
 ىدف البحث 

معرفة أثر بعض العوامل )البرنامج , األدوات , طريقة التدريس ( عمى تنفيذ برنامج  
 التربية الرياضية في المرحمة االعدادية /بنين .

 فرض البحث

تؤثربعض العوامل التالية تأثير كبيرًا عمى تنفيذ برنامج التربية الرياضية في المرحمة         
االدارة  -طريقة التدريس  -االمكانات واألدوات  -منيج التربية الرياضية  -االعدادية وىي :

 أسموب التوجيو والمتابعة  -الظروف المحمية والبيئية  - والحوافز

وجمعت بتاريخ 51/55/7002طالع عمى أفرادعينة البحث بتاريختم توزيع إستمارات االست   
وتم استخراج البيانات من االستمارات بعد عزليا وتبويبيا ووضعت عمى شكل  55/7002/ 71

 -مستويات ثالث وىي  : عينة البحثحيث شممت جداول لمناقشتيا وتحميميا إحصائيًا 

 51وبمغ حجميا )7العامة لتربية بغداد الكرخ /عينة ممثمة لمشرفي التربية الرياضية  لممديرية -5
 (مشرفًا .

 ( مدرسًا .68عينة ممثمة لمدرسي التربية الرياضية لممرحمةاألعدادية وبمغ حجميا  )-7

( طالبًا وتم 281عينة ممثمة لطمبة المرحمة األعدادية في بغداد /الكرخ الثانية وبمغ حجميا )-3
 ائية .اختيار جميع العينات بالطريقة العشو 

  الباحث استنتج بعد اجراء العمميات االحصائية

ظير ان اكثر العوامل تأثيرًا في تنفيذ برنامج التربية الرياضية في المدرسة االعدادية من  -1
وجية نظر المشرفين ىو منيج التربية الرياضية والتوجيو حيث أن ىذين العاممين يمثالن الواجب 

 الرئيسي في عمميم .

امل الحوافز أىم عامل في التأثير عمى برنامج التربية الرياضية من وجية نظر ظير أن ع -2
تأثيرًا من وجية نظر المشرفين  مدرسي التربية الرياضية في حين كان ىذا العامل أقل العوامل

 (افز بأنواعيا المادية والمعنوية الحو )

العوامل تأثيرًا في برنامج كانت طريقة التدريس  من وجية نظر عينة البحث) الطالب( أكثر  -3
 التربية الرياضية .



 ان الحوافز ىي عامل ميم في تنفيذ برنامج التربية الرياضية من وجية نظر الطالب .  -4

 تقاربت ميول الطالب بالنسبة الى ترتيب األنشطة الرياضية من حيث الصعوبة والسيولة . -5

الرياضية فقد حصمت األلعاب الصغيرة اتفقت آراء الطالب بالنسبة الى ترتيب األلعاب  -6
الترويحية عمى الترتيب األول ثم السباحة ,المنضدة , األثقال , الجودو , المبارزة عمى المراتب 

 التالية  .

حصمت األلعاب الرياضية ) المالكمة , المصارعة ( عمى التسمسالت األخيرة في ميول  -7
 الطمبة ليا .

 وبعدىا اوصى بما يمي :

يد عمى تطوير برنامج التربية الرياضية لممدارس اإلعدادية من ناحية األلعاب الرياضية التأك-1
 الممارسة واعتماد ميول ورغبات الطالب .

 توفير االمكانات واألدوات التي تسيم في تنفيذ البرنامج .-2

عمى العمل عمى مبدأالحوافز لتشجيع المدرسين والمكافئات لمطالب لديمومة العمل لمتشجيع -3
 التواصل.

اجراء عممية تقويم سنوية لمبرنامج مما يؤدي ذلك الى تعديل األىداف أو المحتوى أو  -4
 استبدال طرائق التدريس أو أساليبيا . 

Objective of this research 

Knowledge of the impact of some factors (software, tools, teaching method) on 

the implementation of the program of physical education in middle school / 

Benin. 

Impose Search 

        Tatherbed following factors impact heavily on the implementation of the 

program of physical education in middle school, namely: - Physical Education 

curriculum - the capabilities and tools - the method of teaching - administration and 

incentives - local and environmental conditions - the routing method and follow-up 

   Survey forms were distributed on the search Avradeina on 15/11/2007 and collected 

on 25/11/2007 has been extracting data from forms isolated and classified and placed 

in the form of tables for discussion and statistically analyzed where the research 

sample included three levels, namely: - 

1 - a representative sample of administrators of Physical Education of the General 

Directorate for Education Baghdad Karkh / 2 hitting (15) supervisor. 

2 - a representative sample of physical education teachers a total Mrahlhaloaadadah 

and size (86) as a teacher. 

3 - a representative sample of middle school students in Baghdad / Karkh hitting 



second (765) students all samples were selected randomly. 

After conducting statistical operations researcher concluded 

1 - it turned out that the most influential factors in the implementation of the program 

of physical education in middle school from the point of view of supervisors is the 

physical education curriculum and guidance that these two factors represent the main 

duty in their work. 

2 - appeared that incentives most important factor factor in influencing the physical 

education program from the standpoint of physical education teachers, while this 

factor was less influential factor from the point of view of supervisors (incentives 

kinds of material and moral) 

3 - The teaching method from the viewpoint of the research sample (students) the 

most influential factors in the physical education program. 

4 - that the incentives are an important factor in the implementation of the program of 

physical education from the point of view of the students. 

5 - Students Preference for converged to arrange sports activities in terms of difficulty 

and ease. 

6 - There was consensus among the students in relation to the order of sports gaming 

has got small recreational respectively first and then swimming, table, weightlifting, 

judo, fencing on the following positions. 

7 - got sports (boxing, wrestling) sequences recent Preference students. 

And then I recommend the following: 

1 - emphasis on the development of a physical education program for schools prep 

sports hand practice and adopting tendencies and desires of the students. 

2 - provide the capabilities and tools that contribute to the implementation of the 

program. 

3 - Work on Mbdoalhawwavz to encourage teachers and rewards students for 

permanent work to encourage communication. 

4 - Conduct an annual evaluation process for the program leading to modify the 

objectives, content, or replace the teaching methods or techniques. 
 

 

 التعريف بالبحث-1

 مقدمة البحث وأىميتو  1-1

إن من اىم ما يسعى اليو معظم خبراء التربية وعمم النفس ىو تحقيق التوازن ما بين 
دافيا والسعي الحثيث بأتجاه تحقيق ىذه االىداف بإعتماد التخطيط والذي ىو اداة البرامج وأى

التنمية االقتصادية واالجتماعية والتربوية, عن طريق رسم اىداف تربوية تعتمد ستراتيجيات عممية 
وعممية تحقق ىذه الغاية, واضافة وسائل تعتمد العمم والتكنولوجيا الحديثة وترسم خطا مستقيما 

 ىذه االىداف بايسر الطرق واكثرىا اقتصادية . الى

إن التخطيط ضرورة يتطمبيا المجتمع لتوفير احتياجاتو بجانب االلزام لتحقيق خطة          
التنمية ليذا المجتمع , الن حدوث عدم التوازن بين متطمبات المجتمع الحديث من التعميم والنمو 



ن أىدافو والسبيل الى تحقيقيا ادى الى ضرورة اتخاذ الطبيعي لقواعد ونظم التعميم الحالية,وبي
 االجراءات والتدابير الخاصة التي تتصل بسياسة التعميم واتجاىات نموىا كمًا ونوعًا .

ان الرغبة الجادة لتصحيح وتقويم ما يمكن ان يسمى انحرافا ما بين متطمبات المجتمع          
االلتزامات من قبل اجيزة التعميم واقتدارىا عمى االسيام من تربية وتعميم وقدرة عمى االيفاء بيذه 

الفاعل في اعادة بناء مجتمع تحمل ما تحمل وعانى ما عانى , بات ال بد من التخطيط لمتعميم 
لقيمتو الضرورية لمظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والنفسية,عمى أسس أىم ماتتمتع بو 

الشعارات واألرتجال, واالقبال عمى التخطيط التربوي,كونو المالذ  ,الواقعية والموضوعية,بعيدا عن
األكثرأمانا ألعادة التقويم ثم األنطالق بأتجاه الغد األكثر إشراقا ,والذي يتطمب مناقشة االىداف 
عمى ضوء القدرات واالمكانات المادية والمالية والنتائج المترتبة عمى ذلك ودراسة المواضيع 

مج والمناىج من جميع جوانبيا, والحاجات الفعمية الييا بقصد رسم اليدف العام التربوية والبرا
 لمتربية في العراق 

ولقد حددت معظم ادبيات التربية والتعميم مجموعة محاور ذات التأثير الكبير عمى          
يزات , التخطيط التربوي  وىي التمميذ, المدرس , البيئة المدرسية , االبنية , المرافق التجي

االدوات , ادارة المدرسة , الميزانية , المناىج , طريقة التدريس , كوسائل لتحقيق البرنامج 
 الخاص بالتربية الرياضية في المدرسة .

اما االىداف التربوية فقد تم تحديدىا من قبل المديرية العامة لمتربية الرياضية لوزارة التربية في ما 
 يمي :

المناسبة لمساعدة الفرد عمى النمو الشامل والمتكامل فكريا وخمقيا تييئة الفرصة          
واجتماعيا وبدنيا الى اقصى ما تسمح بو استعداداتيم وامكاناتيم في ضوء طبيعة المجتمع 
العراقي وفمسفتو بمايخمق حالة من  التوازن بين تحقيق االفراد لتطمعاتيم واعدادىم نفسيا وفكريا 

 5725لعام  571اء العراق.وقد حددت وزارة التربية في قانونيا ذي الرقم وبدنيا لممشاركة في بن
  5727لسنة 53ونظام وزارة التربية رقم 

 

 لمتربية الرياضية أىداف منيا :و

تحقيق إستمرار النمو المتزن لمطمبة مع تعويدىم عمى العناية بالصحة العامة عن طريق -1
 ممارسة األنشطة الرياضية بشكل منتظم .



تطوير وتحسين القابميات الجسمية كالقوة والسرعة والمطاولة والعمل عمى تحسين الدقة -2
 الحركية .

 إكتشاف الطمبة من ذوي المواىب والقابميات الجيدة وتطوير كفائاتيم  .-3

 تعميم الطمبة المبادىء األساسية والميارات الفنية لأللعاب والفعاليات الرياضية .-4

 غ الطمبة بمزاولتيم األلعاب الرياضية وفق رغباتيم وميوليم .إستثمار أوقات فرا-5

 إكساب الطمبة القيم الخمقية والخصائص األجتماعية والشعور بالمسؤولية . -6

 

ان برنامج التربية الرياضية في المدرسة العراقية واالعدادية منيا عمى وجو التحديد           
 صفي ولكافة االلعاب , اضافة الى النشاط الكشفي,و يتوزع ما بين النشاط الصفي والنشاط الال

بالمشاركات والمنافسات والمعسكرات والمخيمات والسفرات , فميذا اتجينا نحو تحديد ما يمكن ان 
يعيق و يؤثر في برنامج التربية الرياضية وذلك من خالل المسح الميداني واألطالع عمى رأي 

متابعة وىم مشرفوا التربية الرياضية والمشرفون التربويون وىم ذوي العالقة المباشرة في التنفيذ وال
مفرغون لمتابعة ىذا البرنامج ,و مدرسوا التربية الرياضية وىم االدوات التنفيذية والمخرجات 
الحقيقية لطبيعة البرامح وتحويميا الى برامج عممية  من خالل التعميم والتدريب والممارسة والمران 

آراء طمبة المرحمة االعدادية الرابع والخامس والسادس االعدادي لموقوف بكل باالضافة الى أخذ 
جالء عمى اىم عوامل التأثير عمى البرامج والمناىج الخاصة بالتربية الرياضية وأيجاد الحمول 
الناجحة لمنيوض بالواقع التربوي عامة والرياضي خاصو,وأستطالع آرائيم,عن مدى أىمية 

بعض اآلخرعندىم من حيث الميل والرغبة, إضافة الى مدى صعوبتيامن األلعاب بعضيا عن ال
 خالل تسمسل األىمية والترتيب  .

 مشكمة البحث   2 -1

نظرًا ألىمية التخطيط التربوي لمعممية التعميمية والدور الفاعل والكبيرالذي يؤديو برنامج  
ية العامة فقد إرتأى الباحث ضرورة التربية الرياضية لممرحمة األعدادية في تحقيق األىداف التربو 

عمل دراسة مسحية لموقوف عمى األسباب والعوامل التي تساعد عمى تقدم وتطوربرامج التربية 
الرياضية في ىذه المرحمة ومن أجل تييئة أفضل الظروف بصدد إعادة النظر في برنامج التربية 

ممقات عمى عاتق العاممين في ىذا الرياضية  واعطائو االىمية التي تتناسب وحجم المسؤولية ال
 المجال .



 ىدف البحث   1-3

معرفة أثر بعض العوامل )البرنامج , األدوات , طريقة التدريس ( عمى تنفيذ برنامج  
 التربية الرياضية في المرحمة االعدادية /بنين .

 فرض البحث  4 – 1

مج التربية الرياضية في المرحمة تؤثربعض العوامل التالية تأثير كبيرًا عمى تنفيذ برنا        
 -االعدادية وىي :

 منيج التربية الرياضية 

 االمكانات واألدوات 

 طريقة التدريس 

 االدارة والحوافز

 الظروف المحمية والبيئية 

 أسموب التوجيو والمتابعة 

 مجاالت البحث  5- 1

 المجال البشري:  -

بع والخامس والسادس االعدادي والبالغ مشرفو ومدرسو التربية الرياضية وطالب مرحمة الرا
 طالبًا . 281مدرسًا و  68مشرفًا  51عددىم 

 المجال المكاني:  -

 المدارس االعدادية المشمولة بالبحث  في المديرية العامة لتربية بغداد /الكرخ الثانية. 

 ( .51/55/7006( الى )7002/  50/  51:  لممدة من )المجال الزماني -

 النظرية  الدراسات - 2

 التنظيم االداري   1- 2



تعتبر التربية الرياضية المدرسية عنصرا اساسيا وميما لتطوير المجتمع وكونيا اداة 
لتثقيف االفراد وتربيتيم بدنيا وذىنيا من خالل تطوير قدراتيم الذاتية لممشاركة االيجابية في خدمة 

قتدار, ان الوصول الى تحقيق اال ىداف التربوية في مجال التربية مجتمعاتيم بكل كفاءة وا 
الرياضية المدرسية ليس باالمر اليسير , خاصة بعد ان تقدمت التربية الرياضية في جميع 
حقوليا , كنتيجة لمتغيرات التكنولوجية اليائمة التي شممت في اول ما شممت, الجوانب التربوية 

 لفرد مع حجم التعمم الذي سيتعممو والنفسية واالدارية " حيث ينصب اىتمامنا في معرفة ارتباط ا
لذا صار لزاما ان تعاد الحسابات وان نمجأ الى التخطيط العممي المستند عمى اسس ( 5" )

موضوعية وميدانية والذي ىو فن وعمم من اجل وضع ستراتيجات حديثة تتالئم وطبيعة التغيرات 
التي من الممكن ان تؤثر  التي حصمت في العالم عامة وفي العراق خاصة وفي مختمف العوامل

عمى سير العممية التربوية وتنفيذ برامج التربية الرياضية عمى وجو الخصوص في المرحمة 
االعدادية. وتعد االدارة الرياضية بمجمل مفاصميا عممية انسانية اجتماعية النيا تتعامل مع 

اط الممارس وما ييدف اليو االنسان وكذلك ىي عممية فنية النيا ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النش
, كما انيا تيدف الى التنظيم الشامل لمعالقات االنسانية والى تنظيم العمل وتحقيق تماسك 
الجماعة وروح فريق العمل. إن االدارة الفاعمة تترجم االىداف والرغبات العامة الى واقع مادي 

النوعية لممجتمع " مع مراعاة ممموس كما تعتبر عممية ستراتيجيو تعتمد عمى الدراسات الكمية و 
ان معالجة الخمل في  (7) الخبرة وما ىو متاح من قدرات فنية وامكانات مادية تحقق اليدف

برامج التربية الرياضية ياتي اوال من خالل تحديد االىداف العامة وتحديثيا واالستمرار في 
امة , أال انيا لم تتطابق فعال تقويميا , وقد ذىب الكثير من الباحثين باتجاه تقويم االىداف الع

مع الواقع واليدف, والمرصود من االمكانات والمراد تحقيقو وتأىيل القائمين عمى العممية نسبة 
 الى ما مطموب منيم تحقيقو.

 

 

-------------------------------------------------------- 

 .531( ص  7007 –داد , دار الفر لمطباعة وجيو محجوب , التعمم والتعميم والبرامج الحركية )بغ (5)

 .16( ص  7005دار الفكر العربي  –) القاىرة  5عصام البدري مؤسسة االدراة والتنظيم ج (7)

 التخطيط التربوي  2-2



يعد التخطيط التربوي وسيمة عممية موضوعية تحقق االىداف المرجوة منيا بصورة افضل 
او حتى جزءا منيا؛ يصار الى اكتماليا بالمتابعة او يفترض انيا تحقق بعض ىذه االىداف 

 والدراسة والبحث باالعتماد عمى خبرات االخرين وتجاربيم واستنفار الطاقات العممية لذلك فيو
ايضا ضرورة لتحقيق ىذه االىداف بافضل الوسائل " وىو رؤية مستقبمية ترسم االىداف و 

دي الى تحقيقيا و تعتبر منطمقا لتخطيط السياسات عمى مستويات مختمفة من الزمن بحيث تؤ 
 (5" ) اىداف اخرى

 برامج التربية الرياضية  3- 2

ىي الصورة االوسع واالشمل لممنياج, وىي مجموعة مفردات حسب النسبة التي تشكميا   
وتنضوي في إطارىا بالرغم من تنوعيا . وقد حددت الدراسة التي قدمتيا لجنة مشكمة بموجب 

اىم مفردات او محاور برامج التربية الرياضية   5775/ 6/ 57في 72110لرقم امر وزاري ذي ا
واالنشطة التي يمارسيا التالميذ او الطمبة نسبة الى اعدادىم ومستواىم المياري والمرحمة الدراسية 

 التي ىم ضمنيا والتي تحدد المرحمة العمرية ليم من خالل سنين الدراسة وىي كاالتي :

 
برنامج الذي يعتمد بالدرجة االولى في ما يعتمد ه مدرس التربية الرياضية حصرا ان ىذا ال    

بالتعاون مع ادارة المدرسة وباشراف مباشر من مشرفي التربية الرياضية الفنيين واالختصاص,في 
عممية التنفيذ واألخراج, وإلعتقاد الباحث بان ىكذا مفردات تحتاج الى مزيد من التنظيم والترتيب 

 دة الدعم من خالل التوازن بين الواقع وما مرسوم لو من اىداف نسبة الى امكانات مدرس واعا

-------------------------------------------------------- 

 .57(ص  7001) عمان البازوري العممية لمتوزيع والنشر  5بشير العالف اسس االدارة الحديثة ج (5)



دارة المدرسة ومديرية النشاط الرياضي والكشفي التربية الرياضية,وتأىيمو وأع داده األكاديمي,وا 
مكانات لاليفاء بالتزامات مفاصل العمل جنبا الى جنب مع رغبات  وحجم ما مرصود من قدرات وا 

 وتطمعات الطالب الذين ىم محور العممية ووسيمتيا .

 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية - 3

 منيج البحث  3-1

 احث المنيج الوصفي بأسموب المسح لمالئمتو طبيعة مشكمة البحث.استخدم الب

 عينة البحث 3-2

 -شممت عينة البحث مستويات ثالث وىي  :        

وبمغ حجميا 7عينة ممثمة لمشرفي التربية الرياضية  لممديرية العامة لتربية بغداد الكرخ /-5
 (مشرفًا .51)

 ( مدرسًا .68ممرحمةاألعدادية وبمغ حجميا  )عينة ممثمة لمدرسي التربية الرياضية ل-7

( طالبًا وتم 281عينة ممثمة لطمبة المرحمة األعدادية في بغداد /الكرخ الثانية وبمغ حجميا )-3
 اختيار جميع العينات بالطريقة العشوائية .

 وسائل جمع المعمومات   3-3

 والمعمومات ومنيا .إستخدم الباحث وسائل متعددة ومتنوعة في جمع البيانات        

 مسح شامل لممراجع والمصادر ذات الصمة بموضوع الدراسة .-5

 المقابالت الشخصية لمخبراء و االختصاصيين  .-7

 إستمارة استطالع  أعدت ليذا الغرض  .-3

 

 

 

 



 إجراءات البحث . 3-4

وجمعت 51/55/7002تم توزيع إستمارات االستطالع عمى أفرادعينة البحث بتاريخ
وتم استخراج البيانات من االستمارات بعد عزليا وتبويبيا ووضعت عمى  55/7002/ 71خ بتاري

 شكل جداول لمناقشتيا وتحميميا إحصائيًا .

 الوسائل اإلحصائية .4-4

 -أستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية االتية:

 (  .5النسبة المئوية  ........)-5

 ( .7معامالت  االرتباط .......)-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 .76(ص5766قيس ناجي وشامل كامل :مبادى االحصاء في التربية الرياضية,)بغداد, مطبعة التعميم العالي, (5)

وديع ياسين التكريتي ومحمد حسن العبيدي: التطبيقات االحصائية في استخدام الحاسوب في بحوث التربية  (7)
 .751(ص5777لرياضية,)دار الكتب لمطباعة والنشر,ا



 (1جدول )

 يبين حجم العينة المختارة من المشرفين والمدرسين

 51المشرفون                               

 مدرسوا المرحمة اإلعدادية        68المدرسون                               

 281الطالب                                

 المرحمة السادسة المرحمة الخامسة الرابع العام اسم المدرسة ت
 29 27 25 اعدادية الشروق 1
 27 33 32 حزيران 1اعدايدية  2
 35 27 24 اعدادية العراق الجديد 3
 28 33 28 اعدادية العامل 4
 29 27 27 اعدادية الفارابي 5
 33 26 31 اعدادية الصناعة 6
 29 28 33 اعدادية القسطل 7
 33 28 32 اعدادية الحسين 8
 33 28 33 اعدادية المتميزين 9

 25 25 33 اعدادية المعتصم 13
( 612بمغ مجموع الطالب الذين وزعت عمييم استمارة االستطالع وكما مبين في الجدول اعاله )

 وقد تم اختيار شعبة من كل مرحمة بطريقة القرعة وُأىممت بعض االستمارات لتخمف بعض
 الطمبة عن تسميميا  .

 

 

 

 

 

 

 



 (2جدول )

يبين ترتيب العوامل تبعًا ألىميتيا من حيث وجية نظر مشرفي التربية الرياضية والنسبة 
 المئوية التي حصل عمييا

 النسبة المئوية العامل الترتيب
 94.44 برنامج التربية الرياضية 1
 92.22 المدرس 2
 92.22 التوجيو 3
 87.77 واتاالمكانات واالد 4
 83.33 طريقة التدريس 5
 83.33 الحوافز 6
 73.33 الظروف المحمية والبيئية 7

 (3جدول )

 يبين ترتيب العوامل تبعًا ألىميتيا من وجية نظر المدرسين

 النسبة المئوية العوامل الترتيب
 93 الحوافز 1
 79.73 برنامج التربية الرياضية 2
 77.33 طريقة التدريس 3
 76.35 وف المحمية والبيئيةالظر  4
 75.51 االدوات واالمكانات 5
6 
 

 69.35 التوجيو

 (4جدول )

 يبين ترتيب العوامل تبعًا ألىميتيا من وجية نظر طمبة المراحل الثالثة

 النسبة المئوية العوامل الترتيب
 83.83 طريقة التدريس 1
 76.97 الحوافز 2
 75.64 برنامج التربية الرياضية 3
 

 



 (1جدول )

 يبين ترتيب العوامل من حيث وجية نظر طالب الصف الرابع والخامس والسادس االعدادي

طالب الصف الرابع الترتيب  العوامل
% 

طالب الصف الخامس 
 الترتيب %

طالب الصف السادس 
 الترتيب %

 79.93         1 89.81   1 85.69    1 طريقة التدريس
 74.31         2 75.17   2 78.88    2 الحوافز

 72.86         3 73.46   3 76.83    3 برنامج التربية
 

  عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا-4

 ( ما يمي :7يالحظ من الجدول )

%  لكل من برنامج التربية الرياضية , المدرس 77% , 73%  , 71ظيرت النسبة المئوية  -أ
ياضية وكانت اعمى النسب فيما يخص العوامل , التوجيو, من وجية نظر مشرفي التربية الر 

 االكثر تأثيرًا عمى تنفيذ برنامج التربية الرياضية وكانت ىذه النسب متقاربة فيما بينيا .

بينما كانت كل من االمكانات والظروف المحمية والبيئية ) المقصود ىنا البيئة العامة والشاممة  
وطريقة التدريس ثم الحوافز اقل تأثيرًا عمى تنفيذ  (5) التي ىي مسرح عمميات التعميم والتعمم (

 برنامج التربية الرياضية حيث حصمت عمى النسب التالية 

62 , %63 , %67 ,%23% 

اما النسب المئوية لمعوامل من وجية نظر مدرسي التربية الرياضية يالحظ ان الحوافز  -ب
و سبب ذلك في ان % , غير ان الباحث يعز 73حصمت عمى اعمى النسب حيث كانت 

 المدرسين يعممون كمنفذين لبرنامج التربية الرياضية وىم بحاجة الى الحوافز لتشجيعيم واستمرار 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 .723(ص  7008محمود الربيعي طرائق واساليب التدريس  ) عمان , دار الكتب الحديثة ( 5)

 



 .عطائيم 

بينما حصل برنامج  التربية الرياضية , طريقة التدريس  والبيئة المحمية , االدوات  – ج
% وىي 87% , 21% , 28% , 22% , 27واالمكانات , التوجيو , عمى النسب التالية 

 ( 3نسب متقاربة الحظ الجدول )

كانت تقارب النسب المئوية لمعوامل من وجية نظر الطالب في الصفوف الثالث حيث  –د 
 ( 1%  الحظ الجدول )21% برنامج التربية الرياضية 28% الحوافز 63طريقة التدريس 

اتفقت آراء طالب الصف الرابع والخامس والسادس من حيث ترتيب العوامل فقد جاءت  - ىـ
% لطالب الصف 67% لطالب الصف الرابع و61طريقة التدريس بالمرتبة االولى وبنسبة 

ف السادس  بينما جاء عامل الحوافز بالمرتبة الثانية وحصل عمى % لطالب الص27الخامس و
% لطالب الصف السادس  21% لطالب الصف الخامس و21% لطالب الصف الرابع و26

% لطالب 28بينما جاء عامل برنامج التربية الرياضية بالمرتبة االخيرة حيث حصل عمى 
 ( 1السادس الحظ الجدول) % لطالب الصف27% لطالب الصف الخامس و23الصف الرابع و

بمقارنة ترتيب صعوبة النشاط الرياضي من وجية نظر الطالب لمصفوف الرابعة والخامسة  -و
والسادسة وجد ان لعبة الجمباز اصعبيا  بالنسبة الى الصفين الرابع والسادس حيث كانت 

% 82 %  أما بالنسبة لمصف الخامس فأن األلعاب ىي أصعبيا بنسبة88% , 82النسبتين 
% والجمباز لطالب 88بينما أسيل األنشطةكانت ألعاب القوىمطالب الصف الرابع وبنسبة 

%ويرجح الباحث سبب ذالك الى طبيعة األداء الحركي والذي يختمف 85الصف الخامس بنسبة 
باختالف السن والخبرة في ممارسة النشاط الرياضي والوقت المستغرق في التعمم )حيت تختمف 

 (5) ى اخر (من متعمم ال

تقاربت ميول الطالب في ترتيب االلعاب الرياضية لمصفوف الرابعة والخامسة والسادسة فقد  – ز
حصمت العاب التسمية , السباحة , المنضدة , رفع االثقال , الجودو , المبارزة عمى المراتب 

 الستة االولى ......

  

-------------------------------------------------------- 

 .28( ص 7007يعرب خيون  التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق ) بغداد , مكتب الصخرة لمطباعة ( 5)



بينما حصل كمال االجسام , المالكمة , الريشة , المصارعة , السكواش عمى التسمسالت االخيرة 
ربية % لطالب الصف السادس بينما جاء عامل برنامج الت21وىي اقل ميوال عند الطالب و

% لطالب الصف 27% لطالب الصف الرابع و28الرياضية بالمرتبة االخيرة وحصل عمى 
 % لطالب الصف السادس27الخامس و

)ويذكر نزار الطالب وكامل لويس ان ىذه المعاب ليا عالقة  باالضافة الى الميول بالرغبات 
 (1الحظ الجدول ) (5) ايضا (

وجية نظر الطالب لمصفوف الرابعة والخامسة بمقارنة صعوبة النشاط الرياضي من   – ح
والسادسة وجد ان لعبة جر الحبل اصعبيا بالنسبة لمصفين الرابع والخامس حيث كانت 

% بينما 82% اما بالنسبة الصف الخامسة فان األلعاب ىي اصعب بنسبة 88% و82النسبتين
 مباز لطالب الصف% والج88اسيل االنشطة كانت العاب القوى لطالب الصف الرابع وبنسة 

% ويرجح الباحث 85% وااللعاب الفرقية لطالب الصف السادس بنسبة 85الخامس بنسبة 
سبب ذلك الى طبيعة االداء الحركي والية التنفيذ والذي يختمف باختالف السن والخبرة في 

وق بين ممارسة النشاط الرياضي )اذ ان ليا عالقة كبيرة بالفروق الفردية نسبا الى اعمارىم والفر 
 (7) االفراد تحددىا الرغبة والسن (

ان متغيرات كثيرة ىي التي تحدد طبيعة تناوب المشاكل التعميمية وميما حددت  وبحثت ظيرت 
في االفق امور اخرى تحتاج في ابسط ما تحتاج اليو البحث والمتابعة والتقويم المستمر , ان 

عا ال يغطي ميول ورغبات الطالب لذا ان برنامج التربية الرياضية في المدرسة االعدادية قط
 التفاوت في النسب واالضافة التي وردت في العاب وفعاليات ذكرت الحقا يعزوه الباحث:

 تعدد الميول والرغبات تبعا لمبيئة المحيطة  . -1

 الفروق الفردية بين الطالب نتيجة النشأة والعمر . -2

 .  االختالف الفطري في قدرات وقابميات الطالب-3

 التباين في قدرات وقابميات القائمين بعممية التدريس . -4

-------------------------------------------------------- 

 .72(ص7000نزار الطالب , كامل لويس عمم النفس الرياضي )الموصل, دار الكتب  (5)

 .80(ص5778ة الفالح احمد حسن وشفيقة ابراىيم العاب ما قبل المدرسة )االمارات , مكتب( 7)



 التباين بين امكانات المدارس وساحاتيا ومرافقيا وتجييزاتيا .-5

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات  5-1

ظير ان اكثر العوامل تأثيرًا في تنفيذ برنامج التربية الرياضية في المدرسة االعدادية من  -1
ة الرياضية والتوجيو حيث أن ىذين العاممين يمثالن الواجب وجية نظر المشرفين ىو منيج التربي

 الرئيسي في عمميم .

ظير أن عامل الحوافز أىم عامل في التأثير عمى برنامج التربية الرياضية من وجية نظر  -2
مدرسي التربية الرياضية في حين كان ىذا العامل أقل العوامل تأثيرًا من وجية نظر المشرفين ) 

 واعيا المادية والمعنوية زالحوافز بأن

كانت طريقة التدريس  من وجية نظر عينة البحث) الطالب( أكثر العوامل تأثيرًا في برنامج  -3
 التربية الرياضية .

 ان الحوافز ىي عامل ميم في تنفيذ برنامج التربية الرياضية من وجية نظر الطالب .  -4

 شطة الرياضية من حيث الصعوبة والسيولة .تقاربت ميول الطالب بالنسبة الى ترتيب األن -5

اتفقت آراء الطالب بالنسبة الى ترتيب األلعاب الرياضية فقد حصمت األلعاب الصغيرة  -6
الترويحية عمى الترتيب األول ثم السباحة ,المنضدة , األثقال , الجودو , المبارزة عمى المراتب 

 التالية  .

, المصارعة ( عمى التسمسالت األخيرة في ميول  حصمت األلعاب الرياضية ) المالكمة -7
 الطمبة ليا .

 التوصيات  5-2

التأكيد عمى تطوير برنامج التربية الرياضية لممدارس اإلعدادية من ناحية األلعاب الرياضية -1
 الممارسة واعتماد ميول ورغبات الطالب .

 توفير االمكانات واألدوات التي تسيم في تنفيذ البرنامج .-2



العمل عمى مبدأالحوافز لتشجيع المدرسين والمكافئات لمطالب لديمومة العمل لمتشجيع عمى -3
 التواصل.

اجراء عممية تقويم سنوية لمبرنامج مما يؤدي ذلك الى تعديل األىداف أو المحتوى أو  -4
 ال طرائق التدريس أو أساليبيا . استبد

 المصادر :

 (.5778قبل المدرسة )االمارات , مكتبة الفالح احمد حسن وشفيقة ابراىيم: العاب ما  -1
 (.7001)عمان , البازوري العممية لمتوزيع والنشر 5بشير العالف: اسس االدارة الحديثة ج -7

 (.7005)القاىرة , دار الفكر العربي 5عصام بدري:  مؤسسة االدارة والتنظيم  ج  -3

لرياضية)بغداد, مطبعة التعميم قيس ناجي وشامل كامل: مبادئ االحصاء في التربية ا -1
 (.5766العالي,

 (.7008محمود الربيعي: طرائق واساليب التدريس  ) عمان , دار الكتب الحديثة  -1
 (.7000نزار الطالب , كامل لويس :عمم النفس الرياضي )الموصل, دار الكتب  -8
كر العربي لمطباعة وجيو محجوب:  التعمم والتعميم والبرامج الحركية ) بغداد , دار الف -2

7007 .) 

وديع ياسين التكريتي ومحمد حسن العبيدي: التطبيقات االحصائية في استخدام الحاسوب  -6
 (.5777في بحوث التربية الرياضية)الموصل, دار الكتب لمطباعة والنشر,

داد , مكتب الصخرة لمطباعة يعرب خيون  :التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق ) بغ -7
7007). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
 (1ممحق )

 م/ استبانة استطالعية
 عزيزي المشرف التربوي

 تحية طيبة
يروم الباحث عامر عبد الحسين ناصر اجراء دراستو الموسومة " أثر بعض العوامل عمى تنفيذ برنامج التربية 

العوامل باعطائيا الترتيب  الرياضية بالمرحمة االعدادية " ولما نعيده فيكم من خبرة ودراية يرجى تحديد أولويات
 التسمسمي باألرقام والذي ترك فارغًا تحت حقل الترتيب. 

 العامل الترتيب
 برنامج التربية الرياضية 
 المدرس 
 الحوافز 
 الظروف المحمية والبيئية 
 االمكانات واألدوات 
 طريقة التدريس 
 التوجيو 

 

 

 (2ممحق )
 م/ استبانة استطالعية

 التربية الرياضية عزيزي مدرس
 تحية طيبة

يروم الباحث عامر عبد الحسين ناصر اجراء دراستو الموسومة " أثر بعض العوامل عمى تنفيذ برنامج التربية 
الرياضية بالمرحمة االعدادية " ولما نعيده فيكم من خبرة ودراية يرجى تحديد اولويات العوامل باعطائيا الترتيب 

 رك فارغًا تحت حقل الترتيب. التسمسمي باألرقام والذي ت
 العامل الترتيب

 برنامج التربية الرياضية 
 المدرس 
 الحوافز 
 الظروف المحمية والبيئية 
 االمكانات واألدوات 
 طريقة التدريس 
 التوجيو 

 

 

 الباحث

 عامر عبد الحسين ناصر

 الباحث

 عامر عبد الحسين ناصر



 (3الممحق )

   م/ استبانة استطالعية

 عزيزي الطالب

 تحية طيبة

جراء الدراسة الموسومة "أثر بعض العوامل عمى برنامج التربية الرياضية في المرحمة يروم الباحث عامر عبد الحسين ناصر ا
 االعدادية" راجين تعاونكم والتأشير عمى الفعالية التي ترونيا تتطابق وميولكم بأعطاء ترتيب تسمسمي ليا.

 الفعالية أو النشاط  الترتيب
 الجمباز 
 كرة القدم 
 كرة السمة 
 الكرة الطائرة 
 كرة اليد 
 السباحة  
 المنضدة 
 المالكمة 
 كمال األجسام  
 الريشة  
 المصارعة 
 السكواش 
 جر الحبل 
 الجودو 
 المبارزة 

 (     √مالحظة : يرجى التأشير عمى المرحمة الدراسية بوضع )

 

 مالحظة : ىل ىناك فعاليات أخرى تود ذكرىا

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 المرحلة الرابعة ... 

 لمرحلة الخامسة..ا

 الباحث

 عامر عبد الحسين ناصر



 (4الممحق )
 ستطالعيةم/ استبانة ا

 عزيزي الطالب

 تحية طيبة

جين يروم الباحث عامر عبد الحسين ناصر اجراء الدراسة الموسومة "أثر بعض العوامل عمى برنامج التربية الرياضية في المرحمة االعدادية" را
 تعاونكم والتأشير عمى الفعالية لبيان مدى صعوبتيا  بإعطاء ترتيب تسمسمي ليا. 

 

 النشاط  الفعالية او الترتيب
 الجمباز 
 كرة القدم 
 كرة السمة 
 الكرة الطائرة 
 كرة اليد 
 السباحة  
 المنضدة 
 المالكمة 
 كمال األجسام  
 الريشة  
 المصارعة 
 السكواش 
 جر الحبل 
 الجودو 
 المبارزة 

 
 (     √مالحظة : يرجى التأشير عمى المرحمة الدراسية بوضع )

 

 ك فعاليات أخرى تود ذكرىامالحظة : ىل ىنا

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 المرحلة الرابعة ... 

 المرحلة الخامسة..

 الباحث

 عامر عبد الحسين ناصر

دكتوراه طرائق تدريس التربية الرياضية


