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 ممخص البحث
استمل البحث عمى خمسة ابواب تضمن الباب االول المقدمة واىمية البحث والمشكمة واالىداف 
والفروض . اذ اصبحت التربية الرياضية في المدارس االبتدائية ضرورة ومعوقًا اساسيًا من 
معوقات حياة المجتمع وتطوره ومظيره من مظاىر الرقي التي تقاس بيا الشعوب والمجتمعات لذا 

ه الشريحة التي نريد ليا التمتع بالمياقة البدنية المتكاممة ليصبح عنصرًا نافعًا مؤىاًل لمعمل ان ىذ
 والبناء والمساىمة في خدمة المجتمع . 

ومن ىنا تكمن اىمية البحث بان التربية الرياضية بالمعنى العميق مسؤولية اساسية في مسار 
ا الموضوع يسد نقصا في حياة ىذه الفئة التمميذ الى مستوى افضل لتحقيق االىداف وان ىذ

العمرية وعده عالجًا لظاىرة الحاجة الى التربية الرياضية اليدف منو معرفة التربية واىميتيا في 
المدارس االبتدائية من وجية نظر المالك التعميمي ومعرفة توافر المستمزمات الضرورية الالزمة 

لثاني فتضمن الدراسات النظرية ، ماىية التربية النجاح درس التربية الرياضية واما الباب ا
الرياضية ودرس التربية الرياضية واىداف التربية الرياضية في المدارس االبتدائية والفئات العمرية 

 وواجبات معمم التربية الرياضية . 
نة اما الباب الثالث فتضمن منيجية البحث واجراءاتو الميدانية منيج البحث وعينة البحث المتكو 

 ( معمم ومعممة في المدارس االبتدائية وادوات البحث واستمارة االستبيان . 081من )
 اما الباب الرابع فتضمن عرض النتائج ومناقشتيا . 

 اما الباب الخامس فتضمن عمى االستنتاجات والتوصيات وكانت اىم االستنتاجات ىي : 
ضة باندفاع شديد باعتبارىا وسيمة وجد بان جميع التالميذ يحبون او يرغبون ممارسة الريا -0

 لمتسمية وتفريغ الشحنات واشباع ميوليم ورغباتيم . 

وجود الكادر المتخصص في ىذا المجال بوضح البرامج والخطط يحقق حالة من الوعي  -2
 والتعاون واالحترام واالخالص والوفاء والوالء وتصحيح مسار التعمم . 

 اما التوصيات فكانت : 
د مالك مختص في ىذا المجال في المدارس حتى اليسود الخطأ ووضع من الضروري وجو  -0

المفاىيمالخاطئ التي تضر بالتالميذ مستقباًل الن المالك المختص ىو القادر عمى الوصول 
 بيذه الشريحة الى بر االمان . 



عمى مشرفين االختصاص متابعة المدارس والوقوف عمى الجدول اليومي المتضمن ليذا  -2
ر االجيزة واالدوات ليم من ساحات وكرات وغيرىا ووجود المعمم المختص لخمق الدرس وتوفي

 االجواء المناسبة لممارسة المعب . 

 

 Abstract 

 
       This paper includes five section contains the introduction the 

importance of the problem and the goals . Sport education in the primary 

schools has become basic necessity in society , its development and one 

of the aspects of progress of peoples and societies so the physical fitness 

is very important for this group to be useful and qualified for the purpose 

of working building and contribution in the service of society the 

significance of this paper reveals that sport education in its deep meaning 

is a basic responsibility to make the pupil of best level and to achieve the 

demanded aims . this paper deals with sport education and its importance 

in the primary school from the teachers point of view and also availability 

of the basic requirements which contribute in the success of sport 

education lesson , the second section handles the theoretical studies , 

what are sport and sport education ? Are they science , art or profession ? 

this section deals also with the aim and purposes of sport education the 

third section consists of methodology of the paper its field procedures , 

research and sample of research which is composed of 180 teachers , both 

men and women whose age range between 6-8 years and from of question 

naira . the fourth section involves the findings and their discussion the 

fifth section includes the following deductions .  

1- All of the pupils like exercise of sports as being a means entertainment 

sports can realize the pupils tendencies and of their wills .  

2- Availability of specialized staff in this field Establishment of plans 

programs creates a state of knowledge , cooperation , respect , 

faithfulness and correction of the course of learning .  

Instructions :  

1- Availability of specialized staff in the primary schools is very 

important to prevent false concepts which cause injuries and 

deformities in the future .  

2- The specialized supervisors must observe schools and they must know 

the state of the class . Availability of the equipment and suitable areas 

is very significant in the filed of sport education .  

 
 
 



 الباب االول
 التعريف بالبحث 

 المقدمة واىمية البحث  1-1
اصبحت التربية الرياضية في المدارس االبتدائية ضرورة ومعوقًا اساسيًا من معوقات حياة     

والمجتمعات وتكشف المجتمع وتطوره ومظير من مظاىر الرقي والتقدم التي تقاس بيا الشعوب 
عن مدى رقييا وتقدميا والتربية الرياضية مظير حضاري لتحول شعوبيا الى شعوب محبو 
وصداقة وممارسة لمنشاط الرياضي عمى كافة مستوياتو والعمل عمى نشرىا الى كافة افراد 
المجتمع وعمى ىذا االساس ظيرت االنشطة الرياضية لكافة قطاعات الشعب ومنيا ىذه الفئة 

 لعمرية . ا
ولذا وعبر ىذا التحول من استراتيجية المدارس في المحافظة عن نفسو في كل بعد من ابعادىا 
في االىداف والوظائف وفي حجميا ودرجة ممارستيا واالندفاع نحو تحقيق االىداف وكان 

مجرد التحول والتطور في ممارسة الرياضة في المدارس االبتدائية ومنيا ىذه المرحمة فيي لم تعد 
مرآة تعكس واقع المجتمعات ، بل اصبحت التربية الرياضية في المدارس قوة حيو في تطور 

 المجتمع ونقمو الى حياة افضل . 
ان التربية الرياضية ودورىا في النشاط الرياضي في المدارس االبتدائية ماىو اال وسيمة     

شباع الغرائز المكبوتو لديو وكذلك يستطيع التمميذ من خالليا التمتع بالمعب وارضاء الذات وا
لقضاء الوقت وىو في الحقيقة لو جانب اخر يمكن ان يكون من الوسائل التربوية الالزمة لبناء 
جسم مرن ومتزن لمطالب من خالل الممارسة . لذا ان ىذه الشريحة التي تريد ليا التمتع بالمياقة 

 اء والمساىمة في خدمة المجتمع .البدنية الكاممة ليصبح عنصر نافع مؤىل لمعمل والبن
ومن ىنا تكمن اىمية البحث بان التربية الرياضية بالمعنى العميق مسؤولية اساسية في مسار 

 وصول التالميذ الى مستوى افضل لتحقيق االىداف . 
وبما ان لمطالب مسارات نمو جسميو واجتماعية ونفسية وعقمية يمكن ان توفرىا لو البيئة     

فييا. وبما ان التربية الرياضية ىي احدى المحركات الرئيسية لتحقيق ىذه المسارات  التي يعيش
والتي ليا مؤثر في صحة وسالمة التمميذ حاضرًا ومستقباًل لذا كان من الضروري المساىمة في 

 اعداد وتطوير البرامج المختمفة لطمبة المراحل االبتدائية الثالث االولى. 
 
 
 
 
 



 مشكمة البحث   1-2
ان درس التربية الرياضية ىو احد االركان االساسية التي تحرك الفرد لتحقيق ما يحتاجو المجتمع 
الذي يعيش فيو وكذلك الحفاظ عمى الصحة والسالمة من خالل ممارسة البرامج الرياضية لذا 
كان من الضروري اعداد وتطوير برامج خاصة ليذه الشريحة من المرحمة االبتدائية وخاصة التي 
يرغب التمميذ ممارستيا واالندفاع الييا وكان اختيار ىذا الموضوع ليسد نقصًا في حياة ىذه الفئة 
العمرية واعتباره عالجًا لظاىرة الحاجة الى الرياضة . لذا تكمن مشكمة البحث ىو تدني تنفيذ 

خالل المنياج الرياضي المعد ليذه الفئة العمرية في المدارس االبتدائية بصورة صحيحة من 
اىمال التالميذ اواًل واىمال درس التربية الرياضية واىميتو وعدم تطبيق مفرداتو والذي يؤثر عمى 

 مستوى التمميذ . 
 اىداف البحث  1-3

معرفة واقع درس التربية الرياضية واىميتو في المدارس االبتدائية من وجية نظر المعممين 
 والمعممات ليذه الفئة العمرية . 

مدى توفر المستمزمات الضرورية الالزمة النجاح درس التربية الرياضية في التعرف عمى 
 المدارس االبتدائية . 

معرفة دور واىمية درس التربية الرياضية في المدارس االبتدائية والوصل الى االىداف 
 المرسومة. 

 فروض البحث  1-4
اىميتو في ىذه المرحمة من عدم اىتمام المالك التعميمي بدرس التربية الرياضية لعدم معرفة 

 الدراسة . 

 عدم توفر االجيزة واالدوات الالزمة لتمشية درس التربية الرياضية ليذه الفئة العمرية . 

 رغبة التالميذ في ممارسة االنشطة الرياضية باندفاع وحب شديد . 

 مجاالت البحث  1-5
 -المجال البشري :1-5-1

ناحية الحبانية التابعة لمحافظة االنبار والبالغ عددىم  معممي ومعممات المدارس االبتدائية في
 ( معممة. 71( معمم و )001)
  -المجال المكاني : 1-5-2

 المدارس االبتدائية في ناحية الحبانية / محافظة االنبار . 
  -المجال الزماني :  1-5-3
 .  26/3/2100ولغاية  7/2/2100
 



 
 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والدراسات المشابية  -2
 الدراسات النظرية 2-1
 ماىية التربية الرياضية   2-1-1

" ىي جزء متكامل من التربية العامة وميدان تجريبي ىدفو تكوين المواطن الصالح الالئق من 
 (0ني" )الناحية البدنية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق ممارسة الوان من النشاط البد

والتربية الرياضية اصبحت عمم والعمم بمفيومو الحديث يساوي التجربة ) ميدان تجريبي ( يشمل 
 التكامل والتجريب واالختيار. 

درس التربية الرياضية : " ىو تمك الممارسات الرياضية االختيارية المنظمة والتي تطبق في 
لواحدة سواء بمفردىم او باالشتراك مع اوقات الحصة المدرسية ويشترك فييا تالميذ المدرسة ا

 (2ىيئة معممي المدرسة" )
 درس التربية الرياضية  2-1-2

قبل الدخول الى دراسة وتحميل درس التربية الرياضية عمينا ان نحدد وتقارب مراحل النمو في 
ير نمو مرحمة الدراسة االبتدائية فيناك نظريتان االولى تقول ان برنامج ىذه المرحمة يجب ان يسا

التالميذ اذ انيا متباينة وان مميزات كل مرحمة تختمف عن غيرىا وذلك لتعقد عممية النمو نفسيا 
وتعدد مظاىر التمميذ الجسمية والعقمية والخمقية في فترات نموه وىذا ما يؤثر عمى اختيار 

في االنتقال من التمارين البدنية وااللعاب الصغيرة والكبيرة وطريقة ادائيا وتدريسيا لذا يشترط 
تمرين الى اخر او من لعبة الى اخرى ان يكون متدرجًا وفقًا لخطة منتظمة حتى ال يصبح 
االنتقال فجائيًا فتقدم فيو الفائدة ويقل شوق التمميذ لمعمل اما النظرية الثانية فقد قسميا الباحثين 

تنتيي في سن الثانية عشر  الى مرحمتين المرحمة االولى وتنتيي في سن الثامنة والمرحمة الثانية
(3) 

وعمى الرغم من ان التقسيم يجمع التالميذ باعمار متقاربة اال ان ىناك اختالفات من حيث المياقة 
والقابمية الجسمية والفكرية والتي تظير بصورة جميو عند ممارستيم الفعاليات الرياضية كالركض 

ن ييتم المعمم بالتدرج في تعميم الفعاليات والقفز والرمي والحركات البسيطة المركبة وىنا يجب ا
والتمارين والحركات مبتدأ بالبسيط والسيل منيا مع مالحظة دقة في االنتقال والربط بحيث 

 بضمن استمرار تقويو العضالت ونشاط االجيزة الداخمية . 
-------------------------------------------------------- 

 0982 ترجمةحسنالسيدمعوض،كمالصالح،مكتبةاالنجموالمصرية،القاىرة( اسسالتربيةالبدنية) تشالرزليوس؛( 0)
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 .  47ص 0995 مصر،مركزالكتابممنشر،)  عبدالحميدشرف؛التربيةالرياضيةلمطفل(2)

 . 035ص 0980 الموصل، 0عباساحمدصالح؛طرقالتدريسممتربيةالرياضية،ج(3)
 اىداف التربية الرياضية في المدارس االبتدائية :  2-1-3

ان التربية الرياضية قيمًا بدنية واجتماعية وعقمية التتحقق بمجرد اشتراك التالميذ في المعب 
فحسب بل تتطمب توجييات خاصة معينة واختيار موفق لالىداف والتي تظير فعاليتيا من خالل 

تخداميا بصورة صحيحة عبر طرق تدريس راشدة لكي مواد المنيج وتطبيق خطط العمل واس
تسيل عممية اكتساب التالميذ القدرات البدنية والميارات الحركية التي يستفيد منيا بدنيًا وعقميًا 

 (0واجتماعيًا )
لذا كان من الضروري اختيار اغراض واضحة لمتربية الرياضية تحدد لممعمم االتجاه الذي يجب 

 االىداف التالية : ان يسير فيو التحقيق 
تاصيل المبادئ القومية والوطنية في نفوس التالميذ واذكاء حماسيم وتوجيو اندفاعيم لحب 

 الوطن وتعريفيم بمكتسباتو . 

تحقيق استمرار النمو المتكامل لمتالميذ عن طريق ممارستيم لمفعاليات وااللعاب الرياضية  
 وتوجيييم نحوه . 

بات المجتمع وتطمعاتو ليسيموا في تطوره وتقدمو وزيادة كفاءتو اعداد التالميذ وفقًا لمتطم
 االنتاجيو. 

 –تعميم التالميذ المبادئ االساسية لاللعاب والفعاليات وتطوير القابميات الجسمية ، كالقوة 
 المطاولة والسرعة وتحسين الدقة الحركية لدييم . 

لجو المناسب النماء خصائص التربية تحسين العالقات االجتماعية وتنمية روح العمل وتوفير ا
 كالشعور بالمسؤولية والتعاون والمحبو واالنتماء واالخالص لمجماعة . 

 (2( سنوات )8-6المرحمة العمرية ) 2-1-4
من حيث الجانب البدني تكون مقدرة التمميذ عمى التحمل ضعيفة ويشعر بالتعب القل مجيودًا 

نمو القمب والرئتين بالنسبة التي ينمو بيا حجم الجسم خاصو التعب البدني ويرجع ذلك الى عدم 
وىذا يتطمب من الوالدين ان يكون النشاط الرياضي الذي يعطي لمتمميذ من النوع الغير نحيف 

 وذلك حتى اليتعرض التمميذ الثار وخيمة تؤثر عمى اجيزتو الحيوية . 

ما يمنع من اعطاء التمميذ يبدأ في ىذه المرحمة تحسن التوافق العضمي العصبي فميس ىناك 
بعض الحركات الصغيره والتي تتطمب التوافق بين العضالت واالعصاب وىذا يساعد عمى 

 تحسن التوافق العضمي العصبي . 

-------------------------------------------------------- 
 .  031-029عبدالحميدشرف؛مصدرسبقذكره،ص( 0)



 . 75ص 0981 ،القاىرة،عالمالكتاب، 3محمدحامداالفندي؛العابالمرحمةاالولى،ط( 2)
يظل النمو الجسمي لمتمميذ بطيئًا نسبيًا فالمجيود الزائد يؤثر عمى عمميات النمو بالسمب خاصة 

 وان النمو في ىذه المرحمة يتميز بالبطيء . 

ضية التي يمارسيا الكبار فمن المقبول الطمبة في ىذه المرحمة يحبون كثيرًا ممارسة االنشطة الريا
ان يؤدي االب واالم مع ابنو بعض االنشطة ولكن بشرط ان تتناسب مع مستوى نضجيم مع 

 عدم المقاالة في االداء .

يميل التمميذ في ىذه المرحمة الى المنافسة ومن ىنا تكون النصيحة بان االنشطة الرياضية التي 
 ت او العاب مطاردة او مصارعة. يمارسيا ابناءىا عمى شكل تنافسا

 اما الجانب النفسي :

يكبر عالم الخيال الذي ينسخو التمميذ لنفسو والذي بدأ في المرحمة السابقة وال يجب عمينا كاولياء 
امور ان نسخر منو في ىذه الناحية ولكن تعمل عمى ارتباطو بالواقع تدريجيًا ودون ان يشعر 

يذه الظاىرة وربطيا بالواقع يمكن ان يكون عن طريق االنشطة باي تحفيز من جانب ولي االمر ل
فقد يتخيل نفسو احد االبطال المرموقين فنقدم لو نشاط يتمشى مع  –الرياضية المختمفة 

 استعداداتو وقدراتو ويظير فيو تفوقًا ظاىرًا . 

سعى الى معرفة اليزال محبًا لالستطالع ، يفضل ان يقدم لو الجديد من االنشطة الرياضية التي ي
 جوانبيا . 

 الجانب العقمي : 

 التركيز .. الخ ( التزال ضعيفة نسبيًا .  –االدراك  –القدرات العقمية العميا عنده ) االنتباه 

 يظير الميل الى القراءة والمعرفة . 

 ( : 0الجانب االجتماعي )

 يظير في ىذا العمر الميل الى احترام الكبار 

 يميل الى التعاون مع زمالئو 

 يحب العمل مع الجماعة 

 يجب االنتماء الى الييئات والمنظمات 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 . 37( عبدالحميدشرف؛مصدرسبقذكره،ص0)



 

 واجبات معمم التربية الرياضية  2-1-5
بالقميمة بحيث يمكن حصرىا فيي ال تقتصر عمى تدرسيو ان واجبات معمم التربية الرياضية ليس 

الدرس فحسب بل ابعد من ىذا اذ انو يساير تالميذه بصورة مباشرة وغير مباشرة لمواصمة مسيرة 
نموىم محاواًل بشتى الوسائل التربوية ان يرشدىم الى طريق مستقيم سوي ليواكبوا مجتمعيم في 

فييم ويبث المثل العميا بينيم فيتاثرون بشخيصتو ويقمدونو في مسيرة التطور مراقبًا لسموكيم فيؤثر 
اغمب االحيان اذ انو القدوة اماميم يالحظ تصرفاتيم وميوليم ورغباتيم في كل يوم . وان ييتم 
بزيو الرياضي خالل دروسو وان يشجع تالميذه ويحثيم بقدر االمكان عمى ارتداء الزي الرياضي 

ارين والفعاليات المالئمة لمدرس وقابميات التالميذ الحركية وان يتبع النظيف لتطبيق واختيار التم
طريقة التدرج في تدريب الفعاليات بحيث يتضمن االوضاع الصحيحة والمناسبة لمفعاليات قبل 
االنتقال الى الفعاليات والتمارين االكثر صعوبة ، وان يصحح الخطأ اول باول وان يكون مدرك 

يقة تدريسو لمتمارين الفعاليات وان اليكون شديد الحرص الى درجة كبيرة لالخطاء الشائعة في طر 
بحيث ال تصبح طريقة تدريسو مممو بداًل من ان تكون منعشو وان يكون تصحيح االخطاء 

 (0بطريقة سريعة وبميجو مشجعو وان ال يوجو اىتمامو لجماعو من التالميذ دون االخرين )

 
 

 الباب الثالث
 اجراءاتو الميدانية منيجية البحث و -3
 منيج البحث  3-1

من المعروف ان البحث يبدأ بمشكمة وان طبيعة المشكمة واالسئمة التي تسيرىا تتحكم في تحديد 
منيج البحث وادواتو المناسبة المستخدمة وبما ان ىذا البحث يبدأ بمشكمة لذا يمجأ الباحث الى 

 ال وىو المنيج الوصفي . المنيج االنسب والذي خاللو ان يصل الى الحقائق ا
 عينة البحث  3-2

تم اختيار عينة البحث من اجل الوصول الى اليدف المرسوم ومعرفة اىمية درس التربية 
الرياضية في المدارس االبتدائية لذا تم اختيار معممي ومعممات المدارس االبتدائية في الحبانية 

دائية لناحية الحبانية التابعة محافظة معمم ومعممة من المدارس االبت 081وقد شممت العينة 
 االنبار .   

 
-------------------------------------------------------- 
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 ادوات البحث  3-3
 العينة  -

 التجريو االستطالعية  -

 استمارات االستبيان  -

 المعالجات االحصائية  -

 اجراءات البحث  3-4
 استمارة االستبيان  3-4-1

( فقرة تضمنت جوانب عديدة وبعد 21عمل الباحث عمى تصميم استمارة استبيان تحتوي عمى )
عرضيا عمى الخبراء المختصين في مجال التربية الرياضية وتم تعديل طفيف عمى بعض فقراتيا 

 واضحت االستمارة عمى النحو التالي كما موضح: 
 اضية . اتجاىات التالميذ واندفاعيم في ممارسة االنشطة الري

 فوائد المعب لدى التالميذ . 

 المستمزمات وتوفرىا 

 صدق استمارة االستبيان  3-4-2
بعد بناء فقرات استمارة االستبيان واالعتماد عمى نتائج في التجربة االستطالعية تم عرض 
االستمارة عمى المختصين في ىذا المجال لمعرفة مدى صالحية الفقرات وابدى االساتذة 

 وتوجيياتيم بتعديل مايرونو مناسبًا. مالحظاتيم 
 ثبات االستبيان  3-4-3

( 01( من المعممين والمعممات مرتين وخالل )21ولثبات االستبيان تم توزيع االستمارة عمى )
ايام ثم وجدت معامل االرتباط بين االجابتين االولى والثانية ولذا كانت معامل الثبات المحتسبة 

 رجة ثبات عالية .( مما يدل عمى د85تساوي )
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الباب الرابع

 عرض النتائج ومناقشتيا : -4
 عرض النتائج  4-1

 (يبين اجوبة المعممين والمعممات والنسبة المئوية0جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية االجابة نوعًا ما النسبة المئوية االجابة ال النسبة المئوية االجابة نعم ت
1 151 111% - - - - 
2 141 93.7% - - 11 6.6% 
3 145 96.6% - - 5 3.3% 
4 11 6.6% 121 81% 21 13.3% 
5 111 73.3% 17 11.3% 23 15.3% 
6 142 94.6% - - 8 5.3% 
7 145 96.6% 2 1.3% 3 2% 
8 146 97.3% - - 4 2.6% 
9 18 12% 132 88% - - 

11 125 83.3% 5 3.3% 21 13.3% 
11 17 11.3% 127 84.6% 6 4% 
12 145 96.6% - - 5 3.3% 
13 141 93.3% 4 2.6% 6 4% 
14 136 91.6% 5 3.3% 9 6% 
15 138 92% 4 2.6% 8 5.3% 
16 144 96% - - 6 4% 
17 7 4.6% 139 92.6% 4 2.6% 
18 148 98.6% - - 2 1.3% 
19 145 96.6% - - 5 3.3% 
21 131 86.6% 9 6% 11 7.3% 



 
 (2جدول )

 وعدد المعممين والمعممات والنسب المئويةيبين المدارس 
 

 النسبة المئوية العدد اسم المدرسة  ت
 %011 02 عتبة بن غزوان  0
 %011 02 عكاظ 2

 %011 02 المجد  3

 %011 02 الغسانية  4

 %011 02 مالك الممك  5

 %011 02 السالم 6

 %011 02 الرياحين 7

 %011 02 الجنائن المعمقة  8

 %011 02 المختارعمر  9

 %011 02 بردى 01

 %011 02 ابن البيطار 00

 %011 02 اغادير  02

 %011 02 حنين  03

 %011 02 الصقور 04

 %011 02 الحبانية 05

 %011 081 المجموع 
 
 مناقشة النتائج  4-2

عمييا بعد المعالجات االحصائية والحصول عمى النسب المئوية لالسئمة االستبيان التي اجاب 
 الكادر التعميمي تم التوصل الى ما يمي :

كانت اجابات الكادر التعميمي لمسؤال االول )تؤمن اىمية التربية الرياضية لمتالميذ بيذا العمر ( 
( معمم ومعممة فكانت 051ولقد اجابة عمى ىذا السؤال جميع الكادر التعميمي البالغ عددىم )

الرياضة  لمتمميذ في ىذا العمر من حيث االندفاع %( وىذا دليل عمى اىمية  011النسبة )
والشغف بممارسة االلعاب الرياضية والتي يجب ان تكون متوازنو مع التمارين التي تنمي السرعة 



والتحكم بالجسم والطاقة والمرونة والتحمل في الواقع اثناء النشاط والحركة التي يقوم بيا التمميذ 
 يكون في النسب وفي درجة مساىمة الصفة .  تنمي جميع صفاتو الحركية والفرق

اما االجابة عمى السؤال الثاني ) من خالل ممارسة االلعاب يمكن توجيو تعميم التمميذ ( كانت 
%(نوعا ما وىذه االجابة تؤيد بان التمميذ من خالل 6.6%( نعم و)93.6االجابة بنسبة )

عب .وىذا دليل بان التمميذ يتعرف عمى الممارسة والمعب والتكرار يستطيع ان يتعمم ويتقن الم
االخطاء والتوجيو من قبل المعمم المختص وحب الرياضة يستطيع ان يتعمم ال بطريقة االمر 
وانما من خالل المعب يقول )بي بيوتر( ان الميارة اليدوية ىي درجة ميما كانت صغيرة او كبيرة 

و التحكم بالجسم في نفس الوقت البصر مع عمل اليد ا –التنسيق الحركي لمعين مع اليد 
والتنسيق الحركي لمجمل الجياز العضمي العظمي اذ اليد مع الرجل مع اجزاءىا وكذلك السمع 

 والبصر . 
اما االجابة عمى السؤال الثالث ) من الضروري وجود معمم مختص لتدريس مادة الرياضة ( 

وعي بان المعمم المختص يتعامل %( نوعا ما وىذا دليل ال3.3%( نعم و )96.6كانت االجابة )
مع اجسام بشرية ممكن من خالليا الكشف عن الموىوبين في كل لعبة ومراقبة نمو وتطور 
التمميذ وان وجود المعمم المختص يساعد في تعمم الميارة ودقتيا فعند اداء ميارة رياضية فكمما 

فان سرعة حركتو تكون اقل وىذه كان االداء سريع قمت الدقة واذا اراد التمميذ تنفيذ اداء دقيق 
الحالة تعكس االداء المياري فوجود المعمم او معممة االختصاص يساعد في استثمار وقت 

 الدرس بااللعاب الرياضية المفيده لتمميذ ومراعاة الفروق الفردية اثناء تادية التمارين . 
رس التربية الرياضية ( كانت اما االجابة عمى السؤال الرابع ) يمكن الي معمم او معممة تمشية د

%( نوعًا ما وىذا يؤكد بان البد ان يكون ىناك معمم 03.3%( ال )81%( نعم )6.6االجابة )
او معممة اختصاص ليذا الدرس والغرض تمشيتو وان في ىذه المرحمة العمرية يكون التمميذ في 

ل التالميذ بانشطة قد حركة مستمرة ، وعدم وجود الكادر المختص يؤدي الى ضياع الدرس واشغا
تكون غير مالئمة مع اعمارىم وكذلك عدم مراعاة الفروق الفردية اثناء السباقات فيما بينيم 

 واليمكن ايصال الفكره الى ذىن التمميذ . 
اما حول االجابة عمى السؤال الخامس ) امكانية توفر لدى المدرس ادوات خاصة بااللعاب 

%( ال و 00.3%( نعم و )73.3الرياضية ( لقد كانت االجابة عمى ىذا السؤال بنسبة )
%( نوعا ما وىذا يظير لنا بان توفر االجيزة واالدوات لدى المدارس مثل اجيزة المرجحو 05.3)

والكرات ومجاالت الركض عمييا تساعد عمى اندفاع التمميذ نحو ممارسة  والبساط االرضي
االنشطة الرياضية بشوق وحب وكذلك تكون محفزة لمتمميذ عمى االبداع واظيار الشجاعة من 
خالل الممارسة كما ) لذلك تكون الحالة النفسية والرغبة في العمل افضل عندما يتعامل مع 

 ج افضل ( . االجيزة واالدوات وتكون نتائ



اما االجابة عمى السؤال السادس )توجد في المدرسة ساحة مالئمة لمعمب ( كانت االجابة عمى 
%( نوعا ما وان ىذه النسبة الكبيرة دليل عمى افساح 5.33%( نعم و )94.6ىذا السؤال )

لساحة المجال امام التمميذ بالمعب والحركة وتييئة الظروف المالئمة اضافة يجب ان يتوفر في ا
عامل االمان والصحة وتجنب المخاطر حتى التكون عرضة لالصابات ومن خالليا تخوف 
التمميذ من ممارسة المعب وان يكون المجال واسع حتى التكون حركتو محدودة تقمل من اندفاعو 
نحو النشاط ) الن وجود مساحة معينة لجعل التمميذ يتعامل مع اداة والتحكم بيا والسيطرة عمييا 

 –رمييا  –لعبيا عاليًا تحريك الكرة بعيدًا عن الجسم  –التحرك بيا  –طبطبتيا  –مسكيا  –
 دحرجتيا . وجود معمم او معممة االختصاص لتصحيح االخطاء واالستفاده من الدرس .  –ركميا 

اما حول االجابة عمى السؤال السابع ) من الممكن تفريغ طاقات التمميذ الكامنة من خالل 
%( نوعًا 2%( ال )0.33%( نعم و )96.6اللعاب الرياضية ( كانت االجابة بنسبة )ممارسة ا

ما وىذا ان دل عمى شيء انما بدل بان الرياضة دورًا كبيرًا في دفع التمميذ لممارستيا وىو نجده 
في حركة مستمرة حتى عند الخروج من الدرس العادي نجده في ركض مستمر وخالل وجوده 

النشاط الرياضي والبدني لالنسان يتطمب دور القوة في كل عمل العضالت  داخل المدرسة ) ان
تحدث عممية تموينيا فيي تؤثر عمى سرعة الحركة وتمعب دورًا ميمًا في العمل الذي يتطمب 
تحماًل وميارة وىذا يتعمق بالسير والركض والقذف الذي يقوم بو التالميذ في عمميم اليومي اثناء 

 وتوفر البرنامج الخاص بيذه المرحمة .   وجودىم في المدرسة 

وعند االجابة عمى السؤال الثامن ) يحب التالميذ بشدة درس التربية الرياضية ( كانت اجابة 
%( نوعا ما وكذلك استطالع الباحث اراء التالميذ 2.6%( نعم و )97.3الكادر التعميمي بنسبة )

طالب بنعم انيم يحبون الرياضة بال  611 في جميع المدارس التي شممت العينة والبالغ عددىم
استثناء وىذا دليل عمى مدى االىتمام بالرياضة واالنشطة الرياضية النيا في ىذه المرحمة يدفع 
التمميذ لممارسة المعب والتفوق عمى االخرين وىذا حافز يدفع كل تمميذ ليكون ىو المتفوق في 

او المعب عمى البساط بتوفر عامل التشويق  مجال الرياضة سواء بالركض او المرجحة او القفز
 . 

اما االجابة عمى السؤال التاسع ) التوجد دروس بالمعنى الصحيح لمتربية الرياضية( اجاب عمى 
%( ال وىذا دليل بان درس التربية الرياضية في ىذه المرحمة 88%( نعم و )02ىذا السؤال )

طموب منيم العمل بجد واخالص وبناء الجسم ضروري جدًا الن التالميذ ىم رجال المستقبل والم
السميم من خالل ممارسة االنشطة الرياضية الضرورية والتي تكون عنصر تربوي وخمقي وعقمي 
وجمالي من خالل ىذا يحدث التطور الذي بدوره يكون ىدفًا الى التطور النفسي الن من خالل 

لتمميذ من سموك جيد او عدوانية من درس التربية الرياضية يمكن الكشف عن مدى ما يتمتع بو ا
 خالل البيئة التي يعيش فييا وىناك من ىو مسالم ومتعاون واالمر العدواني . 



اما االجابة عمى السؤال العاشر ) يمكن عن طريق البرامج الرياضية تعميم التمميذ ممارسة 
 االلعاب الرياضية لغرض ان تفيده مستقباًل ( 

%( نوعا 03.3%( ال و )3.3%( نعم )83ال بنسبة مئوية قدرىا )كانت االجابة عمى ىذا السؤ 
ما وىذا ان دل عمى شيء انما يدل عمى مدى اىمية التربية الرياضية في حياة االنسان وخاصة 
ىذه الفئة العمرية والتي من خالل ىذه البرامج وضع بناء رصين يستطيع التمميذ ممارسة 

التي يرغب بممارستيا باندفاع شديد بصورة خاصو  االنشطة الرياضية بصورة عامة وااللعاب
والتي تكشف عن مدى رغبتو وممارسة الرياضة من خالل ىذه البرامج وحثيم عمى المشاركة في 
العاب الجمباز النيا الرياضة التي قد تكون الوحيدة المالئمة في تقبل مثل ىذه االعمار ومن 

في الحالة النفسية لمتمميذ اثناء ممارستو النشاط  الجنسين ، والن السموك الجري يتاثر بشكل كبير
البدني والتمميذ يفقد سيطرتو الحركية عند االداء في بعض الوقت والسبب في ذلك ىو ان الذي 
يترعرع في بيت يسود الحب والحنان عكس الذي يعيش في بيت مممؤة بالمشاكل فاالول يكون 

ضعف طريق البرامج الرياضية يمكن الكشف عن ذلك  متعاونًا مخمصًا وفيًا والثاني يكون عدوائياً 
 وتستويتو تعميم التالميذ الحب والتعاون واالخالص والوفاء واالحترام والوالء وغيرىا . 

اما االجابة عمى السؤال الحادي عشر ) تعتبر ممارسة االلعاب الرياضية مرىقة لمتمميذ ( اجاب 
%( نوعا ما ان نسبة االجابة ال كانت 4)%( ال و84.6%( نعم و )00.3عمى ىذا السؤال )

كبيره بان الرياضة ليست ىي مرىقو لمتمميذ بقدر ما تنتمي قدراتو وقابميتو الحركية ىي خالل 
ممارسة االنشطة الرياضية ووجود الكادر الغير مختص في المجال الرياضي في المدارس 

اثناء ممارسة درس التربية الرياضية اليستطيع فيم قابمية التمميذ مما مما يجعمو يرتكب االخطاء 
وصول التمميذ الى حالة التعب واالرىاق دون االستفادة ولكن بوجود الكادر المختص يستطيع ان 
يقف عمى المعوقات والمشاكل التي تتعرض قدرات التمميذ واذ لم يوضع البرنامج الخاص ليذه 

س الرياضة ممتع وكذلك الشعور المرحمة العمرية وتصحيح االخطاء ومعممييم يشعرون بان در 
 بالراحة واالندفاع نحو ممارسة النشاط الرياضي . 

وعند االجابة عمى السؤال الثاني عشر ) ىل التربية الرياضية اىمية كبيرة في نمو التمميذ ( 
%( نوعا ما وان ىذه االجابو دليل اكيد عمى اىمية ودور 3.3%( نعم و )96.6كانت االجابة )

اضية في المدارس االبتدائية وليذه الفئة العمرية في كيفية نمو وتطور التمميذ وقابميتو التربية الري
الحركيو والنمو البدني والحركي والعقمي والحالة النفسية من اجل ان يسيم في عممية البناء وان 
يكون عنصر متكامل قادر عمى خدمة مجتمعو في المستقبل وان التربية الرياضية اىمية في 

ة اعضاء الجسم من خالل الحركات والتمارين التي يمارسيا وتحافظ عمى الرشاقة بدون اي تقوي
 جيد وكذلك لتوافق ما بين االجيزة العضوية وخاصة الجياز العصبي العضمي. 



اما االجابة عمى السؤال الثالث عشر ) يجب ان تكون دروس التربية الرياضية اجبارية وموجودة 
%( ال 2.6%(نعم )93.3بتدائية ( كانت االجابة عمى ىذا السؤال بنسبة )دائمًا في المدارس اال

%( نوعا ما وىذا يدل عمى مدى وجود درس التربية الرياضية وضروريتو في المدارس وذا 4و )
اىمية كبيرة من خالل وجود الكادر المختص بيذه المادة التي من خالليا وضع خطط والبرامج 

لتالميذ وحثيم عمى ممارسة الرياضة والوقوف عمى مدى التطور التي تنمي قابميات وقدرات ا
الحاصل من خالل ىذه الممارسة واكتشاف العناصر التي يكون ليا شأن في المستقبل ولخدمة 
المجتمع لما يتمتعون بو من قدرات بدنيو وجعل مواىبيم في نوع النشاط الذي يرغبون اليو 

تربية الرياضية وبشكل اجباري من اجل ان يكون التمميذ باندفاع شديد لذلك البد من وجود درس ال
دور بالوصول الى مراحل متقدمة في ممارسة االشكال الحركية االساسية ومن اجل ان يكون 
مييئًا لالنتقال الى اداء الميارات الرياضية وان البيئة المالئمة لتطور التمميذ حركيًا االساسية 

الشباب يؤدون شكل الرمي بمستوى ضعيف وذلك لعدم ويمكن مالحظة الكثير من البالغين 
اعطائيم الفرصة لتطوير حركاتيم عندما كانوا صغار اي حرموا من االداء الرياضي وجيميم 

 اىمية التربية الرياضية دورىا في نمو وتطور والحفاظ عمى القوام الصحيح . 
سير عمى معممي ومعممات االجابة عمى السؤال الرابع عشر ) من الضروري وجود اساس عممي ي

%( نعم و 91.6التربية الرياضية منعًا لالصابات والتشوىات كانت االجابة عمى ىذا السؤال )
%( نوعا ما ، الن ممارسة الرياضية وضع البرنامج وخطط التدريب البد ان 6%( ال و )3.3)

ريب او التعميم يكون ىناك دراية ببرامج ودروس التربية الرياضية وخططيا عكس ان يكون التد
العشوائي الذي يضر بقدرات وقابميات ونمو التالميذ من خالل الضغط المستمر عمى الجيد 
واجياد العضالت مما يخمق مستقباًل االصابات والتشوىات في الجسم لذلك ان وجود المنيج 

 العممي ىو االساس في بناء ونمو التمميذ وتفوقو سواء في المجال الرياضي او غيره . 
ن التربية الرياضية في المدرسة ىي مادة دراسية تتبع كوسيمة لتنمية الصفات االساسية لمحركة ا

(م ىو بالنسبة لتالميذ من 31والتي يجري تقديرىا عن طريق المعمومات والمعارف فالركض )
 المرحمة االولى الى المرحمة الثالثة . 

رسة التمارين البدنية يوميًا لمتمميذ ( اما االجابة عمى السؤال الخامس عشر ) من الضروري مما
%( نوعا ما وىذا دليل عمى مدى 5.3%(ال و )2.6%( نعم و )92كانت االجابة بنسبة )

واىمية النشاط الرياضي والبدني لدى تالميذ المدارس في ىذه المرحمة العمرية ومدى دور واىمية 
يو في حركة دائميةومستمره ال ييدئ التمارين الرياضية اليومية وىو ما يستطيع التمميذ تحممو ف

لو بال الشباع رغباتو وتفريغ شحنات التي يحمميا في المجال الرياضي وىو كل ما يصب ويفرغ 
في وعاء الرياضة ومن خالل ممارسة التمرينات الرياضية ، عكس التالميذ الضعفاء الذين يكون 

خالل مشاىدة حادثة  لدييم الميل نحو الرياضة ضعيف لما يشعرون من ضعف جسدي او



رياضية اماميم تجعميم يعكسون عن الممارسة واالبتعاد عن مجاالت الرياضة وبذلك يكون 
تطورىم البدني والعقمي ضعيف ) من خالل المدارس ىناك صعوبة في تنظيم الوقت وطريقة 

ية لمتمميذ التعامل لمربين غير االختصاص النتقاليم بميام اخرى واغفال الجوانب التعميمية والنفس
وكذلك انتقال اولياء امورىم في توجييم نحو الدراسة وان كثر التوجيو بالكالم يمكن ان يشتت 
التمميذ العنيد والمتاخر  الضعيفة عكس االداء واالحتكاك معا والممارسة اليومية لمرياضة 

 والتعاون مع االخرين . 
في تحسين صحة التمميذ( اجاب  اما االجابة عمى السؤال السادس عشر ) لمرياضة دور كبير

%( نوعا ما وىذا دليل عمى مدى دور واىمية التربية 4%( نعم و )96عمى ىذا السؤال )
الرياضية في المراحل االبتدائية وان االجابة بيذه النسبة الكبيرة يؤكد بان الرياضة تمعب دورًا 

واه الجسمية والعقمية من كبيرًا في تحسين صحة التمميذ من خالل المعب والممارسة وتحسين ق
خالل وضع البرامج اليادفة التي تحافظ عمى جسمو من االصابات والتشوىات عند تعرض 
العضالت والمفاصل الى ضغط في التمارين الرياضية لوصول الجسم الى حالة االجياد والتعب 

ل الى عكس ما يقوم بو جسم التمميذ بوظائف باستخدام احسن السبل اثناء ممارسة لموصو  –
التطور والنمو الصحيح والتمارين اليادفة لوصولو وخاصة نمو العضالت والجياز العصبي 
 والشعور بالراحة واليدوء والراحة النفسية بعد االداء وبالتالي الحافظ عمى صحة وسالمة التمميذ . 
اما االجابة عمى السؤال السابع عشر ) ىل اليدف االساس لاللعاب ىو اجياد التمميذ ( كانت 

%( نوعا ما كانت االجابة ال نسبة 2.6%(ال )92.6%( نعم )4.6االجابة عمى ىذا السؤال )
كبيرة جدًا وىذا دليل ىو وجود معمم االختصاص في ىذا المجال والعمل الصحيح بوضع المناىج 

الرياضية السميمة او لمتالميذ من ايصاليم الى مرحمة االستيعاب والتقدم في الدرس ،  والبرامج
ولكن عندما يكون ىناك كادر غير مختص لتمشية الدرس عشوائيًا وعدم معرفتيم مدى وصول 
التمميذ الى حالة التعب الزائد والذي بدوره يولد االجياد ىذا وجود بنسبة قميمة الن االختصاص 

لمجال لديو الفطنيوالدرايو من خالل مراقبة اداء التمميذ وتصحيح االخطاء ومدى شعوره في ىذا ا
بوصول التالميذ الى حالة التعب يمكن المجوء الى لعبة تروكيو تخفف عنيم ىذا العناء والحفاظ 

 عمييم حتى يكونوا راغبين بالممارسة وعدم النفور من درس الرياضو المرىق ليم . 
ى السؤال الثامن عشر )يجب ان تعتبر التربية الرياضية جزءًا من التربية العامة ( اما االجابة عم

%( نوعا ما وان ىذه االجابة 0.3%( بنعم )98.6وقد كانت االجابة عمى ىذا السؤال بنسبة )
الكبيرة وان دلت عمى شيء انما تدل عمى مدى اىمية ودور التربية الرياضية الحيوي في اعداد 

ًا وبدنيًا واجتماعيًا ونفسيًا من خالل ممارسة االنشطة الرياضية تحت اشراف التمميذ خمقي
المختصين وليس جعل درس التربية الرياضية ليوًا او لقضاء وقت الفراغ وانما االستفادة التامة 
منو ليكون انسانًا واعيًا نافعًا في مجتمعة الذي يعيش فيو ) فالتربية الرياضية تضيف الى 



ميذ القوام الصحيح والحركة السميمة والتعاون والوفاء واالخالص والوالء الى الوطن شخصيتو التم
 من خالل ممارسة االلعاب والتمرينات الرياضية . 

اما االجابة عمى السؤال التاسع عشر ) تعمل االلعاب الرياضية عمى تعميم التالميذ العادات 
انت االجابة عمى ىذا السؤال بنسبة الحسنة كالطاعة والتعاون والمحبة ... الخ ( لقد ك

%( نوعا ما وىذا وان دل عمى شيء انما يدل عمى الدور واالىمية 3.3%( نعم و )96.6)
الكبيرة التي تمعبو التربية  الرياضية في المدارس في االماكن االخرى من خالل ممارستو لمتمارين 

واالخالص وااللتزام بما يمميو عميو وااللعاب الرياضية والتي تبرز من خالليا التعاون والمحبة 
المعمم المختص وتبرز كذلك صفة العمل والتعاون بين جميع التالميذ والوصول الى اليدف 
المنشود وكذلك ظيور صفات اخرى مثل الصداقة والتقارب والصدق والوفاء من خالل المعب 

 وتنمية ىذه الصفات وديموميتيا في ىذا المجال . 
لسؤال العشرين ) من الضروري ممارسة االلعاب الرياضية لمتمميذ باستخدام اما االجابة عمى ا

%( ال و 6%( نعم و )86.6االجيزة واالدوات دائمًا ( كانت االجابة عمى ىذا السؤال بنسبة )
%( نوعا ما وىذا دليل عمى مدى اىمية ودور التربية الرياضية واندفاع التمميذ بممارسة 7.3)

ضية باستخدام االجيزة واالدوات تحت اشراف المختصين حتى اليكونوا مختمف االلعاب الريا
عرضة لالصابة التي تبعدىم عن ىذا المجال وىم في مقتبل العمر وان ممارسة التمميذ باستخدام 
االجيزة واالدوات واالحتكاك معيا مثل التسمق بالحبال او تسمق الساللم او المعب بالكرة او 

التعمق او المرجحة كميا العاب يجب ان يتابع بيا التمميذ من اجل الدحرجة عمى البساط او 
االستخدام الصحيح ان توفرت حتى يشعر التمميذ بالراحة والمعب والتشجيع من قبل المعمم 
المختص باالداء الصحيح وتصحيح االخطاء لو من اجل ان يسير الى المسار الصحيح لمعمل 

لتقبل ليذا العمل ويندفع اليو وبذلك يمكن ان يبرز من وعدم التعرض لالصابة ويشعر بالرضا وا
ىؤالء عناصر قد يكون ليم شأن في المستقبل ولكن المعب بتوفر االدوات ليكون افضل الن 
الشرح والكالم قد يكون مماًل لمتمميذ ولكن العمل والتطبيق باالدوات افضل والتعمم يكون اسيل 

 وتحقيق االىداف المرسوم باقصر وقت . 
ذلك يرى الباحث بان لمتربية الرياضية في المدارس عامة والمدارس االبتدائية بصورة خاصة ل

ومنيا ىذه الفئة العمرية بصورة خاصة وبوجود االختصاص ليذه المادة موضع البرامج والمناىج 
الرياضية والحفاظ واكتشاف الموىوبين من خالل المعب والممارسة وكذلك وضع البرامج 

ييا لمحفاظ عمى التالميذ من التعب المبكر والوصول الى االجياد واالرىاق قد واالشراف عم
يبعدىم عن ىذا المجال وكذلك يمكن ان العمل المستمر بدون درايو او قطنو قد تؤدي الى 
االصابات والتشوىات وقمة النمو ولذلك المعمم المختص والناجح في عممو ىو الذي يرسم 



اكتشاف الموىوبين لكل لعبة وتوفير االجواء المناسبة الخراج الدرس الخطوط العريضة لتالميذه و 
 ليم لغرض االستفادة ودفع عممية التعمم الى االمام . 

 
 

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1

وجد بان جميع التالميذ يحبون ويرغبون ممارسة الرياضة واالندفاع الييا بشدة باعتبارىا وسيمة 
 لتسمية وتفريغ الشحنات واشباع ميوليم ورغباتيم . 

وجود المنيج العممي والتخطيط الرياضي في المدارس ليذه الفئة العمرية يكون عامل مساعد 
ذ وتجنبو االرىاق والوصول الى االجياد وبالتالي التعرض الى لزيادة القدرات البدنية والعقمية لمتممي
 االصابات والتشوىات الرياضية . 

وجود االمكانيات من االجيزة واالدوات والمعدات االخرى ممارسة الرياضة اضافة الى توفر 
لى عامل االمان من خالل الممارسة يدفع عممية الممارسة والبناء والتطور والنمو لدى التالميذ ا

 االمام . 

وجود الكادر المتخصص في ىذا المجال بوضع البرامج لخطط يخمق حالة من الوعي والتعاون 
 واالحترام واالخالص والوفاء والوالء وتصحيح مسار التعمم عمى االوجو االكمل . 

ان ممارسة الرياضو بتوفر االدوات واالجيزة تزيد من اندفاع التمميذ الى الممارسة وخاصة تحت 
شراف المختصين من خالل االحتكاك مع ىذه االجيزة سواء لعب الكرة او التدحرج عمى البساط ا

او التعمق بالعقمو يمكن الشرح الممل الذي يزيد من ابتعاد التمميذ عن الرياضة وبالتالي يكون 
 خسارة ليذه الشريحة . 

ميات وتطور ونمو التالميذ من ان التربية الرياضية في المدارس دور كبير في تنمية القدرات والقاب
خالل ممارسة التمارين وااللعاب الرياضية بوجود المختصين ومن خالل اكتشاف الموىوبين 

 لخدمة مجتمعيم بوضع البرامج الخاصة ليم من اجل ان يكونوا نافعين لبمدىم مستقباًل . 

 التوصيات  5-2
احل الثالثة االولى من اجل نموىم وضع برامج خاصة التالميذ المرحمة االبتدائية وخاصة المر 

 وتطورىم ومن اجل تجنب االىاق االصابة وكل ما يضر بيذه الفئة العمرية . 

عمى المشرفين االختصاص متابعة المدارس والوقوف عمى وضع ىذا الدرس ضمن الجدول 
اليومي وتوفير االجيزة واالدوات ليم من ساحات وكرات وغيرىا وجود المعمم المختص لخمق 

 االجواء المناسبة لممارسة المعب . 



االىتمام بتوعية التالميذ وحثيم عمى مواصمة التقدم العممي الرياضي وتعميميم الطاعة واالحترام 
 والوالء والتعاون واالخالص ليكون ىم العناصر التي تخدم البمد مستقباًل . 

الخطأ بوضع  من الضروري وجود كادر مختص في ىذا المجال في المدارس حتى اليسود
المفاىيم الخاطئة التي تضر بالتالميذ مستقباًل الن الكادر المختص ىو القادر عمى الوصول 

 بيذه الشريحة الى بر االمان . 

ان يكون وقت ممارسة الدرس مناسبًا ليذه الشريحة وعدم اجبارىم عمى الممارسة في الظروف 
اعيم لحب ىذا العمل وعدم التغور منو القاىرة والتعامل معيم بكل عناية ولطف من اجل اندف

 وبالتالي يكون خسارة تضر بالمجتمع . 

اكتشاف الموىوبين بكل نوع من االنشطة الرياضية وضع ليم البرامج الخاصة وتشجيعيم 
 باالستمرار من اجل ان يصبحوا رياضيين ليم شأن في المستقبل لخدمة وطنيم . 

خاص بالتالميذ الختالف نموىم وقدراتيم البدنية وضع البرامج الخاصة بالتمميذات وبرامج 
والعقمية واختالف القرون الفردية بينيم الن التمميذات يكون لين الميل الى العاب الجمباز اكثر 

 من الذكور واالبداع بالممارسة والتقدم واالندفاع ليذا النوع . 
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 كمية التربية الرياضية 

 الموضوع / استمارة استبيان

 عزيزي المعمم عزيزتي المعممة .... 

 تحية طيبة وبعد ... 

( 8-6في النية القيام ببحث حول )) واقع درس التربية الرياضية واىميتو في المدارس االبتدائية لمطمبة باعمار )
نظر المعممين والمعممات (( المطموب منك عزيزي المعمم عزيزتي المعممة ىو بيان رأيك في  سنوات من وجية

 ( تحت االجابة التي تراىا مناسبة .  √كل عبارة من عبارات المقياس المرفق طيًا وذلك بوضع عالمة )   

 ولكم فائق الشكر والتقدير

 

 اسم المعمم   : 

 اسم المدرسة : 

 

 الدكتور

 الدليميعمي محمد 



-6يروم الباحث القيام ببحث حول ) واقع درس التربية الرياضية واىميتو في المدراس االبتدائية باعمار من )
( سنوات من وجية نظر المعممين والمعممات ( وبالنظر لحاجتنا بارائيم حول ىذه الفقرات . لذا نرجوا 8

 من اجل خدمة ىذه الشريحة العمرية :  اجابتكم عمى ىذه الفقرات في ىذه االستمارة بكل دقة وصراحة

 نوعًا ما  ال  نعم  العبارة  ت
    تؤمن باىمية الرياضة لمتمميذ بيذا العمر  0
    من خالل ممارسة االلعاب الرياضية يمكن توجيو تعميم التالميذ  2
    من الضروري وجود معمم مختص لتدريس مادة التربية الرياضية 3
    يمكن الي معمم او معممة تمشية درس التربية الرياضية  4
    تتوفر لدى المدرسة ادوات خاصة بااللعاب الرياضية  5
    توجد في المدرسة مساحة مالئمة لمعب  6
    باالمكان تفريغ طاقات التمميذ الكامنة من خالل ممارسة االلعاب الرياضية  7
    يحب الطالب بشدة درس التربية الرياضية  8
    ال توجد دروس بالمعنى الصحيح لمتربية الرياضية   9

    يمكن عن طريق البرامج الرياضية تعميم التمميذ ممارسة االلعاب الرياضية يمكن ان تفيده مستقباًل  01
    تعتبر ممارسة االلعاب الرياضية مرىقة لمتمميذ  00
    لمتربية الرياضية اىمية كبيرة في نمو الطالب  02
    يجب ان تكون دروس التربية الرياضية اجبارية وموجودة دائمًا في المدارس االبتدائية  03
من الضروري وجود اساس عممي يسير عميو معممي ومعممات التربية الرياضية منعا لالصابة  04

 والتشوىات 
   

    التمارين البدنية يوميًا لمتمميذمن الضروري ممارسة  05
    لمرياضة دور كبير في تحسين صحة التمميذ  06
    اليدف االساس لاللعاب ىو اجياد التمميذ  07
    يجب ان تعتبر التربية الرياضية جزء من التربية العامة  08
    تعمل االلعاب الرياضية عمى تعميم االطفال العادات الحسنة كالطاعة والتعاون والمحبة ... الخ  09
    من الضروري ممارسة االلعاب الرياضية لمتمميذ باستخدام االدوات دائمًا  21

 لذا المطموب من حضرتكم وضع اشارة نعم او ال او نوعا ما امام كل فقرة من فقرات ىذه االستمارة 

 

 

 

 

 


