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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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اقع الرياضة املدرسية لبعض مدراس مدينة الخمس   و
            

  

                                )* ( فتحي رجب همل

                                                    : املقدمة ومشكلة البحث                  

تعتبررا رياضة ررد رية هرراد نرر  رياساررد ررهةهرراد ييةااررد رياضة رراد ري رره ماررا رب  ليضمررة ركتتاررة  ررابررا ي  ررا   ةاات ررة            

  رررت ريررراة  ارياةمرررةن ريتةى رررد  ارررا ريا رررت  ررر    رررتل  ر ؤرررة  رياضة ررر ها 
ا
رياضة ررراد ريت رررل  ارك  ورررة  ا ارع رررؤة ة

  ت حةجةن ريعصا ريذي ععيش  اه  
ا
ا ة يه    آثة   ماةباد ا ابمةف تفعال آياةن ريعال ات ررلضاف  رر  ارع ؤة ة

 اة  ررعو د رياضة اد رية هاد ري ه تعتبا  رر  جا ررد ريلهررةعل ريفعةيررد يتبررلض  اتاياررد ري ة رريحب ا  ل مررة ت ررا  

رزب ي تال اذ  اصد ري قةء اريتلرصررل ارك ررة ةب اتاررةى  ر وبررارن اتع ررا ريعررةىرن رياررةاد اتاهررا تة يت قارر  تررل 

 فسررررر ه ااجرررررةرع  يتا اررررر ما آ رررررد رك  رررررارف  ارررررة تعرررررلى برررررةي فت   رررررا   ف رررررتا ا  رررررا  ارررررتاعتا ا  ةصرررررد ا ب  ررررر  

  (     15( )14 ةة  ضة اد    ريتا  رياضة  ه.    )ريتعة ف   اه  ب ريتال اذ تا  اهت قة

 بعلر ررل تترررثا ريتع اااررد ي عا اررد ت  ررت ااررةىة رياضة رراد ريتاباررد(  ارر    ب   1997ايوررحا    رر    اررة )                              

 ب ارر  رياة اررد ريتاباررد  رر ،  تعررة  ب ماررا ايررذر ارإل بة ررةنا ريت ااررذا ريرر ، ا ريررة  ا  تاتررة  رر   تعررةىة

  رياة اررد ريتاباررد  ع ررا   ررةرى  ااررة ماررا ى رهرراد  اح ررد  ررل  رر  ريت ااذ  صةعص  ت م  ةها
ا
    ررةرىر

ا
   ت اررة

ا
 جاررةر

 رإل بة ررةن ذيرر  اض رر  رية هررد ا ررة ب ىر ررل   رريلياةن  رر  مت ا رره ا ررة ارجاررةن  رر  برره مقررل   ررة  ت م  ةها باة

                         (  8:16)     .  تع اااد ااهةعل ا جتزة ا ىارن  ال ا   

 ريتقررة   ررة  يعا ررد ررهةسرر ه ر ةررا  رية هرراد رياضة ررد رب (2016)  حةثا  اة ريقةى  ا  ص ف  رحاررةاضذاا 

 تال اررذ   ررل  هةهررة تتارره رية هرراد رياضة ررد ييةااررد رياضة رراد ا ريررة ةعا  تررا  رر  ايع تررة رياضة رر ه رياررةرب  رر 

  رر   ضة رراة مصررا    ب  رر  ماك رره ريررذي ري اضرر    ررا ررااررا ي  فررل ر و ررلرن ا ررت   ررا تعاررل حارر  ريررةر   ا

                 .اريقة ضررد ريةاياررد ر ةة ررل  رر  بررالىف اتاثاررل رية هرراد ريلي اررد ري ت اررةن ب ررةء  رر  ت ررةتا قررة بررة زر ري ررتقال

(4  :15)                 

 ب ت اا    ،  ريتاباررد رياضة رراد ت ررت ز    ررةرى رياييررد رية هرراد    (2001اضاي  ص ف  ري ةم    اة )

ارياييررد ر وة جاررد ري ررة ةة ببة ررد ر بة ةإمررة قاررل  قررار  ريعاررل بررةي ،   رر   له ررةن ريتع ررااا اذيرر  يتررل حا  ررا  

اح ررد رماةباررد ا عةيررد ي اةحرره. ااررة  ب ت فاررذ ريرر ،  م تررةب  اررا  ا اررد تقررلضا  صررةحاد ا  ررتااة بةإل ررة د  اررا  

ريتقررررلضا رييمررررةت  ري رررره تاررررا  يعا ررررد  ررررة   ررررة ت قرررر   رررر   تررررةرف  اهررررل د  رررر  ر و ررررد ا ررررة ريعلقررررةن ري رررره ارجترررر  

 (4:  9  ت اا    ،  ريتاباد رياضة اد. )

ارياضة ررررد رية هرررراد نرررر  ريعاررررلى ريفقرررراي  رررر  تثقارررر  رريفررررة  اريورررراة  اتررررايا ما  رررر   ررررال  ررعورررر د رياة اررررد    

اريعا ررررررد ر ةاااررررررد اريتفة اررررررد يات ا ررررررلر   ررررررلايا ما   ررررررل   ف ررررررتا  ا ج ررررررة تا احاررررررةإما ري وصرررررراد ياسورررررريلر 

ر ةررررا ريررر ثا ارهرررر ثاة   رررلري حب صرررة ةحب م فعررررلب   ف رررتا اض ررررة لب  ايرررة ما . اتعاررررل   ررر  ت ررررؤات ريسورررة  

 (15  :  3)اق  ريفارغ ارا  ة  ريتة رن رياضة اد    رجل ريت ة س ريواض   

اتتاثررل  تااررد رياضة ررد رية هرراد  رر    مررة ريقلر ررة ررهةهرراد ي تثقارر  رياضة رر ه بافتل رره ريوررة ل يبة ررد   

 ثاررد تفايرري  اض ررد ريقة ررةة ياة هررد   ارى ر ؤتات  ا ريارحل ريتع اااد ر وت فد ا ا   ثا  إ مررة تعررة  باثةبررد  
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رياضة ررررد با ت رررر    لر تررررة اتلجتةإمررررة ا رر ررررا ريررررذي  ت ررررا  بتلهررررات قة ررررةة ريوررررة اد ر ؤاةتحامررررد ي اضة ررررد  رررر  

 (  4 :  2ر ؤتات هلرء   ا   تل  ريتااض   ارياةد  ا   ا   تل  ري ة  د ريعةياد.        )  

  ررا ات عا رياضة د رية هرراد برعورر  مة ر       
ا
 تة ررة ا ررلثار

ا
بةيقررة رن ريتعررةىة ي تال اررذ ا اذيرر   رك تقررةءوت فررد ىا ر

ا رر ررررا ريرررررذ  مزضررررة  ررررر   ريتابررررلي تررررةىف ا لجرررره اضارررررة   ت رررر  قارررررةىة  لت ررررد يتررررذر ريعارررررل  تايرررررلي يبل مررررة عوررررة  

  يلياةن رياضة د رية هاد بة تاة تة جررزء  رر  ريعا اررد ريتع اااررد ا حارر   ب هاةهررد ريتع رراا إمررةف راررا   ررةرى 

 ا اتعة رية هد  حة ريله ةن ريتابلضد ري ى تيهئ ريفاصررد   ررة  ريتال اررذ 
ا
 ارجتاة اة

ا
 ا  قاة

ا
 ا ق اة

ا
ريتال اذ بة اة

         ال  ررتررةرف ريتابلضررد ري ررى تعاررل  ررا  ررلتمة اري ررى ت ررتاة    ررف مة  رر  ر ؤتاررت. ر وبارن ريتعةىة  كا وةف

(1    :49  ) 

 رارر   مDijol Alain    (1994)ديجوو أ ن  اضرراي 
ا
 ب   ررا ريقررةعاحب بةيعا اررد ريتع اااررد  ب ت ررعلب ىرعاررة

ىاب ت قاقترررةا ااررررة رب   عا رررد  رررة حققتررره رية هررررد  ررر   ترررةرفا ا رررة يررررا مت قررر ا ا عا رررد ريعلقرررةن ري رررره حةيررر 

ريع ررا ممارره ريتعرراف   ررا ريورركالن ري رره عورررن  ررال  ت اارر  ري ررةن  ريتابلضررد هررلرء بةيس رراد ي اة هررد ا ثررة   ا 

ي صرررفلف رية رهررراد  ا ح رررى ي فصرررل  رية رهررراد ري ررره تعارررل بمرررة ثرررا تررررت  ررتاارررد ررابرررا بةيس ررراد ي ت اارررذ   رررل  

ريررررر قص  ا ريقصرررررل   ررررر   اال رررررد رإلجرررررارءرن ري ررررره تعرررررل  ت قاررررر   ررترررررةرف ريتابلضرررررد ريل رررررل دا ا عا رررررد  اجررررره

                                                 (16:  11)  ررتةرف.

 رياة ارردا ريتاباررد ى  ) حارر   رر  رية هرراد رياضة ررد ارقررت   ررا ريلقررلف   ةايررد  رر   وررب د ريا رر  بررازن اقررة

 .رية هاد رياضة د ا علقةن  وكالن  اا بةإل ة درإل بة ةن(  ررعو دا

 - :الدراسة هدف   

 .ر واس  ةم د  ةر  ياعض  رية هاد   رياضة د ارقت   ا ريتعاف - 1    

 رية هاد. رياضة د ا علقةن  وكالن  تا   ا ريتعاف     2 - 

 :البحث تساؤ ت

  ةم د ر واس؟  ةر  ياعض  رية هاد   رياضة د ارقت تل  ة -١

 ر واس؟  ةم د  ةر   ياعض  رية هاد رياضة د ا علقةن  وكالن  تا ن   ة -٢

 البحث:مصطلحوات  

 الرياضة املدرسية    

  رررر  ى   ريتاباررررد رياة اررررد اريسوررررة      
ا
ا ررررة ب  ريررررةر   ا"نرررر  ريسوررررة  رياضة رررر ه ريررررذي مررررتا ىر ررررل رية هررررد  تاررررثال

  ررررررررررررا ريسوررررررررررررة  ر وررررررررررررة    بمررررررررررررةف ت ااررررررررررررد ري اةقررررررررررررد رياة اررررررررررررد اريتررررررررررررة رن ر ةاااررررررررررررد ي تال اررررررررررررذ".                                    
ا
                    رية هررررررررررررد  تاررررررررررررثال

  (13  :129)  

 الدراسات السابقة:                     

  ثررا اجتررد  رر  ري ررال  ي ررتقال رياضة رراد ريتاباررد  ررةىة  تااررد بع ررلرب ) م 1997( ( 5) النهوار حوامم دراسوة  -

 . آبةتما

  اررا ااررذي  ا آبررةتما  ثررا اجتررد  رر  ري ررال  ي ررتقال رياضة رراد ريتاباررد  ررةىة  تااررد  عا ررد    : الدراسوة هودف

 رهرر اة د رياةحرر  ا  ررة ا ري ررال   ثررا بلجتررد ذيرر  ا قة  ررد رر ررا   ريررلرى رية رهرراد بررة   بررحب ريررةىة تررذف  لقررت

 ريتاباد ا ريعاياد ري اد ن  ى رهاد (  لرى     10)   تت ا 
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 .  ارياضة اةن ا ريع ل  ا ريف اد ريتاباد ا رإل ا حزمد ري اد ا ر ؤاار اة ا ريتة ضخ  ا ررحاةء ا ريةم  ارياضة اد  

 ريعة د ريثة لضد يال    ل    اياةء     (  264)  ا         :الدراسةعينة  

 ري اررد : م رر  ااررة   رآلبررةء  ثررا اجتررد  رر  ري ةيررا ي ررتقال  تاا مررة ح ررا رية رهرراد ريررلرى  : تاتيررا  النتواج  اهو   

 %ر ؤاار اررة ا9.9  % رياضة رراةن   ا%  10.5 رإل ا حزمررد ري اررد ا% 10 9.ريتررة ضخ  ا% 14 ريةم  ا%  4 14.  ريعاياد

  ا 4.5%ريع ررل  ا 5.7%ريف اررد ريتاباررد ا 9.2% ررحاررةء 3.9
ا
 ي  ررال  ايةيس رراد   8.6%    رياضة رراد ريتاباررد ا  حررار

    رياضة اد ريتاباد جةءن
ا
 .     6 .5 % بس اد رر حا ريااز  م ة

  (  بع لرب  ى رهد ت  ا اد يلرقت رياضة د رية هاد بةايد ريبلض  .2007( )  7)   غان  على سكرا   دراسة -

ريتعاف   ا ارقت رياضة د رية هرراد  بةايررد ريبلضرر   رر   ررال   ريتعرراف   ررا ررتررةرف اريرر ،     :   هدف الدراسة  

 ارإل بة ةن ريةىمد اريبواضد ارإلىر ة رية هاد ا اجه ريسوة  اريتقلضا  . 

 :   ري ،  ريلصف  ا   املنهج املستخدم 

 يةيا .  126 ع ا ا لجه تاياد  ضة ادا ا ةى    93:  ا    ا    عينة الدراسة 

ت قرر   ةعررة  رياضة رر هريتاباررد رياة اررد  ب  اة هررد ريسوررة   ا ع مرره: متف   ررل  رر  ري ررال  رياة هررحب   نه  النتاج 

صرر ا قررل  ي ااة هررحب ات مررى ري اةقررد رياة اررد ا ارتفررة  ريع اررحب اريررلجتحب   ررا  ب  رر  مقررل  بررةيت  ا  ي ايمررةب 

ريتابارررد رياضة ررراد ا ارررةيس رآلبرررةء ا اارررة  ب ريال رررا  جهها رررل  ا ع مررره   رررةء  اث رررحب يتايرررةن ريترررة يس بةيب ارررةن 

ا اك ترررل   رإلىر ة رية هررراد برتاارررد  رية سررر ه رياضة ررر هاررىارن اررجتررزة رحرررا   ةهررراد يت قاررر   ترررةرف ريسوررة  

 رياررةع ريتاباد رياة اد ا ا ة  اجلى ب ةقد تقلضااد يبل ت ااذ ي تعاف   ا  قة ر ريتقة  ريذ   حازف  ا ر ؤررة  

 اريتة  .  

  ( بع ررررررلرب ى رهررررررد تقلضااررررررد يلرقررررررت رياضة ررررررد رية هرررررراد  ررررررا  ررررررل 2008( ) 10)   م سوووووود  محموووووود عبوووووواس دراسووووووة -

 ريتلجتةن ر ةةمثد ي ت لضا بةايد رإل ة رن ريعاياد ريت ةة . 

تقلضا ارقت رياضة د رية هاد بةايررد رإل ررة رن ريعاياررد ريت ررةة  رر   ررال  ريتعرراف   ررا ررتررةرف   :  هدف الدراسة

 اري ،  اريع ا اريتع ا ارإل بة ةن ارإلىر ة رية هاد اريتقلضا  .

 : ري ،  ريلصف  .    املنهج املستخدم

 ت ااذ .  69 ع ا ا لجه تاياد  ضة اد ا ا ةى    56:  ا    ا    عينة البحث

:  ب ريت لضا  ا بار ج رياضة د رية هاد ت ة ة ريتال اررذ   ررا ريتاةمررة اركبتبررة  اضزضررة  رر  قررة رإما    نه  النتاج 

رإلبةر ارررد ا رررة  ةإما ريعق ارررد ا اررترررةرف ريعا ارررد ب ةجرررد رارررا  زضرررة  ررر  ريت رررلضا  ررر   قة   مرررة ررترررةرف ريررر فس 

اد   ا ت قا  يالحةإمة  ا  ة ررد ر ؤتاررت رإل ررة رت  ا ااررة ر ةاااد ا ارياييد رية هاد ك ت ة ة رياضة د رية ه

 ب ريرررة ا ريرررةىي  رررا  ارررة  رياضة رررد رية هررراد  رررعا  اك ما رررا رارررا ري رررتل  ريقارررل   ررررا ريرررة ل رياتفرررت ي فررراى 

 بةايد رإل ة رن.   

  ى رهررد   لر مررة تلصرراةن يت  ررحب 2007 ررة   Morgan & Hans  (12 ) م رجووا  وهايسوو     دراسووة -

ريتابارررد رياة ارررد بةيرررةر   ركبتةرعارررد  ررر    ثرررل   ة هرررحب ريفصرررل  ا اقرررة ترررة   ت ررر  رية رهرررد رارررا ريتعررراف   رررا 

افرررةءة برررار ج ريتابارررد رياة ارررد  رررا ريرررةر   ركبتةرعارررد  ررر    ثرررل  ريصرررعليةن ري رررى تثترررا  ررر   رررال   بررراة  ة سررر ى 

ريترررة يس ا اقررة رهرررت ة  رياةحثررةب ريرر ،  ريلصرررفة ا اح ررتا    ا رررد ريا رر    رررا  ريفصررل    ررة ريقارررة  بعا اررد

 رررررة    ررررر   ةم رررررد  ارررررل هرررررةاز اض رررررز بإهرررررتارياة ا ا احهرررررت ة  رياةحثرررررةب  هرررررتاة ة ركهرررررتباةب  لهرررررا د  ؤارررررت  189

ا اريت فاررذ  ريااة ةن ا ا ة    تا ري تةعج  ة  افررةءة رية هررحب ىر ررل بررار ج ريتاباررد رياة اررد  ررا ريقاررة  بررةيت  ا 
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ي ايمةبا اتلقت ري تةعج ا اتةبد ريتقة ضا ا اريتقااا ا ات    ريتاباد رياة اد ذرن  القد اثاقررد با ررتل  رية هررد 

  ا ارإلبتبة  ريب ا ا اركحتاةجةن يت د ريتع اا ر وةصد.  

 -:إجراءات البحث
 الدراسة: منهج .1

ة         
ا
 ريلصررف  رهررت ة  ريررةر   ريرر ،   يضمررةا ت رر ا ري رره اري  ررةةكن ا تررةر تة رية رهررد يااعررد  رر  ر  القرر

 يالعاد رتةرف رية رهد ر ةةياد. ري   
ا
  ثار

 الدراسة: مجتمع .2

  ر واس. ع مه ريتاباد رياة اد يةر   ريتع اا رإل ةرىي ا ريثة لي باةم د   ا   رية رهد  اتات   تال      

 العينة الدراسة: .3

 ع ررا ا ع اررد   )65ا ررةىتا ) ر واررسا رياة اررد باةم رردقة  رياةح  بإ تاة   ا د ريا       ع مرره ريتاباررد         

    ريذم  رهتاةبلر رىرة رية رهد   اتا ر تاة تا بةي اضقد ريعولرعاد  تاياد بة اد

 املجاأ املكايي:   .4

 ررةر   ريتع رراا رإل ررةرىي ا ريثررة لي بعررض ياباررة ار ررتا     رر    -تا  جارء تذف رية رهد     ةم د ر واررس        

 . ضمة 

 املجاأ الزمني:   .5

 .  2019 -  2018ريعة    جارءرن تذف رية رهد  ال  ت ا  تا         

 نداة البحث: .6

يارراا ريتعرراف   ررا ارقررت رياضة ررد رية هرراد  رر  اجتررد  ثررا  ع مرره ريتاباررد رياة اررد   اتررا ركهررتعة د برهرر اة د       

 ياعض  ة ر   ةم د ر واس , ب ا  تتبلب تذف      ااحب   ا ري  ل رآلت  : 

 ت ا    ا ريع ل ةن ريةمالرار اد اري ه تتبلب    ثالث  قارن . -القس  األوأ :

ارقت رياضة د رية هرراد  رر  اجتررد  ثررا  ع مرره ريتاباررد رياة اررد  يرراعض توتال   ا قاة  اتقااا   -ريق ا ريثةع  :

(  اررة ة, 49 ررة ر   ةم ررد ر واررسا تررا   ررةرىتة اصرراةر مة   ررا صررل ة  قاررة  ياكرران ريثال رر  اقررة ت ررا     ررا )

  ا  ر ةةا  ريتةياد:

 .رن(  اة  8اريذي  ت ا    ا )ى   ريتاباد رياة اد   –ارقت رياضة د رية هاد :  ر ةل  ررا  

 .رن(   اة  10, ت ا    ا )ررعو د –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  ريثةع   :

 (   اة رن.       9رإل بة اةن, ت ا    ا )  –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  ريثةي   :

 (   اة رن.        4  تل  ريسوة , ت ا    ا ) –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  رياربت  :

 (   اة رن.     3ريت  ا , ت ا    ا ) –ارقت رياضة د رية هاد   ر ةل  ر وة س : 

 (   اة ة . 15رياضة د رية هاد, ت ا    ا )   وكالن ا علقةن  ر ةل  ري ةى  :

اييورررااب بسترررةعج   اارررد ىقاقرررد قرررة  ريةر هرررةب بةهرررت ةر   قارررة  ياكررران ريثال ررر  رربعرررةى ي جةبرررد  ررر  ريفقرررارن 

 ان :
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 ( 1الجدوأ رق  )

اقع الرياضة املدرسية من وجهة نظر معلمي التربية البدنية   اختبار نلفا للصدق والثبات لألسئلة نتاج   و

 لبعض مدراس مدينة الخمس 

 

 السؤاأ ت
مت سط درجات  

 املقياس
 مؤشر الثبات  مؤشر الصدق  تباين املقياس

اقع الرياضة املدرسية  1  0.747 0.364 2.659 20.840 درس التربية البدنية -و

اقع الرياضة املدرسية  2  0.706 0.522 2.879 20.644 األيشطة -و

اقع الرياضة املدرسية  3  0.704 0.595 2.735 20.729 اإلمكانيات -و

اقع الرياضة املدرسية  4  0.723 0.561 2.485 20.605 محت ى النشاط -و

اقع الرياضة املدرسية  5  0.672 0.325 1.986 20.893 التخطيط -و

 0.748 0.355 2.896 20.627 املدرسيةمشكالت ومع قات الرياضة   6

 0.772 قيمة اختبار نلفا العام  

 

  

 (2جدوأ رق  ) 

اقع الرياضة املدرسية من وجهة نظر معلمي التربية البدنية  لبعض  بأُبعاد  مت سط إجابة املبح ث   و

 مدراس مدينة الخمس 

 الرني الساجد  النسبة املئ ية  املت سط املرجح 

ًسه     55.33 %-  33.00 % 1.66إلى      1.00من   
ُ
   ت

ًسه  بدرجة محدودة    77.33%-   55.33 % 2.32إلى      1.66من  
ُ
 ت

ًسه  بدرجة كب رة    100%-   77.33 % 3.00إلى      2.32من  
ُ
 ت

 

 العرض والتحليل اإلحصائي للبيانات 

:  
ً
 الت ميع التكراري لخصاجص نفراد عينة الدراسة    نو 

  :املؤهل .1

%  رررر  32.31( ري ترررةعج ر وةصررررد بتلزيرررت ريعا رررد  رررر  حاررر  ريلتررررل حاررر   ارررة  ب  ررررة ع ررربته 3مارررحب ر ؤرررةا   قررررا )

 %.  67.69بي اة ب ا  ع اد ريذم  يةمما ريةب ل       جاةا  ريعا د ريا لثد تا    حا    تةىة ريابةيل ضل ,
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 (  3جدوأ رق  ) 

 ي ضح ت ميع العينة من حيث املؤهل  
 

 النسبة % التكرار املؤهل 

 32.31 21 بكال ري س

 67.69 44 دبل م

 100 65 املجم ع

 

 

 
 

 ( يب   ت ميع عينة البحث من حيث املؤهل  1شكل ) 

  :الفئات العمرية  .2

%  ررر  56.25( ري ترررةعج ر وةصرررد بتلزيرررت ريعا رررد  ررر  حاررر  ريعارررا حاررر   ارررة  ب  رررة ع ررربته 4مارررحب ر ؤرررةا   قرررا )    

%  رر    ررارى ريعا ررد 31.25هرر د ا ااررة مالحررس  ب ع رراد  40 - 31 جاررةا  ريعا ررد ريا لثررد  رر  ريفيررةن ريعااضررد  رر  

 %  .12.50ه د ب ا  ع ا مة    50 -  41ه د, ا ي فيد        30 -  20يفيةن ريعااضد     تا ر

 (4جدوأ رق  ) 

 ي ضح ت ميع العينة من حيث الفئات العمرية

 النسبة % التكرار الفئات العمرية

 20.00 13 30  -  25من  

 21.54 14 40  -  30من  

 52.31 34 50  -  40من  

 6.15 4 50من       اكبر 

 100 65 املجم ع

 

بكلوريوس
32%

دبلوم
68%
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 ( يب   ت ميع عينة البحث من حيث الفئات العمرية2شكل )

 :  الخبرة -3

%  رررر  36.92( ري تررررةعج ر وةصررررد بتلزيررررت ريعا ررررد  رررر  حارررر  ر وبرررراة , حارررر   اررررة  ب  ررررة ع رررربته 4ماررررحب ر ؤررررةا   قررررا )

%  رر    ررارى ريعا ررد  ررة لر يررةمما 32.31هرر د ا ااررة مالحررس  ب ع رراد  20 جاررةا  ريعا ررد ريا لثررد يتررا  برراة تزضررة  رر  

%, ار وبرراة ررقررل  رر  21.54هرر لرن  ا ارر  ع ررا ما  10  -  5هرر د,   ررة  رر   ة رر   برراإما  رر   20  -  10 برراة  رر  

 %  9.23 ا د ه لرن   ة لر بس اد  

 (5جدوأ رق  ) 

 الحالة ا جتماعية  ي ضح ت ميع العينة من حيث 

 النسبة % التكرار الخبرة

 9.23 6 05اقل  من     

 21.54 14 10  -  05من  

 32.31 21 20  -  10من  

 36.92 24 20نكثر  من  

 100 65 املجم ع
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 الخبرة ( يب   ت ميع عينة البحث من حيث 3شكل )

 ثانيا: عرض ومناقشة تساؤ ت البحث.

  ةم د ر واس؟  ةر  ياعض  رية هاد  رياضة د ارقت تل  ة .1
 

 ( 6جدوأ )

 مح ر   األوأ: يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   درس التربية البدنية  -و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

 يًسه  بدرجة كب رة  %94.87 %14.21 0.40 2.85 البدنية التنمية البدنية للتالميذ يحقق درس التربية  1

 يًسه  بدرجة كب رة  %92.31 %18.90 0.52 2.77 يحقق درس التربية البدنية التنمية املهارية للتالميذ 2

 يًسه  بدرجة كب رة  %90.77 %21.04 0.57 2.72 درس التربية البدنية يرعى الفروق الفردية ب   التالميذ 3

 يًسه  بدرجة كب رة  %87.18 %18.75 0.49 2.62 يحقق درس التربية البدنية التنمية املعرفية للتالميذ  4

 يًسه  بدرجة كب رة  %87.18 %22.10 0.58 2.62 درس التربية البدنية ينمي القناعات ال طنية وا جتماعية للتالميذ  5

 يًسه  بدرجة محدودة  %74.36 %30.45 0.68 2.23 التربية البدنية يتناسب وإعداد التالميذ ال قت املخصص لدرس  6

7 
ال قت الخاص بدرس التربية البدنية كاف لتحقيق األهداف 

 املرج ة
 يًسه  بدرجة محدودة  67.69% 32.53% 0.66 2.03

8 
البدنية  مناسب لتحقيق األهداف  درس واحدة نسب عيا  للتربية

 مل ض عه 
 يًسه  بدرجة محدودة  64.10% 48.04% 0.92 1.92

 يًسه  بدرجة كب رة  %82.31 %12.47 0.31 2.47 الدرجة الكلية

( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس ررراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةرررل  6ر ؤررةا  )

, اضالحس     ال  ريس ا رييلضد ا ريتله  ر ة ةن   ب  جةبةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )م قرر  
ا
 اتاد ت ةزياة

% , ترررت  بعررة ذيرر  )م قرر  ى   94.87ااررا بس رراد ى   ريتاباررد رياة اررد ريت ااررد رياة اررد ي تال اررذ(  م تررل رياتاررد رر 

%, م ضمرررة بةياتارررد ريثةيثرررد )ى   ريتابارررد 92.31ريتابارررد رياة ارررد ريت اارررد ريتة ضرررد ي تال ارررذ(  ررر  رياتارررد ريثة ارررد ايس ررراد 

ى   ارحرررةة  هرررال اة  ي تابارررد )%, اقرررة جرررةءن ريعارررة ة 90.77رياة ارررد ماارررا ريفررراا  ريفاىمرررد برررحب ريتال ارررذ( بس ررراد 

% , ارب ريررا ي ري ررةعة 64.10رياة اد    ةها يت قا  ررتةرف يل ل ه(     رياتاد رر حاة  ايس رراد  يلضررد ب ارر  
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تا بة جررد ااحرراة ررةب توررحا  اررا )ى   ريتاباررد رياة اررد  -ارقررت رياضة ررد رية هرراد ي ة جررد ريب اررد ياعررة  ( اي  ررا ت ررا

  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل.

 ( 7جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   األيشطة  -و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

 يًسه  بدرجة كب رة %88.72 %19.11 0.51 2.66 يحقق النشاط الداخلي الفاجدة املرج ة منه  1

 يًسه  بدرجة كب رة %87.18 %23.11 0.60 2.62 يتيح النشاط الداخلي املمارسة الرياضية لغالبية تالميذ املدرسة 2

 يًسه  بدرجة كب رة %85.13 %27.71 0.71 2.55 تمارس الفرق الرياضية باملدرسة نيشطتها علي مست ى املدرسة 3

 يًسه  بدرجة كب رة %82.05 %30.53 0.75 2.46 تمارس الفرق الرياضية باملدرسة نيشطتها علي مست ى املدارس  4

 يًسه  بدرجة كب رة %79.49 %30.29 0.72 2.38 ي جد باملدرسة  فرق رياضية لأللعاب والرياضيات املختلفة 5

6 
تمارس الفرق الرياضية باملدرسة نيشطتها علي مست ى اإلدارات 

 التعليمية 
2.31 0.77 33.32% 76.92% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

7 
حج  األيشطة الرياضية التي مارسها الطالب علي مست ى اإلدارات 

 التعليمية مناسبا وكاف 
2.09 0.79 37.52% 69.74% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة

8 
يسمح للممارسة األيشطة الرياضية بعد انتهاء الي م هناك وقت 

 الدراسدي
2.08 0.74 35.41% 69.23% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

9 
حج  األيشطة الرياضية التي مارسها الطالب علي مست ى املدرسة 

 مناسبا وكاف 
2.06 0.70 34.17% 68.72% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

10 
حج  األيشطة الرياضية التي مارسها الطالب علي مست ى بعض  

 املدارس مناسبا وكاف
1.97 0.83 42.08% 65.64% 

يًسه  بدرجة 

 محدودة 

 يًسه  بدرجة كب رة %77.28 %18.01 0.42 2.32 الدرجة الكلية

 

 

( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس ررراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةرررل  7ر ؤررةا  )

, اضالحس     ال  ريس ا رييلضد ا ريتله  ر ة ةن   ب  جةبةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )م قرر  
ا
 اتاد ت ةزياة

% , ترت  بعة ذي  )م ا  ريسوررة  ريررةر    88.72ريسوة  ريةر    ريفةعةة رياجلة   ه(  م تل رياتاد ررااا بس اد 

%, م ضمررة بةياتاررد ريثةيثررد )تاررة   ريفررا  87.18رياة هد رياضة اد ياةيااد تال اذ رية هد(    رياتاد ريثة اد ايس اد 

حؤررا ررعورر د رياضة رراد  (, اقررة جررةءن ريعاررة ة% 85.13رياضة اد بةية هد  عو  مة       تل  رية هد( بس اد 

% , 65.64 ه  ة هتة ري ال        ررتل  بعررض ريررةر     ةهرراة ا ررةف(   رر  رياتاررد رر حرراة  ايس رراد  يلضررد ب ارر  ري

تا بة جرررد  رررةب تورررحا  ارررا ), ررعوررر د -ارقرررت رياضة رررد رية هررراد ارب ريرررا ي ري رررةعة ي ة جرررد ريب ارررد ياعرررة  ( ااحررراةت رررا

 اي  ا  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل.
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 ( 8جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 
اقع الرياضة املدرسية   اإلمكانيات  -و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

1 
التالميذ  يتناسب عدد معلمي التربية البدنية مع نعداد 

 باملدرسة 
 يًسه  بدرجة كب رة  78.97% 32.15% 0.76 2.37

2 
تتناسب املالعب املدرسية مع عدد تالميذ الفصل 

 ال احد في الحصة
 يًسه  بدرجة محدودة  75.90% 37.64% 0.86 2.28

3 
تتناسب املالعب املدرسية مع عدد تالميذ فصل   

 دراسي   في ذات ال قت 
 يًسه  بدرجة محدودة  60.51% 44.51% 0.81 1.82

4 
تتناسب املالعب املدرسية مع عدد تالميذ الفص أ 

 الدراسية في إ  واحد
 جدا يًسه  بدرجة كب رة 52.82% 52.20% 0.83 1.58

5 
تسمح املالعب املدرسية بتدريب نكثر من فريق رياضدي في  

 وقت واحد 
   تًسه   52.31% 46.41% 0.73 1.57

   تًسه   %51.28 %10.36 1.62 1.54 باملدرسة فني   نو مختص   لتخطيط املالعبي جد  6

7 
م زانية املدرسة تكفي  ملمارسة األيشطة  الرياضية  

 املختلفة 
   تًسه   45.13% 40.10% 0.54 1.35

8 
م زانية املدرسة تكفي لشراء األدوات واألجهزة الرياضية  

 للمدرسة
   تًسه   41.03% 44.89% 0.55 1.23

9 
م زانية املدرسة تكفي لشراء املالبس الرياضية للفرق 

 الرياضية باملدرسة 
   تًسه   39.49% 41.92% 0.50 1.18

   تًسه   %55.27 %25.08 0.42 1.66 الدرجة الكلية

 

( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس ررراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةرررل  8ر ؤررةا  )

, اضالحرررررس  ررررر   رررررال  ريس رررررا رييلضرررررد ا ريتلهررررر  ر ة رررررةن   ب  جةبرررررةن ريا رررررلثحب  ة ررررر  تورررررحا  ارررررا 
ا
 اتارررررد ت ةزيارررررة

% , ترررت  بعررة 78.97ياتاررد ررااررا بس رراد )م  ةها  ةى  ع مه ريتاباد رياة اد  ررت   ررةرى ريتال اررذ بةية هررد(  م تررل ر

%, 75.90ذيرر  )ت  ةهررا ريال ررا رية هرراد  ررت  ررةى تال اررذ ريفصررل ريلرحررة  رر  ر ةصررد(  رر  رياتاررد ريثة اررد ايس رراد 

, % 60.51م ضمة بةياتاد ريثةيثد )ت  ةها ريال ا رية هرراد  ررت  ررةى تال اررذ  صرر حب ى رهرراحب  رر  ذرن ريلقرر ( بس رراد 

 حزر اررد رية هررد تكفرر  يوررارء ريالبررس رياضة رراد ي فررا  رياضة رراد بةية هررد(   رر  رياتاررد رر حرراة   (اقة جةءن ريعاة ة

 ررةب , رإل بة اررةن -ارقررت رياضة ررد رية هرراد   ةعة ي ة جررد ريب اررد ياعررة% , ارب ريررا ي ري رر 39.49ايس رراد  يلضررد ب ارر  

تاك تتوحا  اا )  .( اي  ا  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل ا
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 ( 9جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   محت ى النشاط -و

 

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

2 
 الفرديةيهت  برنام  النشاط الرياضدي باأللعاب 

 الجمبام (  –) نلعاب الق ي 
 يًسه  بدرجة كب رة 78.46% 29.50% 0.69 2.35

3 
 يهت  برنام  النشاط الرياضدي باأللعاب الجماعية 

 ) كرة القدم ، السلة ، اليد ، الطاجرة ( 
 يًسه  بدرجة محدودة  68.72% 39.18% 0.81 2.06

1 
 واملضرب يهت  برنام  النشاط الرياضدي بألعاب الكرة 

 ) تنس ، تنس طاولة (
 يًسه  بدرجة محدودة  63.59% 45.13% 0.86 1.91

4 
 يهت  برنام  النشاط الرياضدي بألعاب الدفاع عن النفس 

 ) ج دو ، كارتيه ( 
   تًسه   38.46% 41.20% 0.48 1.15

 يًسه  بدرجة محدودة  %65.51 %35.12 0.69 1.97 الدرجة الكلية

 

( مارررحب ريتلهررر  ر ة رررةن  ارك  رررارف ريعارررة ي اريس ررراد رييلضرررد إلجةبرررةن  ا رررد رية رهرررد حرررل  ر ةرررل  9ر ؤرررةا  )

, اضالحررس  رر   ررال  ريس ررا رييلضررد ا ريتلهرر  ر ة ررةن   ب  جةبررةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )ممررتا 
ا
 اتاررد ت ةزياررة

% , 78.46((  م ترررل رياتارررد رراارررا بس ررراد ر ؤاارررةز  –با رررة ج ريسورررة  رياضة ررر ه بةريعرررة  ريفاىمرررد )  يعرررة  ريقرررلي 

ترررت  بعررة ذيرر  )  ممررتا با ررة ج ريسوررة  رياضة رر ه بةريعررة   ر ؤاة اررد ) ارراة ريقررة  ا ري رر د ا رياررة ا ري ررةعاة ((  رر  

%, م ضمرررة بةياتارررد ريثةيثرررد )ممرررتا با رررة ج ريسورررة  رياضة ررر ه بريعرررة  ريكررراة اري رررا  ) 68.72رياتارررد ريثة ارررد ايس ررراد 

ممررتا با ررة ج ريسوررة  رياضة رر ه بريعررة  ريررة ة   رر   (, اقررة جررةءن ريعاررة ة% 63.59سس يةايررد (( بس رراد تررسس ا ترر 

% , ارب ريرررا ي ري رررةعة ي ة جرررد ريب ارررد 38.46ريررر فس ) جرررلىا ا  ة تاررره ((   ررر  رياتارررد رر حررراة  ايس ررراد  يلضرررد ب اررر  

تا ,  ررررةب توررررحا  اررررا )  ك   تررررل  ريسوررررة   -ارقررررت رياضة ررررد رية هرررراد ياعررررة  ( اي  ررررا  جةبررررةن  ا ررررد رية رهررررد ت ررررا

 بةيبة ل.

 ( 10جدوأ )

 مح ر يب   املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في 

اقع الرياضة املدرسية   التخطيط –و

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الساجدالرني 

 يًسه  بدرجة كب رة %80.00 %33.59 0.81 2.40 هناك تنسيق ب   املدرسة  وإدارة النشاط باملنطقة التعليمية التابعة لها  1

 يًسه  بدرجة محدودة  %70.26 %42.04 0.89 2.11 هناك مشروعات وطنية ) رياضية ( تشارك فيها املدرسة  2

   يًسه   %37.95 %37.64 0.43 1.14 ت جد في مدرستك مركز تدريب  لبعض األيشطة الرياضية املختلفة  3

 يًسه  بدرجة محدودة  %62.74 %28.60 0.54 1.88 الدرجة الكلية

 

 



 2021العدد السابع                      الخمسنة لبعض مدراس مدي واقع الرياضة المدرسية

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
236 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                          

                                                                

 

( ماررحب ريتلهرر  ر ة ررةن  ارك  ررارف ريعاررة ي اريس رراد رييلضررد إلجةبررةن  ا ررد رية رهررد حررل  ر ةررل  10ر ؤررةا  )

, اضالحس     ال  ريس ا رييلضد ا ريتلهرر  ر ة ررةن   ب  جةبررةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا  اررا )ت ررة  
ا
 اتاد ت ةزياة

% , ترررت  بعررة 80(  م تررل رياتاررد ررااررا بس رراد تس ررا  بررحب رية هررد  احىر ة ريسوررة  بةي  قررد ريتع اااررد ريتةبعررد يتررة

%, م ضمررة بةياتاررد 70.26ذيرر  )ت ررة   ورراا ةن اي اررد )  ضة رراد ( توررة    ضمررة رية هررد(  رر  رياتاررد ريثة اررد ايس رراد 

,  ارب ريرررررا ي 37.95%ريثةيثرررررد )تلجرررررة  ررررر   ة هرررررت   اارررررز ترررررة ضا  يررررراعض ررعوررررر د رياضة ررررراد ر وت فرررررد( بس ررررراد 

تا بة جررد ااحرراة,  ررةب توررحا  اررا )ريت  ررا    -ارقررت رياضة ررد رية هرراد   يب اررد ياعررة ري ررةعة ي ة جررد ر ( اي  ررا ت ررا

  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل.

اقع تقيي   مدينة الخمس مدارس لبعض املدرسية   الرياضة و

 ( 11جدوأ )

اقع تقيي   مدينة الخمس مدارس املدرسية لبعض  الرياضة و

 

 املجوووووووووووووواأ  ت
املت سط  

 الحسابي

ا نحراف  

 املعياري 
 مست ى التطبيق  ال م  النسبي 

اقع الرياضة املدرسية  1   %82.31 0.31 2.47 درس التربية البدنية -و
ً
 عالي جدا

اقع الرياضة املدرسية  2  عالي  %77.28 0.42 2.32 األيشطة  -و

اقع الرياضة املدرسية  3  محدود  %65.51 0.69 1.97 النشاطمحت ى  -و

اقع الرياضة املدرسية  4  محدود  %62.74 0.54 1.88 التخطيط  -و

اقع الرياضة املدرسية  5  منخفض  %55.27 0.42 1.66 اإلمكانيات  -و

 محدود %68.62 0.47 2.06 الدرجة الكلية 

 

رية هرراد  رياضة ررد لرقررتي م احب     ال  ريااة ةن ريررلر ىة  رر  ر ؤررةا    ررالف  ب ريتلهرر  ريعررة  ربعررةى  

 ةم د ر واس  ةب بة جد "   ررةاى ", حارر  جررةءن ى   ريتاباررد رياة اررد بةيتاتيررا ررا    ةر  ياعض 

م ارررره   تررررل   %(ا77.28بةيتاتيررررا ريثررررةع  بس رررراد ) جررررةءن %(ا ااررررة مالحررررس  ب ررعورررر د82.31بس رررراد )

%(,  ا  حررار 62.75%( , ا بةية جررد رياربعررد جررةء ريت  ررا  بررلب ت رر ه )65.51ريسوررة  بررلزب ع رر ه ب رري )

 %(55.27رإل بة اةن بةيتاتيا رر حا ايس اد )

 ؟الخمس مدينة مدارس لبعض  املدرسية الرياضة ومع قات مشكالت نه  هي ما .2

 

 

 

 

 

 
 



 2021العدد السابع                      الخمسنة لبعض مدراس مدي واقع الرياضة المدرسية

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
237 HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                          

                                                                

 

   مح ر املت سط الحسابي وا نحراف املعياري والنسبة املئ ية إلجابات عينة الدراسة في  (يب  12جدوأ )

 مشكالت ومع قات الرياضة املدرسية 

 العبارات  ت
املت سط  

 املرجح

ا نحراف  

 املعياري 

معامل  

 ا ختالف

النسبة 

 املئ ية 
 الرني الساجد

1 
للممارسة نقص األدوات واإلمكانيات في مدرستك يعد عاجقا  

 النشاط الرياضدي املدرسدي
 يًسه  بدرجة كب رة  91.28% 19.66% 0.54 2.74

2 
إذا نصبحت التربية البدنية مادة رس ب ونجاح فهل يزيد ذلك 

 من إقباأ التالميذ علي األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة كب رة  86.67% 27.03% 0.70 2.60

3 
ونجاح فهل يزيد ذلك إذا نصبحت التربية البدنية مادة رس ب 

 من تشجيع ولي األمر  بنه عل ممارسة األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة كب رة  84.10% 26.32% 0.66 2.52

افق ولى األمر على مشاركة ابنه في النشاط الرياضدي املدرسدي 4  يًسه  بدرجة كب رة  %83.08 %24.70 0.62 2.49 ي 

 يًسه  بدرجة كب رة  %80.73 %30.16 0.73 2.42 األسب عي تكفي لتحقيق الغرض منها عدد دروس التربية البدنية  5

6 
يعد عدد املالعب القليلة باملدرسة عاجقا لك في تنفيذ برام  

 األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة محدودة  74.36% 39.44% 0.88 2.23

 يًسه  بدرجة محدودة  %73.33 %30.28 0.67 2.20 نظرة املجتمع ملدرس التربية البدنية ايجابية  7

8 
عدم اهتمام إدارة املدرسة بأهمية التربية البدنية يعد سببا في 

 عدم إقباأ التالميذ علي األيشطة الرياضية 
 يًسه  بدرجة محدودة  72.31% 73.15% 1.59 2.17

 يًسه  بدرجة محدودة  %70.83 %37.03 0.79 2.13 ينظر املجتمع ملدرس التربية البدنية نظرة متدنية  9

10 
هناك وقت متاح ملمارسة األيشطة الرياضية في ظل كثرة املناهج  

 الدراسية الحالية 
 يًسه  بدرجة محدودة  70.26% 38.55% 0.81 2.11

 يًسه  بدرجة محدودة  %68.21 %37.09 0.76 2.05 امل اعيد املخصصة لدروس التربية البدنية باملدرسة مناسبة 11

 يًسه  بدرجة محدودة  %67.69 %39.86 0.81 2.03 هناك وساجل مناسبة لإلعال  عن األيشطة الرياضية باملدرسة  12

13 
تلغي إدارة املدرسة حصص التربية البدنية في فترة ا ختبارات 

 النصفية و  النهاجية 
 يًسه  بدرجة محدودة  66.15% 44.97% 0.89 1.98

14 
الرياضية باملدرسة مع جدوأ الي م تتعارض ممارسة األيشطة 

 الدراسدي
 يًسه  بدرجة محدودة  65.64% 40.12% 0.79 1.97

افز ومكافآت عن الفرق الفاجزة باملدرسة  15    يًسه  %54.87 %48.54 0.80 1.65 تصرف لك ح 

 يًسه  بدرجة محدودة  %74.02 %12.72 0.28 2.22 الدرجة الكلية

( مارررررحب ريتلهررررر  ر ة ررررةن  ارك  رررررارف ريعارررررة ي اريس رررراد رييلضرررررد إلجةبرررررةن  ا ررررد رية رهرررررد حرررررل  12ر ؤررررةا  )

, اضالحررس  رر   ررال  ريس ررا رييلضررد ا ريتلهرر  ر ة ررةن   ب  جةبررةن ريا ررلثحب  ة رر  توررحا 
ا
ر ةررل   اتاررد ت ةزياررة

رية سررر ه(  م ترررل رياتارررد  ارررا ) قرررص ررىارن ارإل بة ارررةن  ررر   ة هرررت  تعرررة  ةعقرررة ي ااة هرررد ريسورررة  رياضة ررر ه 

% , ترت  بعة ذي  ) ذر  صا   ريتاباد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح  تل مزضة ذي   رر   قاررة  91.28ررااا بس اد  

%, م ضمررة بةياتاررد ريثةيثررد ) ذر  صررا   ريتاباررد 86.67ريتال اررذ   رر  ررعورر د رياضة رراد(  رر  رياتاررد ريثة اررد ايس رراد 

ل مزضة ذي     ت ؤات اا  رر ررا كب رره  ررل  اة هررد ررعورر د رياضة رراد( بس رراد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح  ت
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تصرررراف يرررر  حررررلر ز ا بة ررررئن  رررر  ريفررررا  ريفررررةعزة بةية هررررد(   رررر  رياتاررررد رر حرررراة   (, اقررررة جررررةءن ريعاررررة ة% 84.10

, ة هرراد  ورركالن ا علقررةن رياضة ررد ري  % , ارب ريررا ي ري ررةعة ي ة جررد ريب اررد ياعررة54.87ايس رراد  يلضررد ب ارر  

تا بة جد   ةب توحا  اا )  .( اي  ا  جةبةن  ا د رية رهد بةيبة ل  ةاىة  ت ا

 ا ستنتاجات:

 -ا ةب     تاتة  ةم   :  ري تةعجا   ةىر     تان تةف رية رهد    

ر تررررران ري تررررررةعج  ب ى   ريتاباررررررد رياة اررررررد م قرررررر  ريت ااررررررد ريتة ضررررررد اريعا اررررررد ي تال اررررررذ رك رب  ررررررةى ى ا  ريتاباررررررد  -

 .يت قا  ررتةرف رياجلة  تكف رياة اد  ك 

 رتتاة  بار ج ررعو د رياضة اد بةريعة  ر ؤاة اد اض ضمة    ركتتاة  رريعة  ريفاىمد  -

 .و د رياضة اد ر وت فد بةيةر   ة  اجلى  اراز تة ضا يألع -

 ذر  صا    ةىة ريتاباد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح ت ؤات اا  رر ا كب ه   ا  اة هد ررعو د رياضة اد .ن -

 ررررع  رإل بة ررررةن ريةىمررررد يررررة ر   اررررة مررررلثا بةي رررر ا   ررررا ريوررررة اد ركماةباررررد  رررر   رعورررر د رياضة رررراد ) ريسوررررة   -

 ريسوة  ر وة   ( .    –ريةر     

 -الت صيات :

 رررر  ررهررررال اد  رررر  ثالثررررد ى ا   ريررررة ا زضررررةىة  ررررةى ريررررة ا  ر وصصررررد ي تاباررررد رياة اررررد ب ارررر  ك تقررررل  ررررةى - 

  ررهال 

 . ريعال   ا جعل  ةىة ريتاباد رياة اد  ةىة  هل  ا اةح     ارحل ريتع اا ريعة  -

 زضةىة ركتتاة  بةريعة  ريفاىمد ا يعة  رية ة     ري فس   -

 ررت  ريررةر   بعررة ر  مررةء رياررل  رية رسرر ه ياة هررد ري ررال  ررعورر د رياضة رراد ر وت فررد ااااراررز تررة ضا ي فررا    -

 . رياضة اد رية هاد

  ريتعةاب  ت ركت ةىرن رياضة اد ر وت فد يتل حا ررىارن اررجتزة رياضة اد ر وةصد بةريعة  ر وت فد    -

 ريتاباد رياة اد احثما   ا زضةىة ركتتاة  باةىة ريتاباد رياة اد.  ى ا ماا تلجاه  ةماي ريةر   بعة   ياةء  -

 املراجع
(   تقرررلضا ررعوررر د ري البارررد بةيرررةر   ريثة لضرررد بةايرررد ريبلضررر  ا  هرررةيد  2018)  :  هرررال  رحارررة ريرررةما  -1

  ةج تحا  سول ة ا ريبلض . 

(   ريتاباررد رياضة رراد رية هرراد ) ىياررل  ع ررا ريفصررل  1994):    ررحب   ررل  ر وررلاا ا   اررلى  اررة ريفتررةح   ررةب -2

  .ريقةتاة    اريتاباد ريع ااد ( ا ري اعد ريثةيثد ا ىر  ريفكا ريعانة ا

(     رررررةن  ريتابارررررد رياة ارررررد ريعةصرررررا ا ىر  ريفكرررررا ريعانررررر  ا  2000)  :   رررررحب ر ورررررلا  اريورررررة    جارررررة  ريرررررةم  -3

    ريقةتاة .

  (   ارقت رياضة د رية هاد  ا ب    سول   2016) :  حةثا  اة ريقةى  ا  ص ف  رحاة -  4                               

 ارقررت  ررةاة ا آبررةتما  ثررا اجتررد  رر  ري ررال  ي ررتقال رياضة رراد ريتاباررد  ررةىة  تااررد "    (1997  :(رييمررة  حررةز  -5

 ا ر ةااررد ا  ررل  رياة اررد ريتاباررد ق ررا ا  ر و اجرر  ريتعررةاب   ا ررس ىا    رر  ا  ررتقا تة رية هرراد رياة اررد ريتاباررد

 .رياضةا ا هعلى  ري   ريتاباد جة عد   اد

(  ا رإلحصةء اركحتاررةكن ري ثاضررد اريت اارر  ا  ةي ررة ا  2000) :       اة ري ال  ا     ح حب ريعؤا    6                          

  سول رن ر ؤةء .
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 .  ى رهررررد ت  ا اررررد يلرقررررت رياضة ررررد رية هرررراد بةايررررد ريبلضرررر ا  هررررةيد  ( 2007  ) :رررررة ا   ررررا هرررركارب   ررررز    -7

  ةج تحا ا   اد ريتاباد رياضة اد  ي ا حب ا جة عد ريزقةزض  . 

 ا ريعررة ف  سورررف  كتاررد ا رياضة رراد ريتاباررد تررة يس  رر  ريا ررة "     (1997 ( :  حاررص   اررة    رر  -  8                          

   . رإلهك ة ضد

(   رتاةتررررةن حةمثررررد  رررر  تررررة يس ريتاباررررد رياة اررررد ارياضة ررررد  ري اعررررد رراارررر   2001) :  صرررر ف  ري ررررةم   -9                           

 . صا ىر  ريفكا ريعان 

ى رهررررد تقلضااررررد يلرقررررت رياضة ررررد رية هرررراد  ررررا  ررررل ريتلجتررررةن ر ةةمثررررد  م  ( 2008) :  لسرررر ى   اررررة  اررررة  -10

ا جة عررررد ي ا ررررحب ي ت ررررلضا بةايررررد رإل ررررة رن ريعاياررررد ريت ررررةة ا ريررررلتاا ريع مرررره ريررررةااا ا   اررررد ريتاباررررد رياضة رررراد 

 رإلهك ة ضد .    
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