة  ، ـسيةوالنفـ ، والبدنيـة ، اجملاالت الـصحية إىلداللة إحصائية يف الصعوبات املنتمية 
 ( 3)  . والدينيــة

 noitycid  lacisyhP البدنية التربية  : المحور الثاني
 : مقدمة

وتأخذ يف اعتبارها تنمية شخصيته وتربيته تربية  ، الفرد بشكل متكامل إىلن الرتبية احلديثة تنظر إ    
  واالجتماعية ، والعقلية ، من خالل العناية جبميع جوانب شخصيته اجلسمية ، متكاملة ومتوازنة

تربية الفرد  إىلوتعترب الرتبية الرياضية جزء من الرتبية العامة اليت هتدف كذلك  . واخللقية ، والنفسية
حتسني  إىلفهي نظاما تربويا يهدف ،  عقليا ونفسيا واجتماعيا مع الرتكيز على اجلانب اجلسمي

األداء اإلنساين العام من خالل إشكال متعددة من األنشطة البدنية املخططة اهلادفة تنمي يف الفرد 
 . والقيادة ، والنظام ، والصرب ، والطاعة ، تعاونالوغرس روح  ، واحليوية ، القوة والصحة

                                                 

اشتراك تلميذات المرحلة الثانوية بدولة قطر في درس  راسة تحليلية لبعض العوامل المـؤثرة علـى عـدمد اهلتمي : ( 1)  
 . التربية الرياضية

 . الخارجي بدولة البحرينالنشاط الرياضي  زوف طالبات المرحلة الثانوية عن االشتراك فيع اجليب  : ( 2)  
 . الثانوي نحو ممارسة النشاط الرياضي في محافظة الزرقاء لصعوبات التي تواجه طالبـات مرحلـة التعلـيما ناجي : ( 3)  
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حقيقة هذا املفهوم وما قد ينبين عليه من  الرتبية البدنيةوقد يظلم الكثريون ممن جيهلون معىن 
والذي حصره العوام من الناس بتلك املشقة الذي  ، عرب هذا املصطلح إىلفوائد واهداف ال تتحقق 

يبذهلا الفرد بال فائدة حقيقية تعود عليه وعلى احمليطني به سوى ببعض اللهو وهلكة النفس واهانة 
ن املنصفني هلذا املصطلح قد علموا حقيقة هذا املفهوم ويكفي هذا املفهوم وضوحًا ملن أ إال ، الذات

 ( 1)  . بكل ما حتمل هذه الكلمة من معان ( الرتبية ) جيهل حقيقته اقرانه مبصطلح

حصة من احلصص اليومية  أو ، جمرد مبحث من مباحث املنهاج املدرسي الرتبية البدنيةومل تعد 
ميارسه  ، كما اهنا مل تعد عبارة عن نشاط رياضي  ، اليت حتتل حيزاً زمنياً يف اجلدول الدراسي فحسب

قات أو مترينات لتحريك أعضاء اجلسم بصورة متكررة ويف  أواجلماعة على شكر تدريبات  أوالفرد 
 ( 2)  . جمرد اكتساب مهارة حركية معينة أومتنوعة بغرض التقوية العضلية 

تؤثر يف حياة الفرد  الرتبية البدنيةف ، ن املفهوم احلديث للرتبية البدنية أكرب من ذلك بكثريبل إ
 . ويف البيت واملدرسة ومكان العمل ولذلك فهي مكملة للرتبية العامة ، يف شىت امليادين

سع بكثري مما ميكن ان يعرب عنه للداللة على احلياة أو كتعبري هو  الرتبية البدنيةويعترب مفهوم 
كما ان هذا التعبري الواسع هو أقرب   ، الرياضي أواليومية إذا قورن بأي تعبري اخر كاإلعداد البدين 

ال الرتبية فالرتبية الرياضية تعد جزءًا واساسًا من الرتبية الشاملة إذا توفر القائد املشرف املؤهل جم إىل
 ( 3 ) . يف جعل حياة الفرد غنية وسعيدة

 : ومهاالرتبية البدنيةالرتبية الرياضية هلا مبدأين أساسيني لفلسفة  أن إىلوميكن اإلشارة هنا 
 . بنشاط العضالت الكبرية والفوائد اليت قد تنجم عن هذا النشاط تعين الرتبية البدنيةان  : الً أو 

االسهام يف صحة ومنو الطفل حىت يستفيد بأكرب قدر ممكن من عملية الرتبية دون ان يكون  : ثانياً 
 ( 4)  . هناك عائق لنموه

                                                 

الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية والرياضية في تطبيق الجانب العملية لمساقات الجمباز  ياسني : ( 1)  
 23ص  ، األقصىبجامعة 

 29ص  ، 1، ج  3، ط  أصول التربية البدنية : الخولي 2)  
 14ص ،  المشكالت والمعوقات التي تواجه معلم التربية الرياضية المبتدئ بالمدارس الحكومية في قطر مسمار : ( 3)  
الجانب العملية لمساقات الجمباز الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية والرياضية في تطبيق  ياسني : ( 4)  

 23ص  ، بجامعة األقصى
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 :التربية البدنيةتعريف 


للرتبية الرياضية ومن هذه مفهوم واضح باحثني قد عملوا على حتديد تعريف هناك عدد من ال
وهي نظام  ، هنا "جزء متكامل من الربنامج الرتبوي الكليأاعتبار الرتبية الرياضية على  ، التعريفات

 ( 1 ) . تربوي يسهم اساساً يف منو ونضج االفراد من خالل اخلربات احلركية"

طريق األنشطة املختارة  وتعرف ايضًا باهنا "هي اجلزء املتكامل من الرتبية العامة الذي يتم عن
على أسس علمية واليت يتم تطبيقها حتت قيادة رشيدة للمسامهة يف حتقيق النمو الشامل واملتوازن 

 ( 2 ) للفرد"

 ةالتطبيقيل الذراع الذي ميثو  املكمل للرتبية العامةوالفاعل و وتعرف ايضًا باهنا "ذلك اجلزء املهم 
 أنثى أووهي عبارة عن تلك املمارسات البدنية العملية املقننة اليت ميارسها الفرد سواء كان ذكرا  ، هلا
ى حتقيق االكتفاء ليما وقادرا علس هاظ عليدار مراحل العمر للحفى ممل للفرد علاالشف النمو دهب

 ( 3)  . "لقيام مبهام احلياة على أكمل وجهالذايت ل

 :التربية البدنيةأغراض 
بل كان النشاط  ، مل تكن الرياضة وممارسة النشاط الرياضي يومًا عبارة عن ممارسة عشوائية    

كيف  ، حمددرض غ ويسعى لتحقيق ، الرياضي وال زال حىت وهو يف قمة عشوائيته حيمل هدف ما
 داجلسة على قعليه مش ما وهو أمر وفعل ينبينيهلني ال ساط الرياضي أمر ليس بالنشال وممارسة ا

غرض  وتسعى لتحقيق ، ساميادفا ط الرياضي وال زالت حتمل يف طياهتا هالذلك كانت ممارسة النش
ل حيمو  ةتربوي ظالل مؤسسةيف  أوبأن النشاط الرياضي حني ينطوي حتت  ( ياسني)   ويعتقد ، ما

 ( 4)  . أكربه فال بد وأن يكون الغرض من الرتبية البدنيةاسم 

                                                 

 35ص  ، د . ط ، مناهج التربية البدنية المعاصرة اخلويل ، و الشافعي : ( 1)  
 53ص  ، منهاج التربية الرياضية أبو هرجة ، و زغلول : ( 2)  
في تطبيق الجانب العملية لمساقات الجمباز الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية والرياضية  ياسني : ( 3)  

 24ص  ، بجامعة األقصى
الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية والرياضية في تطبيق الجانب العملية لمساقات الجمباز  ياسني : ( 4)  

 23ص  ، بجامعة األقصى
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التوفيق بني القوة  إىلهتدف ديث مبفهومها احل الرتبية البدنيةبأن  ( نةاحملاس)  لذلك فقد رأى
فالتمرينات البدنية تنمي يف الفرد النشاط ع الكامنة داخل الفرد ليسعد يف حياته ويكون فعاال يف اجملتم

العناية وم اجتاها قويا حنو وأهنا تتجه الي ، تقراملسوه واحليوية وتكسبه الصحة حنو العناية جبسمه ومن
وقد  ، وهمن كل مرحلة من مراحل ئ يفم الناشا رشاقة اجلسة مبا فيهيمي واللياقة البدنبالكمال اجلس

عناية بالصحة واحلياة فال ، من الناحيتني البيولوجية واالجتماعية ل كثريةات عوامذه االجتاهاختذت ه
 فإنذلك النفس ولة بهنا تنمي الثقاحلياة الصحية أل إىلهي األساس و رد عادة الفر يف ساملنظمة هلا اث

ومنو  ، والنمو العقلي ، والنمو احلركي ، كثرية ومتعددة منها النمو البدين  الرياضية الرتبية أغراض
 ( 1)  . العالقات اإلنسانية

حلد األدىن من النشاط الذي يضمن له حيافظ االنسان على ا أنبأنه ال بد من  ( ياسني)  ويرى
ماد االعت أو لغريه احلاجةدون  عاتقه على امللقاة احلياة مبتطلبات القيام على املقدرة مناحلد األدىن 

سف الشديد واليت ولأل ، ةاآللحىت  أومن املخلوقات األخرى  أو ، جنسه ن بينرين معلى اآلخ
 فيها جيادلة ال احلقيق هذهومبا أن  ، %100 بنسبة اإلنسان ختدمتطيع أن دمت لن تسمهما تق

يتم إال  وهذا ال ، نسلهو أن جيد الطريقة اليت حيفظ فيها نفسه وجنسه  انكان ال بد لإلنس  ، الناقع
 يعتمداجلسم السليم الذي و  الصحة على حفاظا،  النشاط من الدائم القليل ممارسةمة على و اباملد
العام بإجيابية على النشاط  ينعكس الذي الفردي النشاطة ممارس عرب ، املستطاع قدر الذات على

الق اخل نعم اإلنسان يرتكالقول بأن  السذاجة من بأنه علما ، للمجتمع املتينةالصحة العامة واملناعة و 
وهذا يعين أن يتبىن  ، تصلح يف زمن احلداثةال  اليت للبدائية والعودة الزمان مراحل عرب له سخرها اليت

 واضعاواحلدث  املرحلة حبسب وأفضل ىلأو  هو ما يغلب بأن ، ذاته على احلفاظ يف الوسطية اإلنسان
هذه القاعدة  أوال يستخدم يفىن و ميوت" فلعل هذا الشعار  الذي العضوعار "بني عينيه دائما ش

و  الصحةمن  حاجتهه ل حيفظ الذي املقبولو  املعقول للنشاط اإلنسان ممارسةتكون سببا يف 
ال قمة النشاط مينعها قمة التطور التكنولوجي و  املوت الذي ال صفر ساعة تأيت حىت ، االستمرارية

 ( 2)  . اإلنساين

                                                 

 14ص  ، د . ط ، تعليم التربية الرياضية احملاسنة : ( 1)  
الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية والرياضية في تطبيق الجانب العملية لمساقات الجمباز  ياسني : ( 2)  

 25ص  ، بجامعة األقصى
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 :التربية البدنيةاألهداف العامة 
الفرد تنمية متكاملة  تنمية إىلا هتدف فإهن ، ركنًا من أركان الربنامج الرتبوي العام الرتبية الرياضية     

هتدف  ، ال يف اجملتمعفعا ليصبح عضواً النواحي الصحية والنفسية والعقلية واالجتماعية والنهوض به 
وتعترب  ، متكاماًل نافعًا يف جمتمعه تنمية متكاملة من مجيع اجلوانب ليصبح عضواً  إىلالرتبية الرياضية 

ميكن بأي حال من االحوال عزهلا عما  ال أن أهدافها إىلإضافة  ، جًزء ال يتجزأ من الرتبية الشاملة
  ( 1) .تتمحور حول إعادة الفرد للحياة االجتماعية مل من أهداف واليتيصبو إليه النظام الرتبوي الشا

للوقاية  غرس العادات الصحية والقوامية السليمة إىل"وعادة تسعى الرتبية الرياضية يف املدارس 
تنمية الثقافة  ىل للمهارات احلركية من خاللو فضاًل عن اكتساب التوافق األ ، من العادات اخلاطئة

واللعب اجلماعي  واإلحساس باجلمال احلركي مع االهتمام بالتنشئة االجتماعية السليمةالرياضية 
 ( 2 ) . لتنمية روح اجلماعة"

الرتبوية  هتيئة للرتبية يف فلسطني واليت ترمي اىلوتنبثق العامة للرتبية الرياضية من األهداف العامة 
  البدنية)  حتقيق التنمية الكاملة والشاملة واملتكاملة لشخصياهتم علىاملالئمة ملساعدة املتعلمني 

 : األهداف التالية حتقيق إىلالرتبية الرياضية ترمي  فإنومن هذا املنطلق  ، ( والوجدانية ، والعقلية

الصاحلة  غرس القيم واملبادئ الدينية واخلاطئة والوطنية يف نفوس الطلبة والرقي مبفهوم املواطنة .1
 . لديهم

 . إكساب الطلبة املعلومات والعادات الصحية السليمة إىلحتقيق الصحة العامة والسعي  .2
املختلفة مبا  مبستوى اللياقة البدنية لدي الطلبة من خالل تنمية عناصر اللياقة البدنية االرتقاء .3

 . ويتناسب مع مراحل النم
 . الفردية واجلماعيةتنمية العالقات االجتماعية من خالل العمل اجلماعي باأللعاب  .4

                                                 

دراسة )  تأثير أساليب التدريس على تعليم المهارات الحركية في حصة التربية البدنية والرياضية بديدة ، و شبيبة : ( 1)  
 16ص ،  ( مقارنة

ن في تحسين كفايات معلمي التربية الرياضية في المدارس الحكومية بمحافظة يدور المشرفين التربوي أبو جامع : ( 2)  
 60ص   ، غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة
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قيادة وال تعاونالتنمية العالقات االجتماعية من خالل العمل اجلماعي باأللعاب املختلفة مثل  .5
 . والتبعية وحتمل املسؤولية

 . إكساب الثقافة والوعي الرياضي كجزء من الثقافة العامة .6
قات أو  الستفادة منالتمتع الكامل بالنشاط البدين والرتبوي للطلبة حسب ميوهلم وهواياهتم وا .7

 . الفراغ
واحلركية  الرتاث الشعيب الفلسطيين عن طريق ممارسة الدبكات واأللعاب الشعبية علىاحملافظة  .8

 . واملسامهة يف تطويرها
  الوطنية تاملنتخبايف  لإلشرتاكاالهتمام باملتفوقني رياضيًا ورعايتهم وذلك من أجل إعدادهم  .9

(1 )  
 : وهي ،الرتبية البدنيةهداف أعدد أخر من  إىل ( زغلول وفهيم)  ويشري كل من

 . إمدادهم باملهارات اجلسمانية املفيدة -
 . سليم بشكل وتنمية النمو اجلسماين النمو حتسني -
 وتنميتها البدنية اللياقة على احملافظة -
 . احلركة وتفهم أساسيات املعرفة تعليمهم -
 . املواقف خمتلف يف احلركات معرفة على قدرهتم -
 . العامة البدنية اللياقة على للحفاظ الرياضية التمرينات ممارسة استمرار على القدرة تنمية -
 . االجتماعية املهارات معرفة تعليمهم -
 . االبتكارية قدرهتم حتسني -
 . للحركة املختلفة األشكال أداء على القدرة حتسني -
 ( 2)  التقدم يف والرغبة الشخصية الشخصي التقييم على القدرة تنمية -

                                                 

ر جامعة األقصى وجامعة عين شمس بجمهورية مص ، واقع اعداد معلم التربية الرياضية بجامعة األقصى :  أبو سامل ( 1)  
 74ص  ، العربية

معوقات المشاركة اإليجابية في حصة التربية البدنية لدى تالميذ ثانوية مالك بن بني  عبد القادر ، و سبوية : ( 2)  
 19ص  ، الرويسات
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على غرار كل الربامج للمواد الدراسية املختلفة ال بد أن تكون هناك ميكن إضافة ايضًا بأنه 
يف أجسامهم، كما أهنا ميكن أن تساعد على  الطالبأمهها حتكم  للعالرتبية البدنيةأهداف ملادة 

أهداف  فإناالجتماعية وبصفة عامة  التنشئةاالندماج االجتماعي وهنا تلتقي مع أحد أهم أهداف 
  . هذه املادة هي تنمية قدرات كامنة لدى املتعلمني يف جماالت خمتلفة

  : من الناحية البدنية 
تلك  هيالرتبية البدنيةتلك اليت يعرفها أغلبية الناس حول أهداف  أوإن األهداف القريبة 

األهداف اليت ختاطب اجلسم، وهذا صحيح فهذه املادة تساعد على حتسني القدرة املرفولوجية 
من أجل التحكم يف اجلسم، كما أهنا تستطيع أن تساعد الفرد على اكتساب  واحلركيةوالفيزيولوجيـة 

ومن  (1) . احليوية والنشاطم االهنيار البدين، وجتديد و اأن تق ميكنكمـا   . لياقة بدنية، واحملافظة عليها
هذا اجملال مثل املشي واحلركة بأنواعها  يفمؤشرات ذلك ميكن القول أهنا تكسب مهارات عديـدة 

كل هذه املهارات عليها   . اليوميةوالرفع والدفع واحلمل وجل أنواع النشاط البدين املسـتخدم فـي احليـاة 
التعب عند  مةأو مقة اليومية مبا فيها احليـاة املهنيـة مثـل أنت تنعكس إجيابًا على مردود الفرد يف احليا

استخدام قوته يف جمال مهنيته ؛ وميكن القول بأهنا تقلل من اإلنفاق على الصـحة العامـة وذلـك 
النشاط البدين الرياضي بالوقاية من العديد من األمراض املختلفة خاصة يف الوقت الراهن  الرتباط

واملهتمون بالصحة العامة بضرورة قيام الفرد بأي نشاط بدين رياضي نظراً  عموماً حيث ينصح األطباء 
  ألمراض املتفشية يف العصر احلديثحدوث العديد من ا قبلألمهيته على الصحة كجانب وقائي 

  . كالسمنة و السكري وغريمها
  : يف اجلانب االجتماعي والثقـايف 

نرى اليوم  حيث ، والثقايفوالرياضة، فـي اجملـال االجتمـاعي ملادة الرتبية البدنية  ىهناك أمهية كرب 
عن طريق  وذلكأمهية الرياضات املختلفة يف معرفة الشعوب والعادات والتقاليد ملختلف اجملتمعـات 

  . املنافسات الرياضية املختلفة
يعطي مالمـح  الطالبانب االجتماعي هلذه املادة فكثرياً ما يظهر احلديث عن اجل إىلعدنا  وإذا

حجرة يف الرتبية البدنية والرياضية، ما كان ليظهرها يف حصة نظرية ملادة أخرى  حصةشخصـية فـي 
أنه يستخدم أساليب خمتلفة يف التعامل مع زمالئه ومع معلمه  أمههاالدراسة وذلك لعدة أسباب لعـل 

                                                 

 366ص  ، 1، ط حقوق االنسان وحقوق الطفل في التربية البدنية والرياضية الشافعي : ( 1)  
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تدريبية خاصة نشاط ففي حصة  والفصحىعكس استخدامه يف القسم ألسلوب اللغة األكادمييـة 
تزداد  الطالبأن  كمارياضي تكون هناك أساليب خمتلفة يف التعامل تفرضها طبيعة هذا النشـاط،  

 مثلكما تربز العديد من املهارات االجتماعيـة   . دافعيتهم إلجناز ما هو مطلوب منهم يف هذه احلصة
إن هذه العمليات االجتماعية سيكون من الصعب ظهورها عند  إذ . والتنافس والصراع تعاونال

 (1) .تنافسية ملادة الرتبية البدنية أوتدريسية  حصةخارج إطار  الطالب
تستطيع أن تنمي قيماً اجتماعية وثقافية كتنمية اجلانب الدميقراطي حيث  بية البدنيةمادة الرت  إن

يستطيع أن منهزمًا وبالتكرار  أو( يف ختصص رياضي معني أنه ميكن راحبًا الطالب) الالعبيقتنـع 
تعصب ومن هنا تكمن أمهية هذه املادة يف  أواللمنافس دون عقدة  بتفوقر درجة أنه يّقـ إىليصل 

على التخفيف من التوترات واخلالفات اليت ميكن  الطالبهذا اجملال وهبذا املعنـى ميكـن أن تسـاعد 
عالقات اجتماعية بني األفراد وبفضل  بنـاء إىلاجملموعات وبالتايل الذهاب  أوبني الفرق أن تنشب 

 . هذه الثقافة الرياضية يتحقق الوعي وحتقق ما يسمى بالروح الرياضـية والفـوز والنجاح
  : يف اجملال النفسي 

ملادة الرتبية البدنية والرياضة أمهية كبرية يف اجملال النفسي بدًا بالرتبية ومرورًا بالدافعيـة وهي كلها 
معاين نفسية تنبع من نفسية التلميذ، ولكن قبل ذلك ميكن تتبع أمهية النشاط البدين وأمهيته على 

ملالعب وهم يقومون باللعب ا أوالـنفس مـن األلعاب واحلركات اليت يقوم هبا األطفال يف الشارع 
ز الصراعات النفسية و اة النفسية وجتحوميكـن القـول بـأن الرياضة تعترب أحد دعائم الص . بـالكرة

كثرية   اً ة بالنفس وتساعد الفرد على التحمل واالجتهاد، ويف أحيانثقواالحنرافات، كما أهنا قد تنمي ال
وتعمـل تنميـة مفهـوم الذات وإشباع حاجات نفسية ز األنانية والعمل مع الفريق، و اتساعده على جت

 (2)  . خمتلفة
  : من الناحية العقلية 

إن ممارسة الرياضة ميكن أن تساعد الفرد على اكتساب أساليب التفكيـر الـواقعي نتيجـة 
للمارسة الواقعية، فاملمارسة الرياضية ال تقتصر على احلركات البدنية بل يفكر أيضًا على املمارس 

  . ليهاالقوانني اليت حتتكم إ أوللرياضة أن ينمـي مفاهيم خمتلفة منها ما يتعلق بتاريخ اللعبة 
                                                 

 197ص  ، البدنية والرياضية واهميتهما في التنشئة االجتماعيةمادة التربية  امحد : ( 1)  
 113ص  ، د . ط ، االتجاهات الحديقة لدراسة مناهج التربية الرياضية عبد اهلل : ( 2)  
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  : من الناحية الرتبوية 
على تنمية شخصية متكاملـة عـن طريق تزويد الفرد  الرتبية البدنيةميكن احلديث هنا على تأثري 

مبجموعة من اخلربات املختلفة ميكن أن تظل معه حىت يف حياته املهنية واالجتماعية الحقـاً كمـا ميكن 
خصية متكاملة يف اجملال النفسي واالجتماعي احلديث أيضًا من اجلانب الرتبوي على تكوين ش

  . وغريها
ال يتجزأ من العملية التعليمية ككـل  ايف اجملال الرتبوي ميكن اعتبارها جزءً  الرتبية البدنيةإن أمهية 

 إىلتساعد من جانبها يف تنمية بعض القدرات خمتلفة جاء احلديث عنها سابقًا تضاف  وهي
املنهج الرتبوي، وحىت الدين اإلسالمي حث عن وجوب االعتناء  ينشدهااألهـداف الرتبويـة التـي 

 (1). والرماية وركوب اخليل السباحةبالبدن ولبدنك عليك حق، ودعا اإلسالم بـتعلم 

 الرتبية البدنيةه ميكن احلديث مثاًل عن درس فإن الرتبية البدنيةأمهية ومميزات مادة  إىلعدنا  وإذا
التوافق والتكيف وذلك من خالل وجود التالميذ يف مجاعات يتم بينها  إىلحيث يؤدي هذا الدرس 

من شأنه أن ينمي العديد من املهارات االجتماعية وحىت بعض السمات األخالقيـة  وذلكالتفاعـل 
 ، وتنمية روح الشجاعة بالصداقة،والشـعور  مثـل الطاعة يف بناء  وهلذه الصفات دورًا كبرياً  (2)

 معلم إىله جيب علينا التطرق أيضًا فإننفسها  باملادةشخصية متكاملة، وإذا كان هذا احلديث يتعلـق 
منهجه الرتبوي، وعليه جيب أن يتصف  وحىتوذلك من خالل مميزاته وتكوينـه  الرتبية البدنيةمادة 

معارف هامة حول  اكتساهبممبميزات لكي حيقق أدوارًا خمتلفة يف عالقاته مع التالميذ مـن حيـث 
هلم  قدوةاملادة والتخصص بصفة عامة وتنمية بعض املهارات وإن يكون مربيًا مهذبًا حىت يكـون 

 ، ويبتعد عن الكذب واخليانة واالحنالل وغريها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالذي يشرف  (3)
بالقول والفعل واملالحظة داخلياً جيب أن يكون مقتنع هبا ألن املتعلم يأخذ  الرتبيةعلـى عمليـة 

 ، وخارجياً  بالتالميذ وخاصة وأهنم مراهقني وهذا ليس  املعلمعالقة  عنومن هنا يـأيت احلـديث  (4)
لعل أمهها طريقته يف التعامل مع  املختلفةباألمر السهل يف كل األحيان ويرتبط بالعديد من العوامل 

                                                 

 116ص د . ط ،   ، التربية البدنية وبناء األجيال في ضوء االسالم اجلندي : ( 1)  
 96ص  ، د . ط ، التربية البدنيةنظريات وطرق  بسيوين واتلشاطي: ( 2)  
 22ص  ، د . ط ، شخصية المعلم واداءه في ضوء التوجيهات اإلسالمية راشد : ( 3)  
 633ص ،  2، ج  3ط  ، تربية األوالد في االسالم علوان : ( 4)  
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 للمراهق إذ واالجتماعيةة وذلك من خالل املميزات النفسية التالميذ ومدى اطالعه وفهمه عن املراهق
ذلك كما أشرنا  وحيدداملنشط األساسي ملواقف التالميـذ فـي احلصـة  الرتبية البدنيةمادة  معلميعترب 

 إىلعلى طبيعة املعاملة اليت تنشأ بينهم، فإذا كانت مقبولة من طرف التالميذ واستطاع أن يتسلل 
يف املدرسة  أوونفوسهم كان لذلك األثر اإلجيايب على سلوكاهتم ليس فقط يف إثناء احلصة  عقوهلم

معاملته طريقته و  اجدران املدرسة وحىت يف حياهتم االجتماعية، أما إذا مل يتقبلو  خارجولكن رمبـا حتـى 
ر لكي نية والتوتأن يتبىن طريقة أخرى كالعمل على ختفيض العدوا عليه اً النفـور، وإذ إىليؤدي  فقد

 (1) . يتسىن هلم متابعة دروسهم

 :التربية البدنيةحصة 
حبيث   من الوسائل الرتبوية لتحقيق األهداف املسطرة لتكوين الفرد وسيلة الرتبية البدنيةعترب حصة ت

ومهيكل أن احلركات البدنية اليت يقوم هبا الفرد يف حياته على مستوى تعليم بسيط يف إطار منظم 
  االجتماعية ، النفسيةاجلوانب العقلية  ومن مجيععلى تنمية وحتسني وتطوير البدن ومكوناته  تعمل

 ( 2)  . جمتمعه ووطنهتكوين الفرد وتطويره وانسجامه يف  وهذا ضماناخللقية والصحية 

حبيث تعتمد على امليدان التجرييب لتكوين  ، متكامل من الرتبية العامة جزء الرتبية البدنيةفحصة 
البدنية املختلفة اليت اختريت بغرض تزويد الفرد باملعارف  وأنواع النشاطاتألوان  عن طريقاألفراد 

تسهل إلشباع رغباته عن طريق التجربة لتكيف هذه املهارة لتلبية حاجاته  واملهارة اليتواخلربات 
 . ساعده على االندماج داخل اجملتمع واجلماعاتتيتعامل مع الوسط الذي يعيش فيه و و 

على حتقق أيضا هذه األهداف  ، جه املمارساتأو  كأحدالرتبية البدنيةحصة  فإنوبذلك 
  فهي تضمن النمو الشامل وامللتزم للتالميذ وحتقق حاجياهتم البدنية ، التعليميةاملؤسسات  ىمستو 

 ( 3 ) . طبقا للمراحل و ٕادراج قدراهتم احلركي

                                                 

 89، د . ط ،  ص  مشكالت المراهقة في الريف والمدن عوض : ( 1)  
معوقات المشاركة اإليجابية في حصة التربية البدنية لدى تالميذ ثانوية مالك بن بني  :عبد القادر ، و سبوية  ( 2)  

 20ص  ، الرويسات
 23ص  ، 2ط  ، طرق التدريس في التربية الرياضية : فهيمو  ، زغلول ( 3)  
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 :التربية البدنية حصة واغراض واجبات
 : ميكن تلخيص واجبات درس الرتبية الرياضية فيما يلي

 . رفع القابلية البدنية للتالميذ -1
 تعليم املهارات الرياضية إىلتطوير املهارات احلركية األساسية باإلضافة  -2
 . اإلقدام ، التضحية ، املثابرة ، تعاونال ، اخللقيةتربية الصفقات  -3
 . االجتماعيتطوير وتربية الروح اجلماعية والعمل على التكيف  -4
وهذا عن طريق  ، التخيل ، االنتباه ، الذكاء ، اإلدراك ، طوير وحتسني القدرات العقلية -5

 ( 1 ) . األلعاب والتمارين املدرجة وفق الطرق واملناهج الكفيلة لتمكني التطور

واستنادًا ملا جاء عن رواد الرتبية البدنية يف جمال  الرتبية البدنيةاما بالنسبة ألغراض درس 
أكدوا  ، ( كالرك)  ، ( هجمان)  ، ( نلو ابر )  األغراض نستدل على جمموعة منها على سبيل املثال

درس الرتبية البدنية كوسيلة فاعلة لإلسهال يف النمو املتعد اجلوانب لتالميذ ونعرض أهم هذه  أن
 (2 ):  األغراض

  : البدنية األساسية تنمية الصفات -
إن حاجة اجلسم األساسية لتطوير وتنمية الصفات البدنية ال يقتصر على التعلم يف درس الرتبية 

كان سواء  حاجتها يف احلياة العامة فالصفات البدنية ضرورية ألي نشاط إىلالبدنية   وامنا يتعداها 
صيته وتبعث يف النفس أمهية احلياة فكري فعن طريقها يأخذ اجلسم اتزانه وكذا تنموا شخ أوبدين 

 . مستوى هلذه الصفات وهبجته وسعادته ومصدر هام لراحة واطمئنان الفرد وقناعته مبا وصل إليه من
 :النمو احلركي  -

هلا مهارات حركية أو عنصرين  إىليقصد بالنمو احلركي تنمية املهارات احلركية عند املتعلم وتقسم 
 املشي ، هلا الفرد حتت الظروف العادية كالعدوأو والفطرية اليت يز أساسية وهي احلركات الطبيعية 
الفعاليات املختلفة اليت تؤدى حتت إشراف معلم وهلا تقنياهتا  أواملهارات الرياضية فهي األلعاب 

 : مهارات رياضية عندما إىلاخلاصة هبا ميكن للمهارات احلركية األساسية أن ترتقي 
                                                 

االجتماعي لدى تالميذ  االتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي وعالقتها بالتوافق النفسي :  ربوح ( 1)  
 79ص  ، اجلزائر ، 3، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة اجلزائر  المرحلة الثانوية

 91ص ، د . ط ،  في مجال التربية الرياضية سطرق التدري بسطويسي : ( 2)  
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  دمستوى بدين جي الطالبيكتسب . . . . . . . . . . . 
  مستوى توافقي عايل للتكتيك إىلأن يصل . . . . . . . . . . . 
  الفعالية أويتعلم قانون اللعبة . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . :اكتساب الصفات اخللقية والتكيف االجتماعي  -
إن الغرض الذي تكتسبه الرتبية البدنية يف صقل الصفات اخللقية والتكيف االجتماعي مقرتن 
مباشرة مبا سبقه من األغراض يف العملية الرتبوية ومبا أن درس الرتبية البدنية حافل باملواقف اليت جنسد 

 تعاونالماعي يظهر فيها الصفتني فكان لزاما علينا أن نعطي كالمها صيغة أكثر داللة ففي اللعاب اجل
عمل زميله وهذا قصد حتقيق  والتضحية  وانكار الذات حيث يسعى كل عنصر يف الفريق أن يكمل

 . الفوز وبالتايل يتم لنا وملعلم الرتبية البدنية أن حيقق أغراضه من الدرس
 . . . . . . . . . . :الغرض الصحي  -

 أوالصحة النفسية  إىلخلو اجلسم من األمراض لتصل  إىلتعددت أغراض الرتبية البدنية 
االستقرار النفسي لذا فربامج هذه األخرية غنية بفعاليتها وأنشطتها املختلفة واليت تعمل على إسعاد 

كما تبعدهم عن كثري من األمراض والعلل النفسية واالجتماعية واليت قد   ، وتفاؤهلم للحياة الطالب
 . . . . . . . . . . . القدرة على املواجهة وعدم ، تصيبهم كاالنطواء

اجللوس  أوخالل أداء التمارين  الطالبضاع أو كما تستدعي الرتبية البدنية السهر على 
 . من التطور السليم واملتزن الذي يسمح له باالستقرار النفسي الطالبوتصحيحها لتمكن 

 . . . . . . . . . . :النمو العقلي  -
ويقصد هبا التغريات اجلسمية والوظيفية والسيكولوجية حتدث  ، عملية معقدةإن عملية النمو 

دورا إجيابيا وفعاال يف  معلم الرتبية البدنيةوهي عملية نضج للقدرات العقلية ويلعب  ، للكائن احلي
وعليه نطرح التساؤل التايل و هناك عالقة  ، هذا النمو بصورة عامة والنمو العقلي بصورة خاصة

 . . . . . . . . . . . بني التعلم احلركي الذي ينتح عنه معارف حركية جديدة ارتباط
بذل جمهود بدين ومهاري بل حتتاج  إىلإن خطوات التعليم خالل دروس الرتبية البدنية ال حتتاج 

الرتكيز اجليد والرتكيز اجليد والتفكري لتعلم  الطالبلذا يطلب من  ، جمهود ذهين كبري إىلأيضا 
واألطفال  الطالبوميكن تنمية النمو العقلي لدى  ، املهارات الرياضية واليت تدل على النمو العقلي

 . . . . . . . . . . . عن طريق األنشطة الرياضية املختلفة واأللعاب الصغرية
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 : في المرحلة الثانوية التربية البدنيةاهداف حصة 
دراسية أهدافها اليت تعمل على حتقيقها من خالل الربامج  لكل مرحلةجيب أن نعلم بأن 

 الطالبتوجيه العملية التعليمية والرتبوية إلكساب  ، طرق تدريسهاو التنفيذية ملناهج الرتبية الرياضية 
من خالل  صقل املهارات احلركية لألنشطة ، باإلعداد اخلاص االهتمام ، املدرسةاخلربات داخل 

 ( 1 ) .الوجدانيةتنمية القدرات املعرفية و  ، ياضيةتشجيع هوياهتم الر  ، خارج املدرسةاملنافسات داخل و 

 . . . . . . . . . . :التربية البدنيةمهام حصة 
جه أو  وهو أحدعملية توجيه للنمو البدين باستخدام التمرينات البدنية  الرتبية البدنيةتعترب حصة 

 الرتبية البدنيةن حصة أ إذ .املدرسةعلى مستوى  واملتزن للتالميذاملمارسات اليت حتقق النمو الشامل 
 الصحي للتالميذ على مجيعجمال النمو البدين و  يف التعليميةاألغراض اليت رمستها السياسة  حتقق

الصحيحة لكيفية وضع القواعد و  ، واخلربات احلركيةعلى تكامل املهارات املستويات واملساعدة 
  السرعة ، القوة : املساعدة على تطوير الصفات البدنية مثلو  ( 2)  . ارج املدرسةخممارستها داخل و 

 . . . . . . . . . .  ( 3)  . اخل. . . املرونة ، التحمل

 ولوجيةالبي كاألسس البدنية وأصوهلااملعارف واملعلومات واحلقائق على أسس احلركة  إكساب
 املعنوية والسمات تدعيم الصفات . احلركةالتحكم يف القوام أثناء السكون و  ، اخل . . . الفيزيولوجية

تنمية االجتاهات اإلجيابية  ، لألنشطة الرياضية على املمارسة املنظمة التعود ، الالئق السلوكو اإلرادية 
 ( 4 ) . يةحنو ممارسة النشاط الرياضي من خالل النشطة البدنية املدرس

                                                 

 14ص  د . ط ، ، ةتدريس التربية الرياضي فيالمرشد  محص : ( 1)  
لتالميذ الطور األول )  الرتبية البدنية والرياضيةراسة عالقة املريب باملرتيب يف حصة د :  زوأوي حسيبة عبد الكرمي صونيا ، ( 2)  

 12ص  ( ، سنوات6-9
 14ص  د . ط ، ، ، ةتدريس التربية الرياضي فيالمرشد  محص : ( 3)  
 134ص  ، 2ط  ، تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية الرياضية : السايح  و ،  زغلول ( 4)  
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 . . . . . . . . . . :التربية البدنيةمعلم 
لقد حظي القرن احلادي والعشرين باهتمام واسع من قبل الفئات وخاصة الرتبويني ملا فرضه من 

الكثري من الدول مل  وهو الشيء الذي دفع ، جاء به من تغيريات يف شىت مناحي احلياةويف حتديات 
  ( 1 ) . تيجياً ااسرت  اً ر استثماواعتبارها  ، النهوض هبا ةاولحمو  ، جمها الرتبويةاارجعة بر 
الرتبية الرياضية  يعترب معلم الرتبية الرياضية الركن األساس من أركان العملية التعليمية يف جمالو 

 أوا التطوير تناوهلي فاملعلم اجليد حىت مع اختالف املناهج اليت ال ، ية فيهاو ااملدرسية وحجر الز 
حيث  ، يف تالميذهاملرغوب  اً ر ميكن أن حيدث أث ، مع طبيعة العصر يتمشىالتعديل بالشكل الذي 

تنظيم العملية التعليمية  تنمية القدرات واملهارات املختلفة لدى املتعلمني عن طريق علىإنه يعمل 
رياضي اجتماعي يلعبه كقائد  الدور الريادي الذي م وطرق تفكريهم هذا باإلضافة إىلومعرفة حاجاهت

كما أنه   ، صحيحة تتسم حبب الوطن يسهم يف تطوير اجملتمع وتقدمة عن طريق تربية النشء تربية
من متابعة واكتساب املعارف وتكوين  يعمل علي تسليح تالميذه بطرق العمل الذايت اليت متكنهم

 ( 2)  . واجلمالية يف أنفسهمواالجتماعية  القدرات واكتساب املهارات املختلفة وغرس القيم اخللقية
أفضل  ه يتطلب انتقاءفإنفتدريس الرتبية الرياضية مهم لبناء اجلسم وتنمية القوام والعضالت لذا 

ملعلم الرتبية  العناصر اليت تصلح هلذه املهنة واعدادها مهنيًا مبا يتناسب مع طبيعة الدور الرتبوي
  (3) . الرياضية

بنفسه  أن من يناط به تربية القيم االجتماعية علية أن يكتسبها : shtthaatويعتقد ويليامز 
يف  مهم اً جد الرتبية الرياضية معلمدور  فإنوهلذا  . إن فاقد الشيء ال يعطيه : ويف الرتاث قيل ، الً أو 

يفرتض أهنا تتجلي  ، فهو مظهر للفر د الرياضي بكل ما حتمل هذه الصفة من معان وقيم ، املدرسة
يكتسب نظامه  فالطفل ، أما إذا كان العكس صحيحًا فتلك هي الطامة الكربى ، يف تصرفاته

                                                 

لويات الكفايات التدريسية واالحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة اإلعدادية في التعليم العام أو  كمال ،  و احلر : ( 1)  
 35ص  ، بدولة قطر من وجهة نظر المعلمين والموجهين

 35ص  ، 1ط  ، تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية الرياضية : السايح  و ،  زغلول ( 2)  
 34ص  ، 1، ط  طرق التدريس في التربية الرياضية خفاجة ، وآخرون : ( 3)  
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احمليطة ومن خالل  وكذلك بتعرضه للبيئة االجتماعية ، من املدرسة كما يكتسبه من املنزل القيمي
  ( 1 ) . تنشئته وتطبيعه اجتماعياً  علىوتعمل  تتعهدهاملؤسسات االجتماعية اليت 

تالميذه  قربًا لقلوب املعلمنيفهو أكثر  ، الرياضية إذا ما قام بواجبه حنو تالميذهومعلم الرتبية 
الدور الذي  ومن هنا تأيت خطورة ، املعلمنيما ال يروهنا يف غريه من  ، فهم يرون فيه من الصفات

وصربه وعطفه  فهو بسلوكه وشخصيته ومظهره وخلقه ودينه ، الرتبية البدنية معلمميكن أن يقوم به 
 ( 2)  . وتساحمه وصمته وحيويته ميكن أن يكون خري قدوة هلم وموجهاً لسلوكهم

واألدوات يف  أنه من األمور املهمة ملعلم الرتبية البدنية أن يقدر توفر االمكانات املادية واخلامات
الدراسة باملدرسة  مدرسته كما هو متاح بالفعل خصوصًا أثناء التخطيط وتنفيذ وتنظيم وقيادة احلصة

واملعلم  ، التعليم دارةوإألن طلب توفري إمكانات كبرية وباهظة قد يشكل عبئًا على إدارة املدرسة 
 ( 3)  . ستهمل وفق االمكانات املتاحة يف مدر الواعي هو الذي يستطيع أن يع

تكنولوجيا التعليم  أن يرى ( سامل)  فإن ، وفيما يتعلق باستخدام الوسائل احلديثة التكنولوجية
حتسني نوعية التعليم  كما تساعد على  ، تلعب دواًر مهماً يف التعليم والتغلب على كثري من مشكالته

 ( 4)  . وزيادة فعاليته

 : ماهية التعلم
اعتمد تعليم الرتبيـة البدنيـة يف الفـرتات السـابقة علـى مـا يقـوم بـه املعلـم مـن نشـاط يف جـو الـدرس      

ضـوء ذلـك يقـوم  علـىو  حسـب خربتـه ومعارفـه؟فهو الذي يقـرر مـاذا يـؤدي الطالـب وكيـف يـتم األداء 
تعليم املباشر وهو الشكل التقليدي املتعارف عليه لل ( األمر)  املعلم باستخدام أسلوب التعليم بالتلقي

وأقصــى هـــدف ينشــده هـــذا األســلوب أداء العمـــل مطابقــاً للنمـــوذج وبــذلك يكـــون التعلــيم عـــن طريـــق 
عملية الـتعلم مل تعـد  علماً أن ، واستمر احلال كذلك لدى البعض ، االسرتجاع املباشر واألداء املتكرر

ت ذلـــك ليصـــبح دور معتمـــدة علـــى إعطـــاء الطالـــب كمـــاً مـــن املعلومـــات واخلـــربات فحســـب وإمنـــا تعـــد
                                                 

 34ص  ، 4 ط ، العمليةدليل معلم الفصل وطالب التربية  ، التربية الرياضية المدرسية اخلويل وآخرون : ( 1)  
 252ص  ، 4ط ، تدريس التربية الرياضية املنصور ، و مجال الدين : ( 2)  
 93ص ،  2، ط  طرق تدريس التربية الرياضية ، و فهمي : سعد ( 3)  
 167ص  ، 2، د . ط ، ج تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضية سامل : ( 4)  
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املعلومــات واخلــربات  إىلاملعلــم موجهــاً حنــو دفــع الطالــب وحفــزه وتشــجيعه لكــي يــتمكن مــن الوصــول 
ازديــــاد إجيابيــــة الطالــــب وتوســــع دوره ليشــــمل  إىلواكتشـــاف احلقــــائق املــــراد تعلمهــــا بنفســــه ممــــا يــــؤدي 

ه جيـب فإنـوعلـى ذلـك  ، تعليميـةالتخطيط واملشاركة يف التقومي واألنشطة ليصبح بذلك حموراً للعمليـة ال
حتديــد املهــارات التدريســية احلديثــة الــيت علــى املعلــم اإلملــام هبــا لتكــون لديــه القــدرة علــى حــث الطالــب 

املواقـف اإلجيابيــة وذلـك لتنميـة قــدرة الطالـب علـى التفكــري  إىلللمشـاركة والتحـرك مـن املواقــف السـلبية 
مفهــوم التــدريس مــن املفــاهيم املهمــة واألساســية الــيت  ويعتــرب ، بتكــارواالكتشــاف وحــل املشــكالت واإل

 إىلوذلــك ألن اخــتالف هــذا املفهــوم لــدى املعلمــني يــؤدي  ، ينبغــي أن تكــون واضــحة يف ذهــن املعلــم
أداء املعلـم الـذي يـرى  فـإنوعلـى سـبيل املثـال  ، اختالف سلوكياهتم وممارستهم التدريسية مع الطـالب

حيــث  ، أن التــدريس جمــرد مهنــة خيتلــف عــن أداء املعلــم الــذي يــرى أن التــدريس مهمــة وطنيــة إنســانية
فهـــم الطالـــب  ةاولـــحمل علـــى إكســـاب الطـــالب قـــدراً مـــن املعلومـــات بينمـــا يركـــز الثـــاين علـــى و يركـــز األ

ريس جمموعـة عالقـات مسـتمرة تنشـأ فالتد ، والتعامل معه وفق قدراته والعمل على تنمية هذه القدرات
وعلـى اكتسـاب املهـارات يف األنشـطة  ، وهذه العالقات تساعد املعلم علـى النمـو ، بني املعلم واملتعلم

وخـربة املــتعلم يف دروس الرتبيـة البدنيـة تعكــس مباشـرة مـا يفعلــه ومـا يقولـه املعلــم أثنـاء تفاعلــه  ، البدنيـة
طـاليب"  إىلالذي يواجه كل معلم يف كل درس هـو "كيـف أصـل ولذلك فالسؤال الرئيس  ، مع املتعلم

 أويـة يف النجــاح و اويعـد املعلـم حجـر الز  ،  "كيـف أتأكـد بـأن النشـاط يف الـدرس مطـابق للقصـد؟" أو
الفشل الرتبوي وذلك مـن خـالل متكنـه مـن األسـاليب التعليميـة املتبعـة واملناسـبة لتـدريس املـادة وحسـن 

 ( 1)  لتحقيق أهداف الدرس اختياره للطريقة املالئمة

كثريًا ما نرى معلمًا ناجحًا يف تدريسه متميزًا يف أدائه المتالكه األساليب التعليمية املناسبة 
للتدريس والطريقة املثلى اليت حيقق هبا أهدافها ومن اخلطأ أن نستمر يف تدريسنا على منط واحد 

الدرس اآلخر حسب ما تقتضيه املتطلبات جلميع الدروس فكل درس يسري بطريقة ختتلف عنها يف 
ولكي نزيد من  ، فالدروس املتماثلة يف مسارها مملة وغري مشوقة وال حتقق النجاح املطلوب ، املختلفة

وإعادة النظر يف الطرق  ، جيب االهتمام بأساليب تنمية القدرة على التعلم الذايت ، فاعلية التدريس
فال يكون املعلم هو املصدر الوحيد لإلخطارات بل يكون مشجعاً  ، املتبعة يف تدريس الرتبية البدنية

                                                 

 9-8ص ، 1ط ، أساليب التعليم في التربية البدنية السرب : احلمد ، ( 1)  
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ه يصدر من فإنوعند اختيار املعلم أساليب معينة من أساليب التدريس  ، للطالب وداعمًا إلبداعهم
 : خالل حمكات حمددة هلذا االختيار وهي

 . . . . . . . . . . . أن يكون األسلوب مالئم خلصائص منو الطالب -1
 . الطريقة كلما أمكن على التعلم من خالل نشاط الطالب نفسه أن تعتمد -2
 . . . . . . . . . . . أن حيقق األسلوب الثقة املتبادلة بني الطالب واملعلم -3
 . أن يعمل األسلوب على إثارة رغبة الطالب يف اكتساب اخلربة -4

 . . . . . . . . . . :التربية البدنيةاعداد معلم 
ومن مث يشغل  ، هو العامل الرئيسي املؤثر بشكل كبري يف العملية التدريسيةاملعلم بال شك       
وما زال هذا  ، الرتبية الرياضية حيزاً كبرياً من اهتمام املسؤولني واخلرباء يف جمال التدريس الرياضي معلم

ياضية وكذلك اجملال خصبًا للدراسات والبحوث ملعرفة العوامل اليت يبين عليها اختيار معلم الرتبية الر 
 . معايري معلم الرتبية الرياضية الناجح وهناك دراسات متت يف جمال أسس اعداد معلم الرتبية الرياضية

التعليمي  يف مجيع جماالت احلياة وبصفة خاصة يف اجملال برياً شهد القرن احلايل تطورًا كوقد 
تعليمية  لحصول على منتجاتوادخال الوسائل التكنولوجية والتقنية يف تعليم وتدريب املعلمني ل

أفضل من ناحية الطالب عطاء املعلم طرق مستحدثة تعينه على متابعة املستجدات واملستحدثات يف 
لذا اهتمت الدول يف إعداد املعلمني إعداداً  ، العامل وتناسب الطلبة يف عصر العوملة والعصر احلديث

 . أكادميياً ومهنياً 

  بارزاً قياديًا ًا ر فهو يلعب يف ذلك دو  ، ية الرتبويةالعملية التعليمويعترب املعلم الركن األساس يف 
باخلربات داخل الفصول  ويتحمل عبئاً كيب اًر يف سبيل إكساب طلبته العلم واملعرفة واملهارة وتزويدهم

 لطالبهواألسوة احلسنة  فهو املثل األعلى ، وليس هناك خالفًا حول أمهية دوره الفعال ، وخارجها
 ( 1)  . ميارسها طالبه إن جوانب شخصيته تؤثر يف كثري من األمناط السلوكية اليتحيث 

                                                 

جامعة األقصى وجامعة عين شمس بجمهورية مصر  ، بجامعة األقصىواقع اعداد معلم التربية الرياضية  :  أبو سامل ( 1)  
 40ص  ، العربية
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ويعد إعداد املّعلم وهتيئته ملطالب املهنة وملقتضيات العصر من األمور اليت حتظى باهتمام 
القيادي يف  وله دوره ، فاملعلم حجر األساس يف العملية التعليمية . مستمر يف مجيع النظم التعليمية

الرتبوية داخل الصفوف  فهو مصدر املعرفة العلمية والذي يزودهم باملهارات واخلربات ، العملية الرتبوية
 ( 1 ) . وخارجها

دورة علي  فال يقتصر ، الطالب ىعل اً كثر املعلمني يف املدرسة تأثري ومعلم الرتبية الرياضية هو أ
 علىيعمل  فهو ، له دور أكرب من ذلك جه األنشطة املتعددة البدنية والرياضية فحسب بلأو تقيم 

وتشكيل القيم  تنمية إىلتقدمي واجبات تربوية من خالل األنشطة البدنية والرياضية اليت هتدف 
املتوفرة وقدرات املعلم  ورغباهتم واإلمكانات الطالبمع مراعاة ميول  الطالبواألخالق الرفيعة لدي 

القدرات البدنية والقوام  الطالباكتساب  علىيساعد وهذا  ، نفسه يف اختيار وتقدمي هذه األنشطة
االجتماعية واملعارف واالجتاهات  املعتدل والصحة العضوية والنفسية واملهارات احلركية والعالقات

  ( 2)  . وامليول االجيابية

ليطلع  البد أن يهيأ له اإلعداد املناسب ، ولكي يقوم معلم الرتبية الرياضية برسالته خري قيام 
وأن  ، ذات أهداف تعليمية واضحة وحمدده ، وهذا يتطلب إمداده بالربامج واخلربات ، مبسؤولياته

مرضية  نتائج إىللكي حتقق أهدافه حىت نصل  ، تتاح له الفرصة الستغالل كل قدراته وامكاناته
املؤثرة  باعتباره أحد العوامل اهلامة ، وبذلك يكون قد أسهم بشكل جدي فيما هو منوط به ، ومثمرة

  ( 3 ) . يف تربية النشء

سواء  أن معلم الرتبية الرياضية يقوم بأدوار عديدة وحمورية يف العملية الرتبوية ( أبو سامل)  ويري
لألنشطة  وقيادته ، واخالصيذه للربنامج املدرسي بكل أمانة خارجها عرب تنف أويف داخل املدرسة 

الذين يتحملون  وهو من أكثر املعلمني ، اجلمة اليت تواجههيًا كل الصعاب الداخلية واخلارجية متخط

                                                 

 235ص ،  دور برنامج التربية العملية في اعداد الطالب المعلم في كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك أبو دلبوح : ( 1)  
التربية الرياضية في المدارس الحكومية بمحافظة ن في تحسين كفايات معلمي يدور المشرفين التربوي أبو جامع : ( 2)  

 62ص  ، غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة
 83ص  ، اعداد معلم التربية الرياضية بجامعة قطر ورأي الدارسين فيه برنامج الصاوي ، و درويش : ( 3)  
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خصيته يف حياة ش وتاركًا األثر الكبري لتأثري ، أجيال املستقبل النشء واعداداملسؤولية يف تربية 
 ( 1)  . الطالب

 معلم الرتبية الرياضية هو الذي يتم من خالله نقل املعلومات واملهارات أن ( أبو جامع)  ويرى
على  انعكس ذلك ، فإذا أعد املعلم إعدادًا جيدًا حملتوى مادته ، املتعلم بطريقة تربوية إىل يصاهلاوإ

 ( 2 ) . كان له أثر إجيايب يف شخصية املتعلم وسلوكه وفكره وثقافته بداعهوإعطائه 

 . . . . . . . . . . :التربية البدنيةكفايات معلمي 
اهتماماً  وتدريب معلم الرتبية البدنية من األمور اهلامة اليت تلقىصبحت عملية إعداد وتأهيل أ      

اجلامعات  عن التعليم يف ختصص الرتبية سواء كان قبل التخرج داخل املسؤولنيبالغًا من قبل 
الذي يقدمه  ألمهية الدور ، بعد التخرج أثناء اخلدمة يف املؤسسات التعليمية والرتبوية أووالكليات 

  . البدنية للمجتمعمعلم الرتبية 

عن تطوير  لو ومبا أن املعلم هو املسئول األ ، ويعد جمال الرتبية البدنية من أهم اجملاالت الرتبوية
أداء مهام عمله  إال أن جناحه يف ، جه النشاط البدينو العملية التعليمية من خالل تعليمة ملادته وأل

والرتبوية اليت متكنه من  وى كفاياته التعليميةالعديد من املتغري ات واليت من أمهها مست علىيتوقف 
 (3 ). أداء عمله بإتقان

أن الكفايات التدريسية حتتل مكانة مهمة يف األدب الرتبوي  إىلالرتبويني ولقد أشار الكثري من 
  وقدرة املعلم على القيام بواجباته على أكمل وجه ، الهتمامها بفاعلية التدريس وذلك ، احلديث

وبالتايل  ، حتسني العملية التعليمية التعلمية يف املدارس إىلالكفايات الالزمة يؤدي  فإكساب املعلم

                                                 

دراسة )  فلسطين وفق األهداف المحددة له تقويم برنامج تدريب معلم التربية الرياضية اثناء الخدمة في أبو سامل : ( 1)  
 62، ص ( تخصصية عالجية

ن في تحسين كفايات معلمي التربية الرياضية في المدارس الحكومية بمحافظة يدور المشرفين التربوي أبو جامع : ( 2)  
 62ص  ، غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة

 164ص  ، د . ط ، الرياضيةأسس بناء برنامج التربية  احلمامي : ( 3)  
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وهناك عدد من الكفايات الرتبوية واالجتماعية  ، ( 1 ) . بشكل إجيايب الطالبأداء  ينعكس على
 : واإلنسانية اليت ينبغي على املعلم أن ميتلكها وهي كاآليت

 . . . . . . . . . . : الكفايات التربوية : الأو 
 . . . . . . . . . . : التخطيط ومنها . أ

 . وخصائصهم العمرية ميتالءمبا  الطالبحيدد حاجات  -
 . أهداف معرفية ووجدانية ونفس حركية إىليصنف األهداف التعليمية  -
 . الطالبحيدد األنشطة التعليمية املالئمة لقدرات  -
 . مع اخلطة السنويةيعد خطة يومية تتوافق  -
 خيتار أساليب التقومي املناسبة -

 . . . . . . . . . . : التنظيم ومنها . ب
 حتديد هيكل تنظيمي للعمل -
 . حتديد السلطات واملسئوليات -

 . . . . . . . . . . : التنفيذ ومنها . ت
 . جمموعات أوبالقيام بأداء املهاارت التعليمية فردياً  للطالبيسمح  -
 . يف ضوء قدراهتم وحاجاهتم الطالبيراعي الفروق الفردية بني  -
 . سلوكاً مرغوباً فيه أحدهميقدم أنواعاً خمتلفة عندما ميارس  -
 ( 2)  . املعوقات اليت حتول دون فاعلية التواصل أويذلل الصعوبات  -

 . . . . . . . . . . : واإلنسانية ةاالجتماعيالكفايات  : ثانياً 
 . . . . . . . . . . . اجملتمع الذي يعيش فيه وامكانات بيئته احملليةيعرف ظروف  .1
 الطالبيقدر على التعامل مع املواقف املختلفة اليت يتعرض هلا أثناء العمل واجتاهاته حنو  .2

 . . . . . . . . . . . ومشكالهتم

                                                 

 تقدير كفايات المعلم المساند من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين في محافظة خانيونس دحالن : ( 1)  
 496ص ، 
 113ص  ، د . ط ، اعداد المعلم وتنميته وتدريبه عبد السميع ، و حوالة : ( 2)  



99 



 . الشخصية الطالبيقدر على تعديل سلوكيات  .3
 . النشاط على حتقيق أهدافها ةيساعد مجاع .4
يساهم يف وضع خطط املشروعات اجملتمعية اليت تنفذها املدرسة مبشاركة مؤسسات اجملتمع  .5

 . . . . . . . . . . . وبيئاهتم االجتماعية الطالباملدين خلدمة 
 . النشاط االجتماعي ةعلى االشرتاك يف مجاع الطالبيشجع  .6
 . إلمناء شخصياهتم الطالبية بني يستثمر العالقات االجتماع .7
 . يف األنشطة الرتبوية الطالباك يتعرف على األسباب وراء عدم اشرت  .8
 . مهارات تفيد يف تكوين عالقات طيبة ناجحة مع الغري الطالبيكسب  .9

 . بقيمته كعضو نافع يف اجملتمع الطالبينمي شعور  .10
 ( 1)  . يؤكد على دور املدرسة كمركز إشعاع وتأثري يف اجملتمع احمللي .11

 . . . . . . . . . . :التربية البدنيةالسمات األساسية لمعلم 
بصفته قائداً  من السمات املهمة يف شخصية معلم الرتبية الرياضية املعاصر واليت جيب أن يتحلى هبا

 . . . . . . . . . . : تربوياً ميكن إجيازها مبا يأيت
 . واجملتمع الطالبالقدرة على توضيح اهلدف وأمهيته يف حياة  .1
 . القدرة على حتديد الوسائل والطرائق املوصلة للهدف واختيار أفضلها .2
 القدرة على التخطيط على أساس االستثمار األمثل لإلمكانات املتاحة والظروف البيئية .3

 . احمليطة
 . القدرة على اختاذ القرار واملفاضلة بني البدائل املتاحة يف القرارات .4
 . . . . . . . . . . . ليةالقدرة على حتمل املسؤو  .5
 . احلفاظ على الضبط اجليد والقيام باملبادرات .6
 واعطائهم الدور الذي يتناسب معها ومع ميوهلم وصقلها الطالبى اكتشاف القدرات لد .7

. . . . . . . . . . . واستعدادهم

                                                 

، د  الالزمة لمشرفي األنشطة التربوية الحرة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرةالكفايات المهنية  هالل ، قمر : ( 1)  
 74ص  . ط ،
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 . التيسريات املالزمة للتنفيذ وهتيئةالقدرة على التنسيق والبحث والتشجيع واملتابعة  .8
تعلم  القدرة على اختيار طرائق القياس والتقومي املناسبة وأدواهتا ووظيفتها الفعالة يف قياس .9

 الطالب ويشخص الصعوبات التعليمية اليت تواجه ، مث يصحح ويعلل ويفسر النتائج الطالب
 . التعلم وينظم يف ضوء ذلك اإلجراءات العالجية املناسبة اليت تساعد على إتقان

 . . . . . . . . . . . القدرة على قيادة املواقف التعليمية الصفية والالصفية .10
 القدرة على تنظيم بعض املهارات اإلدارية الضرورية لتنظيم التعلم وتنفيذها مثل حفظ .11

 . وتوظيفها الطالبعية والبصرية الالزمة لتعلم الوسائل السم عدادوإالسجالت 
 ( 1 ) . مهارات التواصل والتفاعل الصفي والالصفي وتوظيفها بفعالية يتقنأن  .12

 . . . . . . . . . . :التربية البدنيةالصفات الواجب توافرها في معلم 
لكي يكون  شخصيته مهنة تدريس الرتبية الرياضية تتطلب من معلم الرتبية الرياضية توافر صفات يف

 ردهاأو كما  وميكن أن تتلخص يف أربعة جوانب ، قاد اًر على األداء املميز الذي تتطلبه تلك املهنة
 :وهي ( اخلويل)  

 . . . . . . . . . . . الشخصيةاجلوانب  .1
 . . . . . . . . . . . املهينجوانب اإلعداد  .2
 . . . . . . . . . . . اخلربةجوانب  .3
. . . . . . . . . . ( 2)  . جوانب الصحة .4

 : صفات املعلم حسب معايري وذلك كما يلي آخون وصنف
 

 . . . . . . . . . .:  التعليم . أ
زيادة على أن  ، للطالبيعطيه  من التعليم يفوق كثريا ما على قدر املعلمينبغي أن حيصل 

وكيفية توصيل املعلومات إليهم و هذا  ، ونفسياهتم وطرف معامالهتم الطالبيكون ملما بطبائع 

                                                 

ن في تحسين كفايات معلمي التربية الرياضية في المدارس الحكومية بمحافظة يدور المشرفين التربوي أبو جامع : ( 1)  
 73ص  ، غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة

 42ص  ، 4 ط ، العمليةدليل معلم الفصل وطالب التربية  ، التربية الرياضية المدرسية : اخلويل وآخرون ( 2)  
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أن يعمل على استكمال دراسته و  ختصصه يف جمال ما ينشرحيتم عليه أن يكون مطلعا على أحدث 
  ( 1)  . العليا ويشرتك يف اجملالت و املطبوعات اليت تتعلق باملهنة

 . . . . . . . . . . : صحة اجلسم . ب
حتمل اجملهودات الشديدة اليت يستطيع القيام مبسؤولياته و  ذو الصحة غري السليمة ال املعلم

 . عليه أن حيافظ على صحته ويهتم هبا ولذا جيبيتطلبها عمله يف مهنة شاقة كمهنة الرتبية الرياضية 
(2 ) 

 . . . . . . . . . .:  النظافة . ت
 اخلاصةاملالبس  أوذلك من حيث العناية مبالبسه الرياضية قدوة لتالميذه و  املعلمأن يكون  جيب

 . حد كبري إىليتأثرون به  الطالبال مغاالة يف األناقة حيث أن وجيب أن يكون ذلك يف غري تربج و 
 

 . . . . . . . . . . : اخلصائص اخللقية . ث
 عملهوالعطف والتحمل وأن يكون خملصا يف  والصرب والكياسةباألمانة  املعلمأن يتحلى  جيب

 . ميتلك القدرة على حتمل املسؤوليةا مع اجلميع و تعاونله وأفعاله وموصادقا يف أقوا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : اخلصائص العقلية . ج

 بصحةعلى حسن التصرف يف املواقف املختلفة ويتمتع  ولديه القدرةذكيا  املعلمأن يكون  جيب
 . غري متسرع يف استنتاجاتهعقلية ممتازة وعميق يف أفكاره و 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : التعليمية املادة . ح
املهارات  منعلى إملام جيد جبميع ما يتعلق مبهنة الرتبية الرياضية املدرسية  املعلمأن يكون  جيب

.  الداخلية األنشطةتنظيم  ، طرق التدريس واألساليب احلديثة يف التعلم ، املختلفة الرياضية لألنشطة
 ( 3)  . اخل . .

جمموعة ضرورية من الصفات اليت جيب ان تتوفر لدى معلم الرتبية البدنية  إن هناكويعتقد الباحث 
 : وهي

                                                 

 214ص  ،  2ط  ، طرق التدريس في التربية الرياضية : فهيمو  ، زغلول ( 1)  
 134ص  ، 2ط  ، تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية الرياضية : السايح  و ،  زغلول ( 2)  
 136ص  ، 2ط  ، تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية الرياضية : السايح  و ،  زغلول ( 3)  
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معرفة املفاهيم واالجتاهات االجتماعية السائدة يف اجملتمع الذي نعيش فيه ويعمل على  -1
 . حتقيقها

 . علمون حاجاهتمأن يلم باملادة الدراسية بالدرجة اليت جتعله مورداً صاحلاً يستمد منه املت -2
 . أن يكون لديه القدرة على توصيل املعلومات واخلربات -3
 . . . . . . . . . . . أن يكون على علم خبصائص املتعلمني وحاجاهتم -4
 . واحلرية املنظمة والتشويق تعاونالأن يعمل بروح الرتبية احلديثة من  -5
 . الطالبأن يكون لديه القدرة على كسب احرتام وثقة  -6
 . جه النشاط املدرسيأو أن يساهم بفاعلية يف  -7
أن يكون لديه القدرة على التخطيط وإتاحة الفرصة للتالميذ للمسامهة يف إعداد وتنفيذ  -8

 . خططه

 : تتوافر يف معلم الرتبية الرياضية ومنها أنيضاً صفات شخصية وصفات علمية ينبغي أوهناك 
 . . . . . . . . . ..  أصالة التعليم .1
 . . . . . . . . . ..  االجتماعيةالروح  .2
. . . . . . . . . ..  اخلصائص العقلية .3

 . . . . . . . . . ..  االملام والتمكن يف املادة العلمية .4
 . . . . . . . . . ..  امتالك قدر جيد من الثقافة .5
ف العلمي والفين على أنشطة املدرسة وخصوصًا الرياضية منها وتنظيم املعسكرات ااإلشر  .6

 والرحالت 
( 1)  . الطالبالتعامل اجليد مع اإلدارة املدرسية واملعلمني و  .5

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :التربية البدنيةواجبات معلم 
 جه األنشطة املختلفة يفأو واجبه تعليم  إىلباإلضافة  ، ملعلم الرتبية البدنية واجبات متعددة     

 دروس الرتبية البدنية واإلشراف واملساعدة يف النشاط الداخلي للمدرسة واإلشراف واملساعدة يف
 : واجبات أخرى منها إن هناكاألنشطة اخلارجية للفرق املدرسية والربامج اخلاصة إال 

                                                 

 198ص  ، 2ط  ، تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية الرياضية : السايح  و ،  زغلول ( 1)  
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 . . . . . . . . . . . واألجهزةاإلشراف على الفرق الرياضية واملالعب  .1
 . املشاركة يف وضع النظم وقواعد العمل واإلشراف على أمور سريها .2
 . . . . . . . . . . . اإلشراف على الفحص الطيب الذي تقوم به املدرسة .3
  . امليزانية واإلشراف على تنفيذ ، اجملالت واملطبوعات الدورية للرتبية الرياضيةاإلشراف على  .4
 والعمل على ، وبعمل الدفاتر والسجالت املطلوبة ، بعمليات اجلرد ووضع التقاريرالقيام  .5

 . باملدرسةاالجتماعات  تنظيم
والعمل  وجملس اآلباء باملدرسة ، االشرتاك يف األندية الرياضية واالجتاهات واللجان الرياضية .6

 . .. . . . . . . .  . واألهايلل نز بني املدرسة وامل تعاونالعلى زيادة 
 . الرتتيبات الالزمة إلقامة األيام الرياضية واعداد ، باملدرسةاالشرتاك يف عملية التقومي  .7
الدراسي  واقامة املعسكرات بعد اليوم ، املباريات واملنافسات الرياضيةاملشاركة يف تنظيم وادارة  .8

 . . . . . . . . . . . العطلة الصيفية أو
النقابات  واالشرتاك يف ، يف املدرسة وبراجمها املختلفةاملسؤولية يف اإلشراف على الكشافة  .9

 . . . . . . . . . . . واجلمعيات والرابطات اليت تعمل على تقدم مهنة الرتبية الرياضية
 . وضع تعليمات األمن والسالمة وتقدمي اإلرشادات املستمرة للطالب يف املدرسة .10
 . . . . . . . . . . . جةلية الضرورية إذا دعت احلاو القيام باإلسعافات األ .11
 وزيادة ، العمل على النمو الذايت يف ختصصه ويف مهمته كمعلم للرتبية الرياضية .12

ما  مستواه العلمي وثقافته حبصوله على درجات علمية أعلى واالطالع املستمر على أحدث
بقدر  والتجارب واملسامهة يف إجراء البحوث ، نشر يف حبوث الرتبية الرياضية وطرق التدريس

 . املستطاع هبدف تطوير العملية التعليمية وحتقيق أهداف الرتبية البدنية
( 1)  . بني إدارة املدرسة من جهة وزمالئه املعلمني من جهة أخرى تعاونال .13

مجيعا نالحظ أن ننا أحيث  ، واجبات جتاه االسرة املدرسية الرتبية البدنيةكما يوجد ملعلم 
 املواد علميمو  كثري من مديري املدارسمن جانب   حصة من الدرجة الثانية حصة الرتبية الرياضية تعترب

 الرتبية معلمفعلى  ، ميكن االستغناء عنها يف عرفهم صةح فهي الطالببل و حىت من  األخرى
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 وجه وعن طريق اجلماعة املدرسية عن طريق القيام بعمله بأكمل داخل وجوده يفرض أن الرياضية
لرياضي من مدرسي املواد  ا رفع الوعي ةاولحمتعميق عالقاته بالطلبة وعدم التنازل عن تدريس مادته و 

ه العمل بطريقة يقوم بكل هذ أن املعلمعلى و  بوسائل اإلقناع السمحةاألخرى وكذلك إدارة املدرسة 
أبعد األماكن عن فصول  حصته فيختار ألداء ، باملدرسة از مقدرا لشعور زمالئهبعيدة عن االستفز 

ىت ال حتمل حالفصول  إىل اليت ال ينتقل منها اجتاه الريح يستحسن أن خيتار األماكنالتدريس و 
سني الشروط اخلارجية اليت يعمل يف إطارها حت اولالناجح الذكي أن حي املعلم علىاألصوات هلم و 

 .( 1 ) . قدرته احلسنةجليد و يف املدرسة عن طريق عمله اذلك بتحسني مركز الرتبية الرياضية و 
 : ويرى الباحث بأن للمعلم واجبات أخرى وهي

 . . . . . . . . . . . اإلشراف على املالعب واألجهزة .1
 . . . . . . . . . . . وضع النظم وقواعد العمل واإلشراف على سري العمل باملدرسة .2
 . . . . . . . . . . . تنفيذهاالتنسيق مع القائد املدرسي لتوفري امليزانية واإلشراف على  .3
 . . . . . . . . . . . للعملإعداد السجالت املنظمة  .4
 . . . . . . . . . . . متابعة التعاميم واخلطابات الصادرة من اإلدارة وتنفيذ املطلوب فيها .5
 . الوزارةاملشاركة يف إدارة وتنفيذ برامج قسم الرتبية البدنية والربامج املركزية من  .6
 . . . . . . . . . . . املدرسةإدارة املباريات واملنافسات يف تنظيم و  .7
 . . . . . . . . . . . األمن والسالمة يف املدرسة تمراعاة تعليما .8
 . . . . . . . . . . . التخطيط لتنفيذ برامج تروحيية يف املدرسة .9

 . تشكيل اللجان املنظمة للعمل يف املدرسة من القيادات الرياضية الطالبية .10
 . . . . . . . . . . . مع إدارة املدرسة يف األعمال املوكلة إليه تعاونلا .11

 . . . . . . . . . .:  أساليب التعليم في دروس التربية البدنية
النمو  إىلالطالب على اعتبار أنه كائن حيتاج  إىلأبرزت البحوث والدراسات ضرورة النظر      

  املتكامل من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية والروحية وأنه قادر على التفكري واملشاركة يف اختاذ القرار
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وهذا يعكس النظرة احلديثة اليت جتعل من الطالب عنصرًا فاعاًل يف العملية الرتبوية ككل وشريكاً 
 . امر فحسبو دوره عند حدود تلقي األوالتقومي حبيث ال يقف  ، إجيابياً يف عملية التخطيط والتنفيذ

وأساليب التعليم عمليات تنظم من خالهلا املعلومات واملواقف واخلربات الرتبوية اليت تقدم 
للطالب ويتفاعل معها لتحقيق أهداف الدرس وهي ما يعرف باسم "نظرية طيف أساليب التدريس 

 . التدريس التقليديةملوسكا موسنت واليت جاءت كنقد موجه بطريقة عملية ألساليب 
 : وتعتمد النظرية ببساطة على أساسني مها

 . . . . . . . . . . . العالقة بني املعلم واملتعلم -أ
  ( 1)  . اختاذ القرارات -ب

 : األسس اليت تبىن عليها نظرية موسكا موسنت
 . العملية التعليمية هي عبارة عن عالقة حتدث بني ثالثة عناصر أساسية -1

 ( املوضوع)  اهلدف -ج  املتعلم  -ب  املعلم -أ

 . إجياباً  أوالعناصر الثالث السابقة كل منها يؤثر يف اآلخر سلباً  -2
 . كلما كانت العالقة إجيابية كلما كان الناتج أكثر إجيابية للعناصر الثالث -3
 : تتكون العملية التعليمية من ثالث مراحل هي -4

 . ( التأثريما قبل )  مرحلة اإلعداد "التخطيط" -أ
 . ( التأثري)  مرحلة املواجهة "التنفيذ" -ب
 . ( ما بعد التأثري)  مرحلة التقومي -ج

 . املعلم يقوم بالتدريس وال يستطيع إجبار الطالب على التعلم -5
 . املتعلم يقوم بالتعلم ولن يستطيع إجبار املعلم على املعلم على التدريس -6
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أي مبعىن أن املعلم هو  . واملتعلم تبىن على قرارات ذاتية لكل منهماالعالقة املتبادلة بني املعلم  -7
وكذلك املتعلم هو من يتخذ قراراته بالتعلم  . . الذي يتخذ كل القرارات اليت تتعلق بالتدريس

 . من عدمه
ل و ت من أسلوب آلخر حيث تبدو يف األسلوب األأو نسبة القرارات بني املعلم واملتعلم تتف -8

أما يف األسلوب العاشر  ، ( 0)  بينما تكون عند املتعلم صفر ، بيد املعلم% 100بنسبة 
 . %100بينما تكون لدى املتعلم  ، صفر ( 0)  فتكون نسبة القرارات بيد املعلم

 : القرارات يتم اختاذها خالل مراحل العملية التعليمية على النحو التايل -9
 . تة عشر قراراً مرحلة اإلعداد "التخطيط" وفيها يتم اختاذ س -أ

 . مرحلة املواجهة "التنفيذ" وفيها يتم اختاذ ثالثة قرارات -ب
 ( 1)  . مرحلة التقومي وفيها يتم اختاذ مثانية قرارات -ج

 : العناصر األساسية في نظرية موسكا موستون
 . تشكل األساليب سلسلة متصلة مرتبطة ببعضها البعض -1
 . ومكانة يف سلسلة األساليبكل أسلوب للتدريس له بنية ووظيفة  -2
 . حتقيق أهداف معينة يف جمال الرتبية البدنية إىلكل أسلوب يؤدي  -3
 . كل أسلوب به دور خاص يف منو الطالب من الناحية املهارية واالجتماعية واالنفعالية واملعرفية -4
 . كل أسلوب حيدد دور املعلم والطالب وخيتلف ذلك يف من أسلوب آلخر -5
 . ية يف قيمتها وال يوجد أسلوب أفضل من اآلخرأو موسكا موستون متسمجيع أساليب  -6

 : بنية أساليب موسكا موستون للتدريس
لكل أسلوب من هذه األساليب بنية رئيسية تتكون عادة من جمموعة من القرارات اليت تشمل     

قبل تنفيذ الدروس بينما تتخذ  ( ما قبل التأثري)  املراحل الثالث للدرس حبيث تتخذ قرارات التخطيط
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اليت ختتص بتقومي  ( ما بعد التأثري)  وتكون قرارات التقومي ، أثناء أداء العمل ( التأثري)  قرارات التنفيذ
 . األداء وتقدمي التغذية الراجعة أثناء العمل وبعد االنتهاء منه

 : القرارات املطلوبة ملرحلة ما قبل التأثري
أي أن العملية التعليمية تعتمد على القرارات  ، على فكرة اختاذ القراراتإن األساليب تعتمد 
وهي   وهناك جمموعة من املعايري واألسس اليت تبىن عليها العملية التعليمية، اليت يتخذها املعلم واملتعلم
قبل )  وهذه األسس واملعايري يف كل مرحلة من مراحل العملية التعليمية ، اليت يؤخذ بشأهنا القرارات

 . ( وأثناء وبعد التأثري
 : مرحلة ما قبل التأثري -1

ستة  ( 16)  وتتضمن هذه املرحلة ، اإلعداد للدرس أوالتخطيط  أووهي مرحلة التحضري 
املناسب للخيارات اليت تظهر لكل  أووعلى كل معلم أن يقرر اختيار املتاح  ، معياراً  أوعشر أساسًا 

 : معيار ليتم خالهلا بناء الدرس وهي أوأساس 

 . أهداف الدرس الرئيسية واألهداف الفرعية -1
 . األسلوب املناسب للتدريس -2
 . توقع أسلوب التعلم -3
 . ملن يتم التدريس -4
 . موضوع الدرس -5
 . مىت يتم التدريس -6

 . وقت البدء -أ
 . املدة والزمن -ب
 . النغمة والرمت وسرعة األداء -ت
 . زاءالفواصل بني األج -ث
 . وقت التوقف -ج
 . وقت النهاية -د
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 . شكل وأسلوب وسائل االتصال -7
 . طريقة ومعاجلة األسئلة -8
 . تنظيم االستعدادات -9

 . ( مكان التدريس)  أين يتم التدريس  -10
 . احلالة اليت يكون عليها املتعلم  -11
 . امللبس واملظهر العام للمتعلمني  -12
 . إجراءات وأدوات التقييم  -13
 ( 1)  وطريقة ترتيب األدوات ، مثل ترقيم احملطات . أشياء أخرى  -14

 أوواإلجابة  . كل هذه األسس تدور يف خلد وفكر كل معلم أثناء عملية التحضري لدرسه
فمثاًل حني يفكر املعلم يف  . التفكري يف كل منها يعطينا جمموعة من اخليارات العديدة اليت تطرأ

ف السلوكية والنفسية األهداف فمن املؤكد أهنا جتوب يف خاطره وفكره جمموعة كبرية من األهدا
 . وهكذا احلال لباقي املعايري واألسس ، يعترب قرار مت اختاذه من املعلمفأي منها خيتار  ، والوجدانية

 : مرحلة التنفيذ أوالقرارات يف مرحلة التأثري  -2
 : كيف سننفذ األعمال  -
 . قرارات التخطيط -1
وهي القرارات اليت تتخذ عند وجود صعوبة يف تنفيذ أحد القرارات  : قرارات التعديل -2

 . السابقة
 . . حتديد حمطة البدء ، مثل البدء بالتمرين : قرارات أخرى -3

 : مرحلة التقييم أوالقرارات اخلاصة ملرحلة ما بعد التأثري  -3
تقدمي األداء وتقدمي التغذية الراجعة جيب على املعلم أن يتابع أداء الطالب حىت يتسىن له  قبل

  ح بني استخدام تعبريات الوجه واستخدام الكلمات التعزيزيةأو اختيار التغذية الراجعة املالئمة واليت ترت 
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 على ضوئها واليت ، وتشكل تلك اجملموعات الثالث من القرارات البنية األساسية ألي أسلوب
 : مت تصنيف هذه السلسلة من األساليب لتشمل اجملموعتني التاليتني

 : اًل/ مجموعة األساليب المباشرةأو 
 . ( األمري)  أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي -1
 . ( التدرييب)  أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم -2
 . ( التباديل)  أسلوب التطبيق بتوجيه األقران -3
 . الذايتأسلوب التطبيق  -4
. أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات -5

 : ثانياً/ مجموعة األساليب غير المباشرة
 : أساليب االكتشاف -أ

 . أسلوب االكتشاف املوجه -1
 . ( احلر)  أسلوب االكتشاف املتعدد -2

 ( : اإلبداع: )  أساليب -ب
 . ( حل املشكلة)  أسلوب التفكري املتشعب -1
 . املتعلم للربنامج الفردي أسلوب تصميم -2
 . أسلوب املبادرة من املتعلم -3
 . أسلوب التدريس الذايت -4

 : ل يف سلسلة األساليب وتعدد األساليب يف هذه السلسلة أساليب التدريسو األسلوب األ
 . ( األمري)  -أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي -1
 . ( التدرييب)  -أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم -2
 . ( التباديل)  -التطبيق بتوجيه األقران أسلوب -3
 . أسلوب التطبيق الذايت -4
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 . أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات -5
 . ( احلر ، املوجه)  أسلوب االكتشاف -6
 . ( حل املشكلة)  -أسلوب التفكري املتشعب -7
 . أسلوب تصميم املتعلم للربنامج الفردي -8
 . أسلوب املبادرة من املتعلم -9

 ( 1)  . يس الذايتأسلوب التدر  -10
 

  دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثالثة في بنية أساليب موستن لتدريس التربية البدنية
 ( األمري)  أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي : الً أو 

 : وصف األسلوب
امر و ل أسلوب من أساليب موسكا موستون للتدريس وتعتمد بنية هذا األسلوب على األأو وهو 

 فاملعلم يلعب الدور األساسي يف التدريس ، ما يراه مناسباً  إىلفحسب حيث يدفع املعلم طالبه 
عمل يقوم به الطالب جيب أن تسبه إشارة األمر من املعلم ويتخذ املعلم يف  أوحيث أن أي حركة 

كافة القرارات اخلاصة   إىلهذا األسلوب مجيع القرارات الثالثة التخطيط والتنفيذ والتقومي باإلضافة 
 . والراحة ، واإليقاع ، والتوقيت ، والنهاية ، والبداية ، ضاع والوقتو مثل حتديد املكان األ

 ( : األمري)  بنية أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي

 متخذ القرار القـرارات
 املعلم قرارات التخطيط
 املعلم قرارات التنفيـذ
 املعلم قرارات التقومي

 ( : األمري)  أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي أهداف
 . االستجابة املباشرة ألمر املعلم -1
 . أحد الطالب املتميزين يف املهارة أوالتقيد بالنموذج الذي يقدمه املعلم  -2
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 . أداء مجيع الطالب يف وقت واحد -3
 . تنمية روح اجلماعة ويستخدم الوقت بكفاية عالية -4
 . مراعاة عوامل األمن والسالمة -5

والحظ الباحث هذا األسلوب هو األسلوب التقليدي الذي يستخدم عادة يف كثري من دروس 
الرتبية البدنية ومما يؤخذ عليه أنه ال حيقق أهداف الرتبية البدنية مجيعها وذلك ألنه يقلل من االهتمام 

 . مببدأ الفروق الفردية وقدرة الطالب على االبتكار واإلجناز والثقة بالنفس

 ( : األمري)  النمو في أسلوب التعليم بالعرض التوضيحيقنوات 
إن قنوات النمو يف أي أسلوب توضح مدى تقدم الطالب ومنوه من الناحية املهارية 

 إىلواالجتماعية واالنفعالية واملعرفية حيث أن كل طالب ميكن أن يتحرك يف هذه القنوات من أدىن 
مدى  أوباستخدام حمكات مثل درجة االستقالل فيما بينهما وذلك  أوأقصى مستوى يف النمو 

درجة االبتكار وإذا اعتمدنا مع الطالب االستقالل يف  أوعلى الغري  أواعتماد الطالب على نفسه 
 : نا جند ما يليفإن ( األمري)  أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي

 . ستوى لهيقف دور الطالب عند حد التلقي وبذلك يكون يف أدىن م : اجلانب املهاري -1
تفاعل اجتماعي وبذلك يكون  إىلامر من املعلم ال يؤدي و إن تلقي األ : اجلانب االجتماعي -2

 . النمو االجتماعي يف أدىن مستوى له
امر بشكل دائم مما يؤثر على مستوى الراحة و بعض الطالب ال يتقبلون األ : اجلانب االنفعايل -3

 . والتلقني فيشعرون براحة كبريةامر و والبعض يتقبل األ ، النفسية لديهم
 . يركز هذا األسلوب على مستوى التذكر وهو أقل مستويات املعرفة : اجلانب املعريف -4

 ( التدريبي)  أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم : ثانياً 
 : وصف األسلوب

 ، وهو األسلوب الثاين يف سلسلة أساليب موسكا موستون ويسميه البعض بأسلوب املمارسة
يف قرارات التخطيط والتقومي وخيتلف عنه  ( األمري)  ويتفق هذا األسلوب التعليم بالعرض التوضيحي
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الطالب ويظهر هذا  إىليف قرارات التنفيذ حيث تتحول جمموعة من صالحيات اختاذ القرار من املعلم 
 : التحول يف النقاط التسع التالية وهي

 . مهارة وضعها االبتدائي حيث خيتار الطالب املكان الذي يناسبه أولكل مترين  : املكان -1
حيث خيتار كل طالب الوضع الذي يشعر  ، مهارة هلا وضعها االبتدائي أوكل مترين   : ضاعو األ -2

 . فيه بالراحة النفسية
 . إعطاء فرصة لكل طالب ليعمل مبفرده : نظام العمل -3
 . لبداية حسب استجابته للتعليماتالطالب هو الذي حيدد ا : وقت البداية للعمل -4
االنسيابية يف أداء  أوخيتلف كل طالب عن اآلخر يف سرعة أداء التمرين  : اإليقاع احلركي -5

 . املهارة
 . الطالب هو الذي حيدد االنتهاء من العمل حسب قدراته وإمكاناته : االنتهاء من العمل -6
 . آلخرراحة أكثر من زميله ا إىلبعض الطالب حيتاج  : الراحة -7
 . املهارة عن زميله أوخيتلف الطالب يف مظهره العام أثناء أداء التمرين  : املظهر -8
ليس هناك وقت حمدد للطالب يف االستفسار حيث أن كل طالب  : إلقاء األسئلة للتوضيح -9

 . العمل أوتوضيح عن األداء  إىليسأل املعلم يف الوقت الذي حيتاج 

فيما يتعلق باألداء  ، للتعلم وحتقيق العديد من األهدافوهذا األسلوب يوجد ظروف مالئمة 
كما أن الطالب لديه مساحة من الوقت ملمارسة األداء بعد حتديد   ، ودور الطالب يف األسلوب

 . إعطاء إشارة البدء وحتديد السرعة واإليقاع

 ( : التدرييب)  بنية أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم

 متخذ القرار القـرارات
 املعلم قرارات التخطيط 

 الطالب قرارات التنفيـذ 
 املعلم قرارات التقومي 
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 ( : التدرييب)  أهداف أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم
 : أهداف مرتبطة باملوضوع ( أ

 . أن يؤدي الطالب األعمال املطلوبة كما شرحت له -1
 . أن يتعرف الطالب على أن األداء اجليد مرتبط بتكرار العمل -2
 . يربط الطالب بني العمل والوقت املالئم لهأن  -3
 . األداء املطلوب قدر اإلمكان إىلالوصول  ةاولحم -4
 . التعرف باخلربة أن األداء اجليد مرتبط باملعلومات عن األداء -5
يتعرف الطالب باخلربة على أن هذه املعلومات ميكن احلصول عليها من أشكال متعددة من  -6

 ( 1 ) . التغذية الراجعة
 : أهداف مرتبطة بدور الطالب ( ب

 . ( اإلعداد)  اختاذ القرارات التسعة اليت انتقلت إليه عند تنفيذ قرارات التخطيط -1
 . يتعرف باخلربة بأن اختاذ القرار يالئم العمل -2
 . ل العمل اإلفرادي لفرتة معينةأو البدء يف  -3
وتعلم حتويل القرارات  ( التدرييب)  البدء يف خربة النشاط التعليمي بأسلوب التعليم بتوجيه املعلم -4

 . عما كان عليه يف األسلوب األمري
 . الدخول يف خربة عالقة جديدة واليت تتضمن توقع التغذية الراجعة اخلاصة للفرد -5
 . يتقبل أدائه يف العمل دون مقارنة دائمة مع اآلخرين -6
 . حيرتم دور زمالئه اآلخرين وقراراهتم يف الفئات التسع -7
. سؤولية يف اختاذ القرارات التسعةأن يتحمل امل -8
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 ( : التدريبي)  قنوات النمو في أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم
يف هذا األسلوب يالحظ التقدم يف جوانب النمو نتيجة اختاذ الطالب للقرارات التسعة ما عدا اجلانب 

 . املعريف

 . امرأو هناك تقدم نتيجة أن الطالب ميارس العمل بدون  : اجلانب املهـــــــــــاري -1
إن حرية اختيار الطالب لألماكن جيعل الطالب خيتار املكان القريب من  : اجلانب االجتماعي -2

 . زميله الذي يرتاح إليه
ينمو يف هذا األسلوب اجلانب االنفعايل أكثر من سابقه وذلك نتيجة لزيادة  : اجلانب االنفعايل -3

 . منو اجلانبني املهاري واالجتماعي
 . يكون النمو قليالً يف هذا األسلوب نظراً للرتكيز على جانب التذكر : اجلانب املعريف -4

 ( : التدريبي)  خطوات استخدام أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم
 . وهي القرارات اليت يتخذها املعلم قبل تدريس أي جزء من أجزاء الدرس : خطيطقرارات الت -1

 . . . . كرة قدم  –كرة طائرة   : حتديد موضوع الدرس -أ
أن يؤدي الطالب اإلرسال من أسفل املواجه يف كرة الطائرة بطريقة  ( مثال)  –حتديد األهداف  -ب

 . صحيحة ووفق مواصفات األداء الفين للمهارة
 . التدريب على املهارة والنشاط التطبيقي -تعليم املهارة -حتديد جزء من الدرس التمرينات -ج
 . األسلوب التدرييب -حتديد األسلوب -د
 . تطبيق األدوات واألجهزة وجتهيز ورقة املعيار : النظام -هـ
 . حتديد الزمن املناسب جلميع الطالب ملمارسة العمل : الزمن -و

 

 : التنفيذقرارات  -2

 : دور املعلم -أ
 . يشرح املعلم أسلوب التنفيذ ومسئولية الطالب يف اختاذ القرارات التسعة -1
 . إعطاء وقت لكل طالب ليعمل مبفرده -2
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 . تقدمي التغذية الراجعة -3
 . اإلجابة على تساؤالت الطالب قبل البدء يف األداء -4

 : دور الطالب -ب
 . وهي من أهم الوسائل املساعدة استالم بطاقة املهام واحملكات من املعلم -1
 . تسجيل املعلومات العامة يف الورقة مثل االسم والتاريخ -2
 . أخذ املكان املناسب -3
 . البدء يف العمل وتسجيل النتائج -4
 . االتصال باملعلم عند احلاجة -5
. املعلم إىلتسليم بطاقة املهام واحملكات  -6

 : قرارات التقومي -3
وإلمتام ذلك  ، التقومي تركز على إعطاء تغذية راجعة لكل طالبإن األهداف يف قرارات  

آخر ليالحظ أداء الطالب وقدرهتم على اختاذ القرارات التسع ليسجل  إىليتحرك املعلم من طالب 
 . مالحظاته على ورقة العمل

 ( : التدريبي)  في أسلوب التطبيق بتوجيه المعلم ( المعيار)  تصميم بطاقة المهام

استخدام  أوقة املعيار التعليمات الضرورية عن ماذا يفعل الطالب أثناء أداء تشمل ور  
 : األسلوب التدرييب؟ وتتضمن عادة البيانات اآلتية

 . بيانات عن االسم والفصل والتاريخ -1
 . ( التدرييب)  أسلوب التدريس املستخدم -2
 . رقم ورقة العمل -3
 . من أسفل املواجهموضوع الدرس واسم النشاط مثال كرة طائرة اإلرسال  -4
 . توجيهات للطالب حول طريقة استخدام الورقة والغرض منها -5
 . توضيح األعمال اليت يقوم هبا الطالب داخل األسلوب -وصف العمل -6
 . ت الناجحةاوالعدد مرات التكرار وعدد احمل -الكم -7
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 . األعمال اليت اكتملت واليت مل تكتمل : بيانات عن التقدم -8
 . لراجعةبيانات عن التغذية ا -9

 . صور توضيحية أورسومات  -10
 : أمهية ورقة العمل

 . تقلل من شرح املعلم للمهارة -1
 . تعيني الطالب على تذكر جزئيات املهارة وطريقة أدائها -2
 . جتعل الطالب على يركزون مع املعلم خالل شرح املهارة -3
 . تعني الطالب على الرتكيز واالنتباه ومتابعة خطوات األداء -4
 ( 1)  . الطالب خالل األداءتدوين تقدم  -5

 ( التبادلي)  أسلوب التطبيق بتوجيه األقران : ثالثاً 
 : وصف األسلوب

جمموعات زوجية ويتم التبادل بني  إىليف هذا األسلوب يتم تنظيم الفصل وتوزيع الطالب 
املعلم والطالب حبيث يتخذ املعلم قرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي باختاذ قرارات التنفيذ كما 
يقوم الطالب املالحظ بإصدار قرارات التقومي وهذا األسلوب عادة ما يساعد الطالب على تصحيح 

ىل من مراحل تعلم املهارة وأفضل ما مييز هذا األسلوب شيوع روح و أداءه الفين خاصة يف املرحلة األ
 . بني الطالب وهو مبثابة توفري معلم لكل طالب تعاونال

 ( : التبادلي)  بنية أسلوب التطبيق بتوجيه األقران
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط
 الطالب قرارات التنفيـذ 
 املالحظالطالب  قرارات التقومي 
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 ( : التباديل)  أهداف أسلوب التطبيق بتوجيه األقران
 : أهداف مرتبطة باملوضوع ( أ

 . ممارسة وتكرار العمل مع زميل مالحظ -1
 . إعطاء واستقبال تغذية راجعة مباشرة من الزميل املالحظ -2
 . تعويد الطالب على املنافسة واالستنتاج وتوصيل النتائج للزميل -3
 . معرفة مىت تصحيح األخطاء أوممارسة املهارة دون قيام املعلم بتقدمي التغذية الراجعة  -4
 . فهم وختيل أجزاء املهارة وتسلسلها عند أداء العمل -5

 : أهداف مرتبطة بدور الطالب ( ب
االنشغال يف العملية االجتماعية اليت يتميز هبا هذا األسلوب وإعطاء وتلقي التغذية الراجعة  -1

 . الزميل املالحظمن 
مقارنة أدائه باملعايري احملددة يف  أواالنشغال يف خطوات هذه العملية مبالحظة أداء الزميل  -2

 . البطاقة واستنتاج النتائج ونقلها للزميل
 . واالحرتام املتبادل الذي يساهم يف جناح هذه العملية تعاونالتنمية مسة الصرب والتسامح و  -3
كيف يقدم التغذية الراجعة اليت تساهم يف تطور وحتسني أداء )  ممارسة التغذية الراجعة -4

 . الزميل
 . يالحظ بنفسه جناح وإجناز أداء أحد زمالئه -5
 . بني الطالب داخل الفصل وخارجه تعاونالتنمية  -6

 ( : التبادلي)  قنوات النمو في أسلوب التطبيق بتوجيه األقران

نتيجة اختاذ الطالب للقرارات التسعة ما عدا يف هذا األسلوب يالحظ التقدم يف جوانب النمو 
 . اجلانب املعريف

النمو املهاري يف هذا األسلوب مشابه للنمو املهاري يف األسلوب التدرييب مع  : اجلانب املهاري -1
 . زيادة وهي أن الطالب يأخذ تغذية مباشرة من املالحظ
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ارات االجتماعية تكون يف أقصى امله فإنمع زميله  تعاونمبا أن الطالب ي : اجلانب االجتماعي -2
 . مدى حنو النمو

تتطلب التغذية الراجعة من الطالب الكثري من الصفات السلوكية مثل  : اجلانب االنفعايل -3
 . األمانة والصرب واالحرتام مما جيعل اجلانب االنفعايل يف أقصى مدى له

يستعمل الطالب يف هذا األسلوب عمليات فكرية جديدة مثل املقارنة واحملاكاة  : اجلانب املعريف -4
 . وبذلك يكون الطالب أكثر انطالقاً عن األسلوب السابق

 ( : التبادلي)  خطوات تنفيذ أسلوب التطبيق بتوجيه األقران

 أواح أهم عمل يقوم به املعلم قبل تنفيذ هذا األسلوب هو إعداد ورقة العمل حيث يتوقف جن -1
 . فشل هذا األسلوب على مدى وضوح هذه الورقة وسالمتها

الطالب مع  تعاونكما أن شرح األسلوب وتوضيح طريقة استخدام الورقة عاماًل مهمًا يف مدى  -2
زميله وقدرته على تقدمي التغذية الراجعة وبعد أن يتم استالم ورقة العمل من املعلم وحتديد 
الطالب املؤدي والطالب املالحظ يتم حتديد املهارات املطلوبة من الطالب املؤدي واالستجابة 

عة حبيث يتم توزيع الطالب مع زميله يف تقدمي التغذية الراج تعاوناملأمولة من الطالب املالحظ في
ثالثية ويقوم كل من الطالب املؤدي والطالب املالحظ واملعلم  أوجمموعات زوجية  إىلالطالب 

 : بأدوار حمددة مع مراعاة ما يلي

 . حتديد أمساء كل من الطالب املؤدي والطالب املالحظ -1
 . حتديد نوع األداء املراد تنفيذه من قبل الطالب املؤدي -2
 . املالحظ وتذكريه بدوره حتديد مهمة الطالب -3
 . أجزاء مرتابطة ومتتابعة إىلوصف دقيق للعمل وجتزئته  -4
 . صياغة كل عبارة بشكل أمري -5
 . حتديد عدد مرات التكرار -6
 . أثناء تقدمي التغذية الراجعة اعينة من الكلمات اللفظية اليت ميكن استخدامه -7
 . رسومات توضيحية للمهارة أوصور  -8
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الفنية والتعليمية للمهارة يف اجلزء الرئيس من إعداد الدرس واالستعاضة عدم كتابة اخلطوات  -9
 . عنها ببطاقة املهام اليت يتم إعدادها من قبل املعلم

 : حتديد دور املالحظ ( 1
 . استالم ورقة املعيار اخلاصة بالنموذج الصحيح لألداء -أ

 . مالحظة أداء الطالب املؤدي -ب
 . مقارنة األداء باملعيار -ج
 . تقدمي التغذية الراجعة للطالب املؤدي -د
 . تسجيل النتائج للطالب املؤدي -هـ
 . االتصال باملعلم إذا كان ذلك ضرورياً  -و

 : دور املعلم ( 2
 . اإلجابة عن أسئلة الطالب املالحظ -أ

 . االتصال فقط بالطالب املالحظ -ب
 . مراقبة أداء كل من الطالب املؤدي والطالب املالحظ -ج

 . تبديل األدواء بعدما ينتهي الطالب املؤدي من العمل -3
 : مناذج للكلمات اليت تستخدم للتغذية الراجعة من الطالب املالحظ للطالب املؤدي -4

 . التصويب من الثبات يف كرة السلة : مثال
 . أن تركز أكثر حاول -أ

 . أثين ركبتيك قليالً  -ب
 . أحسن -ج
 . أداؤك جيد -د
 ( 1) . أن تعطي الكرة قوة دفع مناسبة حاول -هـ
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 أسلوب التطبيق الذاتي : رابعاً 
 : وصف األسلوب

إن ما مييز هذا األسلوب عن غريه من األساليب السابقة تركيزه على عملية التقومي اليت يقوم هبا 
وبذلك يكتسب الطالب  ( احملك)  الطالب نفسه بداًل من املعلم عن طريق استخدامه لورقة العمل

 . القدرة على تقومي أنفسهم واالعتماد على أنفسهم
 : بنية أسلوب التطبيق الذايت

 متخذ القرار القـرارات
 املعلم قرارات التخطيط 

 الطالب قرارات التنفيـذ 
 الطالب قرارات التقومي 

 : أهداف أسلوب التطبيق الذايت
 . الراجعةاعتماد الطالب على نفسه يف التغذية  -1
 . استخدام الطالب لورقة املعيار ليحسن من أدائه -2
 . يتحلى الطالب باألمانة واملوضوعية عند تقييمه لنفسه -3
 . يعرف حدود إمكاناته ويتقبلها -4
 . يتعرف الطالب على أخطائه بذاته من خالل مقارنة ما يقوم به بورقة العمل -5
 . التنفيذ والتغذية الراجعةاالستمرار يف العمل الفردي باختاذ القرارات عند  -6

 : قنوات النمو في أسلوب التطبيق الذاتي

أن الطالب ميارس العمل  إىلحيدث التقدم يف هذا اجلانب ويرجع ذلك  : اجلانب املهـــــــــاري -1
 . امر مباشرة من املعلم ويكون هذا الوضع مشابه لألسلوب التدرييبأو بنفسه بدون 

حيدث أيضًا تقدم يف هذا اجلانب حيث خيتار الطالب املكان املالئم له  : اجلانب االجتماعي -2
 . والقريب من زميله الذي يرتاح له

 . يكون يف أقصى مستوى له السيما لدى الطالب الذين حيبون االستقالل : اجلانب االنفعايل -3
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 . ه أشبه ما يكون باجلانب املعريف يف األسلوب التباديلفإن : اجلانب املعريف -4
 : مالحظـــات

إن أسلوب التطبيق الذايت ال يناسب مجيع مهارات الرتبية البدنية وخاصة عند تعلم مهارة  -1
 . جديدة وصعبة يف نفس الوقت مثال الشقلبة اخللفية يف رياضة اجلمباز

اإلرسال يف كرة  أويناسب هذا األسلوب األعمال اليت هلا نتائج مثل التصويب يف كرة السلة  -2
 . ك يف رمي الرمح مبعىن األنشطة اليت ختتص بنتائج احلركة وليس باحلركة نفسهاالطائرة وكذل

 . يناسب هذا األسلوب الطالب الذين لديهم خربة سابقة يف املهارات الرياضية -3
 

 : خطوات تنفيذ أسلوب التطبيق الذايت

 . حتديد اجلزء الذي يريد املعلم تنفيذه يف الدرس مثل التمرينات -1
 . املعيار للطالبإعداد ورقة  -2
 . شرح املعلم لدور الطالب -3

 . أداء التمرين وتسجيل النتائج بعد كل مترين -أ
 . قراءة الورقة قبل البدء يف أداء التمرين -ب

 . شرح اإلجراءات التنظيمية لسري التمرينات مثل بداية وهناية التمرينات -4
 : شرح دور املعلم -5

 . مالحظة أداء املتعلم -أ
 . ستخدام ورقة املعيار بطريقة صحيحة للتوجيه الذايتالتأكد من ا -ب
 . إعطاء تغذية راجعة جلميع الطالب يف هناية الدرس بعبارات عامة عن أداء الطالب -ج

 . البدء بالعمل -6

 : طريقة تنفيذ جزء التمرينات يف أسلوب التطبيق الذايت

 . مخس جممعات إىليقسم الفصل  -1
 . النتائجيعطى كل طالب ورقة معيار لتسجيل  -2
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 . يشرح املعلم كل مترين وطريقة األداء -3
 . تقف كل جمموعة أمام حمطة للتمرين على حسب التوزيع -4
لعملية  ( ثانية30)  يقوم املعلم بإطالق صافرة البداية ويقوم الطالب بأداء التمرين وبعد -5

 . التسجيل
 . لعملية التسجيل ( ثانية 30)  يعطى الطالب -6
 . احملطة التالية مع اجملموعة ألداء التمرين يف احملطة التالية إىلينتقل الطالب  -7
 . بعد مرور الطالب على مجيع احملطات وتسجيل مجيع النتائج يعطى املعلم الورقة -8
يتجول املعلم أثناء األداء بني احملطات للتأكد من أن مجيع الطالب يستخدمون ورقة املعيار  -9

 . بشكل جيد
 : ياضية يف أسلوب التطبيق الذايتطريقة تنفيذ املهارات الر 

 . ينتشر الطالب يف امللعب -1
 . ( املهارة)  البدء يف أداء العمل -2
 . مقارنة األداء بورقة املعيار -3
 . مقارنة األداء التكرار التصويب للخطأ -االستفادة من الوقت للتسجيل -4
ازالوا يف الذين مخيتلف جناح األسلوب بني املتعلمني األكفاء يف أداء األعمال وبني الطالب  -5

( 1 ) . مرحلة االرتباك احلركي

 أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات : خامساً 
 : وصف األسلوب

إن ما مييز هذا األسلوب عن األساليب السابقة الذكر أن الطالب يؤدي املهارة مبستويات 
هذا األسلوب على خمتلفة وإن كل طالب يشارك يف العمل حسب قدراته وإمكاناته حيث يركز 

 . مراعاة جوانب الفروق الفردية لدى الطالب
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زون هذا أو أغلب الطالب يتج فإنسم 100إذا كان ارتفاع العارضة  : فمثاًل يف الوثب العايل
ويف هذا  ا هذا االرتفاع،زو و اغالبية الطالب ال يتج فإنسم 120 إىلأما إذا زيد االرتفاع  ، االرتفاع

األسلوب جيد املعلم احلل املالئم حيث ميكن وضع ثالثة ارتفاعات خمتلفة خيتار الطالب ما يتناسب 
ه ميكنه التقدم فإنفإذا جنح يف املستوى الذي اختاره  . مع قدراته منها حىت يؤدي من خالهلا الوثب

ي الطالب املهارة أكثر الثبات على هذا املستوى وبذلك ميكن أن يؤد أواملستوى الذي يليه  إىل
 . وقت ممكن من الدرس

 . . . . . : أهداف أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات

 . . . . . . اشرتاك مجيع الطالب يف أداء املهارة -1
 . . . . . . االهتمام بالفروق الفردية -2
 . . . .  إتاحة الفرصة للطالب ألداء املهارة حسب قدرهتم -3
 . .  املستوى األقل صعوبة إذا مل ينجح الطالب يف املستوى الذي اختاره إىلإمكانية الرجوع  -4
.  منح الطالب الفرصة أن يدرك العالقة بني طموحه وحقيقة أدائه -5

 . . . . . : بنية أسلوب التطبيق الذايت

 متخذ القرار القـرارات
 املعلم قرارات التخطيط
 الطالب قرارات التنفيـذ
 الطالب قرارات التقومي

 : قنوات النمو يف أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات

أقصى مدى ألن الطالب هو صاحب القرار يف  إىليتحرك النمو املهاري  : اجلانب املهـــــــــاري -1
 . . . . . . التقدم حنو النمو املهاري

هذا األسلوب يؤدي الطالب العمل فيه فردي وليس له عالقة مع  : تماعياجلانب االج -2
 . . . . . . اآلخرين فكل طالب يتخذ قراره بنفسه لذلك يكون النمو االجتماعي حنو األدىن
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يكون النمو االنفعايل يف أقصى مدى نتيجة أن الطالب يتخذ القرارات  : اجلانب االنفعايل -3
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . لقلقبنفسه ويشعر بالثقة ويقل اإلحساس با

 . . . . . . يتقدم اجلانب املعريف قليالً ويكون مقارباً لألسلوب التباديل : اجلانب املعريف -4
 

 : خطوات تنفيذ أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات
 . .. . .  . حتديد املهارة واجلزء املراد تنفيذه يف الدرس مثل النشاط التطبيقي -1
املسافة واالرتفاع  : مستويات تنفيذ املهارة ومن العوامل أوحتديد عوامل الصعوبة يف املهارة  -2

 . . . . . . . . . . . عدد مرات التكرار -ومساحة املرمى
االرتفاع  أوحتديد املهارة مثل التصويب يف كرة السلة ممكن أن يستعمل املعلم املسافة  متوإذا 

 . . . . . . إذا كان الربج متحركاً 
تصغري  أوويف كرة اليد ممكن أن يستعمل املعلم مساحة املرمى مثل زيادة مساحة املرمى 

 . مساحته
 . . . . .  . شرح األسلوب وطريقة التنفيذ -3
 : وصف دور الطالب والذي يتضمن -4

 . جتريب املستويات املختلفة اليت وضعها املعلم -أ
 . لتطبيق املهارةاختيار مستوى البداية يف العمل  -ب
 . البدء يف العمل لتطبيق املهارة -ج
 . تقومي الطالب ملستوى أدائه حسب املعيار الذي اختاره -د
 . غري مناسبة أويقرر الطالب إذا كانت البداية مناسبة  -هـ
 . يقوم الطالب بتسجيل نتائج العمل مستخدماً ورقة املعيار -و

 : دور املعلم -5
 . الطالباإلجابة على أسئلة  -أ

 ( 1)  . استمرار االتصال بالطالب -ب
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 :األساليب غير المباشرة
تعترب األساليب غري املباشرة أفضل من األساليب املباشرة يف التعلم وذلك ملا تؤديه من تغريات      

سرعة  إىلواملعلم الذي يستخدم الطرق غري املباشرة يف حاجة دائمة  ، إجيابية يف اجتاهات الطالب
يفقد الصرب جتاه تعقيدات  أوالبديهة والقدرة على متابعة النقاش دون أن يفقد املسار األساسي له 

القدرة على مساعدة الطالب على جتميع النقاط املتناثرة مع بعضها البعض  إىلاملوضوع كما حيتاج 
تمد على االكتشاف كما أن األساليب غري املباشرة تع، بطريقة ختدم املوضوعات املطروحة للنقاش

الكتاب  أوومن خالله يسعى الطالب للبحث عن احللول بداًل من أن يأخذها عن طريق املعلم 
املقرر كما أن القدرة على ثبات التعليم لدى الطالب والقدرة على استخدام ما مت تعلمه من املهارات 

داف التعليمية احملددة له واليت يزداد يف هذا النوع من األساليب ويتأثر نوع األسلوب املستخدم باأله
تشمل املعارف واخلربات اليت يساهم الطالب يف تعلمها ويتعامل مع حمتواها بطريقته اخلاصة وبالسرعة 
اليت تساعده على االكتساب كما أنه خيتار ما يناسبه من أساليب لتقومي ذاته واختيار املصادر 

اشرة يف التدريس على استثارة املتعلم مما يدفعه للتفكري والوسائل املتوفرة له وتعتمد األساليب غري املب
 أوحل  إىلمشكلة حتتاج  أووالبحث واملقارنة واالستنباط والتجريب وميكن أن يكون املثري هو موقف 

حاجة تنشئ السؤال يف ذهن املتعلم حيث ال يستطيع اإلجابة عليه مبجرد التذكر ولكن األمر يدفعه 
وتعترب أساليب التدريس غري املباشرة وسيلة لتنمية التفكري املنظم  ، إجابة إىلالبحث حىت يصل  إىل

لدى املتعلمني كما أن استخدامها يساعد على تنمية االبتكار فهي وسيلة مهمة لتنمية مفهوم الذات 
 : إىلواألساليب الغري مباشرة تنقسم 

 : أساليب االكتشاف -1
 . أسلوب االكتشاف املوجه -أ

 . ( احلر)  كتشاف املتعددأسلوب اال  -ب
 : أساليب اإلبداع -2

 . ( حل املشكالت)  أسلوب التفكري املتشعب -أ
 . أسلوب املبادرة من املتعلم -ب
 . أسلوب تصميم املتعلم للربنامج الفردي -ج
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. أسلوب التدريس الذايت -د

 أسلوب االكتشاف الموجه : سادساً 
 : وصف األسلوب

ومما  ، ( احلر)  نوعني ومها االكتشاف املوجه واالكتشاف املتعدد إىلينقسم أسلوب االكتشاف 
حترك الطالب بدون وجود ضوابط موجهة هلذه احلركة ومثاالً  ( احلر)  يؤخذ على االكتشاف املتعدد

على ذلك حترك الطالب بأي طريقة يرغبها على اخلط املستقيم املوجود على أرض امللعب مما قد 
لذلك سوف نركز على االكتشاف املوجه  ، للهدف املطلوب من املهارةيتسبب يف عدم الوصول 

والذي يقدم فيه املعلم البدائل املتعددة من احلركات ويعطي الطالب فرصة جتريبها مجيعًا حىت يتمكن 
 . من حتديد األفضل

 : أهداف أسلوب االكتشاف املوجه
 . شغل الطالب يف عملية استكشافية معينة .1
 . جيابية بني الطالب واملعلم من خالل عملية االكتشافتنمية العالقة اإل .2
 . تنمية عملية التفكري واالستقصاء واالكتشاف .3
 . تنمية الصرب لكل من الطالب واملعلم عن طريق املمارسة .4

 : بنية أسلوب التطبيق الذايت
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط
 الطالب -املعلم  قرارات التنفيـذ
 الطالب -املعلم  قـرارات التقومي

 : قنوات النمو يف أسلوب االكتشاف املوجه
يركز الطالب على األمور اليت يريد املعلم استكشافها مما جيعل النمو يف  : اجلانب املهـــــــــاري -

 . اجلانب املهاري يف حدود ما يريده املعلم
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تكون عالقة الطالب مع املعلم أكثر من عالقته بالطالب فيكون النمو  : اجلانب االجتماعي -
 . حمدوداً يف الناحية االجتماعية

أقصى مدى له وذلك حسب جناح كل طالب  إىليتحرك النمو االنفعايل  : اجلانب االنفعايل -
 . يف عملية االكتشاف

يف هذا األسلوب ينشغل الطالب يف عملية فكرية معينة وبذلك يكون النمو  : اجلانب املعريف -
 . املعريف يف أقصى مدى له عن باقي األساليب السابقة

 : خطوات تنفيذ أسلوب االكتشاف املوجــه
 . مثل أن يكتشف الطالب الطريقة الصحيحة للحجل : حتديد اهلدف .1
 . نة طريقة احلجل الصحيحاحلركات اليت تشبه احلجل متضم أووضع البدائل  .2
 . ضاع خمتلفة على حسب البدائل املعروفةأو يقوم الطالب بأداء املهارة ب .3
 . ضاع يطلب املعلم املقارنة بني مجيع البدائلو بعد جتريب مجيع األ .4
 يسأل املعلم الطالب ما الطريقة الصحيحة للحجل؟ .5
جل ألبعد مسافة يف كل احل : يرجع املعلم الطريقة الصحيحة للحجل بطريقة منطقية مثل .6

ضاع حىت يتأكد الطالب من و من هذه األ ، لذا يقوم املعلم بعمل سباق احلجل ، وضع
 . الطريقة الصحيحة للحجل أوالوضع الصحيح 

 ( 1)  . درجة اإلتقان إىلميارس الطالب مهارة احلجل بالطريقة الصحيحة للوصول  .7

 ( حل المشكلة)  أسلوب التفكير المتشعب : سابعاً 
 : وصف األسلوب

     يعد أسلوب حل املشكلة من األساليب الغري مباشرة يف التعليم حيث يطرح املعلم املشكلة
كل طالب   اولموقف حمري يتحدى قدراهتم العقلية وفيه حي أوعلى الطالب يف شكل سؤال  ( املهارة) 

ن ناحية التفكري ويشبه هذا األسلوب أسلوب االكتشاف املوجه م ، أن جيد احلل هلذه املشكلة
واالستقصاء واالكتشاف ولكن الفرق بينهما هو أن املعلم يف االكتشاف املوجه يقدم عدة بدائل 
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دور  فإنأما يف أسلوب حل املشكلة  ، ويكون دور الطالب اكتشاف ما هو أفضل بني هذه البدائل
طرق أخرى جديدة ألداء )  طريقته يف تنفيذ هذه املهارة أوالطالب تقدمي البدائل املتشاهبة ألداءه 

 : ويوضح املثال التايل مهارة احلجل ( املهارة أواحلركة 
 : / من يستطيع احلجل بثالث طرق خمتلفة1س
 . هناك الطالب يقدم بدائل خمتلفة للحجل حسب قدراته -

 ( : حل املشكالت)  أهداف أسلوب التفكري املتشعب
 . تعويد الطالب على حل املشكالت  -1
 . الب على التفكري واالستقصاء واالكتشافتدريب الط  -2
. تعويد الطالب على االعتماد على النفس  -3

 ( : حل املشكلة)  بنية أسلوب التفكري املتشعب
 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط
 املعلم –الطالب  قرارات التنفيـذ
 املعلم -الطالب قـرارات التقومي

 : املشكالتمميزات أسلوب حل 
 . تشجيع الطالب على التجريب واالستقالل -1
 . تنمية التفكري والقدرة على اإلبداع لدى الطالب -2
 . تشجيع الطالب على معرفة دقائق احلركة -3
 . املسامهة يف تقدمي خربات وأنشطة للطالب -4
. استخدام انطباعاً عاماً للمعلم عن مستويات الطالب -5
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 ( : حل املشكلة)  املتشعبقنوات النمو يف أسلوب التفكري 
يكون يف أقصى مدى له وذلك ألن الطالب مسئول عن اختاذ قراراته  : اجلانب املهـــــــــاري -1

 . حسب استجابته ومدى تقدمه يف اكتشاف بدائل املهارة
 . إذا كان الطـالب يعمل مبفرده يكون الطالب يف أدىن مستوى له : اجلانب االجتماعي -2
يكون الطالب يف أقصى مدى انفعايل وذلك عندما ينجح يف اكتشاف  : اجلانب االنفعايل -3

 . بدائل املهارة
الطالب  فإنمبا أن هدف هذا األسلوب إجياد حلول واكتشاف بدائل للمهارة  : اجلانب املعريف -4

. يكون يف أقصى مدى له حنو النمو املعريف

 ( : حل املشكلة)  خطوات تنفيذ أسلوب التفكري املتشعب
 . احلجل : املهارةحتديد  -1
 : االبتدائي : الصف الثاين -2
 . أن يؤدي الطالب أربع حجالت خمتلفة : اهلدف -3

 . أن يؤدي الطالب ثالث حجالت يف اجتاهات خمتلفة
 . وهو أهم ما يف هذا األسلوب : تصميم املشكلة -4
الب عن إذا كان الطالب عنده خربة سابقة عن املهارة أي يعرف احلجل فعلى املعلم أن يسأل الط - أ

 . ذلك
 م بطريقة خمتلفة؟3* من يستطيع أن حيجل مسافة 

 . يعطى الطالب فرصة لتجريب املهارة -ب
 . آخر إىليقدم الطالب البدائل للحجل وقد ختتلف سرعة تقدمي البدائل من طالب  -ج

 * من يستطيع احلجل يف ثالثة اجتاهات؟
 . يقوم الطالب بأداء احلركات -د

 مع زميله لألمام؟* من يستطيع احلجل 
 * من يستطيع احلجل مع زميله للخلف؟
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 . يكون دور املعلم تقدمي املساعدة للطالب عند احلاجة ولكن بدون تقدمي لإلجابة بشكل مباشر
 : بطاقة تصميم مشكلة

 . تنطيط الكرة على األرض يف كرة السلة : اسم املهارة -1
 . أن يؤدي الطالب تنطيط كرة السلة على األرض بطرق خمتلفة : اهلدف احلركي -2

 . أن يربز الطالب قدراته الشخصية : اهلدف الوجداين
 . الثالث االبتدائي : الصف -3
 . ىلو الوحدة األ -4
لدى الطالب خربة سابقًة يف تنطيط الكرة على األرض باليد يف الصف الثالث االبتدائي يف  -5

 . ىلو الوحدة األ
 . كرة يستطيع أن يؤدي هبا التنطيط  أوكل طالب تكون معه كرة سلة  -6
 . يشرح املعلم األسلوب وأهدافه وكيفية التنفيذ واسم املهارة -7
 . البدء بتقدمي املشكلة -8
 من يستطيع أداء مهارة التنطيط يف ثالثة اجتاهات خمتلفة ؟ 

 -األمام)  ط يف مفهوم االجتاهينتشر الطالب يف امللعب وكل طالب يبدأ يف اكتشاف بدائل للتنطي
 . ( اجلانب -اخللف

 جيب أن يعطي املعلم لكل طالب الوقت الكايف . 
 يتجول املعلم بني الطالب لتقدمي التغذية الراجعة . 
  ضاع خمتلفة ؟أو من يستطيع أن يؤدي مهارة التنطيط من أربعة 
 . ( اجللوس -اجلثو نصفا -من الوقوف نصفا –من الوقوف  ( مثال)  
  الكرة ؟ إىلمن يستطيع أداء التنطيط بدون النظر 
 ما هي األجزاء اليت ميكن حتريكها يف اجلسم وأنت تنطط الكرة ؟ 

 ( 1)  . ( . . . . . . . . . . . الرجل -الرأس –الذراع األخرى  ( مثال)  
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 : تصميم خبرة تعليمية
شهدت مادة الرتبية البدنية يف سنواهتا األخرية تقدمًا كبريًا وخاصة فيما يتعلق بتعليم املهارات      

لتحقيق األهداف ونتيجة هلذا التطور ظهر ما يسمى بنموذج تصميم اخلربة وهو عبارة عن احملتوى 
واء مما تبسيط وتقريب األهداف للطالب واملعلم على حد س إىلالتطبيقي للمهارة بأسلوب يهدف 

وضوح األساليب يف إعداد دروس الرتبية البدنية ويبعد املعلم عن التبعية وفيما يلي منوذجاً  إىليؤدي 
ل والثانية والثالث يف املرحلة االبتدائية وكذلك املرحلة ما فوق و لتصميم اخلربة طالب الصف األ

 . ليةو األ
 : تتكون كل خربة من األجزاء التالية : طريقة تصميم اخلربات التعليمية

 . الوثب الصحيح -املشي الصحيح - : مثال : اسم اخلربة التعليمية -1
وهي املهارات اليت ينبغي على الطالب اكتساهبا قبل تعلم اخلربة  : املتطلبات السابقة للخربة -2

 . لتحقيق االستفادة منها مثل الوقوف
اليت من املتوقع أن حيققها الطالب بعد  . ية والوجدانيةوهي األهداف املعرفية واحلرك : األهداف -3

 . تعلم اخلربة
 . ل االبتدائيةو مثال الصف األ . هو الصف الذي سوف يطبق عليه اخلربة : املدى الصفي -4
 . هو طريق وضع الطالب يف امللعب وطريقة التوزيع واملساحة املناسبة : التنظيم -5
ائل التعليمية املطلوبة يف اخلربة واليت تساعد الطالب وهي األدوات والوس : األدوات واألجهزة -6

 . واملعلم على التنفيذ اجليد
وهي األساليب اليت ميكن استخدامها يف تنفيذ اخلربة وذلك باستعمال  : أساليب التعليم -7

 . حل املشكالت أوأكثر يف التدريس مثال االكتشاف املوجه  أوأسلوب 
 . وهي العناصر املرتبطة باألهداف احلركية : مالحظتها من قبل املعلماألجزاء التعليمية املطلوب  -8
وهو اجلزء الرئيسي يف اخلربة حيث يقوم املعلم بكتابة كل ما  : إجراءات تنفيذ اخلربة التعليمية -9

حيدث بني الطالب واملعلم يف هذا اجلزء من شرح املهارة والتشجيع والتغذية الراجعة مستخدماً 
 . أساليب التعلم الفعالة

خفض مستوى صعوبة اخلربة لالرتقاء  أووهو تغيري أنشطة اخلربة هبدف زيادة  : التقدم باخلربة -10
 . املهارة وفقاً لقدرات كل طالب ومدى تقدمه أثناء الدرسب
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وهي تلك الفرصة واللحظات اليت يكون فيها الطالب مهيئاً  : االستفادة من املواقف التعليمية -11
 . بعد الدرس أوللتعليم سواء أثناء الدرس 

يشرف عليها  أوونقصد هبا املسابقات واأللعاب اليت ينفذها  : أنشطة إضافية تعزز تعلم اخلربة -12
 . عدد من األنشطة أومجاعية  أواملعلم خارج وقت الدرس وقد تكون األلعاب فردية 

هي عبارة عن استمارة تتضمن العناصر املهمة يف املهارة واملعلومات اخلاصة يف  : تقومي اخلربة -13
قات أو اجلانب املعريف ومالحظة سلوك الطالب يف اجلانب الوجداين حيث يتم متابعة ذلك يف 

 أمام النقطة اليت أجنزها وعالمة ( )  وذلك بوضع عالمة ، بعد الدرس أوخمتلفة من الدرس 
  . أمام النقطة اليت مل ينجح يف إجنازها مث وضع التقدير النهائي يف خانة التقرير ( ×) 
 . ( 1)  حقق اهلدف -
 . ( 2)  يتجه حنو حتقيق اهلدف -
 . ( 3)  حيتاج وقت لتحقيق اهلدف -
 . ( 4)  اهلدفمل حيقق  -

ويل أمر  إىلحيث يرسل  ، وهي إحدى طرق التواصل بني املدرسة والبيت : الواجبات املنزلية -14
الطالب بطاقة توضح فيه ما مت تعلمه يف املدرسة ويتم تعزيز ذلك من خالل وضع أسئلة جييب 

 . ( 1)  . عليها ويل أمر الطالب بعد مالحظة ذلك على ابنه

 lyoo tcohhd :المرحلة الثانوية : المحور الثالث
 : مقدمة

تشكيل  تعد املرحلة الثانوية من أخطر املراحل اليت مير هبا األبناء " ملا هلا من أثر هام فـي
تكوين املواطن الصاحل  وللدور اهلام الذي تلعبـه فـي ، الشباب فرتة املراهقة اليت تقابل التعليم الثانوي

 ( 2)  . وإعداده للحياة املنتج

تعده  ن املراحل املتميزة يف حياة الطلبة الدراسية فهي التـيمن املرحلة الثانوية أومما ال شك فيه 
هلذه املرحلة بسالم  واجتياز األبنـاء ، وإنسانًا مستقيمًا يف سلوكه ، ألن يكون فردًا صاحلًا يف جمتمعه

                                                 

88 - 87ص  ، 1ط،  أساليب التعليم في التربية البدنية و السرب : احلمد ، ( 1)  

 9ص  ، د . ط  ، التعليم الثانوي في البالد العربية صبيح : ( 2)  
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أما إذا تعثر الشاب  ، شخصية سوية ذا ، يعين بأنه سوف ميضي يف حياته متزناً يف تصرفاته وانفعاالته
 . تكوينه النفسي وسلوكه االجتماعي فيما بعد ذلك سـينعكس علـى فإنيف هذه املرحلة احلرجة 

ان احلقيقي جلهدهم الواعي و تلك املرحلة هي األ أن يـدركوا أنويتحتم على اإلباء واملربني 
وتكوين االجتاهات القومية لدى شبابنا ووقايتهم  الدينية واخللقية والعمل املوصـول للرتبيـة ، املكثف

 ( 1)  . أشكاله مـن االحنـراف بكـل
فهي حتظى مبنزلة كبرية يف نفوس  ، ولقد متتعت املرحلة الثانوية منذ ظهورها بالعديد من املزايا

كما أهنا تغطي مرحلة حرجة من عمر   ، لكوهنا هناية مراحل التعليم العام ، لياء األمور والطالبأو 
 يراها البعض مرحلة ميالد جديد للطالب وهي مرحلة مهمة من مراحل منو الكائن البشري ، الطالب

كما أن من جيتازها بنجاح تتوفر له فرص تعليمية واجتماعية وعملية جيدة للطالب وتعد الطالب 
 ( 2)  . لدخول اجلامعة

ن اإلسالم قد حث على أحيث  ، عي هي اليت هتتم بالشبابومن املؤكد بأن االمة ذات الو 
اهنم هم االقدر على محل تكاليف األمانة وأداء الرسالة والدعوة الدائبة وعرب عن ذلك  إىلذلك أشار 

ْم  ۚ حنحُْن نـ ُقصُّ ع ل ْيك  نـ ب أ ُهم بِاحلْ قِّ " : إىلقوله تع ي ٌة آم ُنوا ِبر هبِِّ  ( 3)  . "و زِْدن اُهْم ُهًدىِإنـحُهْم ِفتـْ

 برتبية الشباب الرتبية اليت تؤهلهم القيام بـدورهم"مجيع األمم هتتم  إن ( القاضي)  ويضيف ايضاً 
الرتبويون  يف رقي األمة ورفع شأهنا حبيث حتقق آمال األمة فيه طبقًا للمفاهيم اليت يصيغها املفكـرون

وفرتة  ، والنشاط فهي فرتة القوة واحليوية ، ذلك إىلورجال السياسة واالقتصاد واجملتمع والدفاع وما 
 ( 4)  . "امتصاص األفكار واعتناق املبادئ

االستطالع  قدر كبري من الشجاعة والـصالبة وحب إىلذلك " حيتاج الشباب يف هذه املرحلة ل
 إىلالشباب على الوصول  ومـساعدة ، قدر كبري من الفهم هلذه املرحلـة إىلوحيتاج من جانب الكبار 

 إىلوعن اجرتاء آراء الغري  ، االستقالل إىلواألخذ بيدهم بعيدًا عن التبعية  ، ما يريدونه من حقائق
 ( 5)  . حتقيق النضج النفسي" إىلالطفلي االجتاه  وعـن ، البناء إىلوعن اهلدم  ، تكوين آراء هلم

                                                 

 22ص  ، 2، ط تربية المراهق في المدرسة اإلسالمية :  حمفوظ ( 1)  
 82ص  د . ط ، ، نظام التعليم وسياسته :  عبد اجمليد ( 2)  
 13سورة الكهف ، اآلية  ( 3)  
 181ص  ،  مشكالت الشباب وعالجها في ضوء الكتاب والسنة القاضي : ( 4)  
 188ص  ، 2، ط  في الفكر التربوي النجيحي : ( 5)  
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ن أو  ( مرحلة املراهقة)  وهذا ما يتطلب من املعلمني تفهمًا عميقًا لطالب املرحلة الثانوية
 ازمات النفسية واالنفعالية وليحققو مبا يتناسب مع طبيعة املرحلة لينجبوهم التعرض لأل ممعه ايتعاملو 

 . وهذا ايضاً يقع على عاتق املدرسة ، هلم حياة متوافقة خالية من االزمات والصراع والقلق
املرحلة الوسطى من سلم التعليم يسبقه  : تعرف منظمة اليونسكو املرحلة الثانوية بأهناوتعرف 

 .من عمر الطالب 18-12ويشغل فرتة زمنية متتد من سن  ، ويتلوه التعليم العايل ، التعليم االبتدائي
ألن املرحلة الثانوية هي هناية  ، املتوسطة والثانويةمن التعريف السابق يتضح أنه يشمل املرحلة 

تستقبل من جيتاز املرحلة املتوسطة  ، احللقة األخرية من حلقات التعليم العام أو ، سلم التعليم العام
 . خوض احلياة العملية أو ، وتعد الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعية ، بنجاح

املراحل اليت ينظر اليها بقدر   أهمه املرحلة من نلخص من مجيع ما سبق بأن هذ أنحيث ميكن 
تعد ابناءها للعمل واإلنتاج ومواصلة تعليمهم اجلامعي  ، كبري من األمهية حيث ختر قادة للمجتمع

 ( 1)  . وتعده اعداداً جيداً  ، تدرك أمهية العناية بطالب املرحلة الثانوية أنومن واجب املدرسة 

للمحافظة  ب أن تسخر املدرسة كل طاقاهتا وإمكاناهتـا"جي نهأعلى  ( احلدري)  هذا ويؤكد
وهذه الثروة هم الناشئة  ، على هذه الثروة من الشباب اليت هي أغلى ما تفاخر به اجملتمعات واألمـم

يف مدى فاعلية هذه الثروة وقدرهتا على  اليت ترى كل أمة أن الرقي والتقدم والعز والتمكني هلا معقـود
 ( 2)  . ج"العمل واإلنتا 

 : نشأة التعليم وتطوره في المملكة العربية السعودية
م وكانت 1926ل نظام للتعليم يف اململكة العربية والسعودية أنشاء مديريه املعارف عام أو كان ظهور 

ل جملس أو م صدر قرار تشكيل 1928ويف عام  . مبثابة إرساء حجر األساس لنظام التعليم للبنني
وضع نظام تعليمي يشرف على التعليم يف منطقة احلجاز ومع قيام اململكة  للمعارف واهلدف منه

العربية السعودية اتسعت صالحيات مديرية املعارف ومل تعد وظيفتها قاصرة على اإلشراف على 
       وكانت تضم ، التعليم يف احلجاز بل مشلت اإلشراف على مجيع شؤون التعليم يف اململكة كلها

 . مدرسه حيث بدأت بأربع مدارس ( 323) 

                                                 

 37ص  ، ى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلميهم في محافظة غزةمد مرجتى : ( 1)  
 538ص  ، د . ط ، التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها احلدري : ( 2)  
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وكانت  ، ل سعودآم مت إنشاء وزارة املعارف يف عهد امللك سعود بن عبدالعزيز 1952يف عام 
وقد أسند إليها التخطيط واإلشراف على التعليم العام للبنني يف  ، امتدادًا وتطويرًا ملديرية املعارف

ويف عام  ، ل وزير هلاأو وكان امللك فهد هو  ، ( الثانوي-املتوسط -االبتدائي )  مراحله الثالث
   و بعد م مت إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات يف عهد امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود1980

وبرئاسة الشيخ عبدالعزيز ناصر الرشيد ومع  ، مدرسه ابتدائية ومعهد معلمات متوسط واحد ( 15) 
وبعد  ، وزارة املعارف عام إىلالرئاسة العامة لتعليم البنات  تطور التعليم صدر املرسوم امللكي بضم

م مت دمج وزارة التعليم 2015ويف عام  ، وزارة الرتبية والتعليم إىلعام مت حتويل مسمى وزارة املعارف 
 ( 1)  . العايل ووزارة الرتبية والتعليم يف وزارة واحدة حتت مسمى وزارة التعليم

م وهي 1927ل مدرسة يف حكم الثانوية يف عام أو فقد تأسست  ، الثانويأما بالنسبة للتعليم 
ويشرتط  ، ختريج املدرسني ليعملوا يف املدارس االبتدائية إىلوكان يهدف  ، املعهد العلمي السعودي

ىل و ومدة الدراسة باملعهد أربع سنوات األ ، لاللتحاق باملعهد احلصول على شهادة املرحلة االبتدائية
 . إعداديةمنها 

ففي هذا العام تغري  ، م1938أما البداية احلقيقية للتعليم الثانوي باملفهوم احلديث كانت عام 
فتح اجملال  إىل ، توفري معلمني ومدرسني للمرحلة االبتدائية إىلالتوجه للتعليم الثانوي من كونه يهدف 
وخالل تلك  ، مخس سنواتوأصبحت مدة الدراسة هبا  . أمام الطالب إلكمال دراسته اجلامعية

وأخرى  ، الفرتة مت تطوير التعليم الثانوي حيث مت افتتاح مدارس ثانوية ملحقة باملدارس االبتدائية
ويعقد هلم  ، علمي وأديب ، قسمني إىلوقسم الطالب  ، ملحقة باملدارس املتوسطة وأخرى مستقلة

يل على عدد سنوات الدراسة حيث وقد طرأ تعد ، امتحان أطلق عليه امتحان الشهادة التوجيهية
ىل و يؤدي فيها الطالب مع هناية الثالث سنوات األ ، أصبحت ست سنوات بداًل من مخس سنوات

 م مث مسيت بعد شهادة الكفاءة املتوسطة1946وطبق هذا النظام عام  ، امتحان الكفاءة الثانوية
ىل للثقافة العامة والسنة األخرية و أما املرحلة الثانية ومدهتا ثالث سنوات فقد خصصت السنتني األ   

مث حصل بعد ذلك تعديل حبيث جعلت السنة  ، األديب أوللتخصص يف أحد القسمني العلمي 
ظام وظل هذا الن ، ىل من املرحلة الثانية للثقافة العامة وخصصت السنتان األخريتان للتخصصو األ

م حيث ألغي نظام شهادة الثقافة العامة ليحل حمله نظام الشهادة الثانوية العامة 1954حىت عام 
                                                 

 الرمسية لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعوديةالصفحة االلكرتونية  بوابة وزارة الرتبية والتعليم : ( 1)  
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م حيث انقسمت املرحلة 1959واستمر العمل هبذا النظام حىت عام  ، بقسميها العلمي واألديب
ثانوية ومدة واملرحلة ال ، املرحلة املتوسطة ومدة الدراسة هبا ثالث سنوات ، مرحلتني إىلالثانوية 

 ( 1)  . الدراسة هبا ثالث سنوات
اهتمام مديرية املعارف بالتعليم العايل إلعداد املعلمني للتدريس باملرحلة  إىلهذا باإلضافة 

ويف العام نفسه بدأت  ، م1950حيث أنشأت كلية الشريعة مبكة املكرمة عام  ، املتوسطة والثانوية
الشريعة يف ختريج األعداد الالزمة وقد ألغيت هذه الكلية عام  الدراسة بكلية املعلمني لتسهم مع كلية

  . م1959
وقد اشتمل  . املتالزم مع تكوين جملس الوزراء ، م1954مرحلة إنشاء وزارة املعارف عام 

  وجهاز الوزارة ، من بينها امليزانية ، وزارة للمعارف عدة جوانب إىلتطوير املديرية العامة للمعارف 
وكان من بني التطورات اليت هتمنا يف  ، هيكل تنظيمي هلا وتوزيع املناطق التعليميةل أو وصدور 

 . موضوع تقريرنا هذا ما حلق املناهج الدراسية من تطوير
وأصبحت اخلطة  ، ففي املرحلة الثانوية اهتمت وزارة املعارف يف تطوير املناهج الدراسية

  واللغة اإلجنليزية واللغة الفرنسية ، واللغة العربية ، م تتضمن العلوم الدينية1959الدراسية له عام 
واملواد العلمية وأدخلت ثالث حصص أسبوعية لكل  ، والرتبية البدنية ، والرسم ، والعلوم االجتماعية

وكان جمموع احلصص للقسم األديب يف  ، العلمية أومادة من مواد التخصص يف الصفوف األدبية 
حصة  34وكان جمموع احلصص للقسم األديب يف الثالث ثانوي حصة  36الصف الثاين ثانوي 

بينما كان يف  ، حصة دراسية 38أما بالنسبة للقسم العلمي فكان يف الصف الثاين ثانوي  ، دراسية
 ( 2)  . حصة دراسية 35الصف الثالث ثانوي 

م 1963ويف عام  ، هـ1381م حىت عام 1959واستمر العمل باخلطة الدراسية الصادرة عام 
وعدلت  ، أدخلت مادة علم االجتماع للصفوف األدبية ما أدخلت مادة اجليولوجيا للصفوف العلمية

واستمر عدد احلصص األسبوعية لكل صف كما كان  ( التخصص)  حصص املوضوعات اإلضافية

                                                 

 . 15-11. ص  1ط ، العربي والوطن السعودية العربية المملكة في التعليم نظم مصلح : ( 1)  
 .  سنوية تصدر عن وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعوديةجملة  : جملة التوثيق الرتبوي ( 2)  
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حيث ألغيت احلصص اإلضافية وأضيفت بعض  ، م1967م حىت عام 1959عليه منذ عام 
 ( 1)  . موضوعات هذين القسمني بصفة عامة إىلات الضرورية يف القسمني العلمي واألديب املوضوع

واستجابة ملقتضيات التطور الكبري الذي شهدته اململكة العربية السعودية يف شىت جماالت 
 وكنتيجة للطلب املتزايد على التعليم واألخذ باملستجدات يف ميدان الرتبية ، احلياة ومنها نواحي الرتبية

وذلك عن  ، فقد حرصت اجلهات املعنية يف الوزارة على املراجعة التنظيمية للخطط واملناهج الدراسية
 مع األسر الوطنية اليت تعترب تعاونالطريق الكفايات البشرية العاملة يف خمتلف وحداهتا املتخصصة وب

مستقباًل مبختلف مراحل  أوجلانًا استشارية بوزارة املعارف هبدف دراسة تطوير املواد اليت تدرس حاليًا 
والتنوع يف  ، واهتمت تلك اللجان واألسر بالتوسع يف استخدام الوسائل التعليمية ، التعليم العام

نوعي لكتب الرتبية تطوير  ، ضرورة وجود اسرتاتيجية شاملة لتطوير املناهج ، طرائق التدريس
والرتبية الوطنية  ، واملكتبة والبحث ، وإدخال مواد دراسية جديدة مثل احلاسب اآليل ، اإلسالمية

 ( 2)  . والسلوك وغريها
وقد تطورت بعد ذلك املرحلة الثانوية حيث كان هلا نصيب األسد من التطورات اليت حلقت 

اعتماد نظام  ، 1985وكان من بني تلك التطورات اليت حدثت عام  ، هبا خالل هذه املرحلة
إال أنه مت إلغاء ذلك عام  ، الساعات املعتمد يف املرحلة الثانوية املطورة وإلغاء نظام الصفوف الدراسية

شعبتني لكل  إىلوتنفيذ اخلطة الدراسية اجلديدة اليت شعبت القسم األديب والقسم العلمي  ، م1992
حيث مازال قطاع تعليم البنات يطبق التخصصني  ، وهذا فقط ينطبق على مدارس البنني ، منهما

  . العلمي واألديب فقط
وهو من  ، م يعترب من األعوام اجلميلة اليت مرت على وزارة الرتبية والتعليم1998إن عام 

كما اجتهت الوزارة منذ ذلك   ، يرجى تطبيقها على أرض الواقع ، األعوام اليت انبثقت فيه أفكار جيدة
الذين هم من  ، سؤال أهل اخلربة من املتخصصني حول آرائهم عن التعليم إىلالعام ولو بشكل جزئي 

واملشرفني  ، غري األعضاء يف األسر الوطنية كما بدأت الوزارة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع املعلمني
كما اهتمت الوزارة   ، تطوير املناهج الدراسيةالرتبويني ومديري املدارس لألخذ مبرئياهتم حيال 

                                                 

 79د . ط ، ع  ، االتجاهات المعاصرة في بناء المناهج فالتة ، فلمبان : ( 1)  
 . 70 ع،  مجلة شهرية تصدر عن وزارة التربية والتعليم بالملكة العربية السعودية : جملة املعرفة ( 2)  
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 . آراء اجملتمع السعودي وعن آماله وطموحاته وماذا يريد من الرتبويني وماذا يأمل منهم إىلباالستماع 
 . واستمر هذا التطور لعامنا احلايل ( 1) 

 : مفهوم المرحلة الثانوية
احلدري "هي قمة اهلرم يف التعليم العام الذي يسبقه وهي املرحلة األعلى من مراحل التعليم العام يقول 

 . وهي الفرتة ما بني السادسة عشرة والعشرين تقريباً" ، التعليم املتوسط ويتلوه مباشرة التعليم اجلامعي
 (2 )  

لة األعمال والوظائف و اوميكن وصف املرحلة الثانوية بأهنا " القاعدة اليت تعد الطالب ملز 
 ( 3)  . ويف الوقت نفسه تعد الطالب ملتابعة السلم التعليمي يف اجلامعات واملعاهد العليا" ، الصغرية

 : طبيعة المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية
تعترب املرحلة الثانوية العامة حلقة الوصل بني التعليم املتوسط والتعليم اجلامعي ومدة الدراسة فيها 

ىل يف سلم التعليم الثانوي سنة عامة يتم بعدها اختيار املسار العلمي و تعترب السنة األ ، ثالثة سنوات
 املسار االديب الذي يستمر ملدة سنتني يعطي من جيتاز تلك املرحلة شهادة مبسمى الثانوية ال أو

 . اديب حسب التخصص أوعاملة علمي 
 18-15وتكون أعمارهم عادة بني  ، طيلتحق هبذه املرحلة الطالب الذين اهنوا التعليم املتوس

 تدخل يف سنة وهي مرحلة املراهقة اليت تتميز بالتغريات االنفعالية واجلسمية والعقلية واالجتماعية اليت
  ( 4)  . تشكيل شخصية املراهق

 : أهمية المرحلة الثانوية
 إىللكل مرحلة من مراحل التعليم أمهية خاصة ومرحلة التعليم الثانوي "مرحلة نضج توصل املراهق 

 عويق ، وهي قمة اهلرم التعليمي العام ( 5)  ، مرحلة الشباب ومنطلق الرجولة واالعتماد على النفس "
                                                 

 . 85 ع،  مجلة شهرية تصدر عن وزارة التربية والتعليم بالملكة العربية السعودية : جملة املعرفة ( 1)  
 545ص  ، د . ط ، التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها احلدري : ( 2)  
 19ص  القاهرة ، ، مكتبة األجنو ، فلسفة النظام التعليمي وبنية السياسة التعليمية م ( : 1976امحد حسن عبيد )  ( 3)  
 130ص  ، مشكالت وحاجات لإلرشاد التربوي-الثانويةطالب المرحلة  احلدري : ( 4)  
 31ص د . ط ،  ، معجم المصلحات النفسية والتربوية زيدان : ( 5)  
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وإعدادهم ملواجهة احلياة العامة  ، على عاتقها" مهمة إعداد الطالب للحياة اجلامعية يف التعليم العايل
  ( 1)  . وكذلك احلال بالنسبة للحياة املهنية وسوق العمل" ، مبا حتتاجه من فهم ومعرفة

وتعد هذه املرحلة من أصعب املراحل يف حياة الطالب لكوهنا تتوافق مع أصعب فرتات عمره 
هذه املرحلة هلا أثر كبري يف حتديد مستقلة الوظيفي  فإنوهي فرتة املراهقة من ناحية ومن ناحية أخرى 

 . واالجتماعي
 : وميكن إمجال أمهية املرحلة الثانوية يف النقاط التالية

لكوهنا تتيح الفرص التعليمية  ، "تتمتع مبنزلة كبرية يف نفوس األبناء واآلباء على حد سواء .1
 . واالجتماعية للملتحقني هبا

 . التعليم ألهنا تعد للعمل واإلنتاجتعد مرحلة هامة من مراحل  .2
ملا يصاحبها من تغريات جسمية وعقلية  ، تغطي مرحلة مهمة من العمر وهي مرحلة املراهقة .3

وما يتبعها من متطلبات أساسية لكل ناحية من هذه النواحي اليت ُتكّون  ، ونفسية واجتماعية
 . شخصية املراهق وحتدد سلوكه وعالقته

 . التعليم اجلامعيتعد الطالب ملواصلة  .4
تعد القوى البشرية الالزمة لتنفيذ خطط التحول االجتماعي واالقتصادي والوفاء مبتطلبات  .5

 . التنمية
 تؤثر يف جوانب احلياة املختلفة وتتأثر مبا جيري يف اجملتمع من أحداث وأفكار وأزمان وعوامل .6

 . كما ترتبط حبركات اإلصالح والتجديدات التعليمة  .
 ( 2)القدرة على حلها معهم وتزرع فيهمجمت وعي الكامل باملشكالت اليت تعرتضللالطالب تعد .7
يف املرحلة الثانوية تربز بوضوح مظهر القيادة واالستعدادات والقدرات على أداء أنواع معينة  .8

ففي آالف الطالب باملرحلة الثانوية طاقات هائلة كامنة يلزمنا التنقيب عنها  ، من املهارات
 ( 3)  . وء عليها وبلورهتا وتوجيهها"وتسليط الض

 ( 1)  . "املرحلة الثانوية دعامة هامة للتنمية ولتحقيق املواطنة الناضجة" .9

                                                 

 47ص ،  تصور مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية من منظور التربية اإلسالمية الشنقيطي : (1) 
 83ص  ، 3ط ، المملكة العربية السعوديةنظام التعليم في  السنبل : 2)  
 31ص د . ط ،  ، معجم المصلحات النفسية والتربوية زيدان : ( 3)  
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 : وية في المملكة العربية السعوديةأهداف المرحلة الثان
  وهي ديد من األهداف للمرحلة الثانويةقد نصت سياسات التعليم للمملكة العربية السعودية على الع

 (2 ) 

متابعة حتقيق الوالء هلل وحده وجعل االعمال خالصة لوجهه ومستقيمة يف كل جوانبها على  .1
 . شرعه

الكون واالنسان واحلياة يف الدنيا  إىلدعم العقيدة اإلسالمية اليت تستقيم هبا نظرة الطالب  .2
وتزويده باملفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية اليت جتعله معتزًا قادرًا على الدعوة  ، واآلخرة

 . اليه والدفاع عنه
 . متكني االنتماء احلي المة اإلسالم واحلاملة لراية التوحيد .3
مبا يوافق هذه -اململكة العربية السعودية-حتقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن اخلاص .4

 . العلياء وقوة اجلسم إىلام يف األفق وتطلع السن من مت
تعهد قدرات الطالب واستعداداته املختلفة اليت تظهر يف الفرتة وتوجيهها وفق ما يناسبه وما  .5

 . حيقق اهداف الرتبية اإلسالمية يف مفهومها العام
دام تنمية التفكري العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع املنهجي واستخ .6

 . املراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة
اتاحة الفرص امام الطالب القادرين واعدادهم ملواصلة الدراسة مبستوياهتا املختلفة يف املعاهد  .7

 . العليا والكليات اجلامعية يف خمتلف التخصصات
 . هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة مبستوى الئق .8
ىل من التعليم والقيام و مسلكيًا وفنيًا لسد حاجة البالد يف املرحلة األ ختريج عدد من املؤهلني .9

 . باملهام الدينية واالعمال الفنية من زراعية وجتارية وصناعية وغريها
 . حتقيق الوعي االسري لناء اسرة إسالمية سليمة .10
 . اعداد الطالب للجهاد يف سبيل اهلل روحياً وبدنياً  .11

                                                                                                                                                         

 152ص د . ط ،  ، في التربية المعاصرة مطاوع : ( 1)  
 22-21ص  ، 2ط ، سياسات التعليم في المملكة العربية السعودية وزارة املعرفة : ( 2)  
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مي وعالج مشكالهتم الفكرية واالنفعالية ومساعدهتم إسال سرعاية الشباب على اسا .12
 . على اجتياز هذه الفرتة احلرجة من حياهتم بنجاح وسالم

اكساهبم فضيلة املطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل  .13
 . قات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد واحوال اجملتمعأو واستغالل 

 . تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة .14

 : المرحلة الثانوية طبيعتها وأهميتها
تعد املرحلة الثانوية من أخطر املراحل اليت مير هبا األبناء "ملا هلا من أثر هام فـي تشكيل الشباب فرتة 

دور اهلام الذي تلعبـه فـي تكوين املواطن الصاحل وإعداده ولل ، املراهقة اليت تقابل التعليم الثانوي
 ( 1)  . للحياة املنتجة"

وال شك أن املرحلة الثانوية من املراحل املتميزة يف حياة الطلبة الدراسية فهي التـي تعده ألن 
واجتياز األبنـاء هلذه املرحلة بسالم يعين  ، وإنسانًا مستقيمًا يف سلوكه ، يكون فردًا صاحلًا يف جمتمعه

أما إذا تعثر الشاب يف  ، ذا شخصية سوية ، بأنه سوف ميضي يف حياته متزنًا يف تصرفاته وانفعاالته
 . ذلك سـينعكس علـى تكوينه النفسي وسلوكه االجتماعي فيما بعد فإنهذه املرحلة احلرجة 

ان و باء واملربني أن يـدركوا أن تلك املرحلة هي األأنه " يتحتم على اآل ، إىل ( حمفوظ)  وينوه
والعمل املوصـول للرتبيـة الدينية واخللقية وتكوين االجتاهات القومية  ، احلقيقي جلهدهم الواعي املكثف

 ( 2)  . "يتهم مـن االحنـراف بكـل أشكالهلدى شبابنا ووقا

وكيف يهيئ لـه كـل السبل اليت  ، فإذا قام املريب بدوره على أكمل وجه وعرف كيف يريب ابنه
على األخالق -على األغلب –سوف ينشأ  ، تكفل له حياة خريه وكيف يوجهه التوجيه األمثل

 ( 3)  . الفاضلة والقيم الرفيعة

                                                 

 9د . ط ، ص  ، الثانوي في البالد العربيةالتعليم  صبيح : ( 1)  
 22، ص  2، ط تربية المراهق في المدرسة اإلسالمية :  حمفوظ ( 2)  
 37ص  ، ى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلميهم في محافظة غزةمد مرجتى : ( 3)  
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 : التقسيم العام لمراحل النمو
 : مرحلة الطفولة -1

 . سنوات 6وتبدأ من بعد الوالدة حىت عمر  : الطفولة املبكرة -
 . سنوات 9سنوات حىت عمر  6وتبدأ من بعد عمر  : املتوسطةالطفولة  -
 . سنة 12سنوات حىت عمر  9وتبدأ من بعد عمر  : الطفولة املتأخرة -

 : مرحلة املراهقة -2
 . سنة 15سنة حىت عمر  12وتبدأ من بعد عمر  : املراهقة املبكرة -
 . سنة 18سنة حىت عمر  15وتبدأ من بعد عمر  : املراهقة املتوسطة -
 . سنة 21سنة وحىت عمر  18وتبدأ من بعد عمر  : املراهقة املتأخرة -

 : مرحلة الرشد -3
 . سنة 30سنة حىت عمر  21وتبدأ من بعد عمر  : الرشد املبكر -
 . سنة 40سنة حىت عمر  30وتبدأ من بعد عمر  : الرشد املتوسط -
 . سنة 60سنة حىت عمر  40وتبدأ من بعد عمر  : الرشد املتأخر -
 : التربوي لمراحل النمو في مراحل التعليم العام التقسيم

 

 : املراحل التعليمية يف التعليم العام مع التقسيمات التاليةتتوافق 
 . سنوات 9سنوات حىت عمر  6وتبدأ من عمر  ، الطفولة املتوسطة : ليةو املرحلة االبتدائية األ -
 . سنة 12سنوات حىت عمر 9وتبدأ من بعد عمر  ، الطفولة املتأخرة : املرحلة االبتدائية العليا -
 . سنة 15سنة حىت عمر  12وتبدأ من بعد عمر  ، املراهقة املبكرة : املرحلة املتوسطة -
 . سنة 18سنة حىت عمر  15وتبدأ من بعد عمر  ، املراهقة املتوسطة : املرحلة الثانوية -

 : التربويةخصائص النمو لدى طلبة المرحلة الثانوية ومتطلباتها 
 ومتطلباهتا الرتبوية أهتم كثري من الباحثني واملربني بدراسة خصائص النمو لدى طالب املرحلـة الثانويـة

املراهقة على أهنا "  إىل ( عبد الرحيم)  ال سيما أن املرحلة الثانويـة هـي مرحلـة البلـوغ واملراهقـة وينظر
اجلـسمية  –ومواهبه وحيقق من خـالل مظاهرهـا الفرد قدراته وميوالته  عامل جديد يكتشف فيه
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الطفولة  وأن املراهقة ميالد نفسي جديد للفرد خيلـع فيـه ثـوب ، ذاته –واالنفعالية واجلنسية  واحلـسية
 ( 1)  . ويرتدي ثوب الرشد والنضج والنماء والرجولة"

 ، املراهقة والبلوغ املدرسة تبعات الوفـاء مبطالـب طـور أووتقع على عاتق املربني سواء يف األسرة 
أمهيته وفعاليته التوجيه النبوي " كل  لـى قـد أكـدو وألمهية دور األبوين يف تكوين الشاب منذ النشأة األ

ميجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها  أو ينصرانه أومولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
 ( 2)  "جدعاء

 هتجم عليه األخالق اللئيمة " ابدأ بتأديبه ورياضة أخالقـه قبـل أن ( ابن سينا)  ذلك يشري إىلو 
وتنهال عليه الضرائب اخلبيثة فما  ، األخالق ئو االصيب يتبـادر إليـه مـس فإن ، وتفاجئه الشيم الذميمة

نزوعًا فينبغي لغنم الصيب أن جينب مفارقة وال عنه  فلم يستطع له ، متكن منه من ذلك غلب عليه
 ( 3)  . مقابح األخالق"

 تبعات الوفاء مبطالب طور املراهقة أنه " يلقي على عاتق املدرسة ( وعبود ، مطاوع)  ضحأو و 
وتزويدهم برصيد عريض من الثقافة العامة والقيم  الطالبوتوجيه  ، والبلوغ بإشباع حاجات املتعلمني

العلمية واالجتاهات اليت متكنهم يف هناية املرحلة أن يشقوا طريقهم يف  واملهـاراتاخللقيـة واالجتماعيـة 
 ويواجهوا مشكالهتم بنجاح ويكونوا مواطنني صاحلني" فيجب على املدرسة الثانوية أن احلياة العمليـة

ت بصورة واخلربا حتقق النمو املتكامل للطالب عقليًا حبيث يكتسب املعلومات واملهـارات واالجتاهـات
 اجتماعياً ونفسياً وجسمياً وروحياً  وأن حتقق له تكامل وتوازن يف جوانب شخصيته األخرى ، متكاملة

 ( 4)  . "الب للحياة العملية يف اجملتمعوأن تعد الط

 : الهيئةالنمو العام وخصائص 
 . املرحلةيتسارع النمو ويكتمل يف هناية هذه  -

                                                 

 277، ص  3، ط األسس النفسية للنمو اإلنساني عبد الرحيم : ( 1)  
 153، ص 7، د . ط ، ج  صحيح البخاري بشرح الكرماني البخاري : ( 2)  
 101، حتقيق ) فؤاد عبد املنعم امحد ( ، د . ط ، ص  في السياسة ابن سينا : ( 3)  
 149-148، د . ط ، ص  في التربية المعاصرة مطاوع ، عبود : ( 4)  
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 . تتضح الفروق الفردية يف النمو اجلسمي -
 . ( اخل . . . . -احلوض  –الصدر  –الكتفني  عرض)  يظهر بوضوح النمو العرضي -
 . بداية حتسن التوافق مع انتهاء فرتة االرتباك العضلي احلركي -
 . للعضالتبداية القوة والصالبة  -
 . حتسن القوام وبداية االنسيابية يف حركات اجلمباز والسباحة -
 . مرحلة البلوغ فسيولوجياً  إىل الطالبحيسن  -
 . عيةو حجم القلب يف زيادة وقد خيتلف التناسب بني حجم القلب واأل -

 : الفسيولوجيةالخصائص 
 . زيادة حجم الدم ومكوناته -
 . ينخفض معدل ضربات القلب -
 . السابقةزيادة يف التهوية الرئوية بشكل أكرب عن املرحلة  -
 . زيادة يف استهالك األكسجني -
زيادة القدرة  إىلواليت تؤدي  ( الطاقةعلى اإلسراع إلنتاج  تعمل)  األنزميات يزداد نشاط -

 . الالهوائيةاهلوائية والقدرة 

 : الخصائص النفس حركية
 . ( الفعل رد)  حتسن يف االستجابة احلركية -
 . تطور يف كفاءة التوافق العصيب العضلي -
 . توافقاً وانسجاماً زيادة يف إتقان املهارات احلركية وتكون احلركات أكثر  -
 . السابقةتشهد القوة والقدرة العضلية تطور جيداً مقارنة باملرحلة  -

 : الخصائص النفسية
 . احلماسةتستمر االنفعاالت قوية وتطغى عليها  -
 . إحراجاً من موقفه أمام زمالئه أويشعر باخلجل أثناء عملية التعلم خوفاً من اخلطأ  -
 . مظاهر النمو البدين على الناحية النفسية يف هذه املرحلة يهتم باملظهر العام للجسم وتؤثر -



145 



 : االجتماعيةالخصائص 
 . يتكون لديه شعور باملسؤولية االجتماعية ومسايرة اجلماعة -
 . يزداد لديه الوعي االجتماعي والرغبة يف اإلصالح االجتماعي -
 . امليولميتاز بتنوع  -

 : البدنيةاحتياجات هذه المرحلة من األنشطة 
 . الالهوائي أو ، اهلوائيصيص تدريبات لتحسني التحمل العام سواء خت -
 . ممارسة مهارات حركية مركبة لقياس القدرات الفردية -
 . ممارسة املهارات احلركية اليت تتميز بتنمية القدرات الفردية -
 . من بني املشاهري ( الرياضية القدوة)  يف اختاذ املثل العليا الطالبيبدأ  -
 . بالصحةاالهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية املرتبطة  -
 . املسؤوليةاإلحساس بالثقة وحتمل  إىليف حاجة ماسة  -
جيب البعد عن املنافسات العنيفة لتاليف النمو املضطرد يف حجم القلب وعدم التناسب مع  -

 ( 1)  . عيةو األزيادة حجم 
الفرصة أمام الطالب لتنمية هواياهتم ومساعدهتم ويرى الباحث أنه جيب على املعلم إتاحة      

ة للطالب وأن يكون حريصًا على إتاحة الفرص ، شاط املناسب إلمكاناهتم وقدراهتميف اختيار الن
 . للمرور يف خربات خمتلفة

أجل فهمه وتلبيه  وذلك منص النمو لطالب املرحلة الثانوية لذلك البد من التعرف على خصائ
 . والتعامل معه بطريقة صحيحة وسليمة ، حاجاته

 :النمو الجسمي لطالب المرحلة الثانوية
حيدث مع البلوغ تغريات جسمية كثرية منها " حدوث تغريات يف الطول والوزن حيث حيدث      

 إىلويصل األنـف والـرأس واليدان والقدمان  ، وتنمو العضالت ، االنفجار يف منو الطول قبل الوزن
وتنشط الغدد  ، مويظهر الشعر على اجلس ، ند الذكورويصبح الصدر مسطحًا ع ، حجمها الكامل

                                                 

 34-33، ص  1 ط ، التعليمي لمنهج مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العامالدليل وزارة املعارف :  ( 1)  
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أما  ، كما تطرأ تغريات على صوت الولد  ، ظهور حب الشباب إىلالدهنية مع املراهقة وقـد يؤدي 
 ( 1)  ة"كما يزداد الصوت نعوم  ، فـي اإلنـاث فيتغري تكوينها اجلسدي وتزداد هرمونات االنوثة لديها

عمليات النمو يف هـذه املرحلـة تتـسم بالسرعة عنها يف أي مرحلة "أن  إىل ( الزعبالوي)  ويشري     
والتغريات  ، الد تكسبهم رجولةو من مراحل النمو األخرى فالتغريات اجلسمية اليت تطـرأ على األ

 ( 2)  . "اجلسمية اليت تطرأ على اإلناث تكسبهم أنوثة
وتتحسن احلالـة الـصحية  ، احلواس دقة وإرهافًا كاللمس والذوق والسمعكذلك " تزداد 

فيجب على املراهق أن يلم بالعادات الصحية وأن ميارسها يف غذائه ونومه وعمله حىت  ( 3)  . للمراهق"
 . ال يعوق منوه
أن من واجب املدرسة الثانويـة " أن تكسب الطالب العادات  إىل ( وعبود مطاوع)  ويشري

وإقامة املعسكرات ،اجلسمية والصحية السليمة وذلك بإتاحة الفرصة ملمارسة النشاط الرياضي املناسب
 ( 4)  ". الكشفية والرتبية الرياضـية لتكـسب الطـالب الصحة والقوة واملران على املعيشة اخللوية

استغالل هذه  إىلاملسلم يف مثل هذا الـسن  اباملربني أن يوجهوا الشب سبق علىويف ضوء ما 
عليهم من  إىلافرتض اهلل تع القدرات اجلسمية يف التسابق يف اخلريات وترغيب الناشئة فـي أداء مـا

 ( 5)  . سبيل اهلل واجلهاد فـي ، الفرائض كأداء الصالة ومساعدة احملتاجني

ويتحسن  ، النمو اجلسمي بصفة عامة حيث يزداد الطول والوزنتستمر معدالت الزيادة يف و 
وقد يظهر عدم  ، نضج والتحكم يف القدرات املختلفةويزداد ال ، عامة املستوى الصحي بصفة

 ر مفهوم البدن على الصحة النفسيةويؤث ، اجلسم املختلفة نتيجة طفرة النموالتناسق بني أجزاء 
 تناولوقد حيدث أقبااًل على  ، للطالب يف هذه املرحلة بشكل كبري مما جيعله يهتم باأللعاب الرياضية

لب ويصبح التوافق احلركي يف هذه املرحلة أكثر توازنًا مما يسمح للطاراهة يف هذه املرحلة الطعام بش
  . مبمارسة ألوان النشاط الرياضي

                                                 

 246د . ط ، ص  ، مرحلـة المسنين إلىنمو اإلنسان من مرحلة الجنين  أبو حطب ، صادق : ( 1)  
 28د . ط ، ص  ، تربية المراهق بين اإلسالم وعلم الـنفس الزعبالوي : ( 2)  
 335ص  ، 2ط ، النمو الطفولة والمراهقة علم نفس زهران : ( 3)  
 147، د . ط ، ص  في التربية المعاصرة مطاوع ، و عبود : ( 4)  
 557ص  ، د . ط ، التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها احلدري : ( 5)  
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مسئوليات غريها من النظم الرتبوية األخرى من حيث  وختتلف مسئوليات الرتبية الرياضية عن
مع التسليم بإمكانية وجود قيم وحصائل مشرتكة  ، إمكانية مسامهتها يف إكساب حصائل وقيم بذاهتا

ية على األنشطة احلركية وتتمركز الربامج يف الرتبية الرياض ، بني بعض األنظمة الرتبوية األخرىبينها و 
ميكن اجنازها وحتقيقها واحلصائل اليت  ، ها عن غريها من حيث طبيعة املادةوهي ما مييز  ، والبدنية

 : كما تليب املشاركة يف األنشطة الرياضية احتياجات الطالب من حيث  ، بشكل أكرب

  Organic Development : العضويةالتنمية 
ل بتنشيط الوظائف احليوية لإلنسان من خالل إكساهبم و هتتم الرتبية الرياضية يف املقام األ

اللياقة البدنية والقدرات احلركية اليت تعمل على تكيف أجهزة اإلنسان بيولوجيًا ورافع مستوى كفايتها 
وظيفياً واكساهبا الصفات اليت تساعد اإلنسان على قيامه بواجباته احلياتية دون سرعة الشعور بالتعب 

يكتسب الفرد من خالل األنشطة الرياضية القوة والسرعة واجللد العضلي حيث  ، اإلرهاق أو
 . البدنيةوالتحمل الدوري والتنفسي والقدرة العضلية والرشاقة واملرونة وغريها من عناصر اللياقة 

  Development of motor skills : الحركيةتنمية المهارات 
        تبدأ براجمها من فرتة الطفولة لتنشيط احلركة األساسية حيث ، الرياضيةمن أهم أهداف الرتبية 

 : إىلوتنمية أمناطها الشائعة واليت تنقسم  ( األصلية) 
 . كاملشي واجلري والوثب  : انتقاليةحركات  -
 . وامليلكالثين واللف   : انتقاليةحركات غري  -
 . كالرمي والدفع والركل  : تناولو حركات معاجلة  -

فهي وإن كانت  ، فهي مهارات متعلمة ، األمناطومن مث تتأسس املهارة احلركية على هذه 
تتأسس على اللياقة البدنية واحلركات األصلية إال أن االعتبارات اإلدراكية واحلسية هلا أمهيتها يف 

 اكتساب املهارات احلركية 

 Cognitive development : التنمية المعرفية
حيث تسهم الرتبية الرياضية يف تنمية املعرفة والتحليل  ، العقلي واملعريف يتصل هذا باجلانب

 أوكتاريخ املسابقة   ، من خالل اجلوانب املعرفية املتضمنة يف املناشط البدنية والرياضية ، والرتكيب



148 



حيث وىل العصر الذي كانت الرياضة تعتمد على القوة البدنية  ، وسرية أبطاهلا وقواعدها ، اللعبة
كما تنمى   ، حيث تشكل لدى الفرد حصيلة ثرية ملا ميكن أن نطلق عليه الثقافة الرياضية ، وحدها

وتساعده على التفكري واختاذ  ، لدى األفراد املهارات الذهنية اليت ميكن أن تفيده يف حياته اليومية
 . القرارات

  Psychosocial development : التنمية النفسية االجتماعية
يف  ، لرتبية الرياضية من املعطيات االنفعالية والوجدانية املصاحبة ملمارسة النشاط البدينتستفيد ا

هبدف التكيف النفسي االجتماعي  ، تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم باالتزان والشمول والنضج
  مبادئ منهاللفرد مع جمتمعه وتعتمد أساليب ومتغريات التنمية االنفعالية يف الرتبية الرياضية على عدة 

اليت ، له قدراته اخلاصة به ، على اعتبار أن الفرد كيان مستقل ، وانتقال أثر التدريب ، الفروق الفردية
وعلى اعتبار القيم النفسية املكتسبة من املشاركة يف الربامج املقننة للرتبية  ، ختتلف عن بقية أقرانه

يف شكل سلوكيات مقبولة  ( اجملتمع إىلأي )  خارجه إىلالرياضية تنعكس آثارها من داخل امللعب 
 إشباع امليول ، تأكيد الذات ، الثقة بالنفس ، مثل حتسني مفهوم الذات النفسية والذات اجلسمية

 (1)  .والتطلع للتفوق واالمتياز ، تنمية مستويات الطموح ، واالحتياجات النفسية االجتماعية

 Mental and cognitive development : الثانويةالنمو العقلي والمعرفي لطالب المرحلة 
 . ويظهر االبتكار وتزداد القدرة على التحصيل ، يف بداية مرحلة املراهقة يزداد منو القدرات العقلية

أن " نضوج العقل وقدرته على التفكري املـستقل واإلدراك والتذكر  ( الزعبالوي)  ويذكر
 ( 2)  . "املراهقةأهم ما متتاز به مرحلة والتخيل يعترب 
أن املراهق " يكون أكثـر وعيـًا بالتمييز بني جمرد إدراك  إىل ( أبو حطب وصادق)  ويشري

 ( 3) . "وتنمو القدرة على التفكري ، اكرةاألشياء واختزاهنا يف الذ

                                                 

 23-21 ص، 4 ط،  العمليةدليل معلم الفصل وطالب التربية  ، التربية الرياضية المدرسية اخلويل وآخرون : ( 1)  
 85د . ط ، ص  ، تربية المراهق بين اإلسالم وعلم الـنفس الزعبالوي : ( 2)  
 252د . ط ، ص  ، مرحلـة المسنين إلىنمو اإلنسان من مرحلة الجنين  أبو حطب ، صادق : ( 3)  
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واحلكـم علـى  ، وتزداد القدرة على االستدالل واالسـتنتاج ، وينمو الذكاء يف مرحلة املراهقة
وتنمو املفاهيم املعنوية مثـل اخلري  ، وتنمو القدرة على التحليل والرتكيب ، األشياء وحل املشكالت

  ( 1 ) . رؤية األشياء على مستوى مفاهيمي إىلومييل املراهق  ، والفضيلة والعدالة
األشياء قادر على فطالب املرحلة الثانوية قادر على املقارنة واالستنتاج وإطالق احلكم على 

وما أحوج  ، املناقشة يف بعض القضايا الفكرية اليت تطرح عليه واملعلومات املنهجيـة التـي يستمع إليها
املربني أيًا كان مواقعهم وخاصة املعلمني أن يلموا مبـستويات اجملال املعريف الست وهي التذكر والفهم 

 . طالهبم يف منوهم العقليوالتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي لريتقوا ب
على أن املناهج "جيب أن تقدم بطريقة بعيدة عن  ( وعبود مطاوع)  ويف هذا الصدد يؤكد

والعناية برتبية الطالب تربية فكرية صحيحة بأن  ، وبأساليب تقوم علـى الفهـم ، احلفظ والسرد واآللية
تتاح هلم فرصة معاجلة املوضوعات واملشكالت بطريقة تنمية عادة التفكري املوضـوعي والنقـدي إزاء 

 ( 2 ) . "الدراسية خمتلـف املـواد
لذلك على املعلم أن يشجع طالبه على التجديد واالبتكار يف تفكيـرهم وإنتـاجهم وأن 

لى اكتساب املعلومات واملعارف بأنفسهم من خالل االطالع فـي الكتـب واملصادر يشجعهم ع
 . األصلية

كذلك جيب أن خياطب العقل يف حث املراهق على ضرورة االلتزام بالقيم األخالقيـة ذلك أن 
والعادة كما  " الرتبية يف هذه املرحلة جيب أن تقوم أساساً على الوعي العقلـي ال جمـرد احملاكاة والتقليد 

وما يرتتب على الفضيلة والرذيلة  ، وذلك عن طريق تعليم مبادئها وقوانينهـا وعللها ، كان يف الطفولة
وإعطاء صورة كاملة عن مبادئ  ، من خري وشر ومدى ضرورة الفضيلة حلياة األفراد واجلماعات

ويستطيع أن يتعقل عواقب  ، الفضيلة وعن احملرمات والرذائل على حد سواء ألنه يستطيع إدراك ذلك
وأكثر االحنرافات يف مرحلة املراهقة حتصل نتيجة عدم إقنـاع املراهـق فكريـاً بضرورة  . الرذيلة أوالفضيلة 

  ( 3) . االلتزام بالقيم األخالقية
 

                                                 

 294، ص  3، ط اإلنسانياألسس النفسية للنمو  عبد الرحيم : ( 1)  
 150-149، د . ط ، ص  في التربية المعاصرة مطاوع ، عبود : ( 2)  
 118-116د . ط ، ص  ، علم النفس التربوي في اإلسالم القاضي ، ياجلن : ( 3)  
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 : يلييف هذه املرحلة مبا  العقليميكن تلخيص أهم مظاهر النمو 
أقصى  إىلويصل ذكاء الطالب  ، القدرات العقلية يف التمايزتبدأ و  ، عام بسرعةينمو الذكاء ال -

 . ن يصل إليه يف هناية هذه املرحلةحد ميكن أ
 . بعض املواد الدراسية دون األخرى إىلتظهر سرعة التحصيل وامليل  -
 . تعلم املهارات واكتساب املعلوماتتنمو القدرة على  -
 . رداملستوى اجمل إىليتطور اإلدراك من املستوى احلسي  -
 . احلفظ اجملرد أوواخلطأ  ةاوليزيد االعتماد على الفهم واالستدالل بدالً من احمل -
 . وتتكون القدرة على التخطيط والتصميم ، تظهر القدرة على التحليل والرتكيب -
 . تظهر القدرة على االبتكار بشكل أكرب -
 . ية والرياضيةمتابعة املوضوعات امليكانيك إىلمييل معظم الطالب  -
نفعاالت وتصل اال ، من نفس اجلنس واالعجاب بتصرفاته تقليد أحد البالغني إىليظهر امليل  -

  . قمة نشاطها إىلاجلنسية 

 Social growth : النمو االجتماعي لطالب المرحلة الثانوية
املراهقون االستقالل  حاوليكتسب الفرد قدرًا كبريًا من النمو االجتماعي خالل مرحلة املراهقة" في

وإجياد ارتباطات جديدة مع أفراد آخرين من أعمار  ، والبعد عن االعتماد على اآلباء وسيطرهتم
ويظهر يف هذه املرحلة االهتمام باملظهر الشخصي وارتداء املالبس على أحدث الصيحات  ، خمتلفة

  ت االجتماعية يف هذه املرحلةوتعتبـر املنافـسة مـن مظاهر العالقا ، واملوضات وخباصة الفتيات
  ( 1 ) . الزعامة" إىلويالحظ أيضاً امليل 

فاالستقاللية واالعتماد على الذات مسة أساسية من مسات النمو االجتماعي لدى طالـب 
أن جيد ارتباطات جديدة يقيمها بنفسه ومبحض إرادته بعيداً عن السلطة  اولفهو حي ، املرحلة الثانوية

  . حب الريادة والزعامة وإثبات الذات إىلويف نفس الوقت مييل  ، األبوية

                                                 

 298-297، ص  3، ط األسس النفسية للنمو اإلنساني طلعت عبد الرحيم : ( 1)  
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ألهنا البديل عن مجاعة األسرة اليت  ، وتشتد لدى املراهق نزعة الوالء الشديد جلماعة ألقران
 ( 1)  . يرغب يف االنفصال عنها واالستقالل بعيداً عن تأثريها وسلطتها

الكـالم عـن املدرسـة والنـشاط واملواعيد  ويتضح من خالل سلوك املراهقني أهنم " يكثرون
مة و اوتشاهد الرغبة يف مق ، أي شيء يهتمون به أو ، واملطامح الرياضية واملوسيقى والرحالت واحلياة

 ( 2 ) . شده انتقاد الوالدين والتحرر من سلطتهم" إىلالسلطة وامليل 
مة و امق إىلومن خالل االحتكاك هبذه الفئة من الطالب نلمس ذلك جيداً فهم يـسعون دائمـًا 

السلطة وانتقاد الوالدين واملربني والتحرر من سلطتهم ولعل أسباب اخلالف بني املراهقني وآبائهم 
 ( 3)  : ثالثة عوامل رئيسية إىليرجع 

 . ما يفرضه اآلباء من قيود على املراهقني إلقرار احلزم وتدريبهم على النظام : هلاأو  -
 . مبالغة املراهق يف نقده لوالديه وحلياته العائلية : ثانيها -
 . ينبع من نوع احلياة االجتماعية اليت حييياها الفرد يف مراهقته : ثالثها -

املزيد من الفرص للتدريب العملي فيما يتصل  الطالب"إعطـاء  إىل ( وعبود مطاوع)  ويوجه
وأصول العالقات بني الناس  ، باالجتاهات والقيم فـي قواعـد التعامل االجتماعي وآداب السلوك

 : وتستطيع أن متارس ذلك عن طريق اجملالس املدرسية مثل ، وتكـوين الـصداقات والعمل اجلماعي
 ( 4) ". بواحتاد الطال ، وجملس الفصل ، جملس الشعبة

وتستطيع أن ترتقـي بأبنائها  ، فاملدرسة تستطيع أن تغرس يف طالهبا القيم االجتماعية السليمة
اجتماعيًا حبيث يكونوا قادرين على إقامة عالقات اجتماعية صـحيحة متـأدبني بآداب السلوك 

 . املختلفة
 : يليميكن تلخيص أهم مظاهر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة مبا 

 . السلوكيةتكون املعايري  إىليتم يف هذه املرحلة التطبيع االجتماعي الفعلي الذي يؤدي  -
 . املختلفةاالتصال الشخصي ومشاركة األقران يف األنشطة  إىلمييل الطالب  -

                                                 

 37د . ط ، ص  ، المراهق المسلم المعاصرسيكولوجية  العيسوي : ( 1)  
 352ص  ، 2ط ، علم نفس النمو الطفولة والمراهقة زهران : ( 2)  
 317ص  ، 4ط  ، الـشيخوخة إلىاألسس النفسية للنمو من الطفولة  السيد : ( 3)  
 151-150، د . ط ، ص  في التربية المعاصرة مطاوع ، عبود : ( 4)  
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 . واألناقةاالهتمام والعناية باملظهر  إىلمييل الطالب  -
 . األسرةاالستقالل االجتماعي وبصفة خاصة داخل  إىلمييل الطالب  -
 . البحث عن القدوة والنموذج -
 . منو القدرة على فهم ومناقشة األمور االجتماعية -
 . الكباراجلدل مع  إىليالحظ احلساسية للنقد وامليل  -
 . اآلخرينامر أمام و وال يرضى أن توجه له األ ، اآلخرينمساعدة  إىلامليل  -

 

 : فيه العوامل المؤثرة
 . االستعدادات واجتاهات الوالدين -
 . األسرة ومستواها االجتماعي -
 . األصدقاء وآراؤهم -
 . النضج اجلسمي والفسيولوجي -
 . املدرسة ومطالبها -
 . ىلو اخلربات االجتماعية األ -
 . اجملتمع والثقافة العامة -

 : الواجب على المربين مراعاته
 . االهتمام بالرتبية االجتماعية -
 . بتعليم القيم واملعايري السلوكيةاالهتمام  -
 . مع أفراد األسرة واملؤسسات االجتماعية تعاونالتشجيع  -
 . إشراك املراهق يف خمتلف األنشطة -
 . حسن االختيار إىلترك احلرية له يف اختيار أصدقائه مع توجيهه  -
 . احرتام ميله ورغبته يف التحرر دون إمهال -
 . عات الفرعية يف اجملتمع الكبريتوسيع خرباته ومعارفه بالنسبة للجما -
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 : النمو االنفعالي لطالب المرحلة الثانوية
تتصف انفعاالت طالب املرحلة الثانوية يف هذه املرحلة بأهنا انفعاالت عنيفـة حيـث يتأثر املراهق 

ويذوب  ، جهراً  أوباملثريات ألتفه األسباب فنجده " مرهف احلس يف بعض أموره تـسيل مدامعه سراً 
 ( 1 ) ". أسى وحزناً حينما ميسه الناس بنقد هادئ

من يساعده على حتقيق االتزان يف حياته  إىل" أن املراهق حباجة  إىل ( عبد الرحيم)  ويشري
ويالحظ يف هذه املرحلة اخلجل وامليول لالنطوائية والتمركز حول الذات" ولعل التغريات  ، النفسية

 ( 2 ). "مركز حول الذاتاالنطوائية واخلجل والت إىلاجلسمية اليت تطرأ على املراهق هلا أثر كبري يف امليل 

امليل حنو ويذك ر مظاهر أخرى للنمو االنفعايل للمراهق حيث " تتطور مشاعر احلـب ويتـضح 
  الرتكيز على عدد حمدود من أفراد اجلنس اآلخر مث على واحد فقط إىلومييل املراهق  ، اجلنس اآلخر

ويتعرض بعض املراهقني حلاالت مـن االكتئـاب واليـأس والقنوط واحلزن واآلالم النفسية نتيجة ما 
كذلك نالحظ   ، اجملتمع ومعايريهوما يعانونه من صـراع بني الدوافع وبني تقاليد  ، يالقونه من إحباط

مشاعر الغضب والثورة حنـو مصادر السلطة واملدرسة واجملتمع خاصة تلك اليت حتول بينه وبني تطلعه 
  ( 3 ) . التحرر واالستقالل إىل

ويرغب يف إقامة عالقات غرامية  ، أن يلفت انتباه اجلنس اآلخر بلباسه وأناقته اولفاملراهق حي
يتمىن أن حتقق أحالمـه وآماله يف حلظات  ، تبوء معظمها بالفشل مما يسبب له اإلحباط واالكتئاب

  . ولكنها إذا اصطدمت بواقعه تصبح بعيده املنال
والصراخ والبكـاء عند  ، روقد " يستخدم املراهق يف هذه املرحلة العنف البدين عند الذكو 

 ( 4)  . اإلناث"

                                                 

 137د . ط ، ص  ، لطفل المراهـقا حسني ، زيدان : ( 1)  
 295، ص  3، ط األسس النفسية للنمو اإلنساني عبد الرحيم : ( 2)  
 348ص  ، 2ط ، علم نفس النمو الطفولة والمراهقة زهران : ( 3)  
 246د . ط ، ص  ، مرحلـة المسنين إلىنمو اإلنسان من مرحلة الجنين  أبو حطب ، صادق : ( 4)  



154 



وهناك من الطالب طالب  ، العنف البدين إىلفكثريًا ما نلمس يف طالب املرحلة الثانوية امليل 
بل لديه استعداد تام ألن يتعارك مع  ، ال مير عليه يوم دون أن يتعارك ويشتبك باأليدي مع زمالئه

 . الصراخ والبكاء إذا ما تعرضت ملوقف ما إىلكذلك تلجأ البنات   ، من حييطون به أومعلميه 
 : ومما سبق ميكن إمجال مظاهر النمو االنفعايل للمراهق منها

 . الرهافة االنفعالية -
 . اخلجل وامليول لالنطوائية والتمركز حول الذات -
 . التعرض حلاالت من االكتئاب واليأس واحلزن واإلحباط -
 . احلدة والعنف -
 . االستقالل إىلامليل  -
 . التقلب والتذبذب -

 وتتطور لديه مشاعر احلب ، يظهر على الطالب يف املرحلة الثانوية انفعاالت يلوهنا احلماس
ويف  ( احلزن أويف الفرح )  وهي ردة فعل ال تتناسب مع املثري ، ويالحظ عليه احلساسية االنفعالية

التمرد  إىلومييل املراهق  ، ب تربويهذه احلالة يراعى عدم املغاالة يف التأنيب ومعاجلة املشكلة بأسلو 
وتكون لديه ثنائية يف املشاعر حنو نفس  ، ويغضب كثرياً وتنتابه حاالت من االكتئاب ، واالستقاللية

ويف هذه احلالة جيب منحه الثقة بالنفس من  ، كما أنه يشعر كثريًا باخلجل واالنطواء  ، الشخص
وإشراكه يف املناقشة وحل املشكلة  ، خالل تعزيز املواقف اإلجيابية واألخذ برأيه إن كان صائباً 

وهنا جيب مراعاة أن  ، كما يالحظ الشعور بالتفرد وتشجيعه ومشاركته يف الربامج املقدمة ، املطروحة
جلماعة وتوضيح أمهية العمل اجلماعي ومردوده االجيايب على يتم تكليف الفرد بالعمل يف اطار ا

 . األقران

 : العوامل المؤثرة فيه
ظهور اخليال اخلصب وأحالم اليقظة واتصاف احلياة االنفعالية  إىلمييل الطالب يف املرحلة الثانوية 

والشعور بالقلق واالستعداد إلثبات الذات والتمرد  ، الوجداينبعدم الثبات االنفعايل والتناقص 
 : التايلواالستقاللية والشعور بالتفرد وهنا جيب مراعاة 

 . اخلاصية بالعمل يف إطار اجلماعة تكليف من يتصف هبذه -
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 . دوده اإلجيايب على جمموع األقرانتوضيح أمهية العمل اجلماعي ومر  -
 . كثري من األحيانأن ينبه الطالب أن للعمل الفردي مآخذ يف   -

ويرى الباحث من خالل خربته يف هذا اجملال أنه جيب على املعلم مالحظة هذه االنفعاالت      
وإسناد أدوار  ، والقرب من طالبه واحتوائهم بإشراكهم يف اللجان العاملة للنشاط الرياضي باملدرسة

 . التنفيذ للنشاط الرياضي باملدرسةرئيسية هلم يف التخطيط و 

 Congenital growth : مو الخلقي لطالب المرحلة الثانويةالن
ويزيد من اهتمام املراهق باملسائل  ، تتميز املراهقة بأهنا فرتة يقظة دينية يصبغها االهتمام الديين    

وجند أن  ، الدينية أنه " مطالب مبمارسة العبادات بشكل أكثر جدية مما كان عليه احلـال يف الطفولة
كما أن احلوادث اليت تقع له كموت   ، مناقشاته مع أصدقائه يغلب على موضوعاهتا املسائل الدينية

  ( 1 ).قريب جتعله يزداد تركيزاً على الدين" أوصديق 

أن معظم الدراسات اليت أجريـت " وجـدت أن الغالبية الساحقة من  ( العيسوي)  ويؤكد
 ( 2 ) . "حياة الشبابفالـدين عامل قوي يف  ، املراهقني يؤمنون بالقيم الدينية ويرتادون أماكن العبـادة

وخيضع تطوره ملدى  ، ومن امللحوظ أن " النمو اخللقي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو االجتماعي
ومبدى عالقة الفرد  ، ويرتبط من ناحية أخـرى بـالنمو الـديين ، عالقة الفرد باملعايري والقيم السائدة

 ( 3 ) . ومبدى استجابته ملستويات اخلري والشر ، بالشعائر

من خالل العرض السابق خلصائص النمو العامة لطلبة املرحلة الثانوية فـي مرحلـة عمرية هامة 
ويف ضوء ما سبق يتوجب  ، فهمه إىلهي مرحلة املراهقة جيعلنا على دراية بشخصية املراهق ويقربنـا 

 : على املربني مراعاة ما يلي

واالهتمام مبجاالت النشاط اليت  ، االهتمام بالرتبية االجتماعية يف األسرة واملدرسة واجملتمع .1
 . حتقق الرتبية االجتماعية عن طريق التوجيه واإلرشاد النفسي

                                                 

 267د . ط ، ص  ، مرحلـة المسنين إلىنمو اإلنسان من مرحلة الجنين  صادق : أبو حطب ، ( 1)  
 230د . ط ، ص  ، سيكولوجية المراهق المسلم المعاصر العيسوي : ( 2)  
 324ص  ، 4ط  ، الـشيخوخة إلىاألسس النفسية للنمو من الطفولة  السيد : ( 3)  
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االهتمام بتعليم القيم واملعايري السلوكية يف مجيـع نـواحي العمليـة الرتبويـة واستعمال املدرسة كل  .2
 . إمكاناهتا يف تعليم القيم اخللقية والروحية بصفة عامة

 . ر اإلمكان يف النشاط االجتماعيإشراك املراهق بقد .3
احرتام ميل املراهق ورغبته يف التحـرر واالسـتقالل دون إمهـال رعايتـه وتوجيهه توجيهًا غري  .4

وأخذ رأيه يف  ، وجيـب مناقشته دائمًا يف آرائه ، مباشر مع عدم إشعاره بفـرض اإلرادة عليـه
 . القرارات اليت تتصل به حتـى نكـسب ثقته

حـسن اختيارهم والتأكد  إىلة للمراهق بقدر اإلمكان يف اختيار أصدقائه مع توجيهه ترك احلري .5
 . من سالمة املعايري االجتماعية السائدة يف الشلة التـي ينـضم إليها

 ( 1) . توسيع خربات املراهق ومعارفه بالنسبة للجماعات الفرعية يف اجملتمع الكبري .6
والصحية السليمة بإتاحة الفرصـة ملمارسـة النشاط الرياضي إكساب املراهق العادات اجلسمية  .7

 . املناسب
وتشجيعه على التفكري املوضوعي والنقدي إزاء  ، العناية برتبية املراهق تربية فكرية صحيحة .8

 . خمتلف املواد الدراسية
قلب املراهق فتعمل على ضبط عواطفه وتوجيه  إىلاستخدام األساليب الرتبوية اليت تنفذ  .9

 . انفعاالت حنو اخلري والصالح
 . والعمل على تربية الضمري اخللقـي والوازع الديين ، العمل على تثبيت العقيدة لدى املراهق .10

 : أهمية التربية البدنية لنمو الطالب في مراحل التعليم العام
فالفرد  ، ًا مهمًا يف منو الفرد على مدى سنوات عمره املتتابعةمتثل الرتبة البدنية عنصرًا رئيسيًا ومظهر 

من اجلوانب ويتضمن منو الفرد العديد  ، ينمو بشكل متكامل ومتوازن يف كافة اجلوانب واجملاالت
ية و اواملظاهر اليت تسري بشكل متوازن ومتتابع طوال حياته غري أن هذه اجلوانب واملظاهر ليست متس

كما أهنا ختتلف يف درجة إسهامها يف منو   ، والسرعة خالل مراحل العمر املتتابعةمن حيث الشدة 
 . الفرد

 
 
 

                                                 

 308ص  ، 2ط ، والمراهقةعلم نفس النمو الطفولة  :  زهران ( 1)  
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 : التربية البدنية لتحقيق النمو الطبيعي والسوي للفرد إلىالحاجة 
وإن عدم  ، تعد الرتبية البدنية مطلبًا أساسًا وحاجة ضرورية لنمو الفرد بشكل طبيعي وسوي     

قصور يف عملية النمو  أوحدوث خلل  إىلحتقيق هذا املطلب خالل بعض مراحل العمر يؤدي 
 . وختتلف درجات احتياجات الفرد من الرتبية البدنية باختالف املرحلة العمرية اليت مير هبا

 : الدراسات السابقة والمرتبطة : ثانياً 
اهلدف من ذكر الدراسات السابقة هو النظر يف الطرق اليت تطرق إليها من سبقوين يف الدراسات    

طرق جوانب جديدة مل  ةاولحمو  ، واالستفادة من توصياهتم ، السابقة والتبصر يف طرق البحث لديهم
فسية نعلمًا بأن الباحث على يقني أن لكل جمتمع خصائصه االجتماعية وال ، يتم التطرق إليها

   . هذا ال مينع من االستفادة من أراء من سبقونا حبثاً ومنهجاً  ولكنوالبشرية واملادية 

يف إطار ما متكن الباحث من احلصول عليه من دراسات وأحباث مرتبطة مبجال دراسته يقوم    
 : األقدم كما يلي إىلبتصنيفها جملموعتني وفقاً لتاريخ إجرائها من األحدث 

 : دراسات عربية –أ 
يرى الباحث أن هذه الدراسات العربية واليت نفذت يف أماكن وبيئات خمتلفة يف املدارس     

  واجلامعات تطرقت ألبرز أسباب ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية للمرحلة الثانوية
وتطرق  ، ضحت املعوقات ووضعت احللول والتوصيات املناسبة حسب بيئة وظروف كل دراسةأو و 

الباحث هلذه الدراسات ملعرفة اجلهود اليت بذلت يف دراسة أسباب ضعف مشاركة الطالب يف 
 . األنشطة الرياضية

دراسة تقويمية لألنشطة الطالبية بكلية المعلمين " : بعنوان ( 2008 ، موسى)  دراسة -1
 "في جامعة الملك سعود

وما األنشطة الطالبية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود دراسة واقع  إىلوهتدف هذه الدراسة 
واعتمدت الباحث املنهج  ، من مستوي تفعيل تلك األنشطة بالكليةصعوبات تقلل من واجهتها 
  منوتكونت عينة الدراسة  ، كأداة للدراسة  ستبانةواستخدم الباحث اال ، ( دراسة احلالة)  الوصفي
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أن من أكثر  : جمموعة من النتائج أمهها إىلوتوصلت الدراسة  . طالبًا من شعب متنوعة ( 362) 
 الصعوبات اليت تواجه األنشطة الطالبية كثرة املقررات وتعارض مواعيدها مع ممارسة األنشطة الطالبية

عدم وجود دليل  ، تؤدي إيل مضيعة الوقت ااالقتناع بأهنو  ضعف عوامل اجلذب يف األنشطة الطالبية
عدم تشجيع أعضاء هيئة التدريس الطالب ملمارسة األنشطة  ، الطالبية وأهدافها يف الكليةباألنشطة 

 عدم وجود حمفزات لتشجيع ، قلة األماكن املخصصة ملمارسة األنشطة الطالبية يف الكلية ، الطالبية
جود و  ، ضعف امليزانية املخصصة لألنشطة الطالبية، الطالب علي االشرتاك يف األنشطة الطالبية

.(1)دم تشجيع األسرة أبناءها ملمارسة األنشطة الطالبيةو ع أنشطة منافسة خارج الكلية

 

دى تحقيق األنشطة التربوية بالمدرسة الثانوية في "م ( : 2006 ، الشمري)  دراسة -2
 . "منطقة حائل

الرتبوية التعرف على االجتاهات احلديثة املتعلقة بطبيعة األنشطة  إىلهدفت هذه الدراسة  
    واتبعت الدراسة املنهج الوصفي . طة وحتديد املعوقات اليت تواجههاومعرفة مدى حتقق هذه األنش

استخدم أربع أدوات هي االستبانة واملقابلة واملالحظة وورش واستخدم الباحث  ( دراسة احلالة) 
من خمتلف املدراء والوكالء واملعلمني والطالب ورواد  ( 223)  وتكونت عينة الدراسة من  العمل

 : جمموعة من النتائج كان من أمهها إىلوقد توصلت الدراسة  . لنشاط ومشريف النشاط مبنطقة حائلا
حيث جند أن الطالب يف  ، أن أبرز معوقات األنشطة الرتبوية هي ازدحام اليوم الدراسي باملقررات

وحصة الرتبية البدنية هي حصة واحدة يف  ، بعض املدارس مستمر يف الدراسة حىت احلصة السابعة
دقيقة ينقضي معظم هذا الوقت يف النزول من الفصل وارتداء  ( 45)  ومدة احلصة ، املرحلة الثانوية
لذلك يفضل عدم  ، يقة فقطدق ( 20)  فتجد الطالب ال ميارس إال يف حدود ، الزي الرياضي

وإن كان تغري احلال وحتسن بصورة كبرية مع نظام املقررات احلديثة يف  ، املشاركة يف النشاط الرياضي
ست مقررات يوميُا ومن ضمنها مقرر الرتبية البدنية  أوالثانوية اآلن حيث أن الطالب يدرس مخس 

اعتبار املقرر الدراسي  . الرياضي لنشاطنقص األدوات واألجهزة املخصصة ل  . وهذا بال شك أفضل
 ( 2)  قلة الوقت املخصص للنشاط وميل كثري من الطالب ألنواع معينة من النشاط . أهم من النشاط

                                                 

 . كلية المعلمين في جامعة الملك سعود في ضوء آراء طالبها  ، دراسة تقويمية لألنشطة الطالبيةموسى :  ( 1)  
 . دراسة ميدانية على مدارس البنين في حائل ، مدى تحقيق األنشطة التربوية بالمدرسة الثانوية الشمري : ( 2)  
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تقويم األنشطة الطالبية في المرحلة االبتدائية " : بعنوان ( 2005 ، الغبيوي)  دراسة -3
  "من وجهة نظر المعلمين في محافظة عفيف التعليمية

التعرف على أمهية و  ، التعرف على مدى حتقيق األنشطة الطالبية ألهدافها إىلوهتدف 
والوقوف على اإلمكانات والتسهيالت املتوفرة  ، وكيفية تقوميها ، خصائص أساليب تنفيذها

واتبع الباحث  . والتعرف على املعوقات اليت حتول دون حتقيق األنشطة الطالبية ألهدافها ، ملمارستها
      وتكونت عينة الدراسة من ، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة ( دراسة احلالة)  املنهج الوصفي

توصلت و  ، معلم يف مدارس املرحلة االبتدائية احلكومية للبنني يف حمافظة عفيف التعليمية ( 300) 
أن من أكثر معوقات النشاط الطاليب واليت احتلت  : جمموعة من النتائج كان من أمهها إىلالدراسة 

مما يسبب ضعف مشاركة الطالب  لياء األمور ألبنائهمأو درجة موافقة عالية هي عدم تشجيع 
 . الربامج التدريبيةنقص يف  . من حوافز ومكافآتتوفر اإلمكانيات املادية  عدم . واالهتمام بالنشاط

وأمهيته وكيفية  لنشاطبامعرفة املعلم  ضعف،  لنشاط الطاليبقامة إلاألماكن املناسبة الالزمة قلة وجود 
يف جمال وعدم تأهيله  لمعلماإلعداد الضعيف ل . الوصول لتشجيع الطالب على املشاركة يف النشاط

وقدرته على جذب الطالب وحتفيزهم لإلبداع  ، ضعف قدرة املعلم على االبتكار واإلبداع ، املهارات
رغبة لدى وعدم ضعف بالتايل حيدث و  ، األدلة حاد يف نقصكذلك يوجد و وإخراج املواهب لديهم 

  .(1)عدم عناية املدير بالنشاط الطاليبكذلك و  ، الطالب يف ممارسة النشاط
 
 

ضعف مشاركة الطالب  إلىالعوامل المؤدية " : بعنوان ( 2005 ، السبيعي)  دراسة -4
في األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب بجامعة الملك 

  . "سعود

طة الطالبية ضعف مشاركة الطالب يف األنش إىلالتعرف على العوامل املؤدية  إىلهدفت 
 . واالستبانة كأداة للدراسة ( دراسة احلالة)  واعتمد الباحث املنهج الوصفي . ووسائل التغلب عليها

توصلت الدراسة وقد  . طالب من كليات خمتلفة يف اجلامعة ( 1200)  وتكونت عينة الدراسة من 
أن نسبة الطالب غري املشاركني يف األنشطة الطالبية عالية  : العديد من النتائج كان من أمهها إىل

وذلك بسبب  ، موزعة على خمتلف األنشطة ( %6. 93)  إىل ( %4. 65)  بني تراوحتجدًا 
                                                 

. األنشطة الطالبية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين بمحافظة عفيفتقويم  الغبيوي : ( 1)  
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وحمفزات ومكافآت تعمل على تشجيع الطالب عدم توفر حوافز تشجيعية  . ضعف اإلمكانات
عدم  . مارسة النشاط الرياضي باملدرسةعدم وجود الصاالت واملالعب املخصصة مل . للمشاركة

وأن  ، الطالبية ضعيف بصفة عامةواقع مشاركة الطالب يف األنشطة  . اهتمام املعلم وتطوير أدائه
األنشطة الطالبية األكثر ممارسة يف اجلامعة هي األنشطة االجتماعية يليها األنشطة الرياضية يليها 

.(1 ) األنشطة الثقافية

أسباب ضعف االهتمام بدرس التربية " : بعنوان ( 2005 ، راضيو  ، أبو غنيم)  دراسة -5
  . "واإلعدادية في محافظة النجفالرياضية في المدارس المتوسطة 

أسباب ضعف االهتمام بدرس الرتبية الرياضية يف املدارس  دراسة إىلهدفت هذه الدراسة 
 واالسبانة كأداة للدراسة ( دراسة احلالة)  واعتمد الباحثني املنهج الوصفي النجف املتوسطة يف حمافظة

سطة يف حمافظة الرياضية يف املدارس املتو معلمي ومعلمات مادة الرتبية وتكونت عينة الدراسة من 
قلة الكادر املتخصص يف   : مههاأ ، جمموعة من النتائج إىلوتوصلت الدراسة ،  النجف يف العراق

قلة  . فقط تركيز الربامج املركزية على اجلوانب البدنية واملهارية ، ة الرياضية يف املدارس املتوسطةالرتبي
س درس الرتبية الرياضية باملقارنة مع الدروس األخرى بالنسبة للدرو االهتمام بالدور الذي يلعبه 
خلو الربامج املركزية من الصيغ اليت تنمي اجلوانب العقلية والفكرية ، الداخلة باالمتحانات الوزارية

عدم اعتبار درس الرتبية الرياضية ثانويًا ومعد لتغيري الدروس  ، ستيعابية يف درس الرتبية الرياضيواال
ي الدروس أمهية يف و االعتقاد اخلاطئ بأن مستوى درس الرتبية الرياضية أقل من باق ، ألخرىا

ة الرياضية من حيث قلة احلصص األسبوعية يف اجلدول املخصصة لدرس الرتبي ، مستقبل الطالب
دم وجود الكتاب املنهجي إحدى العقبات الرئيسية يف التقليل من أمهية درس ع ، الوقت والعدد

قلة الدراسات يف أمهية اجلانب النظري تعترب إحدى   ،الرياضية بشقيه النظري والعملي الرتبية
 . ( 2 ) السلبيات يف طريق بيان أمهية علوم الرتبية الرياضية يف اإلطار املدرسي

   

                                                 

ضعف مشاركة الطالب في األنشطة الرياضية ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر  إلىالعوامل المؤدية  : السبيعي ( 1)  
 . الطالب في جامعة الملك سعود

االهتمام بدرس التربية الرياضية في المدارس المتوسطة في محافظة سة أسباب ضعف درا : راضي و ، أبو غنيم ( 2)  
 . النجف
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دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية " : بعنوان ( 2004 ، الخراشي)  دراسة -6
 . "جامعة الملك سعوداالجتماعية في 

التعرف على األنشطة الطالبية اجلامعية وأمهيتها يف إكساب وتنمية املسؤولية هدفت 
ومدى تأثري هذه األنشطة والربامج املتاحة على شخصية الطالب  ، االجتماعية لدى الطالب

واستخدم الباحث مقياس املسؤولية  ( دراسة احلالة)  واعتمد الباحث املنهج الوصفي . اجلامعي
طالباً من مجيع الكليات  ( 149)  وتكونت عينة الدراسة من ، االجتماعية واملقابالت كأداة للدراسة
أن من  : من أمهها جمموعة من النتائج إىلوتوصلت الدراسة  ، واألقسام واملستويات داخل اجلامعة

عدم توفر األدوات  . شاركة من قبل الطالب مع غريهوامل تعاونالمعوقات األنشطة الطالبية هي عدم 
 . ( 1)  واملنشآت الالزمة ملمارسة األنشطة

مقارنة االتجاهات نحو النشاط الرياضي بين " : بعنوان ( 2004 ، عبدالحليم)  دراسة -7
 . "بجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ةبعض طالبات المرحلة الثانوي

حنو النشاط الرياضي بني بعض طالبات املرحلة مقارنة االجتاهات  إىلهدفت هذه الدراسة 
 ( دراسة احلالة)  واعتمد الباحث املنهج الوصفي . جبمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ةالثانوي

  ةطالبة من طالبات املرحلة الثانوي ( 272)  وتكونت عينة الدراسة من . واالسبانة كأداة للدراسة
      وعدد ، طالبة ( 143)  حيث كان عدد طالبات املرحلة الثانوية مبحافظة اإلسكندرية يف مصر

 توصلت الدراسةو  ، عيسى واملنامة يف مملكة البحرينطالبة من بعض املدارس الثانوية مبدينة  ( 126) 
للصحة واللياقة  أنه هنالك اجتاهات واضحة حنو النشاط البدين : جمموعة من النتائج من أمهها إىل

وهذا   ،مث اجتاه النشاط كخربة مجالية ، مث اجتاه التفوق الرياضي ، لو حيث تصدر هذا االجتاه املركز األ
     ( 2 ) يف مصر والبحرينعليه كان متفقاً 

                                                 

 دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعية دراسة ميدانية على طالب من جامعة الملك سعود : اخلراشي ( 1)  
المرحلة الثانوية في جمهورية مصر دراسة مقارنة لالتجاهات نحو النشاط الرياضي بين بعض طالبات  : عبداحلليم ( 2)  

 . العربية ومملكة البحرين
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مشاركة طالب كليات المعلمين في " : بعنوان ( 2003 ، وأخرس ، العنزي)  دراسة -8
 "اإلقبال والعزوفالمملكة في األنشطة بين 

يف األنشطة بني اإلقبال  يف اململكة مشاركة طالب كليات املعلمنيالتعرف على  هتدف
وتقدمي  ، تقصي أسباب ضعف مشاركة الطالب يف أنشطة كليات املعلمني يف اململكةو  والعزوف

املنهج واعتمد الباحثني  . توصيات بناء على نتائج الدراسة لزيادة تفاعل الطالب مع األنشطة
طالب من   ( 468)  وتكونت عينة الدراسة من . واالسبانة كأداة للدراسة ( دراسة احلالة)  الوصفي

من أهم أسباب ضعف  : العديد من النتائج إىل وصلت الدراسةوقد ت . كليات املعلمني باململكة
ازدحام جدول  ، االختبارات مع اختالف مواعيدها كثرة  اركة الطالب يف األنشطة الطالبيةمش

  ( 1 ) . قلة احلوافز . جهل بعض الطالب بأمهية النشاط تربويًّا ، الطالب الدراسي
 
أسباب عزوف طالبات المدارس " : بعنوان ( 2002 ، وسعيد ، الحجار)  دراسة -9

 "الثانوية عن ممارسة النشاط الرياضي في مدينة المكأل

األسباب اليت تقف عائقا من ممارسة النشاط الرياضي لطالبات  إىلالتعرف  إىلهدفت الدراسة 
واالسبانة   ( دراسة احلالة)  واعتمد الباحثني املنهج الوصفي . املدارس الثانوية يف مركز مدينة املكأل

توصلت  . البة من طالبات املدارس الثانويةط ( 118)  وتكونت عينة الدراسة من . كأداة للدراسة
عدم  : أن أهم األسباب اليت تقف عائقا أمام ممارسة األنشطة الرياضية عند الطالبات إىلالدراسة 

العادات والتقاليد  ، عدم وجود معلمة متخصصة للرتبية الرياضية ، توفر املالعب والتجهيزات الرياضية
عدم مشاركة هذه الطالبات ويؤكد ذلك استجابة  إىلاالجتماعية هي من أهم األسباب اليت تؤدي 

الطالبات بسؤاهلم هل تشعرين أن نظرة اجملتمع للفتاة اليت متارس النشاط الرياضي هي نظرة سلبية ؟ 
و سؤاهلم هل  %89، 83فكانت نسبة االستجابة بكلمة نعم تشكل الغالبية العظمى حيث بلغت 

لة النشاط الرياضي؟ فكانت نسبة االستجابة بكلمة نعم أو العادات والتقاليد االجتماعية متنعك من مز 
(2). % 42، 75تشكل نسبة عالية حيث بلغت 

                                                 

 . مشاركة طالب كليات المعلمين في األنشطة بين اإلقبال والعزوفالعنزي ، و أخرس :  ( 1)  
 . أسباب عزوف طالبات المدارس الثانوية عن ممارسة النشاط الرياضي في مدينة المكأل : بن سعيد ، احلجار ( 2)  
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 فيطلبة جامعة الكويت  ضعف مشاركةأسباب " : بعنوان ( 2002 ، الدعيج)  دراسة -10
 "ممارسة األنشطة الطالبية

التعرف على أسباب ضعف مشاركة طلبة جامعة الكويت يف ممارسة  إىلهدفت الدراسة 
 . واالسبانة كأداة للدراسة ( دراسة احلالة)  واعتمد الباحث املنهج الوصفي . األنشطة الطالبية

طالبًا ممن شاركوا يف األنشطة طيلة العام يف خمتلف الكليات يف  ( 200)  وتكونت عينة الدراسة من
% من الطلبة ال يشاركون 70أن  إىلأشارت النتائج  : النتائج التالية إىلوتوصلت الدراسة  ، اجلامعة

أن من معوقات   ، يف األنشطة مما يدل على تدين ملحوظ يف ممارسة طلبة اجلامعة لألنشطة الطالبية
عبء زيادة ال ، ب مبواعيد وأماكن ممارسة األنشطةإقامة األنشطة الطالبية هو عدم معرفة الطال

تشجيع أعضاء هيئة  ضعف ، مواعيد الدراسة واألنشطة ارض بنيالتع،  الدراسي على الطالب
وعدم وجود حوافز مادية  ، التجديد يف األنشطة ضعف . التدريس للطلبة الذين ميارسون األنشطة

الالزمة نقص اإلمكانات واألدوات  ، وسيطرة جمموعة من الطلبة على األنشطة الطالبية ، ومعنوية
 ( 1 ) ملمارسة األنشطة

أسباب لعزوف طلبة المدارس  : بعنوان ( 2001 ، وعثامنة ، الحمدون)  دراسة -11
 "األساسية في لواء بني عبيد التابع لمنطقة أربد

يف  ارتداء املالبس الرياضيةيف الطلبة  ضعف مشاركةأسباب دراسة  إىلهدفت هذه الدراسة 
وتكونت  ، واالسبانة كأداة للدراسة ( دراسة احلالة)  واعتمد الباحث املنهج الوصفي ، منطقة أربد

الدراسة العديد من أظهرت وقد  ، نية يف األردنعينة من جمتمع الدراسة يف طلبة مدارس أربد الثا
ل تشجيع الطالب الرياضيني من خالل توفري احلوافز املادية واملعنوية من قبضعف  : النتائج أمهها

ضعف  ، إعطاء األمهية حلصص الرتبية البدنية من خالل املوقع يف اجلدول املدرسيعدم  ، املديرين

                                                 

 . أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشتراك في األنشطة الطالبيةالدعيج :  ( 1)  
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لياء أمور الطالب ألبنائهم بضرورة ممارسة النشاطات الرياضية املدرسية املنظمة للفائدة أو يع تشج
   ( 1 ) . حر الرتبوية املتوخاة وتوفري الوسائل اليت جتعل الطالب ميارس الرياضة بشكل

ومما سبق يتضح أن الدراسات السابقة تطرقت الجتاهات الطالب حنو النشاط الرياضي 
حيث اتفقت معظم الدراسات على  ، وأسباب ضعف مشاركة الطالب عن ممارسة النشاط الرياضي

اليت من أمهها عدم وجود حمفزات للمشاركة  ضعف الطالب عن املشاركة يف النشاط الرياضياب أسب
  .( م2003 ، العنزي وأخرس)  وأيده يف ذلك ( م2008 ، موسى)  النشاط الرياضي كما رأىيف 

ومن األسباب ازدحام اليوم الدراسي باملقررات يف املدارس اليت تتبع األسلوب التقليدي وليس أسلوب 
 ( م2006، الشمري)  كما رأى، املقررات احلديث الذي تستخدمه بعض املدارس الثانوية باملدينة

ومن األسباب أيضًا يف ضعف الطالب عن املشاركة يف  م2003، العنزي وأخرس)  أيده يف رأيهو 
النشاط الرياضي عدم تشجيع أعضاء هيئة التدريس باملدرسة للطالب ملمارسة النشاط الرياضي كما 

ومن األسباب أيضاً عدم  ، ( م2002 ، الدعيج)  و أيده يف ذلك الرأي ( م2008 ، موسى)  رأى
 وأيده يف رأيه ( م2004 ، اخلراشي)  توفر املنشآت والصاالت املخصصة للنشاط الرياضي كما رأى

الباحث أن هذه األسباب من أبرز  رىوي ، ( م2006 ، الشمري)  و ( م2008 ، موسى) 
وسوف  ، ة الثانويةاألسباب اليت تؤدي لضعف مشاركة الطالب عن ممارسة النشاط الرياضي يف املرحل

 . يتطرق لبعض األسباب األخرى ثنايا هذا البحث
 

 
 

 : ب / الدراسات األجنبية
تطرق الباحث للدراسات األجنبية رغبة منه يف معرفة جهود الدول غري العربية يف دراسة أسباب 

 . اليت بذهلا املربون يف تلك الدولواجلهود  ، ضعف مشاركة الطالب يف النشاط الرياضي

التعرف على أثر الرتبية  أمهية . ( ycvaccir ، G ، 2006؛ . hahv tioei ، yS)  يرى   
املنهج  الباحثوناستخدم  ، البدنية الرياضية يف حتسني مستويات اشرتاك الطالب يف األنشطة الطالبية

ميثلون وتكونت عينة الدراسة من طالب وطالبات اجلامعة مبختلف التخصصات  ، الوصفي التحليلي

                                                 

أسباب عزوف طلبة المدارس األساسية في لواء بني عبيد التابع لمنطقة أربد الثانية عن ارتداء احلمدون ، عثامنة :  ( 1)  
 . اللباس الرياضي أثناء حصص التربية الرياضية
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جمموعة من النتائج  إىلتوصلت الدراسة  و ، املستويات التعليمية واألقسام العلمية املختلفة باجلامعة
 من أمهها أن استخدام وسائل وتقنيات التعليم يزيد من مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية

كرة قدم وكذا استخدام   و كرة سلة  ومجباز  وكاراتيه )  كاألفالم الرياضية اليت تعرض بعض املباريات
   ( 1) املعلومات والسبورة املغناطيسية كمكان لعرض أخبار املباريات الرياضية أولوحة النشرات 

 

اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو  إىلأمهية التعرف  ( Carlson ، 1994)  ويرى كارلسون   
لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة  ، الرتبية الرياضية والعوامل املؤثرة يف حتديد تلك االجتاهات

أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل الثقافية  ، وطالبة من طلبة املرحلة الثانويةطالبًا  ( 150)  قوامها
ذلك أظهرت  إىلإضافة  ، ًا يف تكوين االجتاهات لدى الطلبةواالجتماعية من أكثر العوامل تأثري 

واخلربة السابقة يف  ، واألصدقاء ، النتائج أن األسرة واألعالم ومستوى األداء املهاري لدى الطلبة
وأن  ، املمارسة الرياضية مجيعها مهمة يف حتديد اجتاهات الطلبة حنو الرتبية الرياضية من أجل املتعة

   ( 2 ) الرياضية حمدودة األهداف وتقتصر على إعداد الرياضينيالرتبية 
 

أن ممارسة النشاط الرياضي تعطي  ( viait  ard sgacS ، 1999)  ويرى دبوز وبييت   
طالبًا من طالب املرحلة  60القدرة على القيادة وأتضح ذلك بالدراسة اليت أجريت على عينة من 

وأضحت نتائجها أن الطالب الذين ميارسون الرياضة يظهرون قدرة قيادية أكرب من غري  ، الثانوية
 ( 3 ) املمارسني لألنشطة الرياضية

مشلت  أمهية مفهوم املواطنة الصاحلة حيث قام بدراسة إىل ( tvhiv ، 1999)  برور ويرى   
ل والثالث املتوسط و من طالب الصف األ ( 62)  وعـدديف اسرتاليا معلمـًا ومعلمة  ( 65)  عينتها

وهدفت  ، وعملت معهم مقابالت ومناقشات ، قاموا بتعبئة استبانة ، لياء أمورهمأو والثاين الثانوي و 

                                                 

 ( 1 ) Fairclough ، & Stratton : Effects of a Physical Education Intervention to 

Improve Student Activity Levels “ .  


 ( 2 ) Carlson : Why Students tolerate  ،  or love GYM : A study of attitude 

formation and associated behaviors in physical education peer pressure . 


 ( 3 )Dobosz & Beaty : The Relationship between Athletic Participation and High 
School Student's Leadership Ability .  



http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Psq6xTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6urUqtqK5It5a3UrGruEmwls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbCnskmyq7NLtKakhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFCvrq9OtJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=7
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Psq6xTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6urUqtqK5It5a3UrGruEmwls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbCnskmyq7NLtKakhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFCvrq9OtJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=7
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ومن النتائج اليت  ، والعوامل اليت تؤثر يف ذلك ، حتديد مفهوم املواطن الصاحل وصفاته إىلالدراسة 
 ( 1 ) املواطنة لدى الطالب ية تؤثر إجيابيّاً يف غرستوصلت هلا الدراسة أن األنشطة املدرس

أن النشاط الرياضي ال  ( dh iavd ard hth aagci ، 1999)  وإليزابيث رتشارد  ويرى   
أجريت وأتضح ذلك يف دراسة  ، مينع من املشاركة يف األنشطة األخرىيعوق النجاح األكادميي وال 

طالبًا يف السنة األخرية من الدراسة أن املشاركة يف النشاط الرياضي ال تعوق النجاح  219على 
  ( 2 ) متنع من املشاركة يف األنشطة الطالبية األخرى أواألكادميي 

لية ملسوحات الطالب و أن النتائج األ ( tigre and uao ، 1998)  أوويرى شينج و ي   
بينت أن معظم الطالب من املستوى السابع والثامن كانوا مشاركني يف  ، يف مقاطعة تورنتو يف كندا

وأن  ، % من هؤالء الطالب كانوا متطوعني يف مدارسهم60وحوايل  ، األنشطة املنهجية اإلضافية
 ( 3 ) ماعية كانت جيدةمعظم معدالت الطالب الدراسية ومهاراهتم االجت

طالبًا من  5639دراسة أجريت على يف  ( Cooley, et al ، 1992)  ويرى كويل وزمالئه   
أكثر من  أو% من الطالب مشاركني يف واحد 70أن  ، طالب املرحلة الثانوية يف املدن والريف

% 3. 6و، % من الطالب مشاركني يف النشاط الرياضي24وأن  ، األنشطة املنهجية اإلضافية
وأن مشاركة الطالب يف األنشطة املنهجية اإلضافية كان عامال مهما  ، مشاركني يف األندية احلكومية

وقد بينت الدراسة أن املشاركني  . يف خفض جتريب الطالب واستخدامهم للدخان وأنواع املخدرات
  ( 4 ) فية أقل احتماالً الستخدام املخدرات من نظرائهم غري املشاركنييف األنشطة املنهجية اإلضا

 

                                                 

 ( 1 ) Prior ،  : What It Means To Be A “ Good Citizen “ In Australia Preceptions 

Of Teachers  ،  Students And Parents . 


 ( 2 ) Richard ، & Aries :The Division III Student-Athlete : Academic Performance 

، Campus Involvement and Growth . 
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النتائـج اليت توصلت هلا ثالثون أن  ( eattard ard ardvg ، 1987)  ضح كل منأو و    
إن دراسة أجريت حول املشاركة يف األنشطة املدرسية الطالبية ومن النتائج اليت توصلت هلا الدراسة 

عالقة إجيابية بني مشاركة الطـالب يف األنشطة املدرسية وفاعلية املدرسة والتفوق واإلجناز  هناك
التعليمي للطالب وااللتحـاق بالتعليم اجلامعي واإلجنـاز يف العمل والتطور الشخصي واالجتماعي 

ؤثر يف نظرة وأن اجلو املدرسي احمللي ي ، وحتقيـق األهداف الرتبويـة وتطوير العالقات بني الطالب
 ( 1 ) توكذلك احلال بالنسبة للمكافآ ، الطالب لطبيعة وقيمة األنشطة املدرسية

عن العالقة بني جناح الطالب بدراسة  ( eavoar hl  ard Gittar ، 1986)  ضحأو و    
وذلك عن طريق حتليل نتائج اختبارات الكليات  ، األكادميي ومشاركته يف األنشطة املدرسية

من طالب املرحلة الثانوية املستجدين يف الفصل ( 1067)  والتقارير الشخصية لعـدداألمريكية 
وبني  ، يف بعض كليات جنوب غرب الواليات املتحدة األمريكية، م1984ل لعام و الدراسي األ

عالقة ذات داللة إحصائية إجيابية بني اشرتاك الطالب يف األنشطة  إن هناكالتحليل اإلحصائي 
 ( 2 ) ويف املعدل العام لشهادة املرحلة الثانويـة ، األكادميي احه يف اجملالاملدرسية وجن

 : التعليق على الدراسات السابقة 
ت بيئات خمتلفة مثل اجلامعات واملدارس تناولمت حصر الدراسات السابقة العربية واألجنبية حيث    

وكانت العينات املستخدمة للدراسات السابقة العربية واألجنبية هي عينات  ، الثانوية يف أقطار خمتلفة
 ومشريف ومشرفات الرتبية البدنية خمتلفة تتمثل يف مديري املدارس ومعلمي ومعلمات الرتبية البدنية

وطالب وطالبات التعليم اجلامعي والتعليم العام يف دول خمتلفة وقد استخدمت الدراسات السابقة 
وسائل جلمع البيانات متنوعة كاالستبيان واملقابالت الشخصية  ( م2006 ، الشمري)  سةمثل درا

                                                 

 ( 1 ) Holland ،  Alyce ،  And Andre ،  Thomas ،  ( 1987 ) . Participation In 

Extracurricular Activities In Secondary School : What Is Known ،  What Need To 

Be Known ? ،  Review Of Educational Research Vol . 57 ،  No . 4 .  


 ( 2 ) Harvancik & Golsan ( 1986 ) : Academic Success And Participation In High 

School Extracurricular Activities : Is There A Relationship . 
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األحباث والدراسات السابقة مما ساعد الباحث يف حتديد  إىلوحتليل الوثائق والسجالت باإلضافة 
 . الدراسة القائمة حماورذلك حتديد الوسيلة اليت سوف يستخدمها يف حبثه وهي االستبيان وك

 جه االختالف واالتفاق ما بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة من حيثأو وميكن فيما يلي سرد 
 : وذلك كما يلي ( أدوات الدارسة ، منهجية الدراسة ، عينة الدراسة ، هدف الدراسة) 

ومن هذه  ، ختتلف الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السباقة من حيث هدف الدراسة .1
التعرف على واقع األنشطة الطالبية  إىلواليت هتدف  ( 2008 ، موسى)  الدراسات دراسة

 ، الشمري)  وكذلك دراسة ، بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود والصعوبات اليت تواجهها
 الرتبوية األنشطة بطبيعة املتعلقة احلديثة االجتاهات على التعرف إىلواليت هتدف  ( 2006

 ، الغبيوي)  ودراسة ، تواجهها اليت املعوقات وحتديد األنشطة هذه حتقق مدى رفةومع
باإلضافة  ، ألهدافها الطالبية األنشطة حتقيق مدى على التعرف إىلواليت هتدف  ( 2005

 ضعف إىل املؤدية العوامل التعرف على إىلواليت هتدف  ( 2005 ، السبيعي)  دراسة إىل
 ( 2004 ، اخلراشي)  ودراسة ، عليها التغلب ووسائل الطالبية األنشطة يف الطالب مشاركة

 املسؤولية وتنمية إكساب يف وأمهيتها اجلامعية الطالبية األنشطةالتعرف على  إىلواليت هتدف 
  . الطالب لدى االجتماعية

كما انه هناك جمموعة من الدراسات اليت تتوافق بصورة جزئية مع هدف الدراسة احلالية وهذه  .2
ضعف دراسة أسباب  إىلواليت هدفت  ( 2005 ، وراضي ، ابوغنيم)  دراسةالدراسات 

النجف ولعل هذه الدراسة  االهتمام بدرس الرتبية الرياضية يف املدارس املتوسطة يف حمافظة
  قرتابًا هلدف الدراسة احلالية مع اختالف املرحلة العمرية لعينة الدراسةاكثر الدراسات ا

 النشاطمقارنة االجتاهات حنو  إىلواليت هدفت  ( 2004 ، عبد احلليم)  دراسة إىلباإلضافة 
واليت تتفق  البحرين ومملكة العربية مصر جبمهورية الثانوية املرحلة طالبات بعض بني الرياضي

ت حاولىل حيث و بشكل جزئي ايضًا مع الدراسة احلالية من حيث اهلدف مع اختالف األ
التعرف توجه الطالب يف املرحلة الثانوية ملمارسة النشاط الرياضي يف مصر ومقارنتها مبثيلها 

  الدعيج)  ودراسة ( 2003 ، العنزي وأخرس)  وكذلك دراسة ودراسة . يف مملكة البحرين
واليت تتشابه ايضًا بشكل جزئي مع الدراسة احلالية حيث ان هذه الدراسة هتدف  ( 2002
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أسباب العزوف عن املشاركة يف األنشطة عامة ومل ختصص الرياضية باإلضافة  إىلالتعرف  إىل
         دراسة إىلباإلضافة  ، االختالف مبرحلة الدراسة واليت تستهدف طالب الكليات إىل
واليت تشاهبت يف هدف الدراسة احلالية من حيث التعرف  ( 2001 ، وعثامنةاحلمدون ) 

على أسباب ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية ولكن اختلفت بتخصيصها طالب 
 . املرحلة األساسية

 ( 2002 ، وسعيد ، احلجار)  وهناك دراسات تتفق متامًا مع الدراسة احلالية وهي دارسة .3
هداف الدراسة احلالية وهي التعرف على أسباب ضعف مشاركة طالب بصورة كاملة مع ا

 إىلواليت هدفت )  Carlson ، 1994)  ودراسة . املرحلة الثانوية يف النشاط الرياضي
  ، التعرف على توجهات طلبة املرحلة الثانوية حنو األنشطة الرياضية

حيث ان  ، الدراسة احلالية ال تتفق أي دراسة من الدراسات السابقة بصورة كاملة مع عينة .4
يف املرحلة الثانوية  معلمي الرتبية البدنيةطالب املرحلة الثانوية و عينة الدراسة احلالية هم 

فقد  ( 2008 ، موسى)  اما الدراسات السابقة فدراسة ، التعليم العام باملدينة املنورة ملدارس
فقد  ( 2005 ، الغبيوي)  ةودراس ، تكونت عينة الدراسة فيها من طالب كلية املعلمني

         ودراسة ، تكونت عينة الدراسة من علم يف مدارس املرحلة االبتدائية احلكومية للبنني
 فقد تكونت عينة الدراسة من طالب الكليات يف جامعة امللك سعود ( 2005 ، السبعي) 

فقد تكونت عينة الدراسة من معلمي الرتبية الرياضية  ( 2005 ، أبو غنيم وراضي)  ودراسة
فقد تكونت عينة الدراسة من  ( 2004 ، اخلراشي)  ما دراسةأ ، يف املدارس املتوسطة

 ( 2003 ، العنزي واخرس) ودراسة ، طالب مجيع الكليات واالقسام يف جامعة امللك سعود
 ( 2002 ، الدعيج) اما دراسة ، نيواليت تكونت عينة الدراسة فيها من طالب كليات املعلم

 احلمدون وعثامنة)  اما دارسة ، فقد تكونت عينة الدراسة من طالب كليات جامعة الكويت
 . فقد تكونت من طالب املرحلة األساسية ( 2001 ،

هناك دراسات تتفق بصورة نسبية مع عينة الدراسة احلالية باختياراهتا احدى فئات عينة  .5
فقد تكون عينة  ( 2006 ، الشمري)  ن هذه الدراسات هي دراسةالدراسة احلالية وم

  ما دراسةأ ، باملرحلة الثانوية ومشريف النشاطالدراسة من املدراء والوكالء واملعلمني والطالب 
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فقد تكونت عينة الدراسة  ( 2002 ، احلجار وسعيد)  ودراسة ( 2004 ، عبد احلليم) 
 .من طالب املرحلة الثانوية

منهجية الدراسة احلالية مع منهجية مجيع الدراسات العربية السابقة باعتمادهم املنهج تتفق  .6
 . كمنهج للدراسة  ( دراسة احلالة)  الوصفي

تتفق أداة مجيع الدراسات العربية السابقة مع أداة الدراسة احلالية حيث استخدمت مجيعها  .7
والذي استخدم فيها الباحث  ( 2006 ، الشمري)  ما عدا دراسة . االستبانة كأداة للدراسة

   ودراسة ، جلمع بيانات الدراسة أربع أدوات هي االستبانة واملقابلة واملالحظة وورش العمل
واليت استخدم فيها الباحث مقياس املسؤولية االجتماعية واملقابالت   ( 2004 ، الرشي) 

 .كأداة للدراسة

 : عن الدراسات السابقة اختالف الدراسة  
راحل التعليمية اليت من حيث املمع بعض الدراسات السابقة إن هذه الدراسات قد اختلفت       

  من زوايا خمتلفةمشاركة يف األنشطة الرياضية تعّرضت للإال أهنا مجيعًا  ، وفئات عيناهتاأجريت هبا 
 الرياضيةاألنشطة  للمشاركة يف الثانويةوالدراسة احلالية اهتمت بالعوامل اليت جتذب طالب املرحلة 

الدراسة  فإنوهبذا  ، من حيث جمال االهتماما وبني الدراسات السابقة وثيقة الصلة بينه فإنوهبذا 
خاصًة عند بناء األداة اخلاصة جبمع معلومات  ، احلالية قد استفادت من الدراسات السابقة كثرياً 

 : وختتلف هذه الدراسة بأهنا تطرقت للعوامل التالية ، الدراسة

حيث الحظ الباحث من خالل خربته معلماً  ، توجيه املعلم املناسب للمكان املناسب عدم -
ومشرفًا تربويًا يف الرتبية البدنية والنشاط الرياضي بأنه يوجد معلمني إمكاناهتم واستعدادهم للعمل 

والعكس حيث مت توجيه معلمني أكفاء  ، ضعيفًا ومت توجيهه ملدرسة يوجد هبا منشآت رياضية رائعة
 . مدارس مستأجرة ال توجد هبا منشآت رياضية إىل

يتم إرسال تعميم من قسم الرتبية ال حيث  ، غري واضح ملعلمي الرتبية البدنيةالتعليمي  احملتوى -
 . البدنية على املدارس باخلطة العامة ملادة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي
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الفرصة للطالب باملشاركة يف التخطيط عند وضع اخلطة العامة للرتبية البدنية والنشاط عدم اتاحة  -
 . بل أنه ال توجد خطة عمل من أساسه يف بعض املدارس ، الرياضي يف املدرسة

 . عدم وجود شراكة جمتمعية مع القطاع العام واخلاص لتمويل ورعاية النشاط الرياضي -
 . تنفيذ النشاط الرياضي باملدارس عدم االهتمام اإلعالمي عند -
 . عدم وجود جلان من الطالب تشارك يف التخطيط والتنفيذ للنشاط الرياضي باملدرسة -
 . واملفروض يتم اإلعداد لكل مرحلة على حدة ، ضعف إعداد املعلم يف املرحلة اجلامعية -
 . ( ذكيةاأللعاب اإللكرتونية واألجهزة ال)  شغف الطالب باألنشطة اخلاملة -
. ضعف املنافسات واإلعداد اجليد هلا بني املدارس -
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 الدراسة منهجية

 : مقدمه
منهج الدراسة هو املنهج الوصفي املسحي ، وجمتمع وعينة الدراسة تكونت من معلمني وطالب       

( طالب ، وروعي تنوع املستوى االجتماعي  300الب ) ط( معلمًا ، وعينة ال 31عينة املعلمون ) 
واألدوات  رمستأج أووالثقايف لطالب املدارس ، وكذلك موقع املدرسة اجلغرايف ونوعية املبىن حكومي 

    املستخدمة االستبانة ) للمعلمني والطالب (

بشقيه ؛ اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات  للدراسةبعد توضيح الباحث لإلطار املرجعي      
الباحث مبشيئة  تناولسوف ي ، والتعليق على الدراسات السابقة يف الفصل السابق ، دراسةالعالقة بال

 الدراسةوجمتمع  الدراسةاهلل يف هذا الفصل خطة وإجراءات الدراسة وتشمل املنهج املستخدم يف 
وعينته واألداة املستخدمة جلمع املعلومات واإلجراءات املتبعة فيها من حيث البناء والتطبيق والصدق 

واستخدام برنامج ، الدراسة هصائية املستخدمة لتحقيق أهداف هذوالثبات وأخريًا األساليب اإلح
 ta laeg hiv yi hat y hgr g  (ytyy )احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

ycachtch at لتحليل بيانات البحث . 

 : الدراسةمنهج 
         فقد أستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي ، نظرًا لطبيعة الدراسة وأهدافها وفروضها     
املنهج الوصفي هو املنهج الذي يرتبط  إنحيث ، ألنه املنهج األنسب هلذه الدراسة ( املسحي) 

ويقصد بالبحث املسحي ذلك النوع من البحوث الذي  ، بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريها
وذلك هبدف وصف الظاهرة  ، عينة كبرية منهم أويتم بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث 

 أودراسة العالقة  إىلز ذلك و ادون أن يتج ، املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط
  . استنتاج األسباب مثالً 
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدراسة :حدود 
  -: ميكن حتديد هذه الدراسة باحلدود اآلتية

م يف مدارس  2016ثاين عام لقد مت إجراء هذه الدراسة يف الفصل الدراسي ال الحدود الزمنية :
  . للمرحلة الثانوية باملدينة املنورة التعليم العام

وعينة  طالبًا ، 300وعددهم  الطالبهذه الدراسة على عينة من  أداةطبقت  الحدود المكانية : 
 معلماً . 31التعليم العام باملدينة املنورة وعددهم  يف املرحلة الثانوية ملدارس من معلمي الرتبية البدنية
تقومي النشاط الرياضي لدى طالب دراسة تقتصر هذه الدراسة على موضوع  الحدود الموضوعية :

 املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب .
ر هذه الدراسة على معلمي الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية وطالب املرحلة تقتص الحدود البشرية :

 الثانوية يف مدارس التعليم العام باملدينة املنورة .

 : الدراسةمجتمع وعينة 
      بناء على ما مت احلصول عليه من بيانات إحصائية عن املدارس الثانوية باملدينة املنورة وعددها   
لتحقيق  مدارس بصورة عشوائية مقصودة ( 6)  فقد مت اختيار عدد ، مدرسة ثانوية ( 62) 

وهذا العدد ميثل  ، مصداقية يف النتائج وذلك خلربة الباحث بطبيعة املدارس الثانوية باملدينة املنورة
 من عدد وتتكون عينة البحث . % تقريبًا من إمجايل عدد املدارس الثانوية يف املدينة املنورة10نسبة 

 وعدد ، معلماً  ( 60)  وعددهم الكلي معلماً للرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية باملدينة املنورة ( 31) 
  وروعي تنوع الطالب يف املرحلة الثانوية (طالب من طالب املرحلة الثانوية باملدينة املنورة ( 300) 

مع  الثاين و من الصف الثالثل و من الصف و حيث توزع االستبانة على طالب من الصف األ
مالحظة أن أعداد االستبانات اليت ستوزع على طالب الصف الثالث أقل من اليت وزعت على 

وقد  ، ل والثاين وذلك بسبب أن طالب الصف الثالث أقل يف تلك املدارسو طالب الصفني األ
 20-16من  ح سن جمتمع البحثأو وقد تر  ، وزعت االستبانات حسب عدد الطالب يف املدرسة

 . ( 1)  يف جمتمع البحث حسب اجلدول التايل رقم وقد جاء التوزيع العددي للمدارس ، سنة
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 الدراسةالتوزيع العددي للمدارس ومجتمع  ( 1)  جدول
 

 

 املدرسة
  الصفوف 

  مج
 املدرسة

  الصفوف

 3 2  1 3 2 1 مج
 45 15 15  15 أبن القيمثانوية  55 15 20 20 ثانوية الفتح
 55 15 20  20 بو قتادةأثانوية  45 15 15 15 ثانوية القدس
 55 15 20  20 أنوار الفيحاء.ث 45 15 15  15 ثانوية احلرمني

 طالب 300 اجملموع
 

 : وقد روعي يف اختيار املدارس اليت مت تطبيق االستبيان على طالهبا االعتبارات التالية
 موقع املدارس اجلغرايف خيتلف  حيث إن ، لطالب املدارسي والثقايف تنوع املستوى االجتماع

عن بعضها حيث توجد مدارس يف أطراف املدينة ويف أحياء احلالة االقتصادية لسكانه 
وكذلك  وتوجد مدارس يف أحياء احلالة االقتصادية لسكانه ممتازة دون املتوسطة أومتوسطة 

وقد روعي هذا  ، تلف عن بعضلياء أمور الطالب يف هذه األحياء خيأو مستوى تعليم 
وحبكم خربة الباحث ومعرفته جيدًا بكافة  اجلانب لدى توزيع االستبانات على املدارس

 . النواحي للمدارس الثانوية باملدينة املنورة مت هذا االختيار
 ( 3)  حيث مت توزيع االستبانات على عدد، تنوع نوع املبىن املدرسي وموقعه يف املدينة املنورة 

ومت توزيع االستبانات  ، رسة ذات مبىن حكومي وختتلف يف موقعها اجلغرايف عن بعضمد
ومت توزيع  ، ذات مبىن مستأجر ختتلف يف موقعها اجلغرايف عن بعض ( 2)  على عدد

وحبكم خربة الباحث ومعرفته جيداً  ، . االستبانات على مدرسة واحدة أهلية مبلكية خاصة
 . نوية باملدينة املنورة مت هذا االختياربكافة النواحي للمدارس الثا

 : أدوات جمع البيانات
 حماوروهذه االستبانة حتتوي على  ، باالستبانة الدراسة استعان الباحث يف مجيع بيانات هذه   

 أوما يراه مهمًا  إىلويوجد بكل حمور جمموعة من العبارات املكتوبة يتطلب من اجمليب عليها اإلشارة 
 . ما يعتقد أنه هو اإلجابة الصحيحة أو ، ما ينطبق عليه منها
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 ( : االستبانة)  خطوات بناء األداة 
وهو دراسة ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية يف املرحلة  الدراسةحتقيقًا ألهداف    

 الثانوية 
 . قام الباحث بعدة خطوات لتصميم وبناء وتطبيق االستبانة

 

 ( االستبانة)  الصورة المبدئية لألداة : الً أو  
 : أتبع الباحث يف تصميم وبناء االستبانة اخلطوات العلمية التالية 

  وهي املراجع اخلاصة باملرحلة الثانوية الدراسةالقراءات النظرية يف موضوعات . 
 واليت استخدمت يف  االطالع على أسباب ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية

 . الدراسةدراسات سابقة ومرتبطة بنفس موضوع 
 ( 4)  ومفرداهتا يف صورة مبدئية وعددها األساسية الستبانة املعلم اورقام الباحث بوضع احمل 

 الستبانة الطالب وجمموع عباراهتا اوروكذلك نفس احمل ، عبارة ( 59)  وجمموع عباراهتا حماور
 : عبارة وهي ( 49) 

 . أسباب تتعلق باحملتوى : لو احملور األ -
 . املعلم أوأسباب تتعلق بالطالب  : احملور الثاين -
 . أسباب تتعلق باإلمكانات : احملور الثالث -
  . أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي : احملور الرابع -

 

 ( االستبانة)  خطوات تحكيم األداة : ثانياً 
للطالب واملعلم يف صورهتا املبدئية على أساتذة يف قسم الرتبية البدنية  ( االستبانة)  مت عرض األداة   

 1)  ملحق)  وعلوم الرياضة بكلية الرتبية يف جامعة طيبة وجمموعة من اخلرباء يف وزارة الرتبية والتعليم
سنوات وذلك يف الفرتة من  ( 10)  وِأشرتط الباحث أن تكون خربة احملكم يف عمله أكثر من ( 2،

ملوضوع البحث ومدى مناسبة  اورهـ إلبداء الرأي يف مدى صالحية احمل18/11/1436 إىل 14/11
 : العبارات لكل حمور وذلك من حيث

 مع هدف الدراسة ومدى وضوح صياغته اوراتفاق احمل . 
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 أسلوب صياغة كل عبارة ومدى حتقيقها لكل حمور . 
 مناسبة صياغة العبارات للمرحلة السنية قيد البحث . 
 ( 3، 2)  ملحق)  اإلضافة أوالتعديل  أولكل حمور وإبداء الرأي باحلذف  كفاية العبارات . 

 . % لقبول احملور95ووضع الباحث نسبة القبول رأي اخلرباء وهو االتفاق بنسبة 
 

 ( 2)  جدول
  ( 10ن = )الدراسة الستبانة المعلم في صورته المبدئية محاورالنسبة المئوية آلراء الخبراء عن  

 

 
 م

 
 اوراحمل

النسبة  عدد املوافقة
 املئوية

 للموافقة

 األمهية النسبية
غري  موافق محاورلل

 موافق
 %25 %100 - 10 أسباب تتعلق باحملتوى 1
 %25 %100 - 10 أسباب تتعلق بالطالب 2
 %25 %100 - 10 أسباب تتعلق باإلمكانيات 3
 %25 %100 - 10 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي 4

 %100  - 40 اجملموع
 

 اورالبحث بلغت جلميع احمل حماوريتضح من اجلدول السابق أن النسبة املئوية آلراء موافقة اخلرباء على 
% اليت ارتضاها البحث لقبول رأي اخلرباء لبقاء احملور 95% وهذه النسبة تفوق نسبة الـ 100

هي األنسب  اورولقد رأى الباحث أن هذه احمل ، حماور 4بعد رأي اخلرباء  اوروبذلك يبلغ عدد احمل
لذلك ارتضيت  ، والنشاط الرياضي ملوضوع الدراسة من خالل خربته يف تدريس مادة الرتبية البدنية

% لقبول رأي اخلرباء لبقاء احملور فهي تشمل األسباب املتوقعة عن ضعف مشاركة الطالب 95نسبة 
وإلمياين التام بقدرات وإمكانيات وخربة اخلرباء الذين  ، يف األنشطة الرياضية يف املرحلة الثانوية

 . %100 وقد أيدين متاماً اخلرباء يف ذلك بنسبة ، اورعرضت عليهم هذه احمل
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 ( 3)  جدول
  ( 10ن =)ستبانة الطالب في صورته المبدئيةالدراسة ال محاورالخبراء عن  النسبة المئوية آلراء

 

 
 م

 
 اوراحمل

 عدد املوافقة
 النسبة املئوية

 للموافقة
 األمهية النسبية

غري  موافق محاورلل
 موافق

 %25 %100 - 10 أسباب تتعلق باحملتوى 1
 %25 %100 - 10 تتعلق باملعلمأسباب  2
 %25 %100 - 10 أسباب تتعلق باإلمكانيات 3
 %25 %100 - 10 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي 4

     %100  - 40 اجملموع
البحث بلغت جلميع  حماوريتضح من اجلدول السابق أن النسبة املئوية آلراء موافقة اخلرباء على    
% اليت ارتضاها البحث لقبول رأي اخلرباء لبقاء احملور 95% وهذه النسبة تفوق نسبة الـ 100 اوراحمل

وقد مت ذلك من خالل وضع تصور شامل وكامل  ، حماور 4بعد رأي اخلرباء  اوروبذلك يبلغ عدد احمل
فمثاًل من  ، عن األسباب املتوقعة عن ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية يف املرحلة الثانوية

األسباب املتوقعة ما هو مرتبط باحملتوى يف املنهج وأهداف وطرائق تدريس وذلك بالنسبة للطالب 
ومن األسباب املتوقعة ما هو مرتبط باملعلم من خربة وتأهيل وقدرة على تطوير ذاته وإملامه  ، واملعلم

  على التكيف مع اجملتمع املدرسي باألساليب احلديثة لتدريس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي وقدرة
وتكيفه مع زمالئه  ، وقدراته ، ومن األسباب املتوقعة بالنسبة للطالب ارتياحه ملعلم الرتبية البدنية

ومن األسباب املتوقعة اإلمكانيات من نقص حاد يف األدوات والصاالت  ، الطالب يف املدرسة
املتوقعة نوع النشاط الرياضي املمارس ومدى ومن األسباب  ، واملالعب املخصصة للنشاط الرياضي

أخرى واستشرت  حماورلذلك حبثت عن  ، . قناعة املعلم والطالب بنوع النشاط املمارس يف املدرسة
 . األربعة فقط اوراخلرباء فأيدوين على احمل
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 : اعتماد االستبانة : ثالثاً 
 ( 2)  بعد موافقة اخلرباء كما يف اجلدول حماور ( 4)  قام الباحث باعتماد استبانة املعلم املكونة من 

 ( 4)  عبارة كما يف اجلدول ( 52)  وتعديل صياغة العبارات يف استبانة املعلم وعددها لتصبح
استجابات لتحديد شدة ( 5)  وترتيب عبارات االستبانة بطريقة عشوائية مث وضع أمام كل عبارة

افق أو ال ، افق بدرجة متوسطةأو  ، افق بدرجة كبريةأو  ، افق بدرجة كبرية جداً أو )    االستجابة وهي
 . ( افق بدرجة ضعيفة جداً أو ال  ، بدرجة ضعيفة

 

بعد موافقة اخلرباء كما يف  حماور ( 4)  كما قام الباحث باعتماد استبانة الطالب املكونة من        
عبارة كما يف  ( 45)  وتعديل صياغة العبارات يف استبانة الطالب وعددها لتصبح ( 3)  اجلدول
استجابات ( 5)  وترتيب عبارات االستبانة بطريقة عشوائية مث وضع أمام كل عبارة ( 5)  اجلدول

  افق بدرجة متوسطةأو  ، افق بدرجة كبريةأو  ، افق بدرجة كبرية جداً أو )  لتحديد شدة االستجابة وهي
 . ( افق بدرجة ضعيفة جداً أو ال ، افق بدرجة ضعيفةأو ال 

 

 : حساب المعامالت اإلحصائية : رابعاً 

 الصدق الظاهري لألداة–أ  
على جمموعة من اخلرباء من أساتذة قسم الرتبية البدنية وعلوم  قام الباحث بعرض استبانة املعلم   

 ( 1ملحق)  الرياضة بكلية الرتبية جبامعة طيبة وجمموعة من اخلرباء يف وزارة الرتبية والتعليم املذكورين يف
وعبارات االستبانة ومدى مناسبة كل حمور هلدف البحث كما يف  حماوروذلك إلبداء رأيهم يف 

ما عدا سبعة عبارات الستبانة املعلم   اورولقد أمجع األغلبية على مناسبة العبارات واحمل، ( 2)  اجلدول
 . عبارة ( 52)  و حماور ( 4)  لتصبح االستبانة مكونة من ( 4)  كما يف اجلدول
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 ( 4)  جدول
 أرقام العبارات المستبعدة وفقاً لرأي الخبراء في استبانة المعلم

 

 

 م
 

 اوراحمل
 عدد العبارات

 لكل حمور
أرقام العبارات 

 املستبعدة
 العدد النهائي 

 للعبارات
 14 13-9 16 أسباب تتعلق باحملتوى 1
 11 7-2 13 أسباب تتعلق بالطالب 2
 15 11-9 17 أسباب تتعلق باإلمكانيات 3
 12 5 13 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي 4

 52 7 59 اجملموع
كما قام الباحث بعرض استبانة الطالب على جمموعة من اخلرباء من أساتذة قسم الرتبية البدنية    

      يف وعلوم الرياضة بكلية الرتبية جبامعة طيبة وجمموعة من اخلرباء يف وزارة الرتبية والتعليم املذكورين
وعبارات االستبانة ومدى مناسبة كل حمور هلدف البحث   حماوروذلك إلبداء رأيهم يف  ( 1ملحق) 

ما عدا أربعة عبارات كما  اورولقد أمجع األغلبية على مناسبة العبارات واحمل، ( 3)  كما يف اجلدول
عبارة وبذلك أصبحت يف  ( 45)  و حماور ( 4)  لتصبح االستبانة مكونة من ( 5)  يف اجلدول

 . ( 4ملحق )  شكلها النهائي وقابلة للتطبيق
 

 ( 5)  جدول 
 أرقام العبارات المستبعدة وفقاً لرأي الخبراء في استبانة الطالب

 

 
 م

 

 اوراحمل
 عدد العبارات

 لكل حمور
أرقام العبارات 

 املستبعدة

العدد 
 النهائي

 

 12 7 13 أسباب تتعلق باحملتوى 1
 10 5 11 تتعلق باملعلمأسباب  2
 11 11-9  13 أسباب تتعلق باإلمكانيات 3
 12 - 12 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي 4

 45  4 49 اجملموع
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 : لألداة البنائي الصدق . ب
عينة  على تطبيقهاإجراء ب الباحث قام الدراسة ألداة الظاهري الصدق من التأكد بعد

 التعرف أجل من وذلك ، طالباً  ( 30)  بلغت و من الطالب ( معلم 14)  استطالعية من املعلمني
 االرتباط معاملوذلك حبساب  ، الدراسة ألداة ( البنائي الصدق)  الداخلي االتساق مدى على

انظر  ،للمحور الكلية وبني كل حمور والدرجة ، األخرى اورواحمل األداة حماور من حمور كل بني بريسون
 . ( 6)  رقم لو جد

 ( 6)  جدول رقم
وبين كل  ، األخرى محاوروال األداة محاوربين كل محور من  ( بيرسون)  معامالت االرتباط

 محور والدرجة الكلية لألداة
 الدرجة الكلية نوع النشاط اإلمكانيات املعلم املنهج 
 966. 0 907. 0 897. 0 826. 0 1 احملتوى
 908. 0 796. 0 868. 0 1 826. 0 املعلم

 951. 0 853. 0 1 868. 0 897. 0 اإلمكانيات
 952. 0 1 853. 0 796. 0 907. 0 نوع النشاط

 1 952. 0 951. 0 908. 0 966. 0 الدرجة الكلية

الدراســة  حمــاورقــيم معــامالت االرتبــاط بــني كــل حمــور مــن أن  ( : 6)  يتضــح مــن اجلــدول رقــم
 . يف حـدها األعلـى ( 907. 0)  يف حـدها األدىن و ( 796. 0)  بـني تراوحـتاألخرى قد  اورواحمل

األخـرى مرتبـة تنازليـاً علـى  اورالدراسـة واحملـ حمـاوروقد جاءت قيم معامالت االرتباط بني كل حمور من 
  : النحو التايل
 . ( 907. 0)  ونوع النشاط املمارس يف املدرسة ، أسباب تتعلق باحملتوى .1
 . ( 897. 0)  واإلمكانيات ، أسباب تتعلق باحملتوى .2
 . ( 868. 0)  واإلمكانيات ،  أسباب تتعلق باملعلم .3

 

 . ( 853. 0)  ونوع النشاط املمارس يف املدرسة ، أسباب تتعلق باإلمكانيات .4
 . ( 826. 0)  واملعلم ، أسباب تتعلق باحملتوى .5
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 . ( 796. 0)  ونوع النشاط املمارس يف املدرسة ،  أسباب تتعلق باملعلم .6

الدراسة  حماورقيم معامالت االرتباط بني كل حمور من أن  ( : 6)  يتضح من اجلدول رقمكما 
يف حـدها األدىن أمـام حمـور األسـباب الـيت تتعلـق  ( 908. 0)  بـني تراوحتوالدرجة الكلية لألداة قد 

جـــاءت  وقــد . يف حــدها األعلــى أمـــام حمــور األســباب الــيت تتعلـــق بــاحملتوى ( 966. 0)  و ، بــاملعلم
 ( 952. 0)  و ، أمــام حمــور األســباب الــيت تتعلــق باإلمكانيــات ( 951. 0)  قيمــة معامــل االرتبــاط

 . أمام حمور األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسة

   ئياً عنــد مســتوى الداللــةدالــة إحصــا ( بريســون)  مجيــع قــيم معــامالت االرتبــاطوممــا ســبق يتضــح أن    
علــى  ممــا يــدل ، وتــدل علــى صــدق االتســاق الــداخلي ألداة الدراســة ،  وهــي قــيم مرتفعــة ( 01. 0) 

أمـــا بالنســـبة الســـتبانة املعلمـــني فقـــد اكتفـــى  ، صـــالحيتها لالســـتخدام إذا طبقـــت علـــى عينـــة الدراســـة
 . ونظراً لقلة أفراد جمتمع الدراسة الباحث بالصدق الظاهري

 ثبات االستبانة : ج
 حماورلكل حمور من  ( ألفا كرونباخ)  للتأكد من ثبات أداة البحث مت استخدام معامل ثبات   

 . هـ25/11/1436 -/21/11خالل الفرتة من السبت  ، البحث وذلك على العينة االستطالعية
 

 ( 7)  جدول رقم
 االستبانة محاوريوضح معامالت ألفا كرونباخ ل

 

 معامل ألفا اوراحمل م
  936. 0 تتعلق باحملتوىأسباب  1
  832. 0 أسباب تتعلق بالطالب 2
  902. 0 أسباب تتعلق باإلمكانيات 3
  967. 0 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي 4

 
 

 ( 832. 0)  بني تراوحتأن معامالت ثبات ألفا كرونباخ قد  (7) يتضح من اجلدول رقم 
مما يدل على أن مجيع  ، الدراسة اوريف حدها األعلى حمل ( 967. 0)  و ، يف حدها األدىن

 . معامالت مرتفعة ومقبولة اورمعامالت ألفا جلميع احمل
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متتع االستبانة بثبات  إىلمما يشري  972. 0=  ( جومتان)  وبلغت معامل الثبات بالتجزئة النصفية   
 . ن الباحث على سالمة استخدامها بدراستهئمرتفع طم

 

 : االستبانةتطبيق 
      األساسية من معلمي الرتبية البدنية وعددهم الدراسةقام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة    
 ( 300)  وطبقت على عينة من طالب املرحلة الثانوية باملدينة املنورة وعددهم ، معلماً  ( 31) 

هـ 20/3/1437 اخلميس إىل-هـ16/3/1437وكانت فرتة التطبيق خالل الفرتة من األحد  ، طالب
 . يف املدارس املذكورة البدنيةورواد النشاط ومعلمي الرتبية املدارس مبساعدة من مديري 
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
 

  عرض النتائج : الً أو 

  ًمناقشة النتائج وتفسيرها : ثانيا 
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 : عرض النتائج : الً أو 

 : مقدمة
لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية  النشاط الرياضي تقوميهي  مشكلة الدراسة     

السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب حيث لوحظ عدم اهتمام الطالب يف املرحلة الثانوية 
للوقوف على أسباب عدم مشاركة الطالب باملشاركة يف األنشطة الرياضية ، ومن هنا كانت الدراسة 

  املناسبة . وضع احللول ةاولحميف النشاط الرياضي و 

منهج الدراسة هو املنهج الوصفي املسحي ، وجمتمع وعينة الدراسة تكونت من معلمني وطالب       
عي ( طالب ، وروعي تنوع املستوى االجتما 300الب ) ط( معلمًا ، وعينة ال 31عينة املعلمون ) 

مستأجر واألدوات  أووالثقايف لطالب املدارس ، وكذلك موقع املدرسة اجلغرايف ونوعية املبىن حكومي 
  املستخدمة االستبانة ) للمعلمني والطالب (  



 الدراسةوجمتمع  الدراسةبعد توضيح الباحث إلجراءات الدراسة وتشمل املنهج املستخدم يف    
وعينته واألداة املستخدمة جلمع املعلومات واإلجراءات املتبعة فيها من حيث البناء والتطبيق والصدق 
  والثبات وأخريُا األساليب اإلحصائية املستخدمة لتحقيق أهداف هذا البحث يف الفصل السابق

ستجابات أفراد عرضًا للنتائج اليت ظهرت من خالل حتليل ا إىلالباحث مبشيئة اهلل تع تناولوسوف ي
تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية عينة الدراسة وذلك ملعرفة أسباب 

      : وذلك من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس ،  السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
من وجهة نظر واقع النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية ما 

 : وتتفرع منه األسئلة التالية ، الدراسةمجتمع 

النشاط الرياضي لدى طالب التعرف على  إىلاألسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي  ما -1
 ؟ الدراسةجمتمع وجهة نظر املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من 

التعرف على النشاط الرياضي لدى  إىلاملعلم اليت تؤدي  أواألسباب املتعلقة بالطالب ما  -2
 ؟ الدراسةمن وجهة نظر جمتمع طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 
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التعرف على النشاط الرياضي لدى  إىل إىلاألسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي ما  -3
 ؟ الدراسةمن وجهة نظر جمتمع طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 

التعرف على  إىل إىلألسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسة اليت تؤدي ا ما -4
وجهة نظر من النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية 

 ؟ الدراسةجمتمع 

حتديد مستوى اإلجابة على عبارات االستبانة مت إعطاء وزن للبدائل ولتفسري نتائج التحليل مت 
مخسة  إىلمث مت تصنيف تلك البدائل  ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5: )  على متدرجة على النحو التايل

  : ية املدى من خالل املعادلة التاليةو امستويات متس

 80. 0=  5÷  ( 1-5)  عدد بدائل املقياس =÷  ( أقل قيمة -أكرب قيمة)  = طول الفئة
 : لنحصل على التصنيف التايل

 ( 8)  جدول
 توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة

 مدى املتوسطات الوصف تدرج املقياس
 00. 5 – 21. 4 افق بدرجة كبرية جداً أو  5
 20. 4 – 41. 3 افق بدرجة كبريةأو  4
 40. 3 – 61. 2 افق بدرجة متوسطةأو  3
 60. 2 – 81. 1 افق بدرجة ضعيفةأو ال  2
 80. 1 – 00. 1 افق بدرجة ضعيفة جداً أو ال  1

    

 توزيــع الفئــات وفــق تــدرج املقيــاس املســتخدم يف أداة الدراســة حيــث ( 8)  يتضــح مــن اجلــدول رقــم   
وبالتــــايل يســــاعد يف ترتيــــب  ، درجــــة املتوســــط احلســــايبيظهـــر مــــن مــــدى املتوســــطات وتــــدرج املقيــــاس 

  . العبارات يف مدى قوهتا وضعفها
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  : السؤال الرئيس

ما واقع النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من 
  الدراسةوجهة نظر المعلمين والطالب من وجهة نظر مجتمع 

 اورمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حمل ، لإلجابة عن السؤال الرئيس
مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب  ، استبانة الدراسة لعينة معلمي الرتبية الرياضية والطالب يف املرحلة الثانوية

ل أو واجلد . أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري
 . توضح ذلك ( 10)  ، ( 9)  املرقمة

 ( 9)  جدول رقم
تقويم الستجابات عينة معلمي التربية البدنية نحو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين 
 . والطالب

 

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اوراحمل
 2 44. 0 08. 3 توىباحمل تتعلق أسباب
 3 60. 0 95. 2 بالطالب تتعلق أسباب
 4 26. 0 92. 2 باإلمكانيات تتعلق أسباب
 1 95. 0 38. 3 الرياضي النشاط بنوع تتعلق أسباب

  26. 0 09. 3 املتوسط العام

تقومي النشاط الرياضي لدى  أسباب لدرجةاملتوسط العام أن  ( 9)  يتضح من اجلدول رقم
للمرحلة الثانوية  طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

   إذ بلغ متوسطها احلسايب العام ، معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطةباملدينة املنورة كانت 
وقد  . من مخس نقاط يف ضوء توزيع أطوال الفئات وفق التدرج املستخدم يف املقياس ( 09. 3) 

  ( 38. 3) إىل ( 92. 2)  منواليت متثل هذه األسباب الدراسة  اوراحلسايب حمل قيم املتوسط تراوحت
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السعودية من تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية  أسبابوتأيت 
 : على النحو التايل احلسايب متوسطهامرتبة تنازلياً وفقاً لقيم  وجهة نظر املعلمني والطالب

 .( 38. 3)  مبتوسط حسايب: أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي املمارس يف املدرسة .1
 . ( 08. 3)  مبتوسط حسايب : أسباب تتعلق باحملتوى .2
 . ( 95. 2)  مبتوسط حسايب : أسباب تتعلق بالطالب .3
 . ( 92. 2)  مبتوسط حسايب : أسباب تتعلق باإلمكانيات .4

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة  إىلاألسباب اليت تؤدي ومما سبق يتضح أن أكثر 
معلمي الرتبية حسب وجهة نظر  الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

تليها األسباب اليت  ، هي األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط الرياضي املمارس يف املدرسة ، البدنية
  . وأخري تأيت األسباب اليت تتعلق باإلمكانيات ، تليها األسباب اليت تتعلق بالطالب ، تتعلق باحملتوى

بدرجة متوسطة على  معلمي الرتبية البدنية يوافقونرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر أسباب 

اليت متثل هذه  محاورللاحلسايب  قيم املتوسطوقد اتضح ذلك من خالل  ،  املعلمني والطالب
يف ضوء توزيع أطوال الفئات وفق التدرج  متوسطةإذ حصلت مجيعها على درجة  ، األسباب

  . املستخدم يف املقياس
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 ( 10)  جدول رقم
 نحو أسباب الطالبالستجابات عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

تقويم النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
  والطالبالمعلمين 

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اوراحمل
 3 95. 0 83. 2 باحملتوى تتعلق أسباب
 4 58. 0 45. 2 علمبامل تتعلق أسباب
 2 80. 0 02. 3 باإلمكانيات تتعلق أسباب
 1 25. 1 03. 3 الرياضي النشاط بنوع تتعلق أسباب

  62. 0 83. 2 املتوسط العام

تقومي النشاط الرياضي لدى أسباب  املتوسط العام لدرجةأن  ( 10)  اجلدول رقميتضح من 
من  متوسطةكانت  طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس نقاط يف ضوء توزيع أطوال  ( 83. 2)  إذ بلغ متوسطها احلسايب العام الطالبوجهة نظر 
واليت الدراسة  اوراحلسايب حمل قيم املتوسط تراوحتوقد  . وفق التدرج املستخدم يف املقياس الفئات

تقومي النشاط الرياضي لدى  أسبابوتأيت  ، ( 03. 3)  إىل ( 45. 2)  منمتثل هذه األسباب 
مرتبة تنازليًا وفقاً  طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

 : على النحو التايل احلسايب متوسطهالقيم 

  ( 03. 3)  مبتوسط حسايب : أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي املمارس يف املدرسة .1
 . ( 02. 3)  مبتوسط حسايب : أسباب تتعلق باإلمكانيات .2
 . ( 83. 2)  مبتوسط حسايب : أسباب تتعلق باحملتوى .3
 . ( 45. 2)  مبتوسط حسايب : باملعلمأسباب تتعلق  .4

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة  إىلاألسباب اليت تؤدي ومما سبق يتضح أن أكثر 
هي  الطالبحسب وجهة نظر  الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
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تليها األسباب اليت تتعلق  ، املدرسةاألسباب اليت تتعلق بنوع النشاط الرياضي املمارس يف 
  . وأخري تأيت األسباب اليت تتعلق باملعلم ، تليها األسباب اليت تتعلق باحملتوى ، باإلمكانيات

تقومي الطالب يوافقون بدرجة متوسطة على أسباب رى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
ململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية با

إذ  ، اليت متثل هذه األسباب محاورللاحلسايب  قيم املتوسطوقد اتضح ذلك من خالل  ،  والطالب
ما  يف ضوء توزيع أطوال الفئات وفق التدرج املستخدم يف املقياس متوسطةحصلت مجيعها على درجة 

  . حصلت على درجة ضعيفة واليت األسباب اليت تتعلق بالطالب عدا

تقومي واقع  إىلاألسباب اليت تؤدي أكثر ويتفق أفراد عينة الدراسة من معلمني وطالب بأن 
النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني 

  . س يف املدرسةهي األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط الرياضي الذي ميار  ، والطالب

 : مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها : ثانياً 

ولتفسري نتائج وقيم وترتيب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات استبانة املعلمني 
مث أدخلت البيانات  ، اورإجيابية وسلبية حسب احمل إىلالباحث قام بتصنيف العبارات  فإنوالطالب 

مث قام بإعادة ترميز قيم العبارات اإلجيابية لتصبح سلبية  ، وفق مقياس التدرج املستخدم يف األداة
وبالتايل كلما ارتفعت قيمة املتوسط احلسايب يصبح سبب ضعف  ، وذلك بعكس قيم مقياس التدرج

ت قيمة املتوسط احلسايب يصبح وكلما اخنفض ، مشاركة الطالب عن ممارسة األنشطة الرياضية مرتفع
 :لنحصل على التصنيف التايل ،منخفض سبب ضعف مشاركة الطالب عن ممارسة األنشطة الرياضية
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 ( 11)  جدول
  ممارسة األنشطة الرياضية في ودرجة مشاركة الطالب توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم

 

تدرج 
 مشاركةسبب الضعف  مدى املتوسطات الوصف املقياس

 ضعيف جداً  00. 5 – 21. 4 افق بدرجة كبرية جداً أو  5
 ضعيف  20. 4 – 41. 3 افق بدرجة كبريةأو  4
 متوسط 40. 3 – 61. 2 افق بدرجة متوسطةأو  3
 كبري 60. 2 – 81. 1 افق بدرجة ضعيفةأو  2
 كبري جداً  80. 1 – 00. 1 افق بدرجة ضعيفة جداً أو  1

وذلك بعكس قيمها  ، اليت مت إعادة ترميز درجاهتا عند حتليل البياناتأما فيما خيص العبارات 
 . جاءت كما يوضح اجلدول التايل

 ( 12)  جدول
 العبارات التي تم إعادة ترميزها بعكس قيمها

 اوراحمل
 أرقام العبارات املعكوس قيمها

 استبانة الطالب استبانة املعلمني

 توىباحمل تتعلق أسباب
1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 
، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 

14 

1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 
، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 

12 
 10 ، 4 ، 1 11 ، 5 املعلم أو بالطالب تتعلق أسباب

 ،  5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 باإلمكانات تتعلق أسباب
6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 14  

1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 
، 7 ، 8 ، 9  

 مجيع العبارات مجيع العبارات الرياضي النشاط بنوع تتعلق أسباب
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تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة  إىلاألسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي ما  : 1س
 ؟ الدراسةجمتمع من وجهة نظر الثانوية باململكة العربية السعودية 

واالحنرافات  ، واملتوسطات احلسابية ، مت استخراج التكرارات ، لإلجابة عن السؤال السابق
مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيمة للمتوسط  ، اليت متثل األسباب املتعلقة باحملتوىعبارات لاملعيارية ل

 ي قيم املتوسط احلسايبأو احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري عند تس
 . توضح ذلك ( 14)  ، ( 13)  ل املرقمةو اواجلد

 

 ( 13)  جدول رقم
 تقويم الستجابات عينة معلمي التربية البدنية نحو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين 
 فيما يتعلق بالمحتوى والطالب

رقم  بارة
الع

 

سط اليت تتعلق باحملتوىاألسباب 
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

 1 28. 1 32. 4  يناسب حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي قدرات الطالب 5
 2 07. 1 71. 3  . الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مرتابطةحمتوى أجزاء تعترب  8
 3 91. 0 68. 3 . مفاهيم جديدةحمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي حيتوي  7

 4 03. 1 55. 3  يتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل وحدة دراسية على حده 12
 5 09. 1 39. 3 . بالنسبة يل غري واضح الرتبية البدنيةيعترب حمتوى  2
 6 28. 1 19. 3 . الرتبية البدنية والنشاط الرياضي رغبات الطالب حمتوىيليب  4

 7 82. 0 00. 3 . املستوى املهاري فقط للطالب الرتكيز على تقومييتم  13

األهداف يف الرتبية البدنية والنشاط الرياضي على اجلانب ترتكز  3
 8 97. 0 00. 3 . املعريف فقط

حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي الفرصة للطالب يعطي  6
 9 93. 0 84. 2 . للقيادة خالل ممارسة النشاط الرياضي

 10 15. 1 77. 2 . خصائص منو الطالب حمتوى الرتبية البدنيةتراعي أهداف  1
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رقم  بارة
الع

 

سط اليت تتعلق باحملتوىاألسباب 
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

األساليب احلديثة بتدريس الرتبية  أحرص على التنويع باستخدام 9
 . البدنية والنشاط الرياضي

2 .58 0 .92 11 

 تتنوع أساليب التقومي خالل األنشطة الرياضية باملدرسة 14
 

2 .52 0 .96 12 

10 
 

 . أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي جلميع الطالبتتاح 
 

2 .45 0 .85 13 

والنشاط  البدنيةالرتبية  حمتوىتساعد األساليب احلديثة يف  11
 14 10. 1 16. 2 . املواهب شافتالرياضي على اك

  44. 0 08. 3 املتوسط احلسايب العام

النشاط الرياضي لدى طالب  تقوميأن املتوسط العام لدرجة  ( 13)  يتضح من اجلدول رقم
كان   فيما يتعلق باحملتوى املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس نقاط يف ضوء توزيع  ( 08. 3)  إذ بلغ ، معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً 
لألسباب املتوسط احلسايب قيم  تراوحتوقد  ، درج املستخدم يف أداة الدراسةأطوال الفئات وفق الت

 . ( 32. 4)  إىل ( 16. 2)  من اليت تتعلق باحملتوى

من جدًا  كانت كبرية  األسباب اليت تتعلق باحملتوىأن درجة  ( 13)  يتضح من اجلدول رقم
حسب  وفقًا للرتتيب التنازيل السبب اوقد جاء هذ ، ( 5)  املرّقمة ةيف العبار  الطالبوجهة نظر 

على النحو أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 
 : التايل

 4)  مبتوسط حسايب .يناسب حمتوى منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي قدرات الطالب -1
.32 ) . 

من  كانت كبرية  سباب اليت تتعلق باحملتوىاألأن درجة  ( 13)  كما يتضح من اجلدول رقم
وفقاً للرتتيب  األسباب ههذ توقد جاء ،  ( 12 ، 7 ، 8)  املرّقمةالعبارات يف  الطالبوجهة نظر 
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التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 
 : على النحو التايل

  ( 71. 3) مبتوسط حسايبمنهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مرتابطةحمتوى أجزاء تعترب  -2
  ( 68. 3)  حسايبمبتوسط  حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مفاهيم جديدةحيتوي  -3
  . ( 55. 3)  مبتوسط حسايب يتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل وحدة على حده -4

من  متوسطةكانت   األسباب اليت تتعلق باحملتوىأن درجة  ( 13)  يتضح من اجلدول رقمو 
 ههذ توقد جاء ،  ( 1 ، 6 ، 3 ، 13 ، 4 ، 2)  املرّقمةالعبارات يف  الطالبوجهة نظر 

وفقاً للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي  األسباب
 : التايلعلى النحو ميثله االحنراف املعياري 

  ( 39. 3)  مبتوسط حسايب يل واضحالرياضي غري  الرتبية البدنية والنشاطيعترب حمتوى  -5
  ( 19. 3)  مبتوسط حسايب الرتبية البدنية والنشاط الرياضي رغبات الطالب حمتوىيليب  -6
 . ( 00. 3)  مبتوسط حسايب املستوى املهاري فقط للطالب الرتكيز على تقومييتم  -7
  الرتبية البدنية والنشاط الرياضي على اجلانب املعريف فقط حمتوىاألهداف يف ترتكز  -8

 . ( 00. 3)  مبتوسط حسايب

حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي الفرصة للطالب للقيادة خالل ممارسة يعطي  -9
 . ( 84. 2)  مبتوسط حسايب . النشاط الرياضي

  ( 77. 2)  مبتوسط حسايب . خصائص منو الطالب حمتوى الرتبية البدنيةتراعي أهداف  -10

من ضعيفة كانت   األسباب اليت تتعلق باحملتوىأن درجة  ( 13)  كما يتضح من اجلدول رقم
وفقاً  األسباب ههذ توقد جاء ،  ( 11 ، 10 ، 14 ، 9)  املرّقمةالعبارات يف  الطالبوجهة نظر 

للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف 
 : على النحو التايلاملعياري 
 . األساليب احلديثة بتدريس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي أحرص على التنويع باستخدام -11

 . ( 58. 2)  مبتوسط حسايب
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 . ( 52. 2)  مبتوسط حسايب . ل األنشطة الرياضية باملدرسةتتنوع أساليب التقومي خال -12
  ( 45. 2)  مبتوسط حسايب . أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي جلميع الطالبتتاح  -13
 املواهب شافتوالنشاط الرياضي على اك البدنيةالرتبية  حمتوىتساعد األساليب احلديثة يف  -14

 . ( 16. 2)  مبتوسط حسايب

مشاركة الطالب يف األنشطة  توضحأكثر األسباب املتعلقة باحملتوى اليت ومما سبق يتضح أن 
حمتوى الرتبية البدنية  أن يف حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ؛ تتمثل الرياضية للمرحلة الثانوية

      احلسايباملتوسط قيمة وهي أكرب عبارة من حيث ، قدرات الطالبال يناسب والنشاط الرياضي 
 (4 .32 ).   

األساليب أن ملرحلة الثانوية يتمثل يف اليت جتعل الطالب ال يشاركون يف ا األسبابوأن أقل  
وهي أقل عبارة من  املواهب شافتعلى اكال تساعد والنشاط الرياضي  البدنيةاحلديثة يف منهج الرتبية 

أبو غنيم )  ويتفق ذلك مع النتيجة اليت توصل إليها . ( 16. 2)  احلسايب املتوسطقيمة حيث 
ويؤيدهم الباحث يف ذلك ألن احملتوى غري  ( هـ1424 ، العنزي وأخرس)  و ( م2004 ، وراضي

بأنه  ( هـ1404 ، عرقسوس)  ويؤيد الباحث ما ذكره ، واضح وغري مفهوم للطالب ولبعض املعلمني
 . جيب أن تتاح للطالب الفرصة ملمارسة التخطيط للنشاط الرياضي عملياً 

على  وافقوا بدرجة متوسطة معلمي الرتبية البدنيةرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني تقومي 
 . اقتناع املعلمني باحملتوى الذي يقومون بتدريسه إىلورمبا يعود ذلك  ، فيما يتعلق باحملتوى بوالطال

 
 ( 14)  جدول رقم
النشاط  تقويملالطالب الستجابات عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين 
 فيما يتعلق بالمحتوى والطالب
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رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق باحملتوى
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

 1 16. 1 83. 3 . عترب أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مرتابطةت 6
 2 38. 1 66. 3 . يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط للطالب 4
 3 30. 1 96. 2 حيتوي حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مفاهيم جديدة  5

 4 17. 1 94. 2 يتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل درس على حده  12
 5 16. 1 91. 2 . البدنية سهلة وميكن حتقيقهاتعترب أهداف حمتوى الرتبية  3

تساهم األساليب املتبعة يف تنفيذ األنشطة الرياضية باملدرسة  11
 6 27. 1 85. 2 . يف إقبال الطالب على ممارسة النشاط الرياضي هبا

 7 03. 1 72. 2 . يليب منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي رغبايت 8
 8 17. 1 55. 2 يعطيين حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي الفرصة للقيادة  9
 9 25. 1 53. 2 . تراعي أهداف حمتوى الرتبية البدنية خصائص منو الطالب 1

تعجبين األساليب احلديثة بتدريس الرتبية البدنية والنشاط  7
 10 15. 1 46. 2 الرياضي 

منهج الرتبية الرياضية والنشاط  تساعد األساليب احلديثة يف 10
 . الرياضي على اكتشاف املواهب

2 .34 1 .33 11 

 12 22. 1 24. 2 . تتاح أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي جلميع الطالب 2
  17. 1 83. 2 املتوسط احلسايب العام

النشاط الرياضي لدى طالب  تقوميأن املتوسط العام لدرجة  ( 14)  يتضح من اجلدول رقم
كان   فيما يتعلق باحملتوى املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس نقاط يف ضوء توزيع أطوال الفئات  ( 83. 2)  إذ بلغ ، الطالبمن وجهة نظر  متوسطاً 
لألسباب اليت تتعلق املتوسط احلسايب قيم  تراوحتوقد  . وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

 . ( 83. 3)  إىل ( 24. 2)  من باحملتوى
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كانت كبرية من وجهة   األسباب اليت تتعلق باحملتوىأن درجة  ( 14)  ويتضح من اجلدول رقم
وفقًا للرتتيب التنازيل  األسبابوقد جاءت هذه  ، ( 4 ، 6)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبنظر 

على حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 
 : النحو التايل

 . ( 83. 3)  مبتوسط حسايب . تعترب أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مرتابطة -1
 . ( 66. 3)  مبتوسط حسايب . يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط للطالب -2

من  متوسطةكانت   األسباب اليت تتعلق باحملتوىأن درجة  ( 14)  كما يتضح من اجلدول رقم
 األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 8 ، 11 ، 3 ، 12 ، 5)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبوجهة نظر 

وفقًا للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله 
 : على النحو التايلاالحنراف املعياري 

      توسط حسايبمب. الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مفاهيم جديدةمنهج حيتوي حمتوى  -3
 (2 .96 ) . 

 . ( 94. 2)  مبتوسط حسايب . على حدهيتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل درس  -4
 . ( 91. 2)  مبتوسط حسايب . تعترب أهداف منهج الرتبية البدنية سهلة وميكن حتقيقها -5
تساهم األساليب املتبعة يف تنفيذ األنشطة الرياضية باملدرسة يف إقبال الطالب على ممارسة  -6

 . ( 85. 2)  مبتوسط حسايب . النشاط الرياضي هبا
 . ( 72. 2)  مبتوسط حسايب . لرتبية البدنية والنشاط الرياضي رغبايتيليب منهج ا -7

من  ضعيفةكانت   األسباب اليت تتعلق باحملتوىأن درجة  ( 14)  كما يتضح من اجلدول رقم
وفقاً  األسباب ههذ توقد جاء ، ( 2 ، 10 ، 7 ، 1 ، 9)  املرّقمةات يف العبار  الطالبوجهة نظر 

للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف 
 : على النحو التايلاملعياري 

      مبتوسط حسايب . يعطيين حمتوى منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي الفرصة للقيادة -8
 (2 .55 ) . 
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 . ( 53. 2)  مبتوسط حسايب . تراعي أهداف املنهج خصائص منو الطالب -9
       مبتوسط حسايب . تعجبين األساليب احلديثة بتدريس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي -10

 (2 .46 ) . 
تساعد األساليب احلديثة يف منهج الرتبية الرياضية والنشاط الرياضي على اكتشاف  -11

 . ( 34. 2)  مبتوسط حسايب . املواهب
  ( 24. 2)  مبتوسط حسايب . دنية والنشاط الرياضي جلميع الطالبتتاح أنشطة الرتبية الب -12

مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلاألسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي ومما سبق يتضح أن أكثر 
أن أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط يف  حسب وجهة نظر الطالب تتمثلللمرحلة الثانوية  الرياضية

وأن أقل  . ( 76. 3)  احلسايب املتوسطقيمة وهي أكرب عبارة من حيث  ، مرتابطةالرياضي غري 
أن يتمثل يف  للمرحلة الثانوية ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية إىلاليت تؤدي  األسباب

قيمة وهي أقل عبارة من حيث  ، أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي ال تتاح جلميع الطالب
  . ( 24. 2)  احلسايب املتوسط

 ( م2006 ، الشمري)  و ( م2008 ، موسى)  وهذا يتفق مع النتيجة اليت توصل إليها
والنشاط الرياضي غري مرتابط ومن خالل خربة  الرتبية البدنية ويؤيدهم الباحث يف ذلك بأن حمتوى

دات والوحدات الدراسية الباحث معلمًا ومشرفًا تربويًا للمادة حيث الحظ أنه ال يوجد ربط يف املفر 
مث يأيت األسبوع  ، متفق عليه جلميع املدارس حبيث جتد درس الرتبية البدنية التصويب يف كرة القدم

حيث كان من املفروض أن يكون الدرس يف  ، الذي يليه بدرس عن الضربة الساحقة يف كرة الطائرة
ويتفق معهم  . اخلارجي والداخلي وهكذااألسبوع الثاين عن أنواع التصويب يف كرة القدم بوجه القدم 

بأنه جيب أن ال يقل مستوى درس الرتبية البدنية عن  ( م2004 ، أبو غنيم وراضي)  يف الرأي
  . الدروس األخرى بشقيه النظري والعملي

تقومي النشاط على  وافقوا بدرجة متوسطة الطالبرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
فيما  املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب الرياضي لدى طالب

 . أهنم غري مقتنعني بشكل قاطع هبذه األسباب إىلورمبا يعود ذلك  ، يتعلق باحملتوى
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النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة  تقومي إىلألسباب املتعلقة بالطالب اليت تؤدي ما  : 2س
 ؟ الدراسةجمتمع من وجهة نظر الثانوية باململكة العربية السعودية 

واالحنرافات  ، واملتوسطات احلسابية ، مت استخراج التكرارات ، لإلجابة عن السؤال السابق
مرتبة ترتيباً تنازليًا حسب أعلى قيمة  ، املعلم أواليت متثل األسباب املتعلقة بالطالب عبارات لاملعيارية ل

ي قيم املتوسط أو للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري عند تس
 . توضح ذلك ( 16)  ، ( 15)  ل املرقمةأو واجلد . احلسايب

 

 ( 15)  جدول رقم
تقويم الستجابات عينة معلمي التربية البدنية نحو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
 فيما يتعلق بالطالب المعلمين والطالب

رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق بالطالب
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

للتخطيط لدرس الرتبية البدنية والنشاط  تتاح الفرص للطالب 11
 1 79. 0 90. 3 . الرياضي

 2 12. 1 42. 3 . جيد النشاط الرياضي االهتمام من اجملتمع املدرسي 5
 3 08. 1 35. 3  يفضل بعض الطالب لعب كرة القدم فقط يف النشاط الرياضي 4

الرياضي يقف عدم حتفيزي عائقًا أمام اجلدية يف تنفيذ النشاط  7
 . باملدرسة

3 .10 0 .75 4 

بعض املعلمني معي من خالل حضور الطالب  تعاونضعف  3
 5 99. 0 06. 3 . للملعب أثناء تنفيذ النشاط الرياضي يف املدرسة

 6 75. 0 97. 2 يعترب الطالب غري ملمني بالتنظيم واإلدارة الرياضية باملدرسة  9

معلمي الرتبية البدنية يف يوجد عدم اهتمام بالطالب من  10
 7 72. 0 87. 2  . املراحل الدراسية السابقة خالل ممارستهم للنشاط الرياضي

 8 09. 1 87. 2  تصدر من بعض الطالب الفوضى أثناء الدرس جللب االنتباه له 6
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رقم  بارة
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سط األسباب اليت تتعلق بالطالب
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

يفضل معظم الطالب األنشطة األخرى على النشاط الرياضي  1
 . يف املدرسة

2 .52 1 .03 9 

خياف بعض الطالب على معدالهتم مما جيعلهم ال ميارسوا  8
1 09. 1 26. 2 . النشاط الرياضي باملدرسة

0 

2 
تعترب األنشطة الرياضية ليست مهمة لتكوين العالقات 

 53. 1 16. 2 . اإلنسانية بني الطالب
1
1 

  60. 0 95. 2 املتوسط احلسايب العام

النشاط الرياضي لدى طالب  تقوميأن املتوسط العام لدرجة  ( 15)  يتضح من اجلدول رقم
كان   فيما يتعلق بالطالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس نقاط يف ضوء توزيع  ( 95. 2)  إذ بلغ ، معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً 
لألسباب املتوسط احلسايب قيم  تراوحتوقد  . أطوال الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

  ( 90. 3)  إىل ( 16. 2)  من اليت تتعلق باحملتوى

من وجهة  كبريةكانت    األسباب اليت تتعلق بالطالبأن درجة  ( 15)  ويتضح من اجلدول رقم
وفقاً  األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 11 ، 5)  املرّقمة اتيف العبار  الرتبية البدنيةمعلمي نظر 

للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف 
 : على النحو التايلاملعياري 

   مبتوسط حسايب . تتاح الفرص للطالب للتخطيط لدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي -1
 (3 .90 ) . 

 . ( 42. 3)  مبتوسط حسايب . جيد النشاط الرياضي االهتمام من اجملتمع املدرسي -2
من  متوسطةكانت   األسباب اليت تتعلق بالطالبأن درجة  ( 15)  كما يتضح من اجلدول رقم

وقد جاء ت  ، ( 6 ، 10 ، 9 ، 3 ، 7 ، 4)  املرّقمة اتيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةوجهة نظر 
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حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت  وفقًا للرتتيب التنازيل األسبابهذه 
 : على النحو التايلالذي ميثله االحنراف املعياري 

  ( 35. 3)مبتوسط حسايب يفضل بعض الطالب لعب كرة القدم فقط يف النشاط الرياضي -3
 مبتوسط حسايب . اجلدية يف تنفيذ النشاط الرياضي باملدرسةيقف عدم حتفيزي عائقاً أمام  -4

 (3 .10 ) . 
بعض املعلمني معي من خالل حضور الطالب للملعب أثناء تنفيذ النشاط  تعاونضعف  -5

 . ( 06. 3)  مبتوسط حسايب . الرياضي يف املدرسة
  ( 97. 2)  حسايبيعترب الطالب غري ملمني بالتنظيم واإلدارة الرياضية باملدرسة مبتوسط  -6
يوجد عدم اهتمام بالطالب من معلمي الرتبية البدنية يف املراحل الدراسية السابقة خالل  -7

 . ( 87. 2)  . ممارستهم للنشاط الرياضي
  ( 87. 2) مبتوسط حسايب تصدر من بعض الطالب فوضى أثناء الدرس جللب االنتباه له -8

من  ضعيفةكانت   األسباب اليت تتعلق بالطالبأن درجة  ( 15)  كما يتضح من اجلدول رقم
 األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 2 ، 8 ، 1)  املرّقمة اتيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةوجهة نظر 

وفقًا للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله 
 : على النحو التايلاالحنراف املعياري 

مبتوسط  . ل معظم الطالب األنشطة األخرى على النشاط الرياضي يف املدرسةيفض -9
 . ( 52. 2)  حسايب

 . خياف بعض الطالب على معدالهتم مما جيعلهم ال ميارسوا النشاط الرياضي باملدرسة -10
 . ( 26. 2)  مبتوسط حسايب

مبتوسط  . الطالباألنشطة الرياضية ليست مهمة لتكوين العالقات اإلنسانية بني  تعترب -11
 . ( 16. 2)  حسايب

مشاركة الطالب يف  إىلاألسباب املتعلقة بالطالب اليت تؤدي ومما سبق يتضح أن أكثر 
عدم إتاحة الفرص للطالب يف  األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ؛ تتمثل

 احلسايباملتوسط قيمة ارة من حيث وهي أكرب عب ، للتخطيط لدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي
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يتمثل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية  إىلاليت تؤدي  األسبابوأن أقل  . ( 90. 3) 
وهي أقل عبارة من  ، أن األنشطة الرياضية ليست مهمة لتكوين العالقات اإلنسانية بني الطالبيف 

بأنه جيب أن تعطى  ( هـ1404 ، عرقسوس)  أيت موافقاً لنتيجةوهذا ي ، ( 16. 2)  حيث املتوسط
ويؤيد الباحث هذا التوجه حىت يضع الطالب ما  . للطالب الفرصة ملمارسة التخطيط ممارسة عملية

  . يريدوا أن ميارسوه حسب ميوهلم ورغباهتم وتوضع هلم برامج مقننة وعملية هادفة
 على  وافقوا بدرجة متوسطة البدنيةمعلمي الرتبية رى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 

النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني  تقومي
أن املعلمني غري مقتنعني متامًا بأن الطالب هم  إىلورمبا يعود ذلك  ، فيما يتعلق بالطالب والطالب

  . للمرحلة الثانوية الذي يتسببون بأنفسهم يف ضعف املشاركة
 

 ( 16)  جدول رقم
تقويم نحو  الطالبالستجابات عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
 فيما يتعلق بالمعلم المعلمين والطالب

رقم  بارة
الع

 
سط باملعلم األسباب اليت تتعلق

ملتو
ا

اف 
حنر
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ري 

ملعيا
ا

يب 
الرتت

 

جيامل املعلم يف اختيار املشاركني يف النشاط اخلارجي  5
 1 26. 1 20. 3 . للمدرسة

 2 27. 1 63. 2 . جيامل املعلم بعض الطالب خالل ممارسة النشاط الرياضي  3

ينظم معلم الرتبية الرياضية بطوالت رياضية بني الفصول  10
 3 17. 1 59. 2 . باملدرسة

مينعين عدم اهتمام معلمي املواد األخرى يف تعويض ما فات  7
 . من الدروس من املشاركة يف النشاط الرياضي باملدرسة

2 .59 1 .25 4 

يتأخر املعلم يف الصعود للفصل إلحضار الطالب حيدث  6
 . عدم نظام أثناء نزول الطالب للملعب

2 .59 1 .33 5 
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 6 27. 1 28. 2 . بدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي باملدرسةيهتم املعلم  1

يف  أخجل من ممارسة بعض احلركات الرياضية كالدحرجة 9
 7 31. 1 27. 2  اجلمباز

2  
يتأخر بعض املعلمني يف املواد األخرى يف اخلروج من الفصل 
يف احلصة السابقة لدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مما 

 . يسبب تأخري وغضب معلم الرتبية البدنية
2 .25 1 .33 8 

 9 28. 1 08. 2 . تؤثر ممارسة النشاط الرياضي سلباً على حتصيلي الدراسي 8

الطالب مع املعلم يف إخراج النشاط الرياضي مبظهر  تعاوني 4
 . مجيل

2 .04 1 .13 10 

  58. 0 45. 2 املتوسط احلسايب العام

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب أن املتوسط العام لدرجة  ( 16)  رقميتضح من اجلدول 
كان   فيما يتعلق باملعلم املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس نقاط يف ضوء توزيع أطوال الفئات  ( 45. 2)  إذ بلغ ، الطالبمن وجهة نظر  ضعيفاً 
لألسباب اليت تتعلق املتوسط احلسايب قيم  تراوحتوقد  . ستخدم يف أداة الدراسةوفق التدرج امل

 . ( 20. 3)  إىل ( 04. 2)  من باحملتوى

من  متوسطةكانت   األسباب اليت تتعلق باملعلمأن درجة  ( 16)  ويتضح من اجلدول رقم
وفقًا للرتتيب  األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 3 ، 5)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبوجهة نظر 

حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري  التنازيل
 : على النحو التايل

           مبتوسط حسايب . جيامل املعلم يف اختيار املشاركني يف النشاط اخلارجي للمدرسة -1
 (3 .20 ) . 
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  ( 63. 2)  مبتوسط حسايب . ارسة النشاط الرياضيجيامل املعلم بعض الطالب خالل مم -2

من  ضعيفةكانت   األسباب اليت تتعلق باملعلمأن درجة  ( 16)  كما يتضح من اجلدول رقم
وقد جاء ت  ، ( 4 ، 8 ، 2 ، 9 ، 1 ، 6 ، 7 ، 10)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبوجهة نظر 

حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت  وفقًا للرتتيب التنازيل األسبابهذه 
 : على النحو التايلالذي ميثله االحنراف املعياري 

      مبتوسط حسايب . ينظم معلم الرتبية البدنية بطوالت رياضية بني الفصول يف املدرسة -3
 (2 .58 )  

من املشاركة يف مينعين عدم اهتمام معلمي املواد األخرى يف تعويض ما فات من الدروس  -4
 . ( 59. 2)  مبتوسط حسايب . النشاط الرياضي باملدرسة

يتأخر املعلم يف الصعود للفصل إلحضار الطالب حيدث عدم نظام أثناء نزول الطالب  -5
 . ( 59. 2)  . للملعب

  ( 28. 2)  مبتوسط حسايب . يهتم املعلم بدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي باملدرسة -6
       مبتوسط حسايب . يف اجلمباز ممارسة بعض احلركات الرياضية كالدحرجةأخجل من  -7

 (2 .27 )  
يتأخر بعض املعلمني يف املواد األخرى يف اخلروج من الفصل يف احلصة السابقة لدرس  -8

مبتوسط  . الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مما يسبب تأخري وغضب معلم الرتبية البدنية
 . ( 25. 2)  حسايب

 . ( 08. 2)  مبتوسط حسايب . تؤثر ممارسة النشاط الرياضي سلباً على حتصيلي الدراسي -9
  ( 04. 2)حسايبمبتوسط  مجيلالرياضي مبظهر لطالب مع املعلم يف إخراج النشاط ا تعاوني -10

مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلاألسباب املتعلقة باملعلم اليت تؤدي ومما سبق يتضح أن أكثر 
جماملة املعلم يف اختيار املشاركني يف النشاط اخلارجي يف  الرياضية حسب وجهة نظر الطالب ؛ تتمثل

اليت  األسبابوأن أقل  . ( 20. 3)  احلسايبملتوسط قيمة وهي أكرب عبارة من حيث  ، للمدرسة
الطالب مع املعلم يف  تعاونعدم تمثل يف ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية ت إىلتؤدي 

 . ( 04. 2)  احلسايب املتوسطقيمة وهي أقل عبارة من حيث  ، إخراج النشاط الرياضي مبظهر مجيل
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ويؤكد الباحث من خالل خربته امليدانية أن بعض املعلمني فعاًل جيامل يف اختيار املشاركني يف 
فيجامل الطالب بعض أصدقائه  ، يرتك دوره ويسنده لطالب خيتار هو مبعرفته أوالنشاط اخلارجي 

مما يؤدي هبم للضعف مشاركة عن املشاركة يف  ، ويرتك طالب فعاًل مميزين يف النشاط الرياضي
يف  ( م1994 ، كارلسون)  ويتفق ذلك مع نتيجة . النشاط الرياضي حبجة جتاهلهم من قبل املعلم

م ومستوى األداء املهاري للطالب واألصدقاء واخلربات السابقة يف املمارسة الرياضية أن األسرة واإلعال
 . مهمة جداً لتوجيه الطالب للمتعة يف ممارسة النشاط الرياضي

تقومي النشاط على  وافقوا بدرجة ضعيفة الطالبرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
فيما  ملكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالبالرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية بامل

أن الطالب يرون بأن املعلمني ليسوا طرفًا يف أسباب الضعف  إىلورمبا يعود ذلك  ، يتعلق باملعلم
 . شاركة للمرحلة الثانويةامل

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة  إىلألسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي اما  : 3س
 ؟ الدراسةجمتمع من وجهة نظر الثانوية باململكة العربية السعودية 

واالحنرافات  ، واملتوسطات احلسابية ، مت استخراج التكرارات ، لإلجابة عن السؤال السابق
مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أعلى قيمة  ، اليت متثل األسباب املتعلقة باإلمكانياتعبارات لاملعيارية ل

ي قيم املتوسط أو للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري عند تس
 . توضح ذلك ( 18)  ، ( 17)  ل املرقمةأو واجلد . احلسايب

 ( 17)  جدول رقم
تقويم الستجابات عينة معلمي التربية البدنية نحو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين 
 فيما يتعلق باإلمكانيات والطالب

رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق باإلمكانيات
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

لتبديل املالبس باملدرسة بعد ممارسة النشاط يوجد غرف  7
 الرياضي

4 .26 0 .99 1 
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رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق باإلمكانيات
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

 2 02. 1 77. 3 . تتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة 3

يوجد أجهزة تقنية حديثة تستخدم يف دروس الرتبية البدنية  2
 3 90. 0 71. 3 . والنشاط الرياضي باملدرسة

 4 06. 1 55. 3 . األجهزة الرياضية يف املدرسةيوجد عمال لصيانة  8

يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة النشاط  6
 5 97. 0 48. 3 . الرياضي

 6 86. 0 16. 3 . تتوفر مساحات كافية ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة 1
 7 93. 0 06. 3 . تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات أساسية 5
 8 84. 0 97. 2 . يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي باملدرسة 4

14 
تساعد اللياقة الصحية لبعض الطالب على ممارسة النشاط 

 9 90. 0 71. 2 . الرياضي

خيشى بعض الطالب كثريًا من عدم جماراة زمالئهم يف  10
 10 09. 1 48. 2 . النشاط الرياضي

بعض املالبس الرياضية يعتقد بعض الطالب أن مشاهدة  15
 . يتعارض مع معتقداهتم الدينية

2 .26 1 .03 11 

9 
أحرص على وجود طالب حلفظ النظام خالل ممارسة 

 12 87. 0 19. 2 . النشاط الرياضي

12 
توجد ظروف مالية لدى بعض الطالب تسبب عدم قدرهتم 
لشراء مالبس رياضية مما يعيق ممارستهم للنشاط الرياضي 

 . باملدرسة
2 .16 1 .00 13 

يعتقد كثريًا من الطالب أن ارتداء املالبس الرياضية وممارسة  13
 14 12. 1 06. 2 . النشاط الرياضي يقلل من شخصيتهم
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رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق باإلمكانيات
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

11 
عدم توفر أخصائي  خياف طالب من االصابات يف ظل

خمتص باإلصابات مما جيعل الطالب ال ميارسوا النشاط 
 . اإلصاباتالرياضي باملدرسة خوفاً من 

2 .03 1 .08 15 

  26. 0 92. 2 املتوسط احلسايب العام

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب أن املتوسط العام لدرجة  ( 17)  يتضح من اجلدول رقم
  فيما يتعلق باإلمكانيات املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس نقاط يف ضوء  ( 92. 2)  إذ بلغ ، معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً كان 
املتوسط احلسايب قيم  تراوحتوقد  ، توزيع أطوال الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

 . ( 26. 4)  إىل ( 03. 2)  من لألسباب اليت تتعلق باإلمكانيات

جداً  كبريةكانت    األسباب اليت تتعلق باإلمكانياتأن درجة  ( 17)  ويتضح من اجلدول رقم
وفقًا للرتتيب  ا السببهذ وقد جاء ، ( 7)  املرّقمة ةيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر 

التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 
 : على النحو التايل

 . ( 26. 4)  مبتوسط حسايب . ف لتبديل املالبس باملدرسةيوجد غر  -1

 كبريةكانت    األسباب اليت تتعلق باإلمكانياتأن درجة  ( 17)  كما يتضح من اجلدول رقم
وقد جاء ت هذه  ، ( 6 ، 8 ، 2 ، 3)  املرّقمة اتيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر 

وفقاً للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي  األسباب
 : على النحو التايلميثله االحنراف املعياري 

 . ( 77. 3)  مبتوسط حسايب . تتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة -2
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مبتوسط  . والنشاط الرياضييوجد أجهزة تقنية حديثة تستخدم يف دروس الرتبية البدنية  -3
 . ( 71. 3)  حسايب

 . ( 55. 3)  مبتوسط حسايب . يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية يف املدرسة -4
 ( 48. 3)  مبتوسط حسايب.يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة النشاط الرياضي -5

من  متوسطةكانت   باإلمكانياتاألسباب اليت تتعلق أن درجة  ( 17)  يتضح من اجلدول رقمو 
وقد جاء ت هذه  ، ( 14 ، 4 ، 5 ، 1)  املرّقمة اتيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةوجهة نظر 

وفقاً للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي  األسباب
 : على النحو التايلميثله االحنراف املعياري 

 . ( 16. 3)  مبتوسط حسايب . كافية ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة  تتوفر مساحات -6

 . ( 06. 3)  مبتوسط حسايب . تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات أساسية -7

 . ( 97. 2)  مبتوسط حسايب . يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي باملدرسة -8

      مبتوسط حسايب النشاط الرياضيتساعد اللياقة الصحية لبعض الطالب على ممارسة  -9
 (2 .71 )  

من  ضعيفةكانت   األسباب اليت تتعلق باإلمكانياتأن درجة  ( 17)  يتضح من اجلدول رقمو 
وقد  ، ( 11 ، 13 ، 12 ، 9 ، 15 ، 10)  املرّقمة اتيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةوجهة نظر 

وفقًا للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة  األسبابجاء ت هذه 
 : على النحو التايلللتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 

    جماراة زمالئهم يف النشاط الرياضي مبتوسط حسايبخيشى بعض الطالب كثريًا من عدم  -10
 (2 .48 ) . 

 . الرياضية يتعارض مع معتقداهتم الدينيةبعض املالبس  يعتقد بعض الطالب أن ارتداء -11
 . ( 26. 2)  مبتوسط حسايب
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   مبتوسط حسايب أحرص على وجود طالب حلفظ النظام خالل ممارسة النشاط الرياضي -12
 (2 .19 ) . 

توجد ظروف مالية لدى بعض الطالب تسبب عدم قدرهتم لشراء مالبس رياضية مما يعيق  -13
 . ( 16. 2)  . ممارستهم للنشاط الرياضي باملدرسة

يعتقد كثريًا من الطالب أن ارتداء املالبس الرياضية وممارسة النشاط الرياضي يقلل من  -14
 . ( 06. 2)  مبتوسط حسايب . شخصيتهم

عدم توفر أخصائي خمتص باإلصابات مما جيعل  خياف طالب من االصابات يف ظل -15
      مبتوسط حسايب . اإلصاباتالطالب ال ميارسوا النشاط الرياضي باملدرسة خوفًا من 

 (2 .03 ) . 

ضعف مشاركة الطالب  إىلاألسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي ومما سبق يتضح أن أكثر 
وجود غرف لتبديل املالبس يف  يف األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ؛ تتمثل

اليت  األسبابوأن أقل  . ( 26. 4)  احلسايب املتوسطقيمة وهي أكرب عبارة من حيث  ، باملدرسة
عدم توفر أخصائي خمتص يتمثل يف ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية  إىلتؤدي 

وهي أقل عبارة  ، باإلصابات جيعل الطالب ال ميارسوا النشاط الرياضي باملدرسة خوفًا من اإلصابات
      و ( م2005 ، الغبيوي)  وهذا يتفق مع نتيجة . ( 03. 2)  احلسايب املتوسطقيمة من حيث 

ويؤيد الباحث ما ذكر حيث أنه تعامل واقعًا مع  ( م2002 ، الدعيج)  و ( م2004 اخلراشي) 
الطالب وحبث أسباب عدم مشاركتهم يف النشاط الرياضي ووجد عدم توفر غرف وأماكن لتبديل 
املالبس عائقًا كبريًا حيث أن بعض الطالب يتسم باخلجل الشديد ويريد أن يغري مالبسه يف أماكن 

حىت حيافظ على ممتلكاته اخلاصة من التلف والسرقة  وبعضهم ، آمنه بعيده عن عيون زمالءه الطالب
 . وغريها لذا جتد الكثري من الطالب ال يشارك يف النشاط الرياضي هلذا السبب

على  وافقوا بدرجة متوسطة معلمي الرتبية البدنيةرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية 

أن املعلمني غري مقتنعني متاماً بأن عدم توافر  إىلورمبا يعود ذلك  ، فيما يتعلق باإلمكانيات والطالب
وهبذا الشأن يعزي الباحث ذلك  . يسبب يف الضعف مشاركة الطالب للمرحلة الثانوية اإلمكانيات
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مقدار الثقة بالنفس وحب العمل لدى بعض املعلمني من خالل قدرته على استخدام البدائل  إىل
 فإينوجتده يتسم باإلخالص والت ، بالتغيري يف حمتوى املنهج مبا يناسب إمكانات طالبه والبيئة املدرسية

ا معلمهم وكذلك قدرته على التغيري يف نفوس الطالب ببث احلماس يف نفوسهم وهم يرو  ، يف العمل
أمنوذجًا وقدوة حيتذي هبا من خالل املتوفر من إمكانات وهذا واقعًا بدليل مدارس منوذجية هبا كافة 
اإلمكانات املتوفرة ولكن معلم الرتبية البدنية من خالل قدراته وإمكاناته مل يستغلها االستغالل األمثل 

س بال شك على كافة املوجودين وجتد ضعف مشاركة وعدم جاذبية وتفوق يف النشاط الرياضي ينعك
بينما جتد معلم ال يوجد لديه إمكانات ومع هذا جتد النشاط الرياضي متفوق جبهوده  ، يف املدرسة

 . ومحاسه
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 ( 18)  جدول رقم
تقويم نحو  الطالبالستجابات عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر  النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية
 فيما يتعلق باإلمكانيات المعلمين والطالب

رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق باإلمكانيات
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

يوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة بعد ممارسة النشاط  7
 1 27. 1 66. 3 الرياضي

 2 31. 1 56. 3 . ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسةتتوفر أجهزة حديثة  3
 3 43. 1 55. 3 . يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية يف املدرسة 8
 4 34. 1 54. 3 . يوجد وسائل تعليمية تستخدم يف النشاط الرياضي 2
 . يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي باملدرسة 4

 
3 .05 1 .28 5 

 6 27. 1 87. 2 يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة النشاط الرياضي  6
 7 28. 1 75. 2 . يوجد طالب حلفظ النظام خالل ممارسة النشاط الرياضي 9
 8 28. 1 69. 2 . تتوفر مساحات كافية ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة 1
 9 17. 1 65. 2 . أساسيةتتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات  5

خويف من اإلصابات يف ظل عدم توفر أخصائي خمتص  10
 . باإلصابات جيعلين ال أمارس النشاط الرياضي

2 .49 1 .33 10 

تعيقين ظرويف املادية عن شراء مالبس رياضية ملمارسة النشاط  11
 11 23. 1 47. 2 . الرياضي

  80. 0 02. 3 املتوسط احلسايب العام

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب أن املتوسط العام لدرجة  ( 18)  من اجلدول رقم يتضح
  فيما يتعلق باإلمكانيات املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
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من مخس نقاط يف ضوء توزيع أطوال  ( 02. 3)  إذ بلغ ، الطالبمن وجهة نظر  متوسطاً كان 
لألسباب اليت املتوسط احلسايب قيم  تراوحتوقد  . ت وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسةالفئا

 . ( 66. 3)  إىل ( 47. 2)  من تتعلق باحملتوى

من  كبريةكانت    األسباب اليت تتعلق باإلمكانياتأن درجة  ( 18)  ويتضح من اجلدول رقم
وفقاً  األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 2 ، 8 ، 3 ، 7)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبوجهة نظر 

للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف 
 : على النحو التايلاملعياري 

 . ( 66. 3)  مبتوسط حسايب . يوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة -1
 . ( 56. 3)  مبتوسط حسايب . ملدرسةتتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط الرياضي با -2
 . ( 55. 3)  مبتوسط حسايب . يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية يف املدرسة -3

 . ( 54. 3)  مبتوسط حسايب . يوجد وسائل تعليمية تستخدم يف النشاط الرياضي -4

 متوسطةكانت   األسباب اليت تتعلق باإلمكانياتأن درجة  ( 18)  كما يتضح من اجلدول رقم
 األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 5 ، 1 ، 9 ، 6 ، 4)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبمن وجهة نظر 

وفقًا للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله 
 : على النحو التايلاالحنراف املعياري 

 . ( 05. 3)  مبتوسط حسايب . باملدرسةيوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي  -5
  ( 87. 2)  يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة النشاط الرياضي مبتوسط حسايب -6
  ( 75. 2)  مبتوسط حسايب . يوجد طالب حلفظ النظام خالل ممارسة النشاط الرياضي -7
 . ( 69. 2)  مبتوسط حسايب . تتوفر مساحات كافية ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة -8
 . ( 65. 2)  مبتوسط حسايب . تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات أساسية -9

 ضعيفةكانت   األسباب اليت تتعلق باإلمكانياتأن درجة  ( 18)  كما يتضح من اجلدول رقم
وفقاً  األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 11 ، 10)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبمن وجهة نظر 
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للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف 
 : على النحو التايلاملعياري 
خويف من اإلصابات يف ظل عدم توفر أخصائي خمتص باإلصابات جيعلين ال أمارس  -10

 . ( 49. 2)  النشاط الرياضي مبتوسط حسايب
)  مبتوسط حسايب . شراء مالبس رياضية ملمارسة النشاط الرياضي تعيقين ظرويف املادية عن -11

2 .47 ) . 

ضعف مشاركة الطالب  إىلاألسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي ومما سبق يتضح أن أكثر 
عدم وجود غرف لتبديل املالبس يف  يف األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر الطالب ؛ تتمثل

اليت  األسبابوأن أقل  ( 66. 3)  احلسايباملتوسط قيمة وهي أكرب عبارة من حيث  ، باملدرسة
أن الظروف املادية جتعلهم يعجزون يتمثل يف ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية  إىلتؤدي 

 ( 47. 2)  وهي أقل عبارة من حيث املتوسط ، عن شراء مالبس رياضية ملمارسة النشاط الرياضي
 . ( م2002 ، الدعيج)   و ( م2004 ، اخلراشي)  و ( م2005 ، الغبيوي)  ق مع نتيجةوهذا يتف

تقومي أسباب على  وافقوا بدرجة متوسطة الطالبرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني 

أن الطالب يرون بأن اإلمكانيات ليست  إىلورمبا يعود ذلك  ، فيما يتعلق باإلمكانيات والطالب
 . سبباً يف ضعف مشاركة للمرحلة الثانوية

تقومي  النشاط الرياضي  إىلاألسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسة اليت تؤدي ما  : 4س
 ؟ الدراسةجمتمع من وجهة نظر  العربية السعوديةانوية باململكة لدى طالب املرحلة الث

واالحنرافات  ، واملتوسطات احلسابية ، مت استخراج التكرارات ، لإلجابة عن السؤال السابق
مرتبة ترتيبًا تنازلياً  ، اليت متثل األسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسةعبارات لاملعيارية ل

حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري عند 
 . توضح ذلك ( 20)  ، ( 19)  ل املرقمةو اواجلد . ي قيم املتوسط احلسايبأو تس
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 ( 19)  جدول رقم
 معلمي التربية البدنية نحوالستجابات عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من  تقويم  
 فيما يتعلق بنوع النشاط الممارس في المدرسة وجهة نظر المعلمين والطالب

رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسة
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

12 
لياء أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي اهتماماً  أو يويل  

كبريًا وحيرصوا على احلضور لتشجيع أبناءهم يف املشاركات 
 . اخلارجية

3 .77 1 .02 1 

 2 86. 0 71. 3  هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات رياضية داخل املدرسة  2

الطالب مبتابعة النشاط الرياضي الداخلي لياء أمور أو يهتم   6
 3 97. 0 65. 3 . يف املدرسة

يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي اخلارجي للمدرسة   10
 4 11. 1 65. 3 . وحيضروا لتشجيع الطالب أثناء مشاركتهم خارج املدرسة

إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف تنظيم  تعاونت  9
 5 98. 0 61. 3 . مهرجانات رياضية

8 
ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني على بطوالت  

 . للمدرسة يف النشاط الرياضي اخلارجي
 

3 .55 0 .96 6 

تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتمامًا كبريًا وتدعمه   7
 7 08. 1 35. 3 . مبيزانيات كافية

إدارة املدرسة معي عند مشاركات املدرسة يف النشاط  تعاونت  11
 8 99. 0 23. 3 . الرياضي اخلارجي

هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الداخلي وختصص له ميزانية    1
 . كافية

3 .16 0 .89 9 
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رقم  بارة
الع

 

سط األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسة
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

تويل إدارة املدرسة النشاط الداخلي اهتمامًا عند إصدار   5
 . اجلدول املدرسي للحصص

3 .16 1 .16 10 

حترص إدارة املدرسة على تنظيم مسابقات رياضية منوعة بني  3
 11 96. 0 06. 3 . الفصول يف النشاط الرياضي

 12 98. 0 68. 2 . يشارك معلمو املدرسة الطالب يف ممارسة النشاط الرياضي  4
  95. 0 38. 3 املتوسط احلسايب العام

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب  أن املتوسط العام لدرجة ( 19)  يتضح من اجلدول رقم
فيما يتعلق بنوع النشاط  املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس  ( 38. 3)  إذ بلغ ، معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً كان   املمارس يف املدرسة
املتوسط قيم  تراوحتوقد  . ج املستخدم يف أداة الدراسةنقاط يف ضوء توزيع أطوال الفئات وفق التدر 

 . ( 77. 3)  إىل ( 68. 2)  من لألسباب اليت تتعلق باحملتوىاحلسايب 

األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف أن درجة  ( 19)  يتضح من اجلدول رقمو 
 ، 10 ، 6 ، 2 ، 12)  املرّقمة اتيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  كبريةكانت    املدرسة

حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب  وفقًا للرتتيب التنازيل األسبابت هذه وقد جاء ( 8 ، 9
 : على النحو التايلوحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 

ى احلضور لياء أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي اهتمامًا كبريًا وحيرصوا علأو يويل  -1
 . ( 77. 3)  مبتوسط حسايب . لتشجيع أبناءهم يف املشاركات اخلارجية

  ( 71. 3)  مبتوسط حسايب . هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات رياضية داخل املدرسة -2
  مبتوسط حسايب . لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط الرياضي الداخلي يف املدرسةأو يهتم  -3

 (3 .65 ) . 
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معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي اخلارجي للمدرسة وحيضروا لتشجيع الطالب أثناء يهتم  -4
 . ( 65. 3)  مبتوسط حسايب . مشاركتهم خارج املدرسة

  مبتوسط حسايب . إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف تنظيم مهرجانات رياضية تعاونت -5
 (3 .61 ) . 

بطوالت للمدرسة يف النشاط الرياضي ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني على  -6
 . ( 55. 3)  مبتوسط حسايب . اخلارجي

األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف أن درجة  ( 19)  يتضح من اجلدول رقمو 
 5 ، 1 ، 11 ، 7)  املرّقمة اتيف العبار  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطةكانت   املدرسة

حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب  وفقًا للرتتيب التنازيل األسبابوقد جاء ت هذه  ( 4 ، 3 ،
 : على النحو التايلوحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 

      مبتوسط حسايب  تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتمامًا كبريًا وتدعمه مبيزانيات كافية -7
 (3 .35 )  

مبتوسط  . إدارة املدرسة معي عند مشاركات املدرسة يف النشاط الرياضي اخلارجي تعاونت -8
 . ( 23. 3)  حسايب

  ( 16. 3) مبتوسط حسايب. هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الداخلي وختصص له ميزانية كافية -9
تويل إدارة املدرسة النشاط الداخلي اهتمامًا عند إصدار اجلدول املدرسي للحصص  -10

 . ( 16. 3)  سايبمبتوسط ح
 بني الفصول يف النشاط الرياضي حترص إدارة املدرسة على تنظيم مسابقات رياضية منوعة -11

 . ( 06. 3)  مبتوسط حسايب
  ( 68. 2)  مبتوسط حسايب . يشارك معلمو املدرسة الطالب يف ممارسة النشاط الرياضي -12

 إىلاليت تؤدي  املمارس يف املدرسةاألسباب املتعلقة بنوع النشاط ومما سبق يتضح أن أكثر 
لياء أو أن يف  ؛ تتمثل مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية

أمور الطالب ال يولون النشاط الرياضي اخلارجي اهتمامًا كبريًا وال حيرصوا على احلضور لتشجيع 
 . ( 77. 3)  احلسايب املتوسطقيمة وهي أكرب عبارة من حيث  ، أبناءهم يف املشاركات اخلارجية
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ويؤيد الباحث  ، ( م2001 ، احلمدون وعثامنة)  و ( م2005 ، الغبيوي)   ويتفق هذا مع نتيجة
لياء أمورهم للمشاركة يف النشاط أو حيث الحظ أن الطالب الذين حيظوا مبتابعة وتشجيع من 

هذه األنشطة حلرصهم على املشاركة يف النشاط الداخلي  الرياضي هم من الطالب املتفوقني يف
وأن أقل  ، واخلارجي باإلضافة لتحسن واضح يف التحصيل الدراسي هلم من جراء هذا االهتمام

يف عدم مشاركة معلمي يتمثل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية  إىلاليت تؤدي  األسباب
  ( 67. 2)  وهي أقل عبارة من حيث املتوسط ، اضياملدرسة الطالب يف ممارسة النشاط الري

على  وافقوا بدرجة متوسطة معلمي الرتبية البدنيةرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني 

أن املعلمني يرون أن أنواع  إىلورمبا يعود ذلك  فيما يتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسة والطالب
تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب النشاط الرياضي املمارسة يف املدرسة ليست سببًا كافيًا ل

  . املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
 

 ( 20)  جدول رقم
تقويم نحو  الطالبالستجابات عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
 فيما يتعلق بنوع النشاط الممارس في المدرسة المعلمين والطالب

رقم  بارة
الع

 

سط تتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسةاألسباب اليت 
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

لياء أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي اهتمامًا كبرياً أو يويل   12
 1 35. 1 45. 3 . وحيرصوا على احلضور لتشجيع أبناءهم يف املشاركات اخلارجية

2 
الرياضي الداخلي يف لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط أو يهتم 

 2 29. 1 43. 3 . املدرسة

يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي اخلارجي للمدرسة   10
 3 36. 1 31. 3 . وحيضروا لتشجيع الطالب أثناء مشاركتهم خارج املدرسة
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رقم  بارة
الع

 

سط تتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسةاألسباب اليت 
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

ري 
ملعيا

ا
يب 

الرتت
 

 4 25. 1 24. 3 . هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات رياضية داخل املدرسة  6

إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف تنظيم مهرجانات  تعاونت  9
 5 34. 1 17. 3 . رياضية

8 
ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني على بطوالت  

 . للمدرسة يف النشاط الرياضي اخلارجي
 

3 .15 1 .31 6 

وحيرص على املشاركات  يهتم املعلم بالنشاط الرياضي اخلارجي  11
 7 35. 1 91. 2 . املدرسية املختلفةاخلارجية يف البطوالت 

 8 27. 1 84. 2 . يشارك معلمو املدرسة الطالب يف ممارسة النشاط الرياضي 4

بني  حترص إدارة املدرسة على تنظيم مسابقات رياضية منوعة 3
 9 21. 1 82. 2 . الفصول يف النشاط الرياضي

1 
 

 . هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الداخلي وختصص له ميزانية كافية 
 

2 .77 1 .23 10 

تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتمامًا كبريًا وتدعمه مبيزانيات    7
 11 21. 1 71. 2 . كافية

يويل معلم الرتبية البدنية النشاط الداخلي باملدرسة جزء كبريًا من  5
 12 19. 1 57. 2 . وقته

  25. 1 03. 3 املتوسط احلسايب العام

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب أن املتوسط العام لدرجة  ( 20)  يتضح من اجلدول رقم
فيما يتعلق بنوع النشاط  املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

من مخس نقاط يف ضوء  ( 03. 3)  إذ بلغ الطالبمن وجهة نظر  متوسطاً كان   املمارس يف املدرسة
املتوسط احلسايب قيم  تراوحتوقد  توزيع أطوال الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

 . ( 45. 3)  إىل ( 57. 2)  من لألسباب اليت تتعلق باحملتوى
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  املمارس يف املدرسةاألسباب اليت تتعلق بنوع النشاط أن درجة  (20) يتضح من اجلدول رقمو 
 األسبابوقد جاء ت هذه  ، ( 2 ، 12)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبمن وجهة نظر  كبريةكانت  

وفقًا للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله 
 : على النحو التايلاالحنراف املعياري 

النشاط الرياضي اخلارجي اهتمامًا كبريًا وحيرصوا على احلضور لياء أمور الطالب أو يويل  -1
 . ( 45. 3)  مبتوسط حسايب . لتشجيع أبناءهم يف املشاركات اخلارجية

    لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط الرياضي الداخلي يف املدرسة مبتوسط حسايبأو يهتم  -2
 (3 .43 ) . 

سباب اليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف األأن درجة  ( 20)  كما يتضح من اجلدول رقم
 ، 4، 11 ، 8 ، 9 ، 6 ، 10)  املرّقمة اتيف العبار  الطالبمن وجهة نظر  متوسطةكانت   املدرسة

وفقاً للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب  األسبابوقد جاء ت هذه  ( 7 ، 1 ، 3
 : على النحو التايلوحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف املعياري 

يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي اخلارجي للمدرسة وحيضروا لتشجيع الطالب أثناء  -3
 . ( 31. 3)  مبتوسط حسايب . مشاركتهم خارج املدرسة

  ( 24. 3)  مبتوسط حسايب . إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات رياضية داخل املدرسةهتتم  -4
ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني على بطوالت للمدرسة يف النشاط الرياضي  -5

 . ( 15. 3)  مبتوسط حسايب . اخلارجي
البطوالت وحيرص على املشاركات اخلارجية يف  يهتم املعلم بالنشاط الرياضي اخلارجي -6

 . ( 91. 2)  مبتوسط حسايب . املدرسية املختلفة
  ( 84. 2)  مبتوسط حسايب . يشارك معلمو املدرسة الطالب يف ممارسة النشاط الرياضي -7
 بني الفصول يف النشاط الرياضي حترص إدارة املدرسة على تنظيم مسابقات رياضية منوعة -8

 . ( 82. 2)  مبتوسط حسايب .
  ( 77. 2)  مبتوسط حسايب.بالنشاط الداخلي وختصص له ميزانية كافية هتتم إدارة املدرسة -9

  ( 76. 2)  مبتوسط حسايب . هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات رياضية داخل املدرسة -10
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       تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتمامًا كبريًا وتدعمه مبيزانيات كافية مبتوسط حسايب -11
 (2 .71 )  

األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف أن درجة  ( 20)  اجلدول رقميتضح من كما 
وفقاً  السبب اهذ وقد جاء ، ( 5)  املرّقمة ةيف العبار  الطالبمن وجهة نظر  ضعيفةكانت   املدرسة

للرتتيب التنازيل حسب أعلى قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيمة للتشتت الذي ميثله االحنراف 
 : على النحو التايلاملعياري 

      يويل معلم الرتبية البدنية النشاط الداخلي باملدرسة جزء كبريًا من وقته مبتوسط حسايب -12
 (2 .57 ) . 

   إىلاليت تؤدي  األسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسةومما سبق يتضح أن أكثر 
لياء أمور الطالب أو أن يف  تتمثل مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر الطالب ؛

ال يهتمون بالنشاط الرياضي اخلارجي اهتمامًا كبريًا وال حيرصوا على احلضور لتشجيع أبناءهم يف 
ق هذا مع ويتف ( 45. 3)  احلسايباملتوسط قيمة وهي أكرب عبارة من حيث  ، املشاركات اخلارجية

ويؤيد الباحث حيث الحظ أن  ، ( م2001 ، احلمدون وعثامنة)  و ( م2005 ، الغبيوي)  نتيجة
لياء أمورهم للمشاركة يف النشاط الرياضي هم من أو الطالب الذين حيظوا مبتابعة وتشجيع من 

ضعف مشاركة الطالب يف  إىلاليت تؤدي  األسبابوأن أقل الطالب املتفوقني يف هذه األنشطة 
 أن معلم الرتبية البدنية يويل النشاط الداخلي باملدرسة جزء كبريًا من وقتهيتمثل األنشطة الرياضية 

 . ( 55. 2)  احلسايباملتوسط  قيمة وهي أقل عبارة من حيث

تقومي أسباب على  وافقوا بدرجة متوسطة الطالبرى الباحث أن يويف ضوء النتائج السابقة 
النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني  واقع

أن الطالب يرون بأن  إىلورمبا يعود ذلك  ، فيما يتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسة والطالب
 . ليست سبباً يف ضعف مشاركتهم للمرحلة الثانوية نوع النشاط املمارس يف املدرسة
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 الخامسالفصل 


خاتمة الدراسة


 النتائج والتوصيات  

  النتائج : الً أو 

  ًالتوصيات : ثانيا 

  ًبحوث مستقبلية مقترحة : ثالثا  

 



222 



 مقدمة :
من خالل خربته معلمًا سابقًا للرتبية البدنية ومشرفاً الحظه الباحث هي ما  مشكلة الدراسة     

تربويًا ملادة الرتبية البدنية اآلن من عدم اهتمام الطالب باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية 
بالرغم أنه نشاط حمبب للطالب ، مما يستلزم تقومي النشاط الرياضي  يف النشاط الرياضيباملشاركة 

رحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب ، ومعرفة لدى طالب امل
أسباب ذلك ، ووضع احللول املناسبة هلا، منهج الدراسة هو املنهج الوصفي املسحي ، وكانت عينة 

( طالب ، واألدوات 300( معلمًا ، وعينة الدراسة من الطالب ) 31الدراسة من املعلمني ) 
 ة هي االستبانة للمعلم والطالب . املستخدم

 

 خاتمة الدراسة:
اإلشرافية للمدارس متثلت مشكلة الدراسة بعد زيارة الباحث  الدراسة يف سطور حيث اجيازميكن      

حيث  ًا نوعًا ماأن الطالب مشاركتهم يف حصة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي ضعيفوجد الثانوية 
يعمل على تربية النشء تربية متكاملة ومتزنة من النواحي الذي لنشاط الرياضي هناك أمهية كبرية ل

عن طريق برامج وجماالت رياضية متعددة حتت إشراف قيادة  ، الوجدانية واالجتماعية والبدنية والعقلية
متخصصة تعمل على حتقيق أهداف النشاط الرياضي مبا يسهم يف حتقيق األهداف العامة للرتبية 

وألن الرتبية الرياضية تعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسمانياً  ، ة يف مراحل التعليم العامالبدني
إال أن الطالب قد يكون لديه ميول ورغبة يف عدم  ، عن طريق األنشطة املختارة واملنوعة واجتماعياً 

يام الباحث ممارسة النشاط الرياضي ألسباب متنعه من املمارسة داخل املدرسة وخارجها ومن خالل ق
بتدريس مادة الرتبية الرياضية يف عدة مدارس ثانوية فقد الحظ ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة 

 تدفه، كما الحظ الباحث قلة واضحة يف األحباث والدراسات اليت تطرقت هلذا املوضوع  ، الرياضية
عربية السعودية من وجهة النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة ال تقومي إىلالدراسة 

  احملتوى)  بكل مناملتعلقة التعرف على األسباب  إىلكما هدفت الدراسة   ، نظر املعلمني والطالب
تقومي النشاط  إىلاليت تؤدي  ( نوع النشاط املمارس يف املدرسة ، اإلمكانيات ، املعلم ، الطالب

  السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب.الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية 
     ه املنهج  الوصفي فقد أستخدم الباحث يف دراست ، نظرًا لطبيعة الدراسة وأهدافها وفروضها     

ويقصد بالبحث املسحي ذلك  ، ألنه املنهج األنسب هلذه الدراسة ( املسحي) دراسة حالة ( ) 
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وذلك  ، عينة كبرية منهم أوالنوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث 
 إىلز ذلك و ادون أن يتج ، هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط

عينة من الطالب وعددهم  ة علىهذه الدراس طبقتكما   . استنتاج األسباب مثالً  أودراسة العالقة 
وعينة من معلمي الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية ملدارس التعليم العام باملدينة املنورة  ، طالباً  300

 من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة : . معلماً  31وعددهم 


 : النتائج : الً أو 
لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية تقومي النشاط الرياضي  املتوسط العام لدرجةأن  -1

معلمي الرتبية من وجهة نظر  متوسطةكانت  السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
 . ( 09. 3)  البدنية

تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية  إىلاألسباب اليت تؤدي أن أكثر  -2
معلمي حسب وجهة نظر  ظر املعلمني والطالبباململكة العربية السعودية من وجهة ن

تليها  ، هي األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط الرياضي املمارس يف املدرسة ، الرتبية البدنية
وأخري تأيت األسباب  ، تليها األسباب اليت تتعلق بالطالب ، األسباب اليت تتعلق باحملتوى

 . اليت تتعلق باإلمكانات
تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية أسباب  املتوسط العام لدرجةأن  -3

من وجهة نظر  متوسطةكانت  باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
 . ( 83. 2)  الطالب

تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية  إىلاألسباب اليت تؤدي أن أكثر  -4
 ، الطالبحسب وجهة نظر  السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالبباململكة العربية 

تليها األسباب اليت  ، هي األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط الرياضي املمارس يف املدرسة
وأخري تأيت األسباب اليت تتعلق  ، تليها األسباب اليت تتعلق باحملتوى، تتعلق باإلمكانات

 . باملعلم
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تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية أسباب جة أن املتوسط العام لدر  -5
كان   فيما يتعلق باحملتوى باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

 . ( 08. 3)  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً 
ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلأكثر األسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي أن  -6

حمتوى الرتبية البدنية  أن يف الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ؛ تتمثل
 . قدرات الطالبال يناسب والنشاط الرياضي 

تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية أسباب أن املتوسط العام لدرجة  -7
كان   فيما يتعلق باحملتوى من وجهة نظر املعلمني والطالب باململكة العربية السعودية

 . ( 83. 2)  الطالبمن وجهة نظر  متوسطاً 
ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلاألسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي أن أكثر  -8

أن أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط يف  الرياضية حسب وجهة نظر الطالب تتمثل
 . ري مرتابطةالرياضي غ

تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية أسباب أن املتوسط العام لدرجة  -9
كان   فيما يتعلق بالطالب باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

 . ( 95. 2)  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً 
ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلاألسباب املتعلقة بالطالب اليت تؤدي أن أكثر  -10

عدم إتاحة الفرص للطالب يف  الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ؛ تتمثل
 . للتخطيط لدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي

املرحلة الثانوية  تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالبأسباب أن املتوسط العام لدرجة  -11
 ضعيفاً كان   فيما يتعلق باملعلم باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

 . ( 45. 2)  الطالبمن وجهة نظر 
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ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلاألسباب املتعلقة باملعلم اليت تؤدي أن أكثر  -12
املعلم يف اختيار املشاركني يف  جماملةيف  الرياضية حسب وجهة نظر الطالب ؛ تتمثل

 . النشاط اخلارجي للمدرسة
تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية أسباب أن املتوسط العام لدرجة  -13

كان   فيما يتعلق باإلمكانيات باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
 . ( 92. 2)  دنيةمعلمي الرتبية البمن وجهة نظر  متوسطاً 

ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلاألسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي أن أكثر  -14
وجود غرف لتبديل املالبس يف  الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ؛ تتمثل

 . باملدرسة
املرحلة الثانوية تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب أسباب أن املتوسط العام لدرجة  -15

كان   فيما يتعلق باإلمكانيات باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
 . ( 02. 3)  الطالبمن وجهة نظر  متوسطاً 

ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  إىلاألسباب املتعلقة باإلمكانيات اليت تؤدي أن أكثر  -16
 .عدم وجود غرف لتبديل املالبس باملدرسة يف الرياضية حسب وجهة نظر الطالب ؛ تتمثل

تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية أسباب أن املتوسط العام لدرجة  -17
فيما يتعلق بنوع النشاط  باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

 . ( 38. 3)  البدنيةمعلمي الرتبية من وجهة نظر  متوسطاً كان   املمارس يف املدرسة
ضعف مشاركة  إىلاليت تؤدي  األسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسةأن أكثر  -18

لياء أو أن يف  ؛ تتمثل الطالب يف األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية
على احلضور أمور الطالب ال يولون النشاط الرياضي اخلارجي اهتمامًا كبريًا وال حيرصوا 

 . لتشجيع أبناءهم يف املشاركات اخلارجية
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تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية أسباب أن املتوسط العام لدرجة  -19
فيما يتعلق بنوع النشاط  باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

 . ( 03. 3)  بالطالمن وجهة نظر  متوسطاً كان   املمارس يف املدرسة
ضعف مشاركة  إىلاليت تؤدي  األسباب املتعلقة بنوع النشاط املمارس يف املدرسةأن أكثر  -20

لياء أمور أو أن يف  تتمثل الطالب يف األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر الطالب ؛
الطالب ال يهتمون بالنشاط الرياضي اخلارجي اهتمامًا كبريًا وال حيرصوا على احلضور 

 . أبناءهم يف املشاركات اخلارجيةلتشجيع 
تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة أسباب  املتوسط العام لدرجةأن ومن هذه النتائج    

من وجهة نظر  متوسطةكانت  الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
أن أكثر  ، ( 83. 2)  الطالبمن وجهة نظر  متوسطةكانت و  ( 09. 3)  معلمي الرتبية البدنية

تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية  إىلاألسباب اليت تؤدي 
هي األسباب  ، معلمي الرتبية البدنيةحسب وجهة نظر  السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب

تليها  ، تليها األسباب اليت تتعلق باحملتوى ، اليت تتعلق بنوع النشاط الرياضي املمارس يف املدرسة
األسباب اليت أن أكثر و  ، وأخري تأيت األسباب اليت تتعلق باإلمكانات ، األسباب اليت تتعلق بالطالب

نوية باململكة العربية السعودية من وجهة تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثا إىلتؤدي 
هي األسباب اليت تتعلق بنوع النشاط الرياضي  ، الطالبحسب وجهة نظر  نظر املعلمني والطالب

 ، تليها األسباب اليت تتعلق باحملتوىاألسباب اليت تتعلق باإلمكانات  تليها ، املمارس يف املدرسة
تقومي واقع النشاط الرياضي أسباب أن املتوسط العام لدرجة و  ، وأخري تأيت األسباب اليت تتعلق باملعلم

فيما يتعلق  لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب
من وجهة نظر  متوسطاً كان و  ( 08. 3)  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً كان   باحملتوى
ضعف مشاركة الطالب يف  إىلأكثر األسباب املتعلقة باحملتوى اليت تؤدي أن و ، ( 83. 2)  الطالب

حمتوى منهج الرتبية البدنية  أن يف األنشطة الرياضية حسب وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية ؛ تتمثل
أن أجزاء منهج يف  ومن وجهة نظر الطالب تتمثل ، قدرات الطالبال يناسب والنشاط الرياضي 

تقومي واقع النشاط أسباب أن املتوسط العام لدرجة و  ، البدنية والنشاط الرياضي غري مرتابطةالرتبية 
فيما  الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني والطالب



227 



أسباب جة أن املتوسط العام لدر  . ( 45. 2)  الطالبمن وجهة نظر  ضعيفاً كان   يتعلق باملعلم
تقومي واقع النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر 

 ( 95. 2)  معلمي الرتبية البدنيةمن وجهة نظر  متوسطاً كان   فيما يتعلق بالطالب املعلمني والطالب
 معلمي الرتبية البدنيةبني آراء  ( 05. 0)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىوأنه 

لصاحل  ، األسباب اليت تتعلق باحملتوى واليت تتعلق بنوع النشاط املمارس يف املدرسة يف والطالب
معلمي بني آراء  ( 05. 0)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىو  ، معلمي الرتبية البدنية

توجد فروق ذات وال  ، لصاحل الطالب ، األسباب اليت تتعلق باإلمكانات يفوالطالب  الرتبية البدنية
األسباب اليت  يف والطالب معلمي الرتبية البدنيةبني آراء  ( 05. 0)  داللة إحصائية عند مستوى

 . تتعلق بالطالب واملعلم
 : العناصر إىلوميكن تصنيف أبرز النتائج يف الدراسات املرتبطة وفقاً هلذه الدراسة   

 جوانب تتعلق بمحتوى التربية البدنية  : الً أو 
تركيز الربامج املركزية على اجلوانب البدنية واملهارية فقط وقلة االهتمام بالدور الذي يلعبه درس    

الرتبية الرياضية باملقارنة مع الدروس األخرى وتتفق هذه الدراسة مع هذا اجلانب حيث أن الربامج 
 . ين الذين يتم اختيارهم لتمثيل منتخبات املدارساملركزية تتاح فقط للطالب املتميز 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأن قلة احلصص األسبوعية من أسباب ضعف مشاركة 
تعترب قليلة  ( دقيقة يف األسبوع 45)  الطالب يف األنشطة الرياضية حيث أن حصة واحدة فقط ملدة

 . جدا

السابقة بشأن عدم وجود كتاب منهجي للمادة ينظم عملية تتفق هذه الدراسة مع الدراسات -
 . التدريس للمحتوى بدالً من االجتهادات من معلمي الرتبية البدنية

  تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن ازدحام جدول الطالب الدراسي وكثرة االختبارات-

الطالب بأمهية النشاط الرياضي تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة خبصوص جهل بعض -
 . تربوياً 
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 . تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأمهية دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل النشاط الرياضي-

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأنه ثبت أنه هنالك عالقة اجيابية بني مشاركة الطالب يف -
 من خالل األنشطة اليت تقام هبااألنشطة املدرسية وفاعلية املدرسة 

لياء أمور الطالب وحث أبنائهم أو بشأن عدم اهتمام  تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة-
 . للمشاركة يف دروس الرتبية البدنية

  جوانب تتعلق بمعلم التربية البدنية : ثانياً 
لمي الرتبية البدنية بأن من تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن ضعف وجود حتفيز ملع -

أسباب ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية أن املعلمني ال يقوموا بتشجيع الطالب نظراً 
دورات تدريبية  أوألن املعلمني أنفسهم حمبطني لعدم وجود حمفزات تقدم هلم من مكافآت مالية 

 . وغريها

ف بعض املعلمني بأمور إدارية تشغلهم عن تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن تكلي -
 . القيام بواجباهتم األساسية املناطة هبم

 إلدارة النشاط الرياضي تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن ضعف امليزانيات املخصصة -
حبيث تسند حصص الرتبية البدنية ملعلمني غري  ، وقلة الكوادر املتخصصة يف بعض املدارس

 . متخصصني

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن ضعف تشجيع أعضاء هيئة التدريس باملدرسة -
 . وذلك بعدم ختصيص لقاءات ودية بني الطالب واملعلمني ، للطالب للمشاركة يف األنشطة الرياضية

بعض إدارات املدارس مع معلمي  تعاونتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن ضعف  -
 . لرتبية البدنية يف تفعيل النشاط الرياضي على الوجه املأمولا

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن اإلعداد الضعيف ملعظم املعلمني واحلاجة لدورات -
  . تدريبية وزيارات متبادلة بني املعلمني
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حيث  ، الرتبية البدنيةيف أن احملتوى غري واضح ملعلمي  ختتلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة-
يتم إرسال تعميم من قسم الرتبية البدنية على املدارس باخلطة العامة ملادة الرتبية البدنية والنشاط 

 . الرياضي

 جوانب تتعلق بالطالب  : ثالثاً 
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن ضعف عوامل جذب الطالب ملمارسة النشاط -

 . الرياضي

الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن كثرة املقررات الدراسية يف املدارس اليت تتبع النظام تتفق هذه -
 . التقليدي القدمي يف التدريس مما ال يعطي الطالب فرصة للمشاركة يف األنشطة الرياضية

  تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة أن بعض املدارس تعترب املقررات الدراسية أهم من النشاط-

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بقلة الوقت املخصص للنشاط وميل كثري من الطالب -
 . ألنواع معينة من األنشطة الفردية البسيطة

لياء أمور الطالب على ممارسة النشاط أو بضعف تشجيع  تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة-
 . الرياضي

ابقة بسيطرة بعض الطالب على األنشطة الرياضية يف تتفق هذه الدراسة مع الدراسات الس-
  . مدارسهم يف ظل ضعف متابعة من معلمي الرتبية البدنية

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأن ممارسة النشاط الرياضي واهتمام معلم الرتبية البدنية -
حًا وذلك من خالل إعداده يعطي الفرصة للطالب لتعلم أسلوب القيادة وإعداده ليكون قائدًا ناج

 . لتنفيذ وتوجيه زمالءه أثناء درس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي وهتيئته

ختتلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بأنه باإلمكان إعداد برامج مناسبة للطالب من حيث -
 . الكم والكيف لطالب املقررات يف املرحلة الثانوية
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 باإلمكاناتجوانب تتعلق  : رابعاً 
بشأن قلة اإلمكانات املادية املخصصة ملمارسة األنشطة  تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة-

 . مما حيدث ضعف يف مشاركة الطالب ، الرياضية يف املدارس

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بعدم وجود صاالت خمصصة ملمارسة النشاط الرياضي يف -
 . نه إذا وجدت بعض الصاالت ال توجد جتهيزات وادوات رياضية فيهاوأ ، بعض املدارس

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بقلة احملفزات املادية وعدم وجود ميزانيات خمصصة -
 الرياضي.للنشاط 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بعدم توفر املنشآت والربامج التدريبية واألماكن املناسبة -
 النشاط الرياضي. قامةإل

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن عدم وجود غرف خمصصة لتبديل املالبس قبل وبعد -
 . يف املدارس النشاط الرياضي

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بشأن عدم توفر املستلزمات ووسائل اإليضاح واألجهزة -
  . يواملختربات املتخصصة للنشاط الرياض
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: المراجع العربية : الً أو   
)  ط . د ( ، فؤاد عبد املنعم امحد)  حتقيق ، في السياسة : أبو علي احلسني ، ابن سينا .1

 د . ت ( ، مؤسسة شباب اجلماعة  : اإلسكندرية
ع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفية في مدارس وكالة الغوث واق : حممد ، أبو العطا .2

 ) فلسطني : ، رسالة ماجستري غري منشورة ، الدولية بغزة كما يراها المديرون والمعلمون
 م (2006 ، فلسطني ، اجلامعة اإلسالمية

في تحسين كفايات معلمي التربية الرياضية في  نالتربوييدور المشرفين  : قتادة ، أبو جامع .3
رسالة ماجستري غري  ، المدارس الحكومية بمحافظة غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة

 ( م2013 ، جامعة االزهر : فلسطني، )  منشورة
 ط . د ، مرحلـة املسنني إىلمنو اإلنسان من مرحلة اجلنني  : آمل ، صادقو  ، فؤاد ، أبو حطب .4

 م 1988 ، مركز التنمية البشرية للنشر : مصر، ) 
تأثير متغيرات الممارسة الرياضية والجنس والصف على  : نضال عبد الناصر ، أبو زهرة .5

رسالة  ، لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظة نابلسالمشكالت السلوكية 
 ( م2008 ، جامعة النجاح : فلسطني، )  ماجستري غري منشورة

تقويم برنامج تدريب معلم التربية الرياضية اثناء الخدمة في فلسطين وفق  : حامت ، أبو سامل .6
 : مصر ، فلسطني، )  رسالة دكتوراه ، ( دراسة تخصصية عالجية)  األهداف المحددة له

 ( م2012 . الربنامج املشرتك جامعة األقصى وعني مشسجامعة 
 ، واقع تدريب معلمي التربية الرياضية اثناء الخدمة بمحافظات غزة مت :حا ، أبو سامل .7

جملة اجلامعة اإلسالمية  -) فلسطني : اجلامعة اإلسالمية  ، 89-39ص ، 1ع ، 20مج
 م (2012،  للدراسات الرتبوية والنفسية

دراسة أسباب ضعف االهتمام بدرس التربية الرياضية في  : حممد ، راضيو  ، حممد ، أبو غنيم .8
جملة  - جامعة بابل: العراق، )  1ع  ، 4 مج  ، المدارس المتوسطة في محافظة النجف

 ( م2005 ، علوم الرتبية الرياضية
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مركز د . ط ، ) مصر :  ، الرياضيةمنهاج التربية  : حممد ، زغلول و ، مكارم ، أبو هرجة .9
 ( م2002 ، الكتاب للنشر

، )اجلزائر 24، ع  واهميتها في التنشئة االجتماعيةالتربية البدنيةمادة أمحد ، بن الشني :  .10
 (2016: جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

الدار العلمية د . ط ) عمان :  ، االشراف التربوي : مروانو إبراهيم ،  ، سعيد ، األسدي .11
 ( م2003،  ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، والدولية

 ، د.ن د.م:)  ط ، اسم املرجع خبط عريض ، االسم كامل بدون اسم الشهره ، اسم الشهره
 ( د.ت

 درا عكاظ الرياض : الرياض)  ط . د ، اخلدمة االجتماعية املدرسية : حممد سالمة ، اغباري .12
 ( م1981 ،
أهم الطرق واألساليب المعاصرة لتطوير  ، النشاط المدرسي  : سعد سعيد ، آل غالب .13

 . م2005 ، مطابع احلميضي : الرياض)  1ط  ، خططه
) بريوت  7د . ط ، ج  ، صحيح البخاري بشرح الكرماني : حممد بن إمساعيل ، البخاري .14

 ( م 1937 ، دار احياء الرتاث العريب: 
دار الفكر  ، عمان)  ، 2ط  ، اإلدارة التعليمية ومفاهيمهااساسيات  : طارق ، البدري .15

 ( م2005 ، للطباعة والنشر
تأثير أساليب التدريس على تعليم  : شرف الدينو شبيبة ،  ، حممد وصيف ، بديدة .16

جامعة د . ط ) اجلزائر :  ( ، دراسة مقارنة) التربية البدنيةالمهارات الحركية في حصة 
 ( م2012 قاصدي ،

رسالة  ، وقاع ممارسة النشاط املدرسي يف مرحلة التعليم األساسي الدنيا : مسرية ، برهوم .17
 ( م2000 ، اجلامعة اإلسالميةفلسطني : ، )  ماجستري غري منشورة

جامعة د . ط ) العراق :  ، طرق التدريس في مجال التربية الرياضية : أمحد ، بسطويسي .18
 ( م1984 ، بغداد

، د . ط، نظريات وطرق التربية البدنيةبسيوين، حممود عوض، واتلشاطي ، ياسني فصيل :  .19
 (1987)مصر : يدوان املطبوعات اجلامعية، 
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رر من الخجل لدى حممارسة النشاط البدني والرياضي ودوره في الت : حممد ، بقدي .20
 ( م2011 ، جامعة شلف : اجلزائر، )  رسالة ماجستري غري منشورة ، المرحلة الثانوية ذتالمي

صفحة االلكترونية الرسمية لوزارة التعليم في المملكة ال : بوابة وزارة الرتبية والتعليم .21
 icct ://cccرابط الصفحة "  ( : 5/10/2016)  موعد الزيارة ، العربية السعودية

.aig .eio .ta/av/aaioc/taegt/thrhtcvSvgogtitagrc .atta" 
 دار قباء للطباعة والنشرد . ط ، ) القاهرة :  ، اإلدارة التعليمية واملدرسية : فاروق ، البوهي .22

 ( م2001 ، القاهرة ،
، ) مصر : دار  1، ط األنشطة المدرسيةالبوهي ، فاروق شوقي ، وحمفوظ ، امحد فاروق :  .23

 ( 2001املعرفة اجلامعية ، 
حقوق االنسان لدى طلبة برنامج مقترح لتنمية القيم المرتبطة بثابت ، زياد حممد :  .24

، رسالة دكرتواه غري منشورة ، ) مصر  المرحلة اإلعدادية في غزة من خالل األنشطة الالصفية
 ( . 2006: جامعة الدول العربية ، 

درجة اهتمام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة باالنشطة ثابت ، مسري حممد :  .25
، رسالة ماجستري غري منشورة ، ) فلسطني :  هاالالصفية من وجهة نظر المعلمين وسبل تفعيل

 ( . 2012اجلامعة اإلسالمية ، 
ظاهرة إحجـام تلميذات  : هتاين ، جرانةو  ، عفاف ، درويشو  ، فتنات حممد ، جربيل .26

د . ط ) مصر :  ، المرحلة الثانوية بمحافظة اإلسكندرية نحو ممارسة النشاط الرياضي
 ( م1985،  جامعة اإلسكندرية

 دار أسامة : األردن)  ط . د ، االضطرابات الحركية عند األطفال : حامت صاحل ، اجلعافرة .27
، 2008 ) 
، رسالة  تنظيم النشاط غير الصفي وادارته في المرحلة االبتدائيةاجلندل ، عبد امللك :  .28

 ( 1999ماجستري غري منشورة ، ) الرياض : جامعة امللك سعود ، 
، د . ط، )بريوت : دار  البدنية وبناء األجيال في ضوء اإلسالمالتربية اجلندي، أنور :  .29

 ( .1987الكتاب ، 
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ف طالبات المرحلة الثانوية عن االشتراك في النشاط عزو : شيخة يوسف ، اجليب .30
كليـة الرتبية  : القاهرة، )  رسالة ماجستري غري منشورة . الرياضي الخارجي بدولة البحرين

 ( م1990 ، الرياضية للبنني
دور النشاط البديني الرياضي التربوي في تنمية  : حممد ، و مشاين ، صدوق ، حاج .31

 اجلزائر)  ، رسالة ماجستري غري منشورة ، التفاعل االجتماعي لدى تالميذ مستوى الثالثة ثانوي
 ( م2014 ، اجلزائر ، جامعة مخيس مليانة  :
طالبات المدارس الثانوية عن أسباب عزوف  : سامل ، ن سعيدوب ، ياسني ، احلجار .32

 -، ) اليمن : جامعة حضر موت  2ع  ، 2مج  ، ممارسة النشاط الرياضي في مدينة المكأل
 ( م2002،  جملة جامعة حضرموت للدراسات والبحوث

التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية  : خليل بن عبد اهلل ، احلدري .33
 ( م 1998 ، مطابع جامعة ام القرىد . ط ) السعودية :  ، منها

مشكالت وحاجات لإلرشاد -المرحلة الثانوية طالب : خليل بن عبد اهلل ، احلدري .34
 ( م 1998 ، جملة كلية الرتبية - جامعة امللك سعود : الرياض، )  3ع ، التربوي

يف  اللقاء السنوي التاسع إىلورقة عمل مقدمة  ، النشاط الطالبي : عبد اهلل محود ، احلريب .35
جامعة امللك  ، جلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسيةا : الرياض)  ، مايو 3-1الفرتة من 

 ( . م2002 ، سعود
)  1ط  ، دليل شامل يجمع بين التنظير والتطبيق ، النشاط الطالبي : حيىي ، احلريب .36

 ( م2006  ، دار احلضارة للنشر والتوزيع : الرياض
مكتبـة  د . ط ) الرياض : ، الطفل المراهـق : حممد مصطفى،  زيدانو  ، منصور ، حسني .37

 ( م 1982 ، النهـضة املصرية
 ، دار الفكر : القاهرة)  ط . د ، أسس بناء برنامج التربية الرياضية : حممد ، احلمامي .38

 ( م1990
:  ) الرياض 1ط ، البدنيةأساليب التعليم في التربية  : خالد ، السربو  ، شيدر  ، احلمد .39

 ( م2005 ، مكتبة امللك فهد الوطنية
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سباب عزوف طلبة المدارس األساسية في لواء أ : منصور ، عثامنةو  ، منصور ، احلمدون .40
 بني عبيد التابع لمنطقة أربد الثانية عن ارتداء اللباس الرياضي أثناء حصص التربية الرياضية

 ( م2001 ، جملة الرتبية الرياضية : األردن)  . 3ع ،
النشاط المدرسي ماهيته واهميته وأهدافه ووظائفه ومجاالته  : حممود شاكر ، محدي .41

 ( م1998 ، دار االندلس للنشر والتوزيع:  السعودية) ، 1ط ، ومعايير ادارته في الوطن العربي
منشأة د . ط ) مصر :  ، المرشد في تدريس التربية الرياضية : حمسن حممد ، محص .42

 ( م1997 ، املعارف
دليل المناشط الثقافية والتربوية غير الصفية  : حسنو شحاتة ، ، حممود رشد ، خاطر .43

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومد . ط ، ) تونس :  ، بالمدارس الثانوية في الوطن العربي
 ( م1984 ، تونس ، إدارة الرتبية -

دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعية دراسة ميدانية  : وليد ، اخلراشي .44
جامعة امللك  : الرياض)   ، رسالة ماجستري غري منشورة ، على طالب من جامعة الملك سعود

 ( م2004 ، سعود
د .   ، التربية الرياضية للخدمة االجتماعية : كمال الدين،   زكي و  ، حممد عادل ، خطاب .45

 ( م1965 ، د.نط ) القاهرة : 
مدى وعي المعلمين بدور األنشطة العلمية في تحصيل تالميذ  : علم الدين ، اخلطيب .46

 -أسيوط جامعة مصر : )  2جزء  ، 1ع ، 19مج ، المرحلة األساسية الوسطى في الخليل
 ( . م2003 ، جملة كلية الرتبية

طرق التدريس  : زكية إبراهيم ، كاملو  ، إبراهيمنوال  ، شلتوتو  ، مريفت علي ، خفاجة .47
 ( م2002 ، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية : اإلسكندرية)  1ط  ، في التربية الرياضية

  : لبنان)  1ط  ، المناهج التربوية مرتكزها وتطويرها وتطبيقاتهـا : توما جورج ، خوري .48
 ( م1983 ، املؤسسات اجلامعية للدراسات والنشر

 ( م1996 ، دار الفكر  : القاهرة، )  1ط  ،التربية البدنيةأصول  : أمني ، اخلويل .49
)  ط . د ، مناهج التربية البدنية المعاصرة : مجال الدين ، و الشافعي ، امني ، اخلويل .50

 ( م2001 ، دار الفكر العريب : مصر
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 المدرسيةالتربية الرياضية  : حممود عبد الفتاح ، وعنان ، عدنان ، ودرويش ، أمني ، اخلويل .51
 ( م1988 ، دار الفكر : القاهرة)  4ط  ، دليل معلم الفصل وطالب التربية العملية ،
 ، دار الفكر العريب : القاهرة)  ، 3ج  ، 3ط  ، أصول التربية البدنية : امين ، اخلويل .52

2002 ) 
 ، دار الفكر العريب : القاهرة)  ، 1ج  ، 3ط ، أصول التربية البدنية : امين ، اخلويل .53

 ( م2001
 ، مؤسسة الشرفة للطباعة : بريوت، )  1ط ، طالب الكفاءات التربوية : امين ، اخلويل .54

 (م1980
تطور حجم الخدمات الصفية والالصفية المقدمة للطالب  : سامي عبد الرمحن ، خياط .55

ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العاملي عن  ، من خالل تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
 : الرياض)  ، أغسطس 29-26يف الفرتة من  ( احملور الرتبوي)  خادم احلرمني الشريفني وإجنازاته

 ( م2000 ، جامعة امللك سعود
دراسة تحليلية عن واقع النشاط المدرسي في المرحلة الثانوية الدايل ، خالد سليم :  .56

 ( 1996، رسالة ماجستري غري منشورة ، ) الرياض : جامعة امللك سعود ،  بمدينة الرياض
دار  : عمان)  ط . د ، أساليب تدريس االجتماعيات : إبراهيم ، واخلطيب ، مرشد ، دبور .57

 ( م1980 ، الثقافة للنشر والتوزيع
، )  ط . د ، النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمع : راجح حممد ، الدخيل .58

 ( . م2002 ، دار اخلرجيي  : الرياض
نشاط المدرسي ومعوقاته في منطقة المدينة المنورة ال : حممد عبدالرمحن ، الدخيل .59

)  اللقاء التاسع ، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ، التعليمية في نظر مديري المدارس
 ( م2002 ، جامعة امللك سعود : الرياض

دور الممارسة الرياضية في المرحلة الثانوية في  : خري الدين،  عويس ، كمال، درويش  .60
املؤمتر العلمي لدراسات وحبوث الرتبية  ، استمرارية ممارسة النشاط الرياضي والبرامج الترويحية

 ( م1983 ، جامعة حلوان : اإلسكندرية)  ، الرياضية
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االشتراك في األنشطة أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن  : دعيج ، الدعيج .61
 ( م2002 ، اجمللة الرتبوية  : الكويت، )  64العدد  ، الطالبية

، ترمجة صاحل عبد العزيز وحممد  األسس العامة لنظريات التربيةدوس ، س .جيمس :  .62
 السيد غالب ، د .ط ، ) القاهرة : دار النهضة املصرية ، د .ت (

 ، دار الفكر ) القاهرة : ، 1ط ، درسيدوافع التفوق في النشاط الم أسامة : ، راتب .63
 . ( م1990

 ( م1986 ، دار الشروق : جدة، )  1ط  ، الجامعة والتدريس الجامعي : علي ، راشد .64
راشد، علي : شخصية املعلم واداءه يف ضوء التوجهات اإلسالمية، د . ط، )مصر : دار  .65

 ( .1993الفكر، 
النشاط البدني الرياضي وعالقتها االتجاهات النفسية نحو ممارسة  : صاحل ، ربوح .66

)  ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية
 ( م2013 ، 3جامعة اجلزائر  : اجلزائر

مكتبة د . ط ) الكويت :  ، النشاط المدرسي بين النظرية والتطبيق : فكري ، ريان .67
 . ( م1995 ، الفالح

د . ط ) الرياض :  ، تربية المراهق بين اإلسالم وعلم الـنفس : حممد السيد ، الزعبالوي .68
 ( م 1994 ، مكتبـة التوبة

إعداد و تأهيل معلم التربية  تكنولوجيا : مصطفى امحد ، و السايح ، حممد سعد ، زغلول .69
 ( م2004 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشراإلسكندرية : ، )  2ط  ، الرياضية

تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية  : مصطفى امحد ، و السايح ، حممد سعد ، زغلول .70
 م (2001ومطبعة االشعاع الفنية ، مكتبة   : القاهرة)  ، 1ط  ، الرياضية

ط  ، طرق التدريس في التربية الرياضية : نيللي رمزي ، فهيم ، ناهد حممد سعيد ، زغلول .71
 ( م2004 ، مركز الكتاب للنشر  : مصر)  ، 2

عامل القاهرة : ، )  2ط ، علم نفس النمو الطفولة والمراهقة : حامد عبد السالم ، زهران .72
 ( م 1975 ، الكتب

 ( م1994 ، دار الشروق : عماند . ط )  ، أساليب تدريس العلوم : عايش ، زيتون .73
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اإلسالمية باإلنجاز  عالقة النشاط المدرسي الالصفي للتربية : حممد حممد ، سامل .74
رسالة الرتبية  ) الرياض : ، 50-1ص  ، 17ع  ، ، األكاديمي لها في المدرسة المتوسطة

 ( م2002 ، وعلم النفس اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية يف جامعة امللك سعود
دار  : اإلسكندرية، )  2ج ، تكنولوجيا التعليم والتعلم يف الرتبية الرياضية : وفيقة ، سامل .75

 ( م2001 ، الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
ضعف مشاركة الطالب في األنشطة الرياضية  إلىالعوامل المؤدية  : خالد ، السبيعي .76

         ،   94 ع ، ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب في جامعة الملك سعود
 ( م2005 ، رسالة اخلليج العريب) السعودية : 

مكتب الرتبية  : الرياض)  ط . د ، الترويح والتحصيل الدراسي : عبداهلل ناصر ، السدحان .77
  ( . م2004 ، لدول اخلليج العريب

مركز  : القاهرة)  ، 2ط ، طرق تدريس التربية الرياضية : نيلي ، و فهمي ، هناد ، سعد .78
 م2004 ، الكتاب للنشر

        ، 3ط ، التعليم في المملكة العربية السعوديةنظام  : عبد العزيز عبد اهلل ، السنبل .79
 ( م 1992 ، دار اخلرجيي ) الرياض :

 13اآلية  ، سورة الكهف
األنشطة الصفية والالصفية ومكانتها يف مناهج الدراسة االبتدائية بدولة  : يونس ، السويدي .80

 ( م1992 قطر : د . ن ،)  املؤمتر العلمي الرابع حنو تعليم أساسي افضل ، قطر
 ) القاهرة :  ، 4ط  ، الـشيخوخة إىلاألسس النفسية للنمو من الطفولة  : فؤاد البهي ، السيد .81

 ( م 1975 ، دار الفكر العريب
، )مصر: 1، ط التربية البدنيةحقوق االنسان وحقوق الطفل في الشافعي، حسن امحد :  .82

 (2005دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة، 
صحيفة  : القاهرة، )  2ع  ، النشاط المدرسي في اطاره الجديد : النبويحممود  ، الشال .83

  1978 ، الرتبية
) القاهرة  ، 1ط  ، النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه : حسن ، شحاتة .84

 . ( م1998 ، اللبنانية الدار املصرية: 
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دراسة ميدانية على  ، الثانويةى تحقيق األنشطة التربوية بالمدرسة مد : حممد ، الشمري .85
 ، جامعة امللك سعود : الرياض)  غري منشورة ،رسالة ماجستري  ، مدارس البنين في حائل

 ( م2006
تصور مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب  : حممد حبيب اهلل ، الشنقيطي .86

جامعة أم القرى :  السعودية)  سالة ماجستري ،ر  ، المرحلة الثانوية من منظور التربية اإلسالمية
 ( م 1998 ،
مج اعداد معلم التربية الرياضية بجامعة قطر برنا : هدى ، ودرويش ، حممد ، يأو الص .87

 ، جامعة قطر : قطر، )  118-79ص ، 8ع ، 8حولية كلية الرتبية مج ، ورأي الدارسين فيه
 ( م1991

اهليئة املصرية للنشر د . ط ) مصر :  لعربية ،التعليم الثانوي يف البالد ا : نبيل امحد ، صبيح .88
 ( م1971 ،
 ، النشاط الطالبي في الجامعات السعودية الواقع والمأمول : حممد سليمان ، الصبيحي .89

جلمعية ا : الرياض)  ، مايو 3-1يف الفرتة من  اللقاء السنوي التاسع إىلورقة عمل مقدمة 
 ( . م2002 ، جامعة امللك سعود ، السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية

التربية دراسة عالقة المربي بالمتربي في حصة  : يأو حسيبة زو  ، عبد الكرمي ، صونيا .90
 : املوسم اجلامعي : اجلزائر)  ط . د ( ، سنوات 9 – 6)  لو لتالميذ الطور األالبدنية
 ( م2002

لدى أطفال المرحلة المسرح المدرسي ودوره في تنمية الشحصية الطائي ، اميان حممد :  .91
 ( 2006جامعة بغداد ،  –، د . ط ) العراق : مركز البحوث الرتبوية  االبتدائية

   ، النشاط خارج الفصل وموقف بعض الفلسفات منهمحد عصام عابد : أي ، و االطنط .92
 ( . 1992، ) مصر ، جملة البحوث النفسية والرتبوية ،  3ع 

 : القاهرة، )  1ط ، روبية في العصور الوسطىو األالجامعات  : سعيد عبد الفتاح ، عاشور .93
 ( م1959 ، مكتبة النهضة املصرية
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 ( م2006 ، 3جامعة اجلزائر 
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 رسالة ماجستري غري منشورة ، في جمهورية مصر العربية والوليات المتحدة االمريكية وانجلترا
 ( م1980،  جامعة عني مشس) القاهرة :  ،
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 ، عامل الكتب مصر :)  2ط ، المنهاج بين النظرية والتطبيق : امحد حسني ، اللقاين .133
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كلية المعلمين في جامعة الملك  دراسة تقويمية لألنشطة الطالبية  : هاين ، موسى .154
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 ( م2008 ، عني مشس
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وزارة  : السعودية، )  2ط ، سياسات التعليم في المملكة العربية السعودية : وزارة املعرفة .163
 ( م 1974 ، الرتبية والتعليم

في التربية البدنيةالصعوبات التي تواجه طلبة كلية  : عماد الدين عبد الرمحن ، ياسني .164
   ، رسالة ماجستري غري منشورة ، الجمباز بجامعة األقصىتطبيق الجانب العملية لمساقات 

 .( م2012 ، اجلامعة اإلسالمية ) فلسطني :

:المراجع األجنبية : ثانياً   



1. Carlson ،  R . B . :Why Students tolerate  ،  or love GYM : A study of attitude 

formation and associated behaviors in physical education peer pressure ،  A55 ( 3 ), p 

. 502 ( Dissertation Abstract International, 1994 ) 

2. Cheng ،  Maisy & Yau ،  Maria : The 1997 Grade 7/8 Every Student Survey : 

Preliminary Findings No . 228 . Research and Assessment ،  ( Canada : Toronto District 

School Board .Ontario ،  1998 . ) 

 



251 



3.  Cooley ، Van et al : A Study To Determine the Effect of Extracurricular Participation 

on Student Alcohol and Drug Use in Secondary Schools ،  Paper Presented at the 

Annual Meeting of the Midwestern Educational Research Association ،،  ( Chicago : the 

Midwestern Educational Research Association . 1992 ) 

4. Dobosz ،  Robert & Beaty-Lee : The Relationship between Athletic Participation and 

High School Student's Leadership Ability . v34 ، n133 ( Journal of Adolescence; 1999 ) 

5. Fairclough ،  Stuart J .& Stratton ،  Gareth : Effects of a Physical Education Intervention 

to Improve Student Activity Levels,  Vol 11,  Iss1 ( Physical Education and Sport 

Pedagogy ،  2006 ) 

6. Harvancik ،  Mark J . ،  & Golsan ،  Gordon ،  :Academic Success And Participation In 

High School Extracurricular Activities : Is There A Relationship ? ،  Paper Presented 

At The Annual Convention Of The American Psychological Association ،  ( Washington : 

The American Psychological Association . 1986 ) 

7. Holland ،  Alyce ،  & Andre ،  Thomas : Participation In Extracurricular Activities In 

Secondary School : What Is Known  ،  What Need To Be Known ? Vol . 57 ،  No . 4 ،  ( 

Review Of Educational Research . 1987 ) 

8. Prior ،  Warren ،  : What It Means To Be A “Good Citizen” In Australia Preceptions 

Of Teachers ،  ( Students And Parents، Theory And Research In Social Education . 1999 ) 

9. Richard ، Shaunette & Aries ، Elizabeth : The Division III Student-Athlete : Academic 

Performance  ،  Campus Involvement and Growth ،  ( Journal of College Student 

Development . 1999 ) 



 




 



























http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Psq6xTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6urUqtqK5It5a3UrGruEmwls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbCnskmyq7NLtKakhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFCvrq9OtJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=7
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Psq6xTa%2bk63nn5Kx95uXxjL6urUqtqK5It5a3UrGruEmwls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbCnskmyq7NLtKakhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFCvrq9OtJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=7


252 



 المالحق
 ( 1) امللحق رقم 

 ( االستبانة) لألداة  ( اخلرباء) أمساء احملكمني 
 

 العمل االسم م
 

1 
 

أستاذ العلوم احلركية املساعد يف كلية الرتبية الرياضية يف  د/ مساعد بن ناصر العلياين
 جامعة امللك سعود

 

2 
 

 

يف  ة لذوي االحتياجات اخلاصةأستاذ الرتبية البدني د/ شجاع بن حسن حداد
 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة جبامعة طيبة

 

3 
 

 د/ فتحي صادق منصور
 

أستاذ التدريب الرياضي املشارك يف قسم الرتبية البدنية 
 وعلوم الرياضة جبامعة طيبة

 

 

4 
 

 د/ السيد حممد منري عطا
 

أستاذ اإلصابات والتأهيل املشارك يف قسم الرتبية 
 جبامعة طيبةالبدنية وعلوم الرياضة 

 

 

5 
 

والتعليم البدنية باإلدارة العامة للرتبية رئيس قسم الرتبية  حممود أبو اهلدى كائن : د
 سنة 27سنوات اخلربة  – باملدينة املنورة

  
 

 

6 
 

 تعليم املدينة املنورة –مشرف تربية بدنية  أسعد حممد أبو جبل : أ
 سنة 29 : سنوات اخلربة

 

7 
 

 تعليم املدينة املنورة –مشرف تربية بدنية  املطلقاحسان سليمان  : أ
 سنة 25 : سنوات اخلربة

 

8 
 

 تعليم املدينة املنورة –مشرف تربية بدنية  فهد بن حممد اجلهين : أ
 سنة 20 : سنوات اخلربة

9 
 

 

 تعليم ينبع –مشرف تربية بدنية  علي ضليمي هشام : أ
 سنة 21 : سنوات اخلربة

 

10 
 

 تعليم املدينة املنورة – معلم تربية بدنية حممد فرج الدبيسي : أ
 سنة 18 : سنوات اخلربة
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 تحكيم الخبراء الستبانة المعلم ( 2) الملحق رقم 

 احملرتم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /سعادة الدكتور / األستاذ 
 وبعد ، ، ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 جيري الباحث دراسة ضمن متطلبات مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة يف الرتبية
تقويم النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر " بعنوان 

 المعلمين والطالب "
 

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من  إىلويهدف البحث 
 : وحيتوي االستبيان على ، وجهة نظر املعلمني والطالب

ـ  ـ عدد سنوات اخلربة ـ املؤهل العلمي ـ نوع املدرسة ( اختياري) االسم  : البيانات األساسية : الً أو 
 . املتوفرة ـ عدد احلصص ـ تكليفات يف اإلدارة املالعبنوع املبىن ـ الصاالت املتوفرة ـ 

 : االستبيان هي حماور : ثانياً 
 . أسباب تتعلق مبحتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي :  لو احملور األ .1

 . أسباب تتعلق بالطالب:  احملور الثاين .2
 . أسباب تتعلق باإلمكانيات:  احملور الثالث .3

 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي :  احملور الرابع .4
آمل منكم التكرم بإبداء مرئياتكم حول االستبانة من حيث انتماء الفقرات للمحور وكذلك من 

 . أي اقرتاح ترونه مناسباً  أوحيث وضوح الصياغة والتعليق املقرتح الذي ترون إضافته للمحور 
 ، ، ، كم واهلل حيفظكمتعاونشاكراً لكم حسن 

 عبدالعزيز بن حضريي العروي:  الباحث
 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . : التخصص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : سماأل

  . . . . .. . . :  سنوات اخلربة  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : العمل
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 : آمل التكرم فضالً بإتباع ما يلي
 . الرجاء قراءة العبارات بدقة قبل أجابتك عليها .1

 . أمام اخلانة املناسبة واليت متثل إجابتك ( √) الرجاء وضع عالمة  .2
 . وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، آمل عدم وضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة .3

 : البيانات األساسية
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( : اختياري) االسم 
 

 □ سنة فأكثر 16        □ سنة 15 – 9      □سنوات  8-1:    سنوات اخلربة
 

 □أخرى       □ماجستري           □بكالوريوس      □دبلوم  املؤهل العلمي :   
 

 □ أهلية     □حكومية :       نوع املدرسة  
 

 □ أخرى           □مستأجر     □ حكومي:     نوع مبىن املدرسة
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  . عدد احلصص
 

 ( : أذكرها) من إدارة املدرسة  أوتكليفات إضافية سواء من إدارة الرتبية والتعليم 
 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ل / أسباب تتعلق باحملتوىو احملور األ

 العنصر م
 وضوح االنتماء للمحور

املالحظات  العبارة
 واالقرتاحات
ال  ينتمي إن وجدت

غري  واضحة ينتمي
 واضحة

 

1 
تراعي أهداف منهج الرتبية البدنية خصائص 

 منو الطالب
     

 

2 
حمتوى منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

 غري واضح بالنسبة يل
     

 

3 
األهداف ترتكز يف منهج الرتبية البدنية 

 والنشاط الرياضي على اجلانب املعريف فقط
     

 

4 
البدنية والنشاط الرياضي يليب منهج الرتبية 

 رغبات الطالب
     

 

5 
الرتبية البدنية والنشاط  منهجحمتوى  ناسبي

 قدرات الطالب الرياضي
     

 

6 
حمتوى منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 
يعطي الفرصة للطالب للقيادة خالل ممارسة 

 النشاط الرياضي

     

 

7 
والنشاط الرياضي الرتبية البدنية منهج حمتوى 

 حيتوي على مفاهيم جديدة
     

 

8 
أجزاء منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

 مرتابطة
     

 

9 
تتميز دروس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

 باملدرسة بالتشويق
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10 
أحرص على التنويع باستخدام األساليب 

 الرياضياحلديثة بتدريس الرتبية البدنية والنشاط 
     

 

11 
أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي تتاح 

 جلميع الطالب
     

 
 

12 
تساعد األساليب احلديثة يف منهج الرتبية 
الرياضية والنشاط الرياضي على اكتشاف 

 املواهب

     

 

13 
النشاط الرياضي يرتبط باألنشطة األخرى 

 باملدرسة
     

 

 

الطالب يف هناية كل وحدة يتم تقومي مستوى  14
 دراسية على حده

     

 

يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط  15
 للطالب

     

 

تتنوع أساليب التقومي خالل األنشطة الرياضية  16
 باملدرسة

     

 

 احملور الثاين / أسباب تتعلق بالطالب

 

 

 م
 

 العنصر
 االنتماء للمحور

 وضوح
 العبارة

 
املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

 ينتمي
ال 

 ينتمي
 

 واضحة
غري 

 واضحة
 

يفضل معظم الطالب األنشطة األخرى  1
 يف املدرسة على النشاط الرياضي

     

 
تتاح الفرص للطالب إلبراز نفسه خالل  2

 ممارسة النشاط الرياضي
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3 
األنشطة الرياضية ليست مهمة لتكوين 

 الطالب العالقات اإلنسانية بني
     

 
4 

بعض املعلمني معي من  تعاونضعف 
خالل حضور الطالب متأخرين للملعب 
عند تنفيذ درس الرتبية البدنية والنشاط 

 الرياضي يف املدرسة

     

 

5 
يفضل بعض الطالب لعب كرة القدم فقط 

 يف النشاط الرياضي
     

 

جيد النشاط الرياضي االهتمام من اجملتمع  6
 املدرسي

     

 

7 
حصة الرتبية البدنية  حيب بعض الطالب

 والنشاط الرياضي
     

 

تصدر من بعض الطالب الفوضى أثناء  8
 الدرس جللب االنتباه له

     

 

يقف عدم حتفيزي عائقاً أمام اجلدية يف  9
 تنفيذ النشاط الرياضي باملدرسة

     

 
10 

يفضل بعض الطالب عدم ممارسة النشاط 
من اخنفاض معدالهتم الرياضي خوفاً 

 الدراسية

     

 
 
11 

جيهل بعض الطالب اإلملام بالتنظيم 
 واإلدارة الرياضية باملدرسة

     

 
12 

 

يشعر الطالب بعد االهتمام من معلمي 
املراحل الدراسية السابقة خالل ممارستهم 

 للنشاط الرياضي

     



258 



تتاح الفرص للطالب للتخطيط لدرس  13
 والنشاط الرياضيالرتبية البدنية 

     

 
 احملور الثالث / أسباب تتعلق باإلمكانيات

 
 

 م
 

 العنصر

 

 االنتماء للمحور
 وضوح
 العبارة

 

املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

ال  ينتمي
 ينتمي

 
 واضحة

غري 
 واضحة

 

تتوفر مساحات كافية ملمارسة النشاط  1
 الرياضي باملدرسة

     

 

حديثة تستخدم يف يوجد أجهزة تقنية  2
 دروس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي

     

 

تتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط  3
 الرياضي باملدرسة

     

 

4 
يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي 

 باملدرسة
     

 

5 
تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات 

 أساسية
     

 

6 
للغسيل بعد ممارسة يوجد دورات مياه كافية 

 النشاط الرياضي
     

 
7 

يوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة بعد 
 ممارسة النشاط الرياضي

 

     

 

يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية قبل  8
 وبعد ممارسة النشاط الرياضي يف املدرسة
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9 
عدد املعلمني باملدرسة غري مناسب لعدد 

 الطالب
     

 

10 
على وجود طالب حلفظ النظام أحرص 

 خالل ممارسة النشاط الرياضي
     

 

يساعد عدد الطالب املوهوبني على ممارسة  11
 النشاط الرياضي باملدرسة

     

 

12 
خيشى بعض الطالب كثرياً من عدم جماراة 

 زمالئهم يف النشاط الرياضي
     

  

 
13 

خوف الطالب من اإلصابات يف ظل عدم 
خمتص باإلصابات جيعل توفر أخصائي 

الطالب ال ميارسوا النشاط الرياضي 
  باملدرسة

     

 
14 

يعاين بعض الطالب نقص يف األمور املالية 
وعدم قدرهتم لشراء مالبس رياضية تعيق 

 ممارستهم للنشاط الرياضي باملدرسة

     

 
15 

يعتقد كثرياً من الطالب أن ارتداء املالبس 
الرياضي يقلل من الرياضية وممارسة النشاط 

 شخصيتهم

     

 

16 
تساعد اللياقة الصحية لبعض الطالب على 

 ممارسة النشاط الرياضي
     

 

17 
يعتقد بعض الطالب أن مشاهدة بعض 
املالبس الرياضية يتعارض مع معتقداهتم 

 الدينية
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 بنوع النشاط املمارس يف املدرسة احملور الرابع / أسباب تتعلق
 
 
 م

 
 العنصر

 وضوح االنتماء للمحور
 العبارة

 
املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

ال  ينتمي
 ينتمي

 
 واضحة

غري 
 واضحة

 

1 
هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الداخلي 

 وختصص له ميزانية كافيه
     

 

2 
هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات 

 رياضية داخل املدرسة
     

 
 

3 
املدرسة على تنظيم مسابقات حترص إدارة 

رياضية منوعة بني الفصول يف النشاط 
 الرياضي

     

 

4 
يشارك معلمو املدرسة مع الطالب يف 

 ممارسة النشاط الرياضي
     

 

يويل املعلم النشاط الداخلي باملدرسة جزء   5
 كبرياً من وقته

     

 
6 

تويل إدارة املدرسة النشاط الداخلي اهتماما  
عند إصدار اجلدول املدرسي كبرياً 

 األسبوعي للحصص

     

 

7 
لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط أو يهتم 

 الرياضي الداخلي يف املدرسة
     

 
تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتماما كبرياً  8

 وتدعمه مبيزانيات كافيه
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9 
ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني 

يف النشاط الرياضي على بطوالت للمدرسة 
 اخلارجي

     

 

10 
إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى  تعاونت

 يف تنظيم مهرجانات رياضية
     

 

11 
يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي 
اخلارجي للمدرسة وحيضروا لتشجيع 
 الطالب أثناء مشاركتهم خارج املدرسة

     

 

 
 

12 
إدارة املدرسة معي عند مشاركات  تعاونت

 املدرسة يف النشاط الرياضي اخلارجي
     

 
13 

 

يويل أمور الطالب النشاط الرياضي 
اخلارجي اهتماما كبرياً وحيرصوا على احلضور 

 لتشجيع أبناءهم يف املشاركات اخلارجية
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 الطالب ةتحكيم الخبراء الستبان ( 3) الملحق رقم 

 

 احملرتم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /سعادة الدكتور / األستاذ 
 وبعد ، ، ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 جيري الباحث دراسة ضمن متطلبات مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة يف الرتبية
النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة  " تقويمبعنوان 

 نظر المعلمين والطالب "
 

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من  إىلويهدف البحث 
 : وحيتوي االستبيان على وجهة نظر املعلمني والطالب ،

-نوع املدرسة ـ نوع مبىن املدرسة الصف ـ-ـ املدرسة  ( اختياري) االسم  : البيانات األساسية : الً أو 
 . املالعب الرياضية املتوفرة –الصاالت الرياضية املتوفرة 

 : االستبيان هي حماور : ثانياً 
 . أسباب تتعلق مبحتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي :  لو احملور األ

 . أسباب تتعلق باملعلم:  احملور الثاين
 . أسباب تتعلق باإلمكانيات : احملور الثالث
 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي : احملور الرابع

آمل منكم التكرم بإبداء مرئياتكم حول االستبانة من حيث انتماء الفقرات للمحور وكذلك من 
 . أي اقرتاح ترونه مناسباً  أو حيث وضوح الصياغة والتعليق املقرتح الذي ترون إضافته للمحور

 ، ، ، كم واهلل حيفظكمتعاونشاكراً لكم حسن 

 الباحث
 عبدالعزيز بن حضريي العروي

 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . : التخصص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : سماأل

  . . . . .. . . :  سنوات اخلربة . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : العمل
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 ( نسخة الطالب)  :                     ما يليآمل التكرم فضالً بإتباع 
 . الرجاء قراءة العبارات بدقة قبل أجابتك عليها .1

 . أمام اخلانة املناسبة واليت متثل إجابتك ( √) الرجاء وضع عالمة  .2
 . وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، آمل عدم وضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة .3

 
 : البيانات األساسية

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( : اختياري) االسم 

. . . . . 
 

 )                            ( : املدرسة
 

 شرعي □         طبيعي □ الثاين الثانوي      □ل الثانوي و األ : الصف الدراسي
 

 □ أخرى         □ شرعي           □ طبيعي:      الثالث الثانوي
 

 □أهلية       □حكومية  :       نوع املدرسة
 

 □مستأجر       □ حكومي :   نوع مبىن املدرسة
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 ل / أسباب تتعلق باحملتوىو احملور األ
 
 
 م

 
 وضوح االنتماء للمحور العنصر

 العبارة
 

 املالحظات
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

ال  ينتمي
 ينتمي

 

 واضحة
غري 

 واضحة
 

1 
تراعي أهداف منهج الرتبية البدنية والنشاط 

 الرياضي خصائص منو الطالب
     

 

2 
تتاح األنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

 جلميع الطالب
     

 

3 
أهداف منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

 وميكن حتقيقهاسهلة 
     

 
 

4 
يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط 

للطالب يف درس الرتبية البدنية والنشاط 
 الرياضي

     

 

5 
 الرتبية البدنية والنشاط الرياضيمنهج حمتوى 

 حيتوي على مفاهيم حديثة
     

 

6 
أجزاء منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

 مرتابطة
     

 

حمتوى منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي  7
 قدمي وحيتاج جتديد

     

 

8 
تعجبين األساليب احلديثة يف تدريس الرتبية 

 البدنية والنشاط الرياضي
     

 
9 

 يليب منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي
 رغبايت
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حمتوى منهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي  10
 الفرصة للقيادةيعطيين 

     

 
 

11 
تساعد األساليب احلديثة يف تدريس منهج 

الرتبية الرياضية والنشاط الرياضي على اكتشاف 
 املواهب الرياضية

     

 
 

12 
 

تساهم األساليب املتبعة يف تنفيذ األنشطة 
الرياضية باملدرسة يف إقبال الطالب على ممارسة 

 النشاط الرياضي هبا

     

تقومي مستوى الطالب يف هناية كل درس يتم  13
 على حده

     

 

 

 

 المحور الثاني / أسباب تتعلق بالمعلم

 العنصر م
 وضوح االنتماء للمحور

املالحظات  العبارة
 واالقرتاحات
ال  ينتمي إن وجدت

غري  واضحة ينتمي
 واضحة

 

يهتم معلم الرتبية البدنية بدرس الرتبية البدنية  1
 الرياضي باملدرسةوالنشاط 

     

 
2 

يتأخر بعض املعلمني يف املواد األخرى يف 
اخلروج من الفصل يف احلصة السابقة لدرس 
الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مما يسبب 

تأخري يف النزول للملعب ويثري غضب معلم 
 الرتبية البدنية
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3 

جيامل املعلم بعض الطالب خالل ممارسة 
 الرياضي باملدرسةالنشاط 

 
 

 

    

 

يعطي املعلم الطالب فرصة للغسيل بعد هناية  4
 ممارسة النشاط الرياضي

     

 

الطالب مع معلم البدنية يف إخراج  تعاوني 5
 النشاط الرياضي مبظهر مجيل

     

 

جيامل املعلم يف اختيار الطالب املشاركني يف  6
 النشاط اخلارجي للمدرسة

     

 
 

7 
ال يصعد للفصل إلحضار الطالب  املعلم

وبالتايل حتدث فوضى أثناء نزول الطالب 
 للملعب

     

 
 

8 
ضعف اهتمام معلمي املواد األخرى يف تعويض 

ما فات من الدروس مينعين من املشاركة يف 
 النشاط الرياضي باملدرسة

     

 

تؤثر ممارسة النشاط الرياضي سلباً على حتصيلي  9
 الدراسي

     

 

10 
أخجل من ممارسة بعض احلركات الرياضية  

 يف اجلمباز كالدحرجة
     

 

11 
ينظم معلم الرتبية البدنية بطوالت رياضية بني 

 الفصول باملدرسة
     

 
 

 
 



267 



 احملور الثالث / أسباب تتعلق باإلمكانيات
 

 
 
 م

 
 العنصر

 وضوح االنتماء للمحور
 العبارة

 
املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 
 ينتمي

ال 
 ينتمي

 
 واضحة

غري 
 واضحة

 

1 
توفر مساحات كافية ملمارسة النشاط الرياضي 

 باملدرسة
     

 

2 
يوجد وسائل تعليمية تستخدم يف دروس الرتبية 

 البدنية والنشاط الرياضي
     

 

3 
تتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط الرياضي 

 باملدرسة
     

 

      الرياضي باملدرسةيوجد ميزانية خمصصة للنشاط  4
 

تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات  5
 أساسية درس الرتبية البدنية

     

 

يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة  6
 النشاط الرياضي

     

 

7 
يوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة بعد 

 ممارسة النشاط الرياضي
     

 

8 
األجهزة الرياضية يف يوجد عمال لصيانة 

 املدرسة
     

 

9 
 

عدد املعلمني باملدرسة غري مناسب لعدد 
 الطالب

 

     

 

يوجد طالب حلفظ النظام خالل ممارسة  10
 النشاط الرياضي
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11 
يساعد عدد الطالب املوهوبني على ممارسة 

 النشاط الرياضي باملدرسة

 
 

 

    

 
 

12 
عدم خوف الطالب من اإلصابات يف ظل 

توفر أخصائي خمتص باإلصابات جيعل الطالب 
  ال ميارسوا النشاط الرياضي باملدرسة

     

 

 بنوع النشاط املمارس يف املدرسة احملور الرابع / أسباب تتعلق
 

 
 

 م
 
 العنصر

 

 االنتماء للمحور
 وضوح
 العبارة

 
املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

ال  ينتمي
 ينتمي

 
 واضحة

غري 
 واضحة

 

هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الرياضي الداخلي  1
 وختصص له ميزانية كافيه

     

 

2 
لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط أو يهتم 

 الرياضي الداخلي يف املدرسة
     

 
3 

حترص إدارة املدرسة على تنظيم مسابقات 
رياضية منوعة للفصول يف النشاط الرياضي 

 باملدرسة

     

 

معلمو املدرسة الطالب يف ممارسة يشارك  4
 النشاط الرياضي باملدرسة

     

 

يويل معلم الرتبية البدنية النشاط الداخلي  5
 باملدرسة جزء كبرياً من وقته

     

 

هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات رياضية  6
 داخل املدرسة
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7 
تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتماما كبرياً 

 وتدعمه مبيزانيات كافيه
     

 
8 

ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني 
على بطوالت للمدرسة يف النشاط الرياضي 

 اخلارجي

     

 

9 
إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف  تعاونت

 تنظيم مهرجانات رياضية
     

 
 

10 
يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي 

لتشجيع الطالب اخلارجي للمدرسة وحيضروا 
 أثناء مشاركتهم خارج املدرسة

     

 
11 

يهتم املعلم بالنشاط الرياضي اخلارجي وحيرص 
على املشاركات اخلارجية يف البطوالت 

 املدرسية املختلفة

     

 
12 

يويل أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي 
اهتماما كبرياً وحيرصوا على احلضور لتشجيع 

 املشاركات اخلارجيةأبناءهم يف 
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 عرض نتيجة تحكيم خبير تربوي الستبانة المعلم ( 4) الملحق رقم 

 احملرتم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /سعادة الدكتور / األستاذ  
 وبعد ، ، ، وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل 

 جيري الباحث دراسة ضمن متطلبات مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة يف الرتبية
" تقويم النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة بعنوان 

 نظر المعلمين والطالب "
 

املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من تقومي النشاط الرياضي لدى طالب  إىلويهدف البحث 
 : وحيتوي االستبيان على وجهة نظر املعلمني والطالب ،

ـ  ـ عدد سنوات اخلربة ـ املؤهل العلمي ـ نوع املدرسة ( اختياري) االسم  : البيانات األساسية : الً أو 
 . تكليفات يف اإلدارة املتوفرة ـ عدد احلصص ـ نوع املبىن ـ الصاالت املتوفرة ـ املالعب

 : االستبيان هي حماور : ثانياً 
 . أسباب تتعلق مبحتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي : لو احملور األ -1
 . أسباب تتعلق بالطالب : احملور الثاين -2
 . أسباب تتعلق باإلمكانيات : احملور الثالث -3
 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي : احملور الرابع -4

آمل منكم التكرم بإبداء مرئياتكم حول االستبانة من حيث انتماء الفقرات للمحور وكذلك من 
 . أي اقرتاح ترونه مناسباً  أوحيث وضوح الصياغة والتعليق املقرتح الذي ترون إضافته للمحور 

 ، ، ، كم واهلل حيفظكمتعاونشاكراً لكم حسن 
 الباحث

 عبدالعزيز بن حضريي العروي
 مساعد بن ناصر العلياين د/:  االسم

 أستاذ العلوم احلركية املساعد:  التخصص
 كلية الرتبية الرياضية يف جامعة امللك سعود:  العمل
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 : آمل التكرم فضالً بإتباع ما يلي
 . الرجاء قراءة العبارات بدقة قبل أجابتك عليها

 . أمام اخلانة املناسبة واليت متثل إجابتك ( √) الرجاء وضع عالمة 
 . وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، آمل عدم وضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة

 
 : البيانات األساسية

 

( : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اختياري)  األسم
. . . . 

 

 □ سنة فأكثر 16      □ سنة 15 – 9    □سنوات  8-1 :  سنوات اخلربة
 

 □أخرى      □ماجستري    □بكالوريوس   □دبلوم :      املؤهل العلمي
 

 □ أهلية     □حكومية :       نوع املدرسة
 

 □ أخرى         □مستأجر    □ حكومي:   نوع مبىن املدرسة
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  . عدد احلصص
 
 ( : أذكرها) من إدارة املدرسة  أوتكليفات إضافية سواء من إدارة الرتبية والتعليم 

 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
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 ل / أسباب تتعلق مبحتوى املنهجو احملور األ

 العنصر م

االنتماء 
 للمحور

 وضوح
املالحظات  العبارة

 واالقرتاحات
ال  ينتمي إن وجدت

غري  واضحة ينتمي
 واضحة

 

1 
تراعي أهداف حمتوى الرتبية البدنية خصائص منو 

    الطالب
  

 

2 
حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي غري واضح 

    بالنسبة يل
  

 

3 
ترتكز األهداف يف حمتوى الرتبية البدنية والنشاط 

    الرياضي على اجلانب املعريف فقط
  

 

4 
يليب حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

    رغبات الطالب
  

 

5 
 حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي ناسبي

    قدرات الطالب
  

 

6 
يعطي حمتوى منهج الرتبية البدنية والنشاط 

ممارسة الرياضي الفرصة للطالب للقيادة خالل 
 النشاط الرياضي

   
  

 

7 
حيتوي حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

    على مفاهيم جديدة
  

 

8 
أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

    مرتابطة
  

 

9 
تتميز دروس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

 باملدرسة بالتشويق

 
   

غري مناسبة 
 للمحور
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10 
أحرص على التنويع باستخدام األساليب احلديثة 

      بتدريس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي

 

11 
أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي تتاح 

      جلميع الطالب

 
 

12 
تساعد األساليب احلديثة يف حمتوى الرتبية 
الرياضية والنشاط الرياضي على اكتشاف 

 املواهب
     

 

13 
النشاط الرياضي يرتبط باألنشطة األخرى 

     باملدرسة
غري مناسبة 

 للمحور

14 

يتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل وحدة 
      دراسية على حده

يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط  15
 للطالب

     

تتنوع أساليب التقومي خالل األنشطة الرياضية  16
      باملدرسة
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 احملور الثاين / أسباب تتعلق بالطالب

 
 

 م
 

 العنصر
 وضوح االنتماء للمحور

 العبارة
 

املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

 ينتمي
ال 

 ينتمي
 

 واضحة
غري 

 واضحة
 

1 
يفضل معظم الطالب األنشطة األخرى على 

      يف املدرسة النشاط الرياضي

 

2 
نفسه خالل تتاح الفرص للطالب إلبراز 

     ممارسة النشاط الرياضي
غري مناسبة 

 للمحور
 

3 
األنشطة الرياضية ليست مهمة لتكوين 

     العالقات اإلنسانية بني الطالب
 

 
4 

ن بعض املعلمني معي من خالل حضور أو هت
الطالب متأخرين للملعب عند تنفيذ درس 
 الرتبية البدنية والنشاط الرياضي يف املدرسة

    
 

 

يفضل بعض الطالب لعب كرة القدم فقط يف  5
      النشاط الرياضي

 

جيد النشاط الرياضي االهتمام من اجملتمع  6
      املدرسي

 

7 
حصة الرتبية البدنية   حيب بعض الطالب

     والنشاط الرياضي
غري مناسبة 

 للمحور
 

8 
فوضى أثناء الدرس  تصدر من بعض الطالب

      لهجللب االنتباه 

 
9 

عائقاً أمام اجلدية يف تنفيذ  يقف عدم حتفيزي
    النشاط الرياضي باملدرسة
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10 
خوف الطالب على معدالهتم جيعلهم يعزفوا 

      عن ممارسة النشاط الرياضي باملدرسة

 
 

الطالب غري ملمني بالتنظيم واإلدارة الرياضية  11
      باملدرسة

 
12 

 

جيدوا االهتمام من معلمي املراحل الطالب مل 
الدراسية السابقة خالل ممارستهم للنشاط 

 الرياضي
    

 

  

13 
تتاح الفرص للطالب للتخطيط لدرس الرتبية 

      ضيالبدنية والنشاط الريا

 

 احملور الثالث / أسباب تتعلق باإلمكانيات
 

 
 م

 
 العنصر

 

 وضوح االنتماء للمحور
 العبارة

 

املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

ال  ينتمي
 ينتمي

 

غري  واضحة
 واضحة

 

تتوفر مساحات كافية ملمارسة النشاط  1
    الرياضي باملدرسة

  

 

2 
يوجد أجهزة تقنية حديثة تستخدم يف دروس 

    الرتبية البدنية والنشاط الرياضي
  

 

3 
تتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط الرياضي 

    باملدرسة
  

 

4 
يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي 

    باملدرسة
  

 

5 
 

تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات 
    أساسية

 
 

 

 



276 



 

يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة  6
      النشاط الرياضي

 

7 
يوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة بعد 

      ممارسة النشاط الرياضي

 

8 
يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية قبل 
      وبعد ممارسة النشاط الرياضي يف املدرسة

 

عدد املعلمني باملدرسة غري مناسب لعدد  9
     الطالب

غري مناسبة 
 للمحور

 

أحرص على وجود طالب حلفظ النظام  10
      خالل ممارسة النشاط الرياضي

 
11 

املوهوبني على ممارسة يساعد عدد الطالب 
     النشاط الرياضي باملدرسة

ال يتطلب 
وجود 

املوهبة حىت 
ميارس 
 النشاط

 

12 
خيشى بعض الطالب كثرياً من عدم جماراة 

      زمالئهم يف النشاط الرياضي

  
 
13 

خوف الطالب من اإلصابات يف ظل عدم 
توفر أخصائي خمتص باإلصابات جيعل 

  النشاط الرياضي باملدرسةالطالب ال ميارسوا 
   

  

 
 
14 

ظروف بعض الطالب املالية وعدم قدرهتم 
لشراء مالبس رياضية تعيق ممارستهم للنشاط 

 الرياضي باملدرسة
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15 

يعتقد كثرياً من الطالب أن ارتداء املالبس 
الرياضية وممارسة النشاط الرياضي يقلل من 

 شخصيتهم
   

 
 

 

 

16 
اللياقة الصحية لبعض الطالب على تساعد 

    ممارسة النشاط الرياضي
  

 
17 

يعتقد بعض الطالب أن مشاهدة بعض 
املالبس الرياضية يتعارض مع معتقداهتم 

 الدينية
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 بنوع النشاط الممارس في المدرسة المحور الرابع / أسباب تتعلق
 
 

 م
 
 العنصر

 وضوح االنتماء للمحور
 العبارة

 

املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

 ينتمي
ال 

 ينتمي

 

 واضحة
غري 

 واضحة
 

1 
هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الداخلي وختصص 

      له ميزانية كافيه

 

2 
هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات رياضية 

      داخل املدرسة

 
 

3 
حترص إدارة املدرسة على تنظيم مسابقات 

بني الفصول يف النشاط  رياضية منوعة
 الرياضي

    
 

 

يشارك معلمو املدرسة مع الطالب يف ممارسة  4
      النشاط الرياضي

 

5 
يويل املعلم النشاط الداخلي باملدرسة جزء  

     كبرياً من وقته
غري مناسبة 

 للمحور
 
6 

تويل إدارة املدرسة النشاط الداخلي اهتماما  
املدرسي األسبوعي كبرياً عند إصدار اجلدول 

 للحصص
    

 

 

7 
لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط أو يهتم 

      الرياضي الداخلي يف املدرسة

 

تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتماما كبرياً  8
    وتدعمه مبيزانيات كافيه
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9 

ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني 
الرياضي على بطوالت للمدرسة يف النشاط 

 اخلارجي
    

 

 

إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف  تعاونت 10
      تنظيم مهرجانات رياضية

 
11 

يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي 
اخلارجي للمدرسة وحيضروا لتشجيع الطالب 

 أثناء مشاركتهم خارج املدرسة
    

 

 

 

12 
إدارة املدرسة معي عند مشاركات  تعاونت

    املدرسة يف النشاط الرياضي اخلارجي
  

 
13 

 

يويل أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي 
اهتماما كبرياً وحيرصوا على احلضور لتشجيع 

 أبناءهم يف املشاركات اخلارجية
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 الستبانة الطالب خبري تربويحتكيم ( عرض نتيجة  5) امللحق رقم 
 

 احملرتم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سعادة الدكتور / األستاذ /
 وبعد ، ، ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 جيري الباحث دراسة ضمن متطلبات مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة يف الرتبية
" تقويم النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نوان بع

 نظر المعلمين والطالب "
 

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من  إىلويهدف البحث 
 : وحيتوي االستبيان على وجهة نظر املعلمني والطالب ،

نوع املدرسة ـ نوع مبىن املدرسة  الصف ـ-ـ املدرسة  ( اختياري) االسم  : البيانات األساسية : الً أو 
 . املالعب الرياضية املتوفرة –الصاالت الرياضية املتوفرة 

 : االستبيان هي حماور : ثانياً 
 . أسباب تتعلق مبنهج الرتبية البدنية والنشاط الرياضي : لو احملور األ

 . أسباب تتعلق باملعلم : الثايناحملور 
 . أسباب تتعلق باإلمكانيات : احملور الثالث

 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي : احملور الرابع
آمل منكم التكرم بإبداء مرئياتكم حول االستبانة من حيث انتماء الفقرات للمحور وكذلك من 

 . أي اقرتاح ترونه مناسباً  أوللمحور حيث وضوح الصياغة والتعليق املقرتح الذي ترون إضافته 
 ، ، ، كم واهلل حيفظكمتعاونشاكراً لكم حسن 

 الباحث
 عبدالعزيز بن حضريي العروي

 د/ مساعد بن ناصر العلياين:  االسم
 أستاذ العلوم احلركية املساعد:  التخصص

 كلية الرتبية الرياضية يف جامعة امللك سعود  : العمل
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 تتعلق باحملتوىل / أسباب و احملور األ
 

 

 م

 
 العنصر

 وضوح االنتماء للمحور
 العبارة

 
املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

 ينتمي
ال 

 ينتمي

 

 واضحة
غري 

 واضحة
 

1 
تراعي أهداف حمتوى الرتبية البدنية والنشاط 

      الرياضي خصائص منو الطالب

 

2 
  تتاح أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي

      جلميع الطالب

 

3 
أهداف حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

      سهلة وميكن حتقيقها

 
 

4 
يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط 

للطالب يف درس الرتبية البدنية والنشاط 
 الرياضي

     

 

5 
 حيتوي حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي

      حديثةعلى مفاهيم 

 

6 
أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

      مرتابطة

 

7 
حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي قدمي 

     وحيتاج جتديد
غري مناسبة 

 للمحور
 

تعجبين األساليب احلديثة يف تدريس الرتبية  8
      البدنية والنشاط الرياضي
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9 
 الرتبية البدنية والنشاط الرياضييليب حمتوى 

      رغبايت

 

10 
يعطيين حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 

      الفرصة للقيادة
 

 

11 
تساعد األساليب احلديثة يف تدريس حمتوى 

الرتبية الرياضية والنشاط الرياضي على اكتشاف 
 املواهب الرياضية

     

 
12 

 

املتبعة يف تنفيذ األنشطة تساهم األساليب 
الرياضية باملدرسة يف إقبال الطالب على ممارسة 

 النشاط الرياضي هبا
     

 

13 
يتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل درس 

      على حده
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 احملور الثاين / أسباب تتعلق باملعلم

 العنصر م
 املالحظات العبارة وضوح االنتماء للمحور

 واالقرتاحات
ال  ينتمي إن وجدت

غري  واضحة ينتمي
 واضحة

 

يهتم معلم الرتبية البدنية بدرس الرتبية البدنية  1
    والنشاط الرياضي باملدرسة

  

 
2 

يوجد معلمني يف املواد األخرى يتأخروا يف 
اخلروج من الفصل يف احلصة السابقة لدرس 

يسبب  الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مما
تأخري يف النزول للملعب ويثري غضب معلم 

 الرتبية البدنية

   

  

 

3 
جيامل املعلم بعض الطالب خالل ممارسة 

    النشاط الرياضي باملدرسة
  

 

4 
يعطي املعلم الطالب فرصة للغسيل بعد هناية 

 ممارسة النشاط الرياضي
   

  غري مناسبة
 للمحور

 

5 
الطالب مع معلم البدنية يف إخراج  تعاوني

    النشاط الرياضي مبظهر مجيل
  

 

6 
جيامل املعلم يف اختيار الطالب املشاركني يف 

    النشاط اخلارجي للمدرسة
  

 

 
7 

املعلم ال يصعد للفصل إلحضار الطالب 
وبالتايل حتدث عدم النظام أثناء نزول الطالب 

 للملعب
   

  
 

 
 

 

8 
اهتمام معلمي املواد األخرى يف ضعف 

تعويض ما فات من الدروس مينعين من 
 املشاركة يف النشاط الرياضي باملدرسة
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9 
تؤثر ممارسة النشاط الرياضي سلباً على 

    حتصيلي الدراسي
  

 

أخجل من ممارسة بعض احلركات الرياضية   10
    يف اجلمباز كالدحرجة

  

 

الرتبية البدنية بطوالت رياضية بني ينظم معلم  11
    الفصول باملدرسة

  

 

 احملور الثالث / أسباب تتعلق باإلمكانيات
 

 
 

 م
 

 العنصر
  العبارة وضوح االنتماء للمحور

املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

 ينتمي
ال 

 ينتمي
 

 واضحة
غري 

 واضحة
 

توفر مساحات كافية ملمارسة النشاط الرياضي  1
      باملدرسة

 

2 
يوجد وسائل تعليمية تستخدم يف دروس 

      الرتبية البدنية والنشاط الرياضي
 

3 
تتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط الرياضي 

      باملدرسة
 

يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي  4
      باملدرسة

 

5 
تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات 

      أساسية درس الرتبية البدنية
 

يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة  6
      النشاط الرياضي

 

يوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة بعد  7
      ممارسة النشاط الرياضي
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يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية يف  8
      املدرسة

 

9 
مناسب لعدد عدد املعلمني باملدرسة غري 

 الطالب
 

    
غري مناسبة 

 للمحور
 

10 
يوجد طالب حلفظ النظام خالل ممارسة 

      النشاط الرياضي

يساعد عدد الطالب املوهوبني على ممارسة  11
     النشاط الرياضي باملدرسة

ال يتطلب 
وجود 

املوهبة حىت 
ميارس 
 النشاط

 
 

12 
خوف الطالب من اإلصابات يف ظل عدم 

توفر أخصائي خمتص باإلصابات جيعل 
  الطالب ال ميارسوا النشاط الرياضي باملدرسة

     

  

13 
عن شراء مالبس رياضية ظرويف املالية تعيقين 

      ملمارسة النشاط الراضي
 

 بنوع النشاط املمارس يف املدرسة احملور الرابع / أسباب تتعلق
 

 
 

 م
 

 العنصر
 العبارة وضوح االنتماء للمحور

 

املالحظات 
 واالقرتاحات
 إن وجدت

 

 ينتمي
ال 

 ينتمي

 

غري  واضحة
 واضحة

 

1 
هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الرياضي الداخلي 

    وختصص له ميزانية كافيه
  

 

2 
لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط أو يهتم 

    الرياضي الداخلي يف املدرسة
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3 

تنظيم مسابقات  حترص إدارة املدرسة على
رياضية منوعة للفصول يف النشاط الرياضي 

 باملدرسة
   

  

 

يشارك معلمو املدرسة الطالب يف ممارسة  4
    النشاط الرياضي باملدرسة

  

 

5 
يويل معلم الرتبية البدنية النشاط الداخلي 

    باملدرسة جزء كبرياً من وقته
  

 

6 
مهرجانات رياضية هتتم إدارة املدرسة بتنظيم 

    داخل املدرسة
  

 

7 
تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتماما كبرياً 

    وتدعمه مبيزانيات كافيه
  

 
8 

ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني 
على بطوالت للمدرسة يف النشاط الرياضي 

 اخلارجي
   

  

 

9 
إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف  تعاونت

    تنظيم مهرجانات رياضية
  

 
 

10 
يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي 

اخلارجي للمدرسة وحيضروا لتشجيع الطالب 
 أثناء مشاركتهم خارج املدرسة

   
  

 
11 

يهتم املعلم بالنشاط الرياضي اخلارجي وحيرص 
البطوالت على املشاركات اخلارجية يف 
 املدرسية املختلفة

   
  

 
12  

يويل أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي 
اهتماما كبرياً وحيرصوا على احلضور لتشجيع 

 أبناءهم يف املشاركات اخلارجية
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 استبانة املعلم ( 6) امللحق رقم 
 احملرتم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / معلم الرتبية البدنية : املكرم األستاذ

 وبعد ، ، ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 بني يديكم استبيان لدراسة ضمن متطلبات مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة يف الرتبية

طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة " تقويم النشاط الرياضي لدى بعنوان 
 نظر المعلمين والطالب "

 

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من  إىلويهدف البحث 
 : وحيتوي االستبيان على وجهة نظر املعلمني والطالب ،

ـ عدد سنوات اخلربة ـ املؤهل العلمي ـ نوع املدرسة ـ  ( اختياري) االسم  : البيانات األساسية : الً أو 
 . نوع املبىن ـ عدد احلصص ـ تكليفات يف اإلدارة

 : االستبيان هي حماور : ثانياً 
 . أسباب تتعلق مبحتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي:  لو احملور األ .1

 . أسباب تتعلق بالطالب : احملور الثاين .2
 . أسباب تتعلق باإلمكانيات : ور الثالثاحمل .3

 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي : احملور الرابع .4
علماً بأن مجيع اإلجابات الواردة  ، وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، آمل منكم التكرم بإبداء رأيكم

 . يف هذا االستبيان سرية ولن يتم استخدامها إال لألغراض العلمية فقط
 سلفاً على تفضلكمونشكركم 

 ، ، ، وتقبلوا حتيايت وتقديري
 

 الباحث/ عبدالعزيز بن حضريي العروي
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 : آمل التكرم فضالً بإتباع ما يلي
 . الرجاء قراءة العبارات بدقة قبل أجابتك عليها .1

 . أمام اخلانة املناسبة واليت متثل إجابتك ( √) الرجاء وضع عالمة  .2
 . وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، أمام كل عبارةآمل عدم وضع أكثر من عالمة  .3

 
 : البيانات األساسية

 
 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( : . اختياري) االسم 

 
 □سنة فأكثر  16    □ سنة 15 – 9     □سنوات  8-1 :  عدد سنوات اخلربة

 
 □أخرى      □ماجستري         □بكالوريوس    □دبلوم :      املؤهل العلمي

 
 □أهلية           □حكومية  :         نوع املدرسة

 
 □ أخرى          □مستأجر         □حكومي :       نوع مبىن املدرسة

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  . عدد احلصص

 
 ( : أذكرها) من إدارة املدرسة  أوتكليفات إضافية سواء من إدارة الرتبية والتعليم 

1-   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
 

2-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ل / أسباب تتعلق باحملتوىو احملور األ
 

 م

 
 العبارات

 
 

أو 
جداً 

رية 
ة كب

درج
ق ب

اف
 

أو 
برية

ة ك
درج

ق ب
اف

 
أو 

سطة
متو

جة 
بدر

فق 
ا

 
أو ال 

يفة
ضع

جة 
بدر

فق 
ا

 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 جداً 

      . تراعي أهداف حمتوى الرتبية البدنية خصائص منو الطالب 1
      حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي غري واضح بالنسبة يليعترب  2

ترتكز األهداف يف حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي على  3
 اجلانب املعريف فقط

     

      يليب حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي رغبات الطالب 4
      قدرات الطالب الرياضيحمتوى الرتبية البدنية والنشاط  ناسبي 5

يعطي حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي الفرصة للطالب  6
 للقيادة خالل ممارسة النشاط الرياضي

     

      حيتوي حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي على مفاهيم جديدة 7
      تعترب أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مرتابطة 8

أحرص على التنويع باستخدام باألساليب احلديثة بتدريس الرتبية  9
      البدنية والنشاط الرياضي

      تتاح أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي جلميع الطالب 10

تساعد األساليب احلديثة يف حمتوى الرتبية الرياضية والنشاط  11
      الرياضيةالرياضي على اكتشاف املواهب 

      يتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل وحدة دراسية على حده 12
      يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط للطالب 13
      تتنوع أساليب التقومي خالل األنشطة الرياضية باملدرسة 14
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 احملور الثاين / أسباب تتعلق بالطالب
 

 م

 
 العبارات

 
 

أو 
فق 

ا
جداً 

رية 
ة كب

درج
ب

 
أو 

برية
ة ك

درج
ق ب

اف
 

أو 
سطة

متو
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
يفة

ضع
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 جداً 

يف  يفضل معظم الطالب األنشطة األخرى على النشاط الرياضي 1
      املدرسة

األنشطة الرياضية ليست مهمة لتكوين العالقات اإلنسانية بني  2
      الطالب

املعلمني معي من خالل حضور الطالب متأخرين ضعف بعض  3
      للملعب عند تنفيذ درس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي يف املدرسة

      يفضل بعض الطالب لعب كرة القدم فقط يف النشاط الرياضي 4
      جيد النشاط الرياضي االهتمام من اجملتمع املدرسي 5
      أثناء الدرس جللب االنتباه لهتصدر من بعض الطالب فوضى  6

عائقاً أمام اجلدية يف تنفيذ النشاط الرياضي  يقف عدم حتفيزي 7
 باملدرسة

     

8 
خياف بعض الطالب على معدالهتم مما جيعلهم يعزفوا عن ممارسة 

   النشاط الرياضي باملدرسة
   

      الطالب غري ملمني بالتنظيم واإلدارة الرياضية باملدرسة 9

يوجد عدم اهتمام للطالب من معلمي الرتبية البدنية يف املراحل  10
      الدراسية السابقة خالل ممارستهم للنشاط الرياضي

11 
تتاح الفرص للطالب للتخطيط لدرس الرتبية البدنية والنشاط 

   الرياضي
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 احملور الثالث / أسباب تتعلق باإلمكانيات

 م

 
 العبارات

 
 

أو 
رجة

 بد
افق

  
جداً 

رية 
كب

 
أو 

برية
ة ك

درج
ق ب

اف
 

أو 
سطة

متو
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
يفة

ضع
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 جداً 

      تتوفر مساحات كافية ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة 1

يوجد أجهزة تقنية حديثة تستخدم يف دروس الرتبية البدنية والنشاط  2
      باملدرسة الرياضي

      حديثة ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة تتوفر أجهزة 3
      يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي باملدرسة 4
      تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات أساسية 5
      يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة النشاط الرياضي 6
      ممارسة النشاط الرياضييوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة بعد  7

يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية قبل وبعد ممارسة النشاط  8
      الرياضي يف املدرسة

أحرص على وجود طالب حلفظ النظام خالل ممارسة النشاط  9
      الرياضي

خيشى بعض الطالب كثرياً من عدم جماراة زمالئهم يف النشاط  10
      الرياضي

11 
الطالب من اإلصابات يف ظل عدم توفر أخصائي خمتص  خوف

    باإلصابات جيعل الطالب ال ميارسوا النشاط الرياضي باملدرسة
   

12 
يوجد نقص يف األمور املالية لدى بعض الطالب تسبب عدم 

قدرهتم شراء مالبس رياضية مما يعيق ممارستهم للنشاط الرياضي 
 باملدرسة
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الطالب أن ارتداء املالبس الرياضية وممارسة النشاط  يعتقد كثرياً من 13
      الرياضي يقلل من شخصيتهم

      تساعد اللياقة الصحية الطالب على ممارسة النشاط الرياضي 14

يعتقد بعض الطالب أن مشاهدة بعض املالبس الرياضية يتعارض  15
      مع معتقداهتم الدينية

 

 بنوع النشاط املمارس يف املدرسة احملور الرابع / أسباب تتعلق

 م
 

 العبارات
 

 

أو 
جداً 

رية 
ة كب

درج
ق ب

اف
 

أو 
برية

ة ك
درج

ق ب
اف

 

أو 
سطة

متو
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
يفة

ضع
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 جداً 

      هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الداخلي وختصص له ميزانية كافيه 1
      رياضية داخل املدرسة هتتم إدارة املدرسة بتنظيم مهرجانات 2

حترص إدارة املدرسة على تنظيم مسابقات رياضية منوعة بني  3
      الفصول يف النشاط الرياضي

      يشارك معلمو املدرسة مع الطالب يف ممارسة النشاط الرياضي 4

تويل إدارة املدرسة النشاط الداخلي اهتماما عند إصدار اجلدول  5
      للحصصاملدرسي األسبوعي 

لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط الرياضي الداخلي يف أو يهتم  6
 املدرسة

     

      تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتماما كبرياً وتدعمه مبيزانيات كافيه 7

ختصص املدرسة جوائز للطالب احلاصلني على بطوالت للمدرسة  8
   يف النشاط الرياضي اخلارجي

 
 

 

  

     إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف تنظيم مهرجانات  تعاونت 9
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 رياضية

يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي اخلارجي للمدرسة وحيضروا  10
 لتشجيع الطالب أثناء مشاركتهم خارج املدرسة

     

إدارة املدرسة معي عند مشاركات املدرسة يف النشاط  تعاونت 11
      الرياضي اخلارجي

12 
يويل أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي اهتماما كبرياً وحيرصوا 

 على احلضور لتشجيع أبناءهم يف املشاركات اخلارجية
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 استبانة الطالب ( 7) امللحق رقم 
 

  احملرتم . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  عزيزي الطالب

 وبعد ، ، ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 بني يديكم استبيان لدراسة ضمن متطلبات مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة يف الرتبية

النشاط الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من وجهة " تقويم بعنوان 
 نظر المعلمين والطالب "

 

تقومي النشاط الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية من  إىلويهدف البحث 
 : وحيتوي االستبيان على وجهة نظر املعلمني والطالب ،

ـ الصف ـ املدرسة ـ نوع املدرسة ـ نوع مبىن املدرسة ـ  ( اختياري) االسم  : البيانات األساسية : الً أو 
 . الصاالت الرياضية املتوفرة ـ املالعب الرياضية املتوفرة

 : االستبيان هي حماور : ثانياً 
 . أسباب تتعلق مبحتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي : لو احملور األ .1

 . أسباب تتعلق باملعلم : الثايناحملور  .2
 . أسباب تتعلق باإلمكانيات : احملور الثالث .3

 أسباب تتعلق بنوع النشاط الرياضي : احملور الرابع .4
علماً بأن مجيع اإلجابات الواردة  ، وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، آمل منكم التكرم بإبداء رأيكم

 . ال لألغراض العلمية فقطيف هذا االستبيان سرية ولن يتم استخدامها إ
 

 ، ، ،  وتقبلوا فائق حتياتــــــــــي
 

 الباحث/ عبدالعزيز بن حضريي العروي
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 : آمل التكرم فضالً بإتباع ما يلي
 . الرجاء قراءة العبارات بدقة قبل أجابتك عليها .1

 . أمام العبارة املناسبة واليت متثل إجابتك ( √) الرجاء وضع عالمة  .2
 . وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، أكثر من عالمة أمام كل عبارةآمل عدم وضع  .3

 
 

 : البيانات األساسية
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( : اختياري) االسم 

. . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . املدرسة

. . . . . . 
 

 شرعي □   طبيعي □ : الثاين الثانوي      □ل الثانوي و األ :  الصف الدراسي
 

 □أخرى     □ شرعي            □طبيعي :       الثانوي الثالث
 

 □أهلية       □حكومية :        نوع املدرسة
 

 □مستأجر   □حكومي  :    نوع مبىن املدرسة
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 ل / أسباب تتعلق بمحتوى المنهجو المحور األ

 م

 
 العبارات

 
 

أو 
جداً 

رية 
ة كب

درج
ق ب

اف
 

أو 
برية

ة ك
درج

ق ب
اف

 
أو 

جة 
بدر

فق 
ا

سطة
متو

 
أو ال 

يفة
ضع

جة 
بدر

فق 
ا

 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 ً  جدا

تراعي أهداف حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي خصائص منو  1
      الطالب

      تتاح أنشطة الرتبية البدنية والنشاط الرياضي جلميع الطالب 2

أهداف حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي سهلة و ميكن  3
      حتقيقها

يتم الرتكيز على تقومي املستوى املهاري فقط للطالب يف درس الرتبية  4
 البدنية والنشاط الرياضي

     

      مفاهيم حديثة حيتوي حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي 5
      تعترب أجزاء حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مرتابطة 6

األساليب احلديثة يف تدريس الرتبية البدنية والنشاط تعجبين  7
      الرياضي

      يليب حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي رغبايت 8
      يعطيين حمتوى الرتبية البدنية والنشاط الرياضي الفرصة للقيادة 9

تساعد األساليب احلديثة يف تدريس حمتوى الرتبية البدنية والنشاط  10
      الرياضي على اكتشاف املواهب الرياضية

تساهم األساليب املتبعة يف تنفيذ األنشطة الرياضية باملدرسة يف  11
      إقبال الطالب على ممارسة النشاط الرياضي هبا

      يتم تقومي مستوى الطالب يف هناية كل درس على حده 12
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 احملور الثاين / أسباب تتعلق باملعلم
 

 م

 
 العبارات

 
 

أو 
جداً 

رية 
ة كب

درج
ق ب

اف
 

أو 
برية

ة ك
درج

ق ب
اف

 
أو 

سطة
متو

جة 
بدر

فق 
ا

 
أو ال 

يفة
ضع

جة 
بدر

فق 
ا

 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 ً  جدا

يهتم معلم الرتبية البدنية بدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي  1
      باملدرسة

2 
يف يتأخر بعض املعلمني يف املواد األخرى يف اخلروج من الفصل 

احلصة السابقة لدرس الرتبية البدنية والنشاط الرياضي مما يسبب 
 تأخري يف النزول للملعب ويثري غضب معلم الرتبية البدنية

  
   

      جيامل املعلم بعض الطالب خالل ممارسة النشاط الرياضي باملدرسة 3

الطالب مع معلم البدنية يف إخراج النشاط الرياضي مبظهر  تعاوني 4
      مجيل

جيامل املعلم يف اختيار الطالب املشاركني يف النشاط اخلارجي  5
      للمدرسة

يتأخر املعلم يف الصعود للفصل إلحضار الطالب وبالتايل حيدث  6
 عدم النظام أثناء نزول الطالب للملعب

     

اهتمام معلمي املواد األخرى يف تعويض ما فات من مينعين عدم  7
      الدروس من املشاركة يف الرتبية الرياضية و النشاط الرياضي باملدرسة

      تؤثر ممارسة النشاط الرياضي سلباً على حتصيلي الدراسي 8
      يف اجلمباز أخجل من ممارسة بعض احلركات الرياضية كالدحرجة 9

      الرتبية البدنية بطوالت رياضية بني الفصول باملدرسةينظم معلم  10
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 احملور الثالث / أسباب تتعلق باإلمكانيات
 

 م

 
 العبارات

 
 

أو 
جداً 

رية 
ة كب

درج
ق ب

اف
 

أو 
برية

ة ك
درج

ق ب
اف

 
أو 

سطة
متو

جة 
بدر

فق 
ا

 
أو ال 

يفة
ضع

جة 
بدر

فق 
ا

 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 ً  جدا

      الرياضي باملدرسةتتوفر مساحات كافية ملمارسة النشاط  1

يوجد وسائل تعليمية تستخدم يف دروس الرتبية البدنية والنشاط  2
      الرياضي

      تتوفر أجهزة حديثة ملمارسة النشاط الرياضي باملدرسة 3
      يوجد ميزانية خمصصة للنشاط الرياضي باملدرسة 4

5 
يف درس تتوفر األدوات البديلة يف عدم وجود أدوات أساسية 

   الرتبية البدنية
   

      يوجد دورات مياه كافية للغسيل بعد ممارسة النشاط الرياضي 6
      يوجد غرف لتبديل املالبس باملدرسة بعد ممارسة النشاط الرياضي 7
      يوجد عمال لصيانة األجهزة الرياضية يف املدرسة 8

الرياضي يوجد طالب حلفظ النظام خالل ممارسة النشاط  9
      باملدرسة

10 
ال أمارس النشاط  عدم توفر أخصائي خمتص باإلصابات جيعلين

   الرياضي
   

تعيقين ظرويف املالية عن شراء مالبس رياضية ملمارسة النشاط  11
      الرياضي
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 بنوع النشاط الممارس في المدرسة المحور الرابع / أسباب تتعلق
 

 م
 

 العبارات
 

 

أو 
جة  

بدر
فق 

ا
جداً 

رية 
كب

 
أو 

برية
ة ك

درج
ق ب

اف
 

أو 
سطة

متو
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
يفة

ضع
جة 

بدر
فق 

ا
 

أو ال 
فة 

ضعي
جة 

بدر
فق 

ا
 جداً 

هتتم إدارة املدرسة بالنشاط الرياضي الداخلي وختصص له ميزانية   1
 كافيه

     

لياء أمور الطالب مبتابعة النشاط الرياضي الداخلي يف أو يهتم  2
      املدرسة

3 
املدرسة على تنظيم مسابقات رياضية منوعة للفصول  حترص إدارة

   يف النشاط الرياضي باملدرسة
   

يشارك معلمو املدرسة الطالب يف ممارسة النشاط الرياضي  4
      باملدرسة

يويل معلم الرتبية البدنية النشاط الداخلي باملدرسة جزء كبرياً من  5
      وقته

      مهرجانات رياضية داخل املدرسةهتتم إدارة املدرسة بتنظيم  6

تويل املدرسة النشاط اخلارجي اهتماما كبرياً وتدعمه مبيزانيات   7
 كافيه

     

ختصص إدارة املدرسة جوائز للطالب احلاصلني على بطوالت  8
 للمدرسة يف النشاط الرياضي اخلارجي

     

9 

إدارة املدرسة مع اجلهات األخرى يف تنظيم مهرجانات  تعاونت
 رياضية
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يهتم معلمو املدرسة بالنشاط الرياضي اخلارجي للمدرسة وحيضروا  10
      لتشجيع الطالب أثناء مشاركتهم خارج املدرسة

يهتم املعلم بالنشاط الرياضي اخلارجي وحيرص على املشاركات  11
      البطوالت املدرسية املختلفةاخلارجية يف 

يويل أمور الطالب النشاط الرياضي اخلارجي اهتماما كبرياً  12
      وحيرصوا على احلضور لتشجيع أبناءهم يف املشاركات اخلارجية

 

 
 

 





