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 :ومشكلة البحث مقدمة

في عناصر اإلنتاج المختلفة، وقد تغير بالتالي الدور الذي يلعبه  الشاملةنعيش اآلن في عصر التغيرات 
اإلنسااان فااي بساالوا اإلنتاااج عنااة فااي ال ااروه السااابرة تااات دااذ  التغياارات المتااادد ، وبصااب  ماان المااات  العماا  

 (2: 1ك  العناصر اإلنسانية المشتركة في دذا اإلنتاج، فيما يطلق علية التنمية البشرية.  ) طويرعلى ت

تبااار الرياجاااة اااانيا  مااان بنياااة اجاااارية متكاملاااة تعكاااة الترافاااة وتمتااا  ا يدلواياااة، وتبااارن في اااا براااو  تع
االعتبارات االقتصادية، وتتاسد في الرياجة الري  وا خالق والترافة والتربية، وتتاثتر الرياجاة باالعل  والتكنولواياا 

 (3:  1) تعكة صور  الن ا  العا  والشام .وترو  بم ا  وادوار وتارق و ائه وتنان م ا  مختلفة ومتباينة 

وسائ  التربية لتاريق بغراج ا، عن طريق النشاط الاركي اد   يعد باد المدرسي النشاط الرياجيويعد 
االاتماعية، تات  -النفسية  -العرلية  -: البدنية النواايب ده تعدي  سلوك الفرد واسن تنشئته من كافة 

 عى الى التنمية الشاملة والمستدامة.تس ودادفة واعيةإشراه قياد  
 

ان برامج االنشطة الرياجية خارج واد  نشاط التربية الرياجية تمتد براما ا من داخ  وخارج اسوار 
المدرسة وتشم  كافة التالميذ الذين تاتوي   المدرسة وكذلك العاملين في ا واذا كان درة التربية الرياجية يرد  

تت  خارج  التيللممارسة فان تلك االنشطة الرياجية  اإللناميثخذ الشك  واالسلوا لكافة التالميذ بالفص  وي
ومستويات   البدنية والم ارية بعكة درة التربية  الفص  تتصه بكون ا اختيارية وتتص  بمستوى المشاركين

 ( 6:4)الرياجية الذى ال يتطلا التفوق والتمين البدني او الم ارى او العلمي.

 ، ى مؤسساااة او من ماااة بو مشااارو ة اااااايدارإلا ةاااااالعمليا اااااانم يااااااساسب اااااانياوالتاليااا    يااااااولتراولماااا كاااان 
  يااااوة للتراااالاريريا ةاااا دميا اااانتكمو ااااايم وتر  تااااي ياااالتا ااااداه دا يااقتار ااااادى  ماااااجويااااارشؤكمنه ااااادو ب  ترياااااالتسو
بو ،ةاااايدارإلا ااااارياتإلاا ياااف ااارلنا داااايع ااادفر ،ةااالمختلفا تاااانرلمراا رايااااإ ااادة بعااالمتابعا تاااعملياانه مااا يعرباافيم

 ليإ ماو لرائمةا ةاااالتعليميا راض غابو ، داتااااالريا ياااافبو  تاااااإلمكانا ياااافبو  فااي الباارامج التدريبيااة الموجااوعة، 
 (8:10).فاعلية و  ي اااكفركتب اعلهو ،يمهوتر  مايترا  تصاي  مساب نم تار لمتغيا نم كلذ

تراوي  وتاليا  ة ااابعملي اااو تربن  م اااادتر اساتمرارياااعل ااار تا ىاااات ةااسسؤة ماا ي ااروريلجا اانمكما وانه 
لع طتج لتيا تلعملياا قرينا لك  ثيدلاا رلعصا يااب  فااصب  يااولتربن ا ااثايب ا،   االعما ايااواة ناالكاف ر تماامس
 ااانه مااامرابلت ااانايمكااامبو  حاااانا ااانم اااقايتارااام اسباب فةرمع نه اليمكاااندوه باا ن كلوذ يةوبرلتا تسساؤلما ب ا
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 ااادىم ااارهنعبن  اااانإذا برد را اتمياامب اااديع  ياااولتروا ةاااالريا دا تخااافاسر،يطاوالتااب  ااالريا اانالياليمكاابالتو تاااقومع
تااااا   اااااااذيلا اااااااد لترا ااااااادىامااااااامو ااااااااال ب نعة موجولما ارض غا تد  تاررو د ،لتي ترا مجار لبا فاعليةبو اااااااد فائ

 (9:15)الوصو  اليه. 

 
 مشكلة البحث:

تالا  لى عد  واود دور واج  إلس امات االنشطة  بالمدارة العم  فيمن خال  خبر  البااث 
ارة في بناي الرياجي واقتصار االمر على االندية الرياجية والمشروعات الرومية والمد ةالرياجية المدرسي

مية ت الرو وافتراد الرة الوص  ما بين ا نشطة الرياجية المدرسية وبراما ا وبناي الرياجي والمشروعا العسكرية
 المختلفة  .
 :اهمية البحث

 :والاااة اليه لباثاادمية -1
 دذا الباث من الممكن ان يكون ااد الباوث العلمية التي تس   في اكتساا واجافة معلومات عن االسباا

 ا تي تردماطار من الجمانات التربوية والتعليمية ال فيتعوق بناي التالميذ رياجيا صناعة البط  الرياجي  التي
 االتاا . دذا فيالرياجة المدرسية 

 االدمية التطبيرية للباث:-2
ر على كيفية الافا  على المواطن المصري وبناي الفرد الرياجي الراد فيتتمت  ادمية الباث التطبيرية 

ادت الى   ور دذ   التيتاريق ادداه الدولة رياجيا من خال  اكتشاه االسباا ونوااي الرصور والجعه 
 المشكلة قيد الباث.

 أهداف البحث: 
 يهدف هذا البحث الى التعرف على:-

 برامج االنشطة الرياضية المدرسية بمحافظة الجيزة من خالل: تقويم
 بالمدارة. التعره على مدى المعوقات التي توااه اعداد التالميذ رياجيا  -1

 التعره على المعوقات التي توااه تنفيذ االنشطة الرياجية المدرسية. -2

 لتطوير االنشطة الرياجية المدرسية .    اتوجع مرترا -3
 تساؤالت البحث:

 التالميذ رياجيا؟ وبناي في اعداد التى توتر معوقاتال مادى-1

 توااه تنفيذ ا نشطة الرياجية المدرسية؟ما دى المعوقات التى -2

 لتطوير ا نشطة الرياجية المدرسية؟ ات المنفذ  تراما دى نوعيه المر-3
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 البحث: فيالمصطلحات المستخدمة 
 :evaluationالتروي   -1

ا فكااار، والخطااط، والمشااروعات، وا عمااا ، والالااو  المرتراااة، والطاارق، والوسااائ ، إصاادار باكااا  كميااة عاان -
المااوارد، وا دوات وغيردااا ودااو يشااتم  علااي الماكااات متاا  المعااايير والمسااتويات لتراادير ماادى دقااة وفاعليااة تلااك 

ماااا كيفياااة وقاااد تشاااتق الماكااا ات مااان داخااا  ا فكاااار والخطاااط والمشاااروعات.. وقاااد تكاااون داااذ  ا اكاااا  إماااا كمياااة وا 
 الموجو  الذي يت  ترويمه بو توجع له من الخارج.

 
 :school sports activities programsبرامج االنشطة الرياجية المدرسية -2

ية اتماعانشطة تربوية رياجية تعم  على تربية النشىي تربية رياجية متننة ومتكاملة من النوااى الوادانية واال
والبدنية والعرلية عن طريق برامج ومااالت رياجية متعدد  تات اشراه قياد  متخصصة تعم  على تاريق 

ى وينطلق   الفنية فى مراا  التعلي  العا  والتعليادداه البرامج وبما يس   فى تاريق االدداه العامة للتربية البدن
 (17:6)من االسة العامة للسياسة التعليمية فى ام ورية مصر العربية 

 

 .المرتبطة المرجعيةالدراسات 

بدراسااة بعنااوان معوقااات تنفيااذ باارامج التربيااة الرياجااية  2009قاماات ايمااان معاويااة عبااد الابااار بيااومي  -1
المرالاة بمرارنه( است دفت الدراسة مرارنة معوقات تنفيذ برامج التربية الرياجاية بالمرالة التانوية )دراسة 

خد  الماان ج الوصاافي المرااارن واختياارت العينااة فنااى( وقااد اساات-التانويااة بنااات بااين انواع ااا المختلفااة )عااا 
  التعلاايبالطريرااة الطبريااة العشااوائية ماان مااوا ي التربيااة الرياجااية ومعلمااات التربيااة الرياجااية وتلميااذات 

 اا  فارد وكانات ادا  النتاائج وااود معوقاات بن 610التانوي العا  والتعلاي  الفناي وبلاع اعاداد افاراد البااث 
 الدراسااة واالمكانيااات باإلجااافة الااى واااود قصااور متعلااق بتنفيااذ الباارامج وماتااوى البرنااامج وعااد  اسااتفاد 

 التلميذات من البرنامج.
تقويم المشروع القومى الختيار الموهوبين في راسة بعنوان " بد( 18)  (2009)طلعت السيد سال ، قا   -2

 الختيااااار الرااااومى المشاااارو  " ب ااااده ترااااوي بعضضضضل اللعبضضضضات الرياضضضضضية بالمرحلضضضضة ايعداديضضضضة بالقليوبيضضضضة
االعداديااة مسااتخدما الماان ج الوصاافى علااى عينااة  بالمرالااة الرياجااية اللعبااات بعضفاا التالميااذالمودوبين
اللتربياااة الرياجاااية، معتمااادا علاااى االساااتبيان كاااثدا  لاماااع البياناااات،  وااااه( معلااا  وم110عمدياااة بلغااات )

 اكتشاااااه ونتسااااثد  فااااى المواااااه ب ااااا يرااااو  التااااى الميدانيااااة والمتابعااااات النيااااارات وكاناااات بداااا  النتااااائج بن
 الواساطة عاما  ويتادخ  تنفياذالبرنامج، تعاوق التاى الشاكالت اا  فاى رياجيا ،ويسااد  التواياه المودوبين

 الصاااااي  التوايااااه الكتشااااافالمودوبين الرااااومى للمشاااارو  الماليااااة اكتشااااافالمودوبين،والتاداالعتمادات فااااى
 خااااال  تنفيذالمشاااارو  يااات  بايااااث للمشااارو  الماااادى طوياااا  التخطااايط ياااات  باااثن البااااااث للصره،ويوصاااى

 من يسىالرئ ال ده لتاريق العا  طوا  بالبرنامج العم   استمرارية لجمان الصيفية واالاانات العطالت
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 المعلمااين خااارج نماا  باكااا  يسااتعان بن يفجاا  و رياجاايا   والمتمياانين المودااوبين اكتشاااه ودااو المشاارو 
 و الاياااااااد لتاربااااااق بثوليااااااايا مور االتصااااااا  ياااااات  وبن الموجااااااوعية الايااااااادو لتاريااااااق والتعلااااااي  بالتربيااااااة

 تكاااري  باساااتمرار يراعاااى بن و الموداااوبين وانترااااي اكتشااااه فاااى الوسااااطة عامااا  يتااادخ  وبال الموجاااوعية
 . مال ا فى للمشرو  المالية االعتمادات تصره بن و معنويا   و ماديا   المودوبين التالميذ

ه تقضويم بضرامج ممارسضة النشضاط الرياضضى للمرحلضبدراسة بعنوان "(44)  (2011)مامد عبد الاميد عبد ، قا  -3
و دى تراااد  التالمياااذ ناااامااا اااده التعاااره علاااى " بالدراساااة، باالعداديضضضه بالمعاهضضضد االزهريضضضه بمحافظضضضة الشضضضر يه

،مساتخدما المان ج الوصافى علاى عيناة عشاوائية مان طاالا المعاداد االندرياة،  مسااتخدما االداداه الموجوعة
رياق تايعما  علاى  النشااط الرياجاى بالمعاداد االندرياةاالستبيان كثدا  لامع البيانات، وكانت بد  النتاائج ان 

ااا  التعليمياة المختلفاة وبماا يتناساا ماع خصاائ  وسامات كا  مرالاة وذلاك ادداه التربيةوذلك فاى كا  المر 
بياة نصااا التالمياذ مان دروة التر  ، وقاد كاانالمعاداد االندرياة لتالمياذدا توفرداالتى  النشاطمن خال  اواة ا

داداه اياق ال يكفىال يساعد لتعل  الم ارات الرياجية المختلفة وال لتارودذا الردر ا سبو ، الرياجية درة فى 
 التربية الرياجية.

 بدراسة بعنوان معوقات درة التربية الرياجية بالمادارة االبتدائياة 2014قا  اامد عبد العا  مامد خمية  -4
يااة بمااف ااة الاياان  واساات دفت الدراسااة الااى التعااره علااى معوقااات تنفيااذ درة التربيااة الرياجااية بالمرالااة االبتدائ

تخدا  معوقاات ودراساة االلياات الكفيلاة برفاع فعالياة درة التربياة الرياجاية وقاد اساواقتراح سب  التغلا على تلك ال
لااع التربيااة الرياجااية وب ومااوا يالتربيااة الرياجااية  معلماايواختياارت العينااة بالطريرااة العمديااة ماان  الوصاافيالماان ج 

االدار  المدرساية وقصاور مارتبط باادور  فايفارد وكانات ادا  نتاائج الدراسااة وااود قصاور  106اعاداد عيناة البااث 
 التربية الرياجية وعد  تغيير وتطوير من ج التربية الرياجية. ومعلمياولياي االمور 

لليا ضة البدنيضة لتالميضذ  القضوميتقويم المشروع بعنوان "  (6 ( )2015" )الشاذليإسال  مامد بامد  دراسة " -5
ماتاوى المشارو  الراومي للياقاة  ،بداداه المشارو  الراومي للياقاة البدنياة " ب اده التعاره علاى المرحلة ايعداديضة
واإلمكاناات  اإلرشاادياإلشراه والتوايه والمركان  ،مراا  تنفيذ المشرو  الرومي للياقة البدنية ،البدنية في المعادد

،   سالوا المساايالوصافي باوت  استخدا  المان ج  ،المعوقات التي تاو  دون تاريق بدداه المشرو   ،المادية
 670كثدا  لامع البيانات ، وت  اختيار عينة الباث بالطريرة العمدية ايث بلع عدددا) كما ت  استخدا  االستبيان

فااي اااااة إلااى تطااوير  الااااليان مشارو  اللياقااة البدنيااة تلميااذ، وكاناات ماان بداا  النتااائج  470مواااه و 200فارد( 
ووفرااا السااتاابات عينااة الباااث ماان المااوا ين  ،لبدنيااة وكيفيااة تنميت اااليواكااا التطااور الاااادث فااي مف ااو  اللياقااة ا

 باا ندرللياقاة البدنياة للمرالاة االعدادياة  الراوميالمشارو   فاييتجا  ان دنااك قصاور  االساتبيانوالمعلمين علاى 
للياقااة للياقااه البدنيااة بدماا  ا الرااوميووفرااا السااتاابات عينااة الباااث ماان المااوا ين والمعلمااين المشاارو   ،الشااريه

ووفراا لنتاائج عيناة البااث  ،داذا المااا  فايالبدنية المرتبطة بالصاة ودذا مغاير لما ينادى باه العلمااي والباااتين 
من التالميذ فى االختبارات تبين ان البطارية المستخدمة في تريي  االختبار ب ا قصور وتاتاج الى تعدي  لتراعى 
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ووفرااا السااتاابات عينااة الباااث ماان المااوا ين والمعلمااين ان  ،تااائا  الفااروق الفرديااة بااين التالميااذ دون بدمااا  لن
تمن  للتالميذ والمشرفين والموا ين تاتاج إلى تطوير بماا  التياإلمكانات المادية المتمتلة فى الاوافن والمكافآت 

االيااة ووفرااا السااتاابات عينااة الباااث ماان المااوا ين والمعلمااين ان المشاارو  بصااورته ال ،يواكااا تغياارات العصاار
ووفراا الساتاابات عيناة البااث مان  ،بدم  بعض العناصر الم مة للياقة البدنياة ويااا اعااد  الن ار فاى مكوناتاه
البدنيااة لالختبااارات الموجااوعة  اللياقااةالمااوا ين والمعلمااين انااه اليواااد برنااامج مااادد يعماا  علااى رفااع معاادالت 

والمعلمااين ان قلااة عاادد اصاا  التربيااة الرياجااية ماان ووفرااا السااتاابات عينااة الباااث ماان المااوا ين ، بالمشاارو 
 . دقيره( ودو غير كاه45اسباا جعه اللياقة البدنية ايث بلع عدد اص  التربية الرياجية وااد  اسبوعيا)

 الدراسات المرجعية االجنبية:
ممارسضين تقضويم ال( دراساة بعناوان "64)(olivella Binyamin, et al2005 Ad)كضارمن بنيضامين أولضيلالقاا  -6

تريكااو التربيااة الرياجااية بماادارة بور  مدرساايب ااده تمكااين " لبرنضضامج التربيضضة الرياضضضية لمضضدارك بورتريكضضو العامضضة 
، مساااتخدما المااان ج التاااانيبرناااامج التربياااة الرياجاااية فاااى الصااافوه الدراساااية مااان االو  اتاااى  ايريماااو مااان ان العاماااة 
 التربياة الرياجاية، مساتخدما االساتبيان كاثدا  لاماع البياناات معلماي( مان 259على عينة عشوائية بلغات ) الوصفي

يعمااا  بالمساااتويين االو  والتاااانى ، و مااان المدرساااين كانااات تساااند الاااي   وااباااات التااادريا( %98)نسااابة واساااتنتج ان 
اصلت برامج التربية الرياجية على تردير متوسط بين البارامج االخارى فاى نرا  ، و من المدرسين (%8) االبتدائي

 .من اكبر المعوقات لتنفيذ  البرامج تالمينانية المادد  كانان دوات فجال عن اال
( بدراسااة بعنااوان "معوقااات رياجااة الناشاائين والشااباا باكروانيااا" 68)(НестероваТ.В, 2009)قااا  نسااتروفا-7

وى تالي  الماتمعتمدا على االستبيان و  اإليراعي( مدربا للامبان 31على عينة مرداردا ) الوصفيمستخدما المن ج 
لتموياا ، الااى التا ياانات وا دوات، ا  دميت اااكاثدا  لامااع البيانااات وكاناات بداا  النتااائج بن بداا  المعوقااات مرتبااه وفرااا 

 المواصفات المعيارية لالنتراي اعلى من قدرات الالعبين، توافر الكوادر، توافر الممارسين.
 

ارايات الباث  خطة وا 
 أوال: منهج البحث

سااتخدا  الدراسااات المساااية  وذلااك لمناساابته لطبيعااة وموجااو  ودااده االماان ج الوصاافى بالبااااث  سااتخد ا
 الباث.

 ثانيا: مجتمع البحث

)قسا  مناادج وطارق تادرية التربياة  بساتذ  كلياات التربياة الرياجاية المتخصصاين فييتمت  ماتمع الباث 
 بمااف ة الاين . مدرسين التربية الرياجية -الرياجية(

 عينة البحث ثالثا:
مونعين من ماتمع الباث البسيطة ( فرد ت  اختيارد  بالطريرة العشوائية 100اشتملت عينة الباث على )

 كالتالى:
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 ية بنين اامعه الوان.من اساتذ  كلية التربية الرياج 25عدد -
 ية بنات اامعه الوان.من اساتذ  كلية التربية الرياج 25عدد -
 على مستوى مدارة مااف ة الاين .مدرة تربية رياجية  25عدد -
 دارة مااف ة الاين .ممدرسة تربية رياجية على مستوى  25عدد -
 :وسائل جمع البياناتادوات و رابعا: 

 استخد  البااث ا دوات التالية:
 المقابلة الشخصية: -1

 حيث قام الباحث بإجراء العديد من المقابالت الشخصية مع بعض من:

 )مشرفى التربية الرياجية بالمدارة( برامج ا نشطة الرياجية المدرسيةالرائمين على تنفيذ  -
 مدرسي التربية الرياجية -

وذلااك للتعااره علااى طبيعااة المشااكلة وابعاددااا المختلفااة ماان اميااع الاوانااا المتعلرااة ب ااا االماار الااذى ساااعد 
 واستمار  االستبيان قيد الباث. اإللكترونيالبااث كتيرا في بناي الموقع 

 السجالت والوثائق: تحليل -2
قاااا  الباااااث بتاليااا  السااااالت والوتاااائق الخاصاااة ببااارامج االنشاااطة الرياجاااية المدرساااية للوقاااوه علاااى مادياااة 

 وادداه واستراتياية العملية ونتائاه. 
 -برامج االنشطة الرياضية المدرسية: تقويماعداد استبيان  -3

االنشاطة الرياجاية المدرساية اياث اشاتم  علاى اياث قاا  الباااث بتصامي  اساتبيان ي اده الاى تاليا  بارامج 
 ( عبار  وسيلى عرض خطوات تصمي  االستبيان تفصيال مع وصه لصورته الن ائية. 31)

 -:امج االنشطة الرياضية المدرسيةبر تقويم خطوات اعداد استبيان خامسا: 
 اتبع البااث الخطوات التالية لبناي وتطبيق االستبيان

 : برامج االنشطة الرياضية المدرسيةتقويم  تحديد الهدف من استبيان  -1

 معوقات برامج االنشطة الرياجية المدرسية والوقوه على نراط الرو  والجعه .تاديد ي ده االستبيان الى 

  يد البحث في صورتها المبدئية: االنشطة الرياضية المدرسيةبرامج  تقويموضع المحاور االفتراضية الستبيان   -2

بعاد بعد ان قا  البااث بتالي  الساالت والوتائق والمرااع العلمية والدراسات التي تمات فاي داذا المااا  و 
ااااراي المرااابالت الشخصااية ودراسااة الوجااع الاارادن توصاا  البااااث الااى الصااور  المبدئيااة لمااااور اسااتبيان 

ضية المدرسيةتنفيذ  معوقات شطة الريا ي معوقاات بولياااور داي )( ماا3والتاي اشاتملت علاى ) برامج االن
عوقات الرائمين علاى تنفياذ بارامج االنشاطة م -ا مور التي توااه تنفيذ برامج ا نشطة الرياجية المدرسية 

 .(توااه تنفيذ برمج االنشطة الرياجية المدرسية لتيامعوقات التدرية   -الرياجية المدرسية
 بضضرامج االنشضضطة الرياضضضية المدرسضضية  يضضد البحضضث فضضي تقضضويمالمحضضاور المستخلصضضة السضضتبيان -3

 صورتها النهائية:
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  واساتمار  الرئيساية المرترااة الماااورستطال  ربي الخبراي ، اشاتملت علاى قا  البااث بتصمي  استمار  إل
   (2مرفق) لتالي  معوقات برامج ا نشطة الرياجية المدرسية اخري للعبارات

ا ساااتذ   ر ماانياا( خب11) الساااد  الخبااراي وعااددد  مرابلااة الشخصااية علااىوُعرجاات االسااتمار  ماان خااال  ال 
 ( 1التربية البدنية والرياجة مرفق ) المتخصصين في ماا  

 :  ستطالع رأى الخبراء في اآلتيإستمارة تستهدف وكانت اي  

   الباثموجو  بالمرترح   الماوررتباط  إمعرفة مدى  . 

   الباث .الرئيسية لل ده من  للمااورمدى مناسبة التعريه اإلارائي 

   بو اذه بعج ابعج ا البعض  عالمااور مبخرى بو دمج بعض  مااورإجافة بي  . 

   ماور النسبة المئوية لك  ا دمية النسبية و تاديد. 

 وقد اشترط البااث في الخبير ان يكون:  25/6/2021الي  11/6/2021وذلك خال  الفتر  من 
كليااات التربيااة الرياجااية ماان ذوى الخباار  بباارامج االنشااطة الرياجااية عجااو ديئااة تاادرية فااي  -1

 المدرسية او خبراي التربية والتعلي  .
ة بن يكاون الخبيار ذو خبار  ببارامج االنشاطة الرياجاية المدرساية والمشاروعات الرومياة المتعلراا -2

 ( سنة. 15ب ا وبخبر  ال تر  عن )
 النسبة المئوية وفقا آلراء السادة الخبراء  (1جضدول )

 االهمية النسبية  المحضور م
 ٪100 سيةلمدر معو ات أولياء األمور التي تواجه تنليذ برامج األنشطة الرياضية ا 1
 ٪100  معو ات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية 2
 ٪100 ةاالنشطة الرياضية المدرسيمج امعو ات التدريك التي تواجه تنليذ بر  3

  كالتالي:مااور تالتة اختيار  المذكور  وت ل  ياذه اى ماور من المااور 
 معو ات أولياء األمور التي تواجه تنليذ برامج األنشطة الرياضية المدرسية -1
 معو ات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية -2

 مج االنشطة الرياضية المدرسيةاتواجه تنليذ بر معو ات التدريك التي  -4
 

 برامج االنشطة الرياضية المدرسية تقويم استبيان  توزيع العبارات على محاور (2)جدول 
 

عدد  العبارات  م
 العبارات

النسبة 
 المئوية
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 %35.48 11 ةدرسيمعو ات أولياء األمور التي تواجه تنليذ برامج األنشطة الرياضية الم 1
 %31.42 11 معو ات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية 2
 %25.71 9 سيةمج االنشطة الرياضية المدر امعو ات التدريك التي تواجه تنليذ بر  3

( مااااور بصااور متفاوتااة 3( عبااار  ونعاات علاى )31( ان االساتبيان فااي صااورته المبدئيااة اشاتم  علااى )2يتجا  ماان ااادو )
 بار .ع  قرااقردا الخبراي لك  ماور بعد ترريب ا  التيوقد راعى البااث تونيع العبارات على المااور بنفة نسا ا دمية النسبة 

 وقد راعى البااث عند صياغة وتاديد شك  العبارات ما يلى:  
 صياغة العبارات بثسلوا واج .  -
 الماور.ان تخد  العبار  اتاا  ودده  -
 التسلس  المنطرى للعبارات.  -
 تناسا عدد العبارات في ك  ماور. -
 اال تواى العبار  باى استاابة للمستايا. -
 
 في صورته الثانية: برامج األنشطة الرياضية المدرسية تقويماستبيان  -5

الاااى  1/7/2021 خاااال  الفتااار  مااان ترااااة علاااى الخبااارايراياااث قاااا  الباااااث بعااارض كااا  مااان العباااارات وماااوانين الترااادير الم
بارامج ا نشاطة الرياجاية المدرساية  تراوي  وذلك للتعره على مدى مالئمة العبارات لكا  مااور مان ماااور اساتبيان  15/7/2021

 ومدى مناسبة الصياغة واجافة او اذه اوتعدي  بي عبار  وكذلك للتعره على بنسا مينان تردير.
 ايالتالية نتائج العرض على الخبر وتوج  الاداو  

 
 (3جدول )

 ( 11) ن =  معو ات أولياء األمور التي تواجه تنليذ برامج األنشطة الرياضية المدرسية الخبراء حول تحديد العبارات للمحور االول  آلراءالنسبة المئوية 
 % الموافرة العبار   
 100.0 11 عد  واود ترة لدى بولياي ا مور بثدمية واد  نشاط التربية الرياجية 1
 100.0 11 ا مورعد  واود ترافة رياجيه لدى قطا  كبير من اولياي  2
عاااااد  تشاااااايع ولاااااى االمااااار للتلمياااااذ بممارساااااة ا نشاااااطة الرياجاااااية المدرساااااية  3

 واالنخراط في ا مت  االدتما  بالمواد العلمية ا ساسية
11 

100.0 
ممارسااة عااد  واااود تااثتير إياااابي ماان قباا  ولااى االماار فااي نراا  ترافااة وادميااة  4

 الرياجية كنموذج للايا  الصاية  والدد 
11 

100.0 
 90.9 10 عد  واود الرة تواص  بين معل  التربية الرياجية وولى االمر  5
عاااد  ااااث وتشاااايع بوليااااي ا ماااور  والددااا  لممارساااة الرياجاااة فاااي ا ندياااة  6

 ومراكن الشباا والسااات الرياجية المختلفة بشك  منت  
9 

81.8 
ه ادراك اولياي ا مور للو ائه المتعدد  للنشاط التربوي وتف   بدداف عد  7

 والتعاون مع الرائمين على ا نشطة التربوية
10 

90.9 
ر انداا  الادو  الدراسي بالمواد ا ساسية يودى الى قلة ادتما  ولى االم 8

 بالنوااي الرياجية وواد  نشاط التربية الرياجية
9 

81.8 
ولاااااى االمااااار  دمياااااة وااااااد  النشااااااط وانعكاساااااه اإليااااااابي علاااااى عاااااد  ادراك  9

 التاصي  الدراسي
10 

90.9 
 90.9 10عااد  شااعور ولااى االماار بالعائااد اإلياااابي علااى ا والد فااي ا نشااطة الرياجااية  10
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داخاا  ا نديااة ومراكاان الشااباا وبالتااالي انعكاسااه علااى واااد  النشاااط  داخاا  
 المدرسة

والمفااادي  الخاطئااة عاان ممارسااة ا نشااطة الرياجااية  تااثتر التالميااذ بالماادركات 11
ممااا يعكااة نفااة الشااعور علااى بولياااي ا مااور وفرااد الشااغه ناااو ادميااة ماااد  

 التربية الرياجية

11 

100.0 
 ( :3يتج  من ادو  )

ت  ي(، وبذلك ل  %100:  %81.8ما بين )  و تراوات النسبة المئوية  راي الخبراي او  عبارات الماور اال
  عبارات( ااد عشر  11 )بذلك عدد عبارات الماور السادة  ، فثصبات اذه اي عبار 

 
 (4جدول )

 معو ات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية ثانيالالنسبة المئوية ألراء الخبراء حول تحديد العبارات للمحور 
 ( 11) ن = 

 % الموافرة العبار   
الرااائمين علااى االنشااطة الرياجااية المدرسااية فااي دناااك صااعوبات فااي مشاااركة  1

 تاسين مستوى البرامج الخاصة بالنشاط الرياجي
10 

90.9 
الرااائمين علااى النشاااط الرياجااي المدرسااي فااي صااياغه دناااك عوائااق توااااه   2

 االدداه الماررة له
10 

90.9 
صااعوبات فااي  الرااائمين علااى تنفيااذ باارامج االنشااطة الرياجااية المدرسااية يوااااه 3

 الشفافية والموجوعية عند التطبيقارتاي 
9 

81.8 
 اساتخدا  اسااليا للااتعل  ال تناساا المرالااة العمرياة للتلمياذ وتفااوق قدرتاه علااى 4

 الميذاالستيعاا والتنفيذ نتياة لعد  اتبا  المعل  مبدا الفروق الفردية بين الت
11 

100.0 
نشااطة التربويااة ال ياات  صاارف ا فااي الغاارض المتااااة لالالمخصصااات الماليااة  5

 المخص 
11 

100.0 
عاد  االدتماا  بمعلا  التربياة الرياجاية كماورد بشارى داا  واعطااي  قيمتاه التااي  6

 تناسبه ونياد  الاوافن التشايعية وربط تاريق بددافه بمستوى دعمه
10 

90.9 
 القضضضائمين علضضضى تنليضضضذ البرنضضضامج بضضضالتوثيق المسضضضتمر ل حضضضداث وتضضضدوينعضضضدم اهتمضضضام  7

 المشضضكالت التضضي تواجضضه وحضضدة نشضضاط التربيضضة الرياضضضية والحلضضول المقترحضضة للت لضضب
     عليها.

10 

90.9 
عااااد  كفايااااة العمالااااة المتوااااااد  لنراااا  ا دوات وا ا اااان  الخاصااااة با نشااااطة  8

 الرياجية داخ  المدرسة
11 

100.0 
وجيه بة للتالقائمين بمهارات ادارة البيئة حول الصف واختيار األساليب المناسعدم درايه  9

 وكيليه استخدامها في ضبط الصف والت لب على المشكالت السلوكية للتالميذ .
11 

100.0 
انخفاض مرتبات معلمي ا نشطة التربوية ينيد من عنوه المعلمين عن  10

 تاريق رجاي م ني واج  ل  العم  بالماا  نتياة لعد  
9 

81.8 
 عد  واود تنو  في من ج التربية الرياجية ياد من قدر  المعل  على افاد  11

 التالميذ وبالتالي عنوه التالميذ عن االدتما  بماد  التربية الرياجية
10 

90.9 
 ( :4يتج  من ادو  )
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(، وباذلك %100:  %81.8ماا باين )  تانيالتراوات النسبة المئوية  راي الخبراي او  عبارات الماور 
  عبار ( ااد عشر  11 ) التانيبذلك عدد عبارات الماور  ، فثصبات ل  يت  اذه اي عبار 

 (5جدول )
معو ات التدريك التى تواجه تنليذ برامج االنشطة الرياضية  ثالثالنسبة المئوية ألراء الخبراء حول تحديد العبارات للمحور ال
 ( 11) ن =  المدرسية

 % الموافرة العبار   
ماتاوى واااد  النشاااط ال يتناسااا مااع الفاروق الفرديااة للطااالا ممااا يعيااق معااه   1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تاريق ال ده من التطبيق                                                
10 

90.9 
درايااة كاملااه بمتطلبااات عمليااة تاادرية من اااج التربيااة  بعااد وعااد  واااود دناااك 2

 الرياجية داخ  المدارة بدايه من وجع المن اج واتى تنفيذ واد  النشاط
11 

100.0 
 ت اات  ونار  التربيااة والتعلااي  بالتنبيااه علااى الماادارة بجاارور  عماا  ترااوي  ساانوي 3

النراااط ونصااه ساانوي لةنشااطة الرياجااية المدرسااية ب ااده تطويردااا وتالفااى 
 السلبية في ا

11 

100.0 
التوساااع الراساااي للمااادارة والمبااااني ي ااا  عاااائق بساساااي فاااى تااادرية من ااااج  4

 التربية الرياجية وتطوير بنية المالعا الرياجية والتوسع ب ا داخ  المدارة
11 

100.0 
 معوقات التدرية ترتبط بعد  االستعانة با نشطة الرقمية و تفعي  الممارسات 5

 والعم  الذدني لدى الطالا في ا نشطة الرياجية المدرسيةالرياجية 
9 

81.8 
عاااد  ادتمااااا  ونار  التربياااة والتعلااااي  بجااارور  ااااااداث تطاااور م نااااي لةنشااااطة  6

اااااادث  وبالتااااليالرياجاااية التاااي تخاااد  بااارامج ا نشاااطة الرياجاااية المدرساااية 
 مشكالت لتدرية االنشطة بالنسبة للمعل 
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90.9 
دناااك صااعوبات فااى اصاار المعلمااين وترياايم   واعطااايد  الاادورات المناساابة  7

 ل   وفرا الاتيااات   المختلفة  
11 

100.0 
عااااد  االلمااااا  بم ااااارات التاااادرية الفعااااا  اعاااااق معااااه تنفيااااذ باااارامج االنشااااطة  8

 الرياجية المدرسية
11 

100.0 
 فااايعاااد  الرااادر  علاااى تطبياااق م اااارات ادار  الوقااات وكفااااي  اساااتخدامه اسااا    9

 ادوث تسرا وعد  دقة تنفيذ برامج االنشطة الرياجية المدرسية 
11 

100.0 
 ( :5يتج  من ادو  )

يت   (، وبذلك ل %100:  %81.8ما بين )  تالثتراوات النسبة المئوية  راي الخبراي او  عبارات الماور ال
  عبارات( تسع  9 ) التالثبذلك عدد عبارات الماور  ، فثصبات اذه اي عبار 

 (  6 جدول ) 
 ( 11) ن =   ميزان التقدير أراء السادة الخبراء حول مدي مناسبة              

 المحور  
 رأي الخبير

 % غير موافق % موافق

مناساغير  -مناسا 1  1 9.1 10 90.9 
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غير موافق -بوافق 2    5 45.5 6 54.5 

ال -نع    3  10 90.9 1 9.1 

غير موافق –لى اد ما ا -بوافق  4  11 100 0 0.0 

غير مناسا -لى اد ماا -مناسا 5  4 36.4 7 63.6 

 ( : 6) يتج  من ادو  
" ايااث اصاا  علااي  غياار موافااق –اااد مااا الااى  -بوافااق" اتلضضاق اراء الخبضضراء علضضي مناسضضبة الميضضزان الثالثضضي  

 (  %100)اعلي نسبة مئوية بلغت 
 

 : برامج االنشطة الرياضية المدرسية تقويم حساب المعامالت العلمية الستبيان -6
 اوال:حساب معامل الصدق.
 ثانيا: حساب معامل الثبات.

 الدراسة االستطالعية -

العينااااااة االسااااااتطالعية خااااااال  الفتاااااار  ماااااان قااااااا  البااااااااث بتطبيااااااق االسااااااتبيان فااااااي صااااااورته الن ائيااااااة علااااااى 
( وتاااا  اسااااااا المعااااامالت العلمياااااة لالسااااتبيان قياااااد الباااااث خاااااال  الفتاااار  مااااان 8/8/2021إلااااى  23/7/2021)
 ( وفرا لما يلى:50( وبلغت العينة االستطالعية عدد )18/9/2021إلى  20/8/2021)

 الصدق اوال:
 صدق المحتوى )المضمون( 

بااارامج االنشاااطة تنمياااة تالمياااذ المااادارة فاااي جاااوي معوقاااات تااا  اسااااا صااادق الماتاااوى بعااارض ماااااور وعباااارات اساااتبيان  
مان  ( خبير وقد ت  عرض نتياته سابرا وفراا لترتياا إاارايات تصامي  وبنااي االساتبيان11على الخبراي وعددد  ) الرياجية المدرسية

 (5، 4، 3خال  اداو  )
 صدق التكوين اللرضي:  -

 االتساق الداخلي:  -
ت  التارق من  صدق االستبيان عن طريق اساتخدا  صادق االتسااق الاداخلي كمؤشار علاى صادق االساتبيان عان طرياق اياااد      

اتماع ( فاردا مان م50بتطبياق االساتبيان علاى ) إلياه وذلاكالتنائي بين دراة كا  عباار  والدرااة الكلياة للمااور الاذي تنتماي  االرتباط
 ( يوج  دذ  النتائج:7الباث ومن خارج عينة الباث  والادو  ) 

(7ادو  )   

 (50معامالت االرتباط بين دراات المفردات والدراة الكلية لك  ماور من مااور االستبيان  )ن=                
 الماور التالث الماور التاني الماور االو 

 معام  االرتباط   االرتباطمعام     معام  االرتباط  

1 0.630 1 0.604 1 0.686 
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2 0.711 2 0.518 2 0.534 
3 0.620 3 0.648 3 0.703 
4 0.640 4 0.136 4 0.667 
5 0.622 5 0.417 5 0.598 
6 0.619 6 0.648 6 0.622 
7 0.695 7 0.447 7 0.680 
8 0.628 8 0.457 8 0.697 
9 0.660 9 0.537 9 0.771 
10 0.491 10 0.474   
11 0.671 11 0.695   
12 0.551     
12 0.627     
14 0.463     
15 0.501     

  
 
 
 
 
 

 الثبات:ثانيا: 
 ولتاريااااااق تبااااااات االسااااااتبيان، قااااااا  البااااااااث باسااااااتخدا  معاماااااا  )الفاكرونبااااااا ( ، وكاناااااات نتياااااااة اساااااااا معااااااامالت التبااااااات

 على الناو اآلتي:
 لمحاور االستبيان  Alpha(  يم معامل أللا  8جدول ) 

 Alpha يمة معامل أللا  مسمى المحور المحور

معو ات أولياء األمور التي تواجه تنليذ برامج  األول
 األنشطة الرياضية المدرسية

0.821 

 معو ات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضية الثاني
 المدرسية

0.769 

مج االنشطة االتدريك التي تواجه تنليذ بر معو ات  الثالث
 الرياضية المدرسية

0.789 

 (  0.288( =)    0.05(  ومستوى ) 48 قيمة "ر" الادولية عند دراة ارية)
ن ( وذلاك يشاير بن االسااتبيا0.789، 0.769( بن قاي  المعاامالت للتباات بطريراة " الفاا "  تتاراوح  باين )  8يتجا  مان اادو  رقا  ) 

 مربولة من التبات.على دراة 

:النتائج وتلسير ةضنا شمعرل و   
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نشضضطة بضضرامج األ معو ضضات أوليضضاء األمضضور التضضي تواجضضه تنليضضذ  نتضضائج اسضضتجابات أفضضراد عينضضة البحضضث لعبضضارات محضضور ومنا شضضة عضضرل
 .الرياضية المدرسية

 (9)جدول
تواجه تنليذ برامج  التيمعو ات اولياء االمور )األول آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور  2وكاوالنسبة المئوية  التكرارات

 ( 100(               ) ن = االنشطة الرياضية المدرسية

 العبارات م

 االستجابة
مجموع 
الدرجات 
 المقدرة

النسبة 
المئوية
% 

 غير موافق الي حد ما موافق 2كا

 % ك % ك % ك
عاااااد  وااااااود تراااااة لااااادى بوليااااااي ا ماااااور  1

 152.5 47.7 143 13.0 13 17.0 17 70.0 70 نشاط التربية الرياجية بثدمية واد 

عاااد  وااااود ترافاااة رياجااايه لااادى قطاااا   2
 150.3 48.0 144 13.0 13 18.0 18 69.0 69 كبير من اولياي االمور

عد  تشايع ولى االمر للتلمياذ بممارساة  3
ا نشااطة الرياجااية المدرسااية واالنخااراط 

بااااااالمواد العلميااااااة في ااااااا متاااااا  االدتمااااااا  
 ا ساسية

67 67.0 17 17.0 16 16.0 149 49.7 181.5 

عااد  واااود تااثتير إياااابي ماان قباا  ولااى  4
االمااار فاااي نرااا  ترافاااة وادمياااة ممارساااة 
الرياجاااااااية كنماااااااوذج للاياااااااا  الصااااااااية 

  والدد 

90 90.0 6 6.0 4 4.0 114 38.0 137.1 

عاااااد  وااااااود الراااااة تواصااااا  باااااين معلااااا   5
 148.8 58.3 175 24.0 24 27.0 27 49.0 49 التربية الرياجية وولى االمر 

عاااااااد  ااااااااث وتشاااااااايع بوليااااااااي ا ماااااااور  6
 والدداا  لممارسااة الرياجااة فااي ا نديااة 
ومراكاااان الشاااااباا والساااااااات الرياجاااااية 

 المختلفة بشك  منت  

65 65.0 22 22.0 13 13.0 148 49.3 154.9 

عد  ادراك اولياي ا مور للو ائه  7
المتعدد  للنشاط التربوي وتف   بددافه 
والتعاون مع الرائمين على ا نشطة 

 التربوية

71 71.0 18 18.0 11 11.0 140 46.7 169.4 

انداا  الادو  الدراسي بالمواد  8
ا ساسية يودى الى قلة ادتما  ولى 

االمر بالنوااي الرياجية وواد  نشاط 
 التربية الرياجية

82 82.0 14 14.0 4 4.0 122 40.7 149.4 

عااااد  ادراك ولااااى االماااار  دميااااة واااااد   9
 147.7 50.0 150 16.0 16 18.0 18 66.0 66النشااااااااااط وانعكاساااااااااه اإليااااااااااابي علاااااااااى 
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 التاصي  الدراسي
عد  شعور ولى االمار بالعائاد اإليااابي  10

علااااااى ا والد فااااااي ا نشااااااطة الرياجااااااية 
ا نديااة ومراكاان الشااباا وبالتااالي داخاا  

انعكاساااااه علاااااى وااااااد  النشااااااط  داخااااا  
 المدرسة

63 63.0 26 26.0 11 11.0 148 49.3 173.5 

تاااااااثتر التالمياااااااذ بالمااااااادركات والمفاااااااادي   11
الخاطئااااااااااة عاااااااااان ممارسااااااااااة ا نشااااااااااطة 
الرياجية مما يعكة نفة الشعور علاى 
بولياااي ا مااور وفرااد الشااغه ناااو ادميااة 

 الرياجيةماد  التربية 

85 85.0 10 10.0 5 5.0 120 40.0 152.5 

 5.99=  0.05عند مستوي داللة  2قيمة كا
معو ات اولياء )  ولاال يتج  من ادو  ان النسا المئوية الستاابات عينة الباث على الماور 

( % 58.3%،  38قد اناصرت ما بين )  (تواجه تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية التياالمور 
ة با اميع العبارات وفى اتاا  االستاابعلى  0.05واايت اميع قي  مربع كا دالة ااصائيا عند مستوي داللة 

 وااي ترتيا العبارات كما يلي :  موافق 
 عد  واود الرة تواص  بين معل  التربية الرياجية وولى االمر  .1
 على التاصي  الدراسيعد  ادراك ولى االمر  دمية واد  النشاط وانعكاسه اإلياابي  .2
لعلمية مواد اعد  تشايع ولى االمر للتلميذ بممارسة ا نشطة الرياجية المدرسية واالنخراط في ا مت  االدتما  بال .3

 ا ساسية
ية عد  اث وتشايع بولياي ا مور  والدد  لممارسة الرياجة في ا ندية ومراكن الشباا والسااات الرياج .4

 المختلفة بشك  منت  
تالي ا وبالعور ولى االمر بالعائد اإلياابي على ا والد في ا نشطة الرياجية داخ  ا ندية ومراكن الشباعد  ش .5

 انعكاسه على واد  النشاط  داخ  المدرسة
 عد  واود ترافة رياجيه لدى قطا  كبير من اولياي االمور .6
 عد  واود ترة لدى بولياي ا مور بثدمية واد  نشاط التربية الرياجية .7
طة ا نش د  ادراك اولياي ا مور للو ائه المتعدد  للنشاط التربوي وتف   بددافه والتعاون مع الرائمين علىع .8

 التربوية
تربية شاط النانداا  الادو  الدراسي بالمواد ا ساسية يودى الى قلة ادتما  ولى االمر بالنوااي الرياجية وواد   .9

 الرياجية
اي بولي ي  الخاطئة عن ممارسة ا نشطة الرياجية مما يعكة نفة الشعور علىتثتر التالميذ بالمدركات والمفاد .10

 ا مور وفرد الشغه ناو ادمية ماد  التربية الرياجية
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صاية عد  واود تثتير إياابي من قب  ولى االمر في نر  ترافة وادمية ممارسة الرياجية كنموذج للايا  ال .11
  والدد 

ية تواااه تنفياذ بارامج االنشاطة الرياجاية المدرسا التايوقات اولياي االمور عم ويرى البااث مما سبق  ان ماور-
ان وااود تلاك الصالة ونفاة المكا وبالتااليالربط ما بين الماواد العلمياة ووااد  نشااط التربياة الرياجاية  فيتتلخ  

ه ودى المدرسة تتطلا اليات تعم  على تغيير التصور الاادث لولى االمر تاا  االنشطة الرياجة المدرسية بداي
المن وماة  فايمن واد  النشاط واتى البطاوالت المدرساية المختلفاة وداو امار يساتدعى معاه جارور  اعااد  الن ار 

اتق عاترع على  التييم ا ومن اج التربية الرياجية والعم  على ف   المتطلبات كك  بداية بالمنادج الدراسية وتن 
فاى صاور  درااات علمياة تمان  للطاالا ولاذلك يااا ايجاا ان يكاون  الدراسايولى االمر وداى تتمتا  بالتاصاي  

 راساة قادلماد  واد  نشاط التربية البدنياة درااات تافينياة تراكمياة مان خاال  اساتاداث انشاطة مختلفاة ل اا وداى د
شااان  تصاا  السااتراتياية  ياااا ان تاات  مااا بااين ونار  التربيااة والتعلااي  والتعلااي  الفنااى وونار  الشااباا والرياجااة فااى

 الاافن الرياجى والتكري  وبرامج االنشطة الطالبية واالتااد الرياجى للمدارة. 
جرور  ب 2014ية مد خماامد عبد العا  ما - 2019وايه اامد ابرادي  بخارى  واتفق مع البااث ك  من

  الدع  الرياجية المدرسية وتوفير سب لةنشطةتس   فى توفير بيئة متالية  التياالدتما  بتلبية االاتيااات 
 الالن  ل ا .

 
ضضضية معو ضضات القضضائمين علضضى تنليضضذ بضضرامج االنشضضطة الريا نتضضائج اسضضتجابات أفضضراد عينضضة البحضضث لعبضضارات محضضور ومنا شضضة عضضرل

  المدرسية
 (10)جدول

)معو ات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية(                     الثانىآلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور  2وكاوالنسبة المئوية  التكرارات
 ( 100) ن = 

 العبارات م

 االستجابة
مجموع 
الدرجات 
 المقدرة

النسبة 
المئوية
% 

 موافقغير  الي حد ما موافق 2كا

 % ك % ك % ك
الراااائمين دنااااك صاااعوبات فاااي مشااااركة  1

علاااى االنشاااطة الرياجاااية المدرساااية فاااي 
تاساااااااااين مساااااااااتوى البااااااااارامج الخاصاااااااااة 

 بالنشاط الرياجي

76 76.0 14 14.0 10 76 266 88.7 160.7 

الرااااااائمين علااااااى  دناااااااك عوائااااااق توااااااااه 2
النشاااط الرياجااي المدرسااي فااي صااياغه 

 االدداه الماررة له
71 71.0 16 16.0 13 71 258 86.0 154.7 

الراااااااائمين علاااااااى تنفياااااااذ بااااااارامج  يواااااااااه 3
 145.2 82.0 246 61 15 24.0 24 61.0 61صااعوبات  االنشااطة الرياجااية المدرسااية
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الشاااافافية والموجااااوعية عنااااد فااااي ارتاااااي 
 التطبيق

نشااطة المتااااة لالالمخصصااات الماليااة  4
التربوياااااة ال يااااات  صااااارف ا فاااااي الغااااارض 

 المخص 
69 69.0 16 16.0 15 69 146 48.7 152.4 

عاااد  االدتماااا  بمعلااا  التربياااة الرياجاااية  5
كمااورد بشاارى دااا  واعطاااي  قيمتااه التااي 
تناساابه ونياااد  الاااوافن التشااايعية وربااط 

 تاريق بددافه بمستوى دعمه

80 80.0 13 13.0 7 80 127 42.3 166.2 

عد  ادتما  الرائمين على تنفيذ البرناامج  6
بااااااالتوتيق المسااااااتمر لةاااااااداث وتاااااادوين 
المشاااااكالت التاااااي تواااااااه وااااااد  نشااااااط 
التربيااااااة الرياجااااااية والالااااااو  المرتراااااااه 

     للتغلا علي ا.

66 66.0 20 20.0 14 66 148 49.3 149.5 

عااااااد  كفايااااااة العمالااااااة المتوااااااااد  لنراااااا   7
ا دوات وا ا ااااان  الخاصاااااة با نشاااااطة 

 الرياجية داخ  المدرسة
43 43.0 21 21.0 36 43 193 64.3 135.9 

الرائمين بم ارات ادار  البيئة عد  درايه  8
او  الصه واختيار ا ساليا المناسبة 

للتوايه وكيفيه استخدام ا في جبط 
الصه والتغلا على المشكالت 

 السلوكية للتالميذ . 

57 57.0 17 17.0 26 57 169 56.3 142.1 

انخفاض مرتبات معلمي ا نشطة  9
التربوية ينيد من عنوه المعلمين عن 

العم  بالماا  نتياة لعد  تاريق 
 رجاي م ني واج  ل  

82 82.0 10 10.0 8 82 126 42.0 168.9 

عد  واود تنو  في من ج التربية  10
الرياجية ياد من قدر  المعل  على 

التالميذ وبالتالي عنوه التالميذ افاد  
 عن االدتما  بماد  التربية الرياجية

72 72.0 15 15.0 13 72 141 47.0 155.8 

 5.99=  0.05عند مستوي داللة  2قيمة كا
 )معو ات القائمين  الثانىيتج  من ادو  ان النسا المئوية الستاابات عينة الباث على الماور 

قي   %( واايت اميع 88.7%،  42قد اناصرت ما بين )  على تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية(  
فق ولصال  االستاابة بموا الرابععلى اميع عبارات الماور  0.05مربع كا دالة ااصائيا عند مستوي داللة 

 وااي ترتيا العبارات كما يلي : 
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الرااائمين علااى االنشااطة الرياجااية المدرسااية فااي تاسااين مسااتوى الباارامج  دناااك صااعوبات فااي مشاااركة  .1
 الخاصة بالنشاط الرياجي

 الرائمين على النشاط الرياجي المدرسي في صياغه االدداه الماررة لهدناك عوائق توااه  .2
 الشافافية والموجاوعيةارتااي صاعوبات فاي الرائمين علاى تنفياذ بارامج االنشاطة الرياجاية المدرساية  يوااه .3

 عند التطبيق
 عد  كفاية العمالة المتوااد  لنر  ا دوات وا ا ن  الخاصة با نشطة الرياجية داخ  المدرسة .4
يه عد  درايه الرائمين بم ارات ادار  البيئة او  الصه واختيار ا ساليا المناسبة للتوايه وكيف .5

 ت السلوكية للتالميذ .استخدام ا في جبط الصه والتغلا على المشكال
ااد  عد  ادتما  الرائمين على تنفيذ البرنامج بالتوتيق المستمر لةاداث وتدوين المشاكالت التاي تواااه و  .6

 للتغلا علي ا.       المرتراةنشاط التربية الرياجية والالو  
 نشطة التربوية ال يت  صرف ا في الغرض المخص المتااة لالالمخصصات المالية  .7
نوه واود تنو  في من ج التربية الرياجية ياد من قدر  المعل  على افاد  التالميذ وبالتالي ععد   .8

 التالميذ عن االدتما  بماد  التربية الرياجية
عاااد  االدتماااا  بمعلااا  التربياااة الرياجاااية كماااورد بشااارى داااا  واعطااااي  قيمتاااه التاااي تناسااابه ونيااااد  الااااوافن  .9

 ى دعمهالتشايعية وربط تاريق بددافه بمستو 
انخفاااض مرتبااات معلمااي ا نشااطة التربويااة ينيااد ماان عاانوه المعلمااين عاان العماا  بالماااا  نتياااة لعااد   .10

 تاريق رجاي م ني واج  ل  
 

 فيتمت  ت  البااث مما سبق ان معوقات الرائمين على تنفيذ برامج االنشطة الرياجية المدرسيةويرى  -
ا يت  ين او مللرائم مالياالدارية والتن يمية والنااية المالية سواي ما يت  مناه من دع   بالنواايمشكالت تتعلق 

ا يت  المالية بالشك  الذى يتناسا مع م النوااياعاد  صياغه  الجروريفانه من  وبالتاليصرفه على االنشطة 
خذ وارد بشك  مستادث مع االتنفيذ  من انشطة والن ر فى المخصصات المالية المتااة والعم  على تنمية الم

سة المدر  فى االعتبار جرور  ابران الدور المتعلق بالنااية االدارية والتن يمية فى المعامالت المختلفة داخ 
بايث تكون خاجعه للوائ  ادارية مناسبة وكذلك تافين المعلمين من خال  عرد دورات مختلفة ل   وعم  

 فة والعم  على تلبيت ا مما ينيد الدافع ناو االناان . ترييمات ل   لتاديد ااتيااات   المختل

 اامد)من ك    واتفق مع البااث في معوقات الرائمين على تنفيذ برامج االنشطة الرياجية المدرسية
تدشين ووجع اسة يت  من خالل ا في انه ياا (2020اامد فونى مامد مامود ) -( 2018مامد امعه 

لى عاتخاذ االارايات الالنمة للن وض بالرياجة المدرسية من خال  تاديد اواه الخل  المتعلرة بالرائمين 
 اشكال ا. شتى في لإلدار العلمية  با ساليااالنشطة والعم  علي تنويدد  
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الرياضضية  نتائج استجابات أفراد عينة البحث لعبارات محور معو ات التضدريك التضى تواجضه تنليضذ بضرامج االنشضطة ومنا شة عرل

 المدرسية(

 (11) جدول
)معو ات التدريك التى تواجه تنليذ برامج االنشطة الرياضية   الثالثآلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور  2وكاوالنسبة المئوية  التكرارات

 ( 100المدرسية(               ) ن = 

 العبارات م

 االستجابة
مجموع 
الدرجات 
 المقدرة

النسبة 
المئوية
% 

 غير موافق الي حد ما موافق 2كا

 % ك % ك % ك
ماتااااوى واااااد  النشاااااط ال يتناسااااا مااااع  1

الفااروق الفرديااة للطااالا ممااا يعيااق معااه  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تاريق ال ده من التطبيق                    
78 78.0 14 14.0 8 8.0 130 43.3 163.4 

درايااة كاملااه بمتطلبااات  بعااد وعااد  دناااك 2
عمليااة تاادرية من اااج التربيااة الرياجااية 
داخ  المدارة بدايه من وجاع المن ااج 

 واتى تنفيذ واد  النشاط

84 84.0 10 10.0 6 6.0 278 92.7 171.9 

ت اات  ونار  التربيااة والتعلااي  بالتنبيااه علااى  3
الماااادارة بجاااارور  عماااا  ترااااوي  ساااانوي 
ونصاااااااه سااااااانوي لةنشاااااااطة الرياجاااااااية 
المدرسية ب ده تطويرداا وتالفاى النرااط 

 السلبية في ا

77 77.0 15 15.0 8 8.0 269 89.7 162.2 

التوسااع الراسااي للماادارة والمباااني ي اا   4
عائق بساسي فاى تادرية من ااج التربياة 
الرياجااااااااية وتطااااااااوير بنيااااااااة المالعااااااااا 

 الرياجية والتوسع ب ا داخ  المدارة

68 68.0 25 25.0 7 7.0 139 46.3 153.0 

معوقات التادرية تارتبط بعاد  االساتعانة  5
با نشاااطة الرقمياااة و تفعيااا  الممارساااات 
الرياجااية والعماا  الااذدني لاادى الطااالا 

 في ا نشطة الرياجية المدرسية

72 72.0 18 18.0 10 10.0 138 46.0 156.1 

عااااااااد  ادتمااااااااا  ونار  التربيااااااااة والتعلاااااااااي   6
بجاارور  ااااداث تطااور م نااي لةنشااطة 
الرياجااااية التااااي تخااااد  باااارامج ا نشااااطة 
الرياجااااااية المدرسااااااية وبالتااااااالى اااااااادث 
مشااااااكالت لتاااااادرية االنشااااااطة بالنساااااابة 

69 69.0 23 23.0 8 8.0 139 46.3 153.5 
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 للمعل 
 

دناااااك صااااعوبات فااااى اصاااار المعلمااااين  7
وتريااايم   واعطاااايد  الااادورات المناسااابة 

 ل   وفرا الاتيااات   المختلفة  
82 82.0 13 13.0 5 5.0 123 41.0 169.2 

عاااد  االلماااا  بم اااارات التااادرية الفعاااا   8
اعااااااااق معاااااااه تنفياااااااذ بااااااارامج االنشاااااااطة 

 الرياجية المدرسية
65 65.0 27 27.0 8 8.0 143 47.7 150.2 

عاااد  الرااادر  علاااى تطبياااق م اااارات ادار   9
الوقااااات وكفااااااي  اسااااااتخدامه اسااااا   فااااااى 
اااادوث تسااارا وعاااد  دقاااة تنفياااذ بااارامج 

 االنشطة الرياجية المدرسية 

68 68.0 18 18.0 14 14.0 146 48.7 151.4 

 5.99=  0.05عند مستوي داللة  2قيمة كا
)معو ات التدريك  الثالثيتج  من ادو  ان النسا المئوية الستاابات عينة الباث على الماور 

 %( واايت 92.7%،  41قد اناصرت ما بين ) التى تواجه تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية( 
 افق ستاابة با مو اميع العبارات وفى اتاا  االعلى  0.05اميع قي  مربع كا دالة ااصائيا عند مستوي داللة 

 وااي ترتيا العبارات كما يلي : 
ه من دراية كامله بمتطلبات عملية تدرية من اج التربية الرياجية داخ  المدارة بدايبعد وعد   دناك .1

 وجع المن اج واتى تنفيذ واد  النشاط
لةنشاااطة ت ااات  ونار  التربياااة والتعلاااي  بالتنبياااه علاااى المااادارة بجااارور  عمااا  تراااوي  سااانوي ونصاااه سااانوي  .2

 الرياجية المدرسية ب ده تطويردا وتالفى النراط السلبية في ا
عااد  الراادر  علااى تطبيااق م ااارات ادار  الوقاات وكفاااي  اسااتخدامه اساا   فااى ااادوث تساارا وعااد  دقااة تنفيااذ  .3

 برامج االنشطة الرياجية المدرسية 
 اجية المدرسيةعد  االلما  بم ارات التدرية الفعا  اعاق معه تنفيذ برامج االنشطة الري .4
التوسااع الراسااي للماادارة والمباااني ي اا  عااائق بساسااي فااى تاادرية من اااج التربيااة الرياجااية وتطااوير بنيااة  .5

 المالعا الرياجية والتوسع ب ا داخ  المدارة
عاااد  ادتماااا  ونار  التربياااة والتعلاااي  بجااارور  اااااداث تطاااور م ناااي لةنشاااطة الرياجاااية التاااي تخاااد  بااارامج  .6

 درسية وبالتالى اادث مشكالت لتدرية االنشطة بالنسبة للمعل ا نشطة الرياجية الم
ي معوقات التدرية تارتبط بعاد  االساتعانة با نشاطة الرقمياة و تفعيا  الممارساات الرياجاية والعما  الاذدن .7

 لدى الطالا في ا نشطة الرياجية المدرسية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تاريق ال ده من التطبيق     ماتوى واد  النشاط ال يتناسا مع الفروق الفردية للطالا مما يعيق معه .8
  ختلفة دناك صعوبات فى اصر المعلمين وترييم   واعطايد  الدورات المناسبة ل   وفرا الاتيااات   الم .9
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  في  تتلخ وااه تنفيذ برامج االنشطة الرياجية المدرسيةت التيويرى البااث مما سبق ان معوقات التدرية  -
نمة ية الالعد  اشراك معلمي التربية الرياجية في تريي  ووجع المن ج ايث ان المعل  يمر بكافة الخبرات الميدان

في  والتي توج  المشكالت المختلفة التي يوااه المعلمون خال  الموس  الدراسي باإلجافة الى واود مشكالت
  ياة نر  االمكانات لتنفيذ الاصة وعد  مالئمة المن ج للتغيرات التي يمر ب ا الموس  في الوقت الاالي نتنر

 اا وجعيالمرونة الكافية فيه كما ان المسااة المكانية تساد  بشك  سلبى في تنفيذ الاصة المطلوبة وبالتالي 
 لبناي ير مالعا متعدد  للطالا تكون شرط بساسيمعايير النمة  نشاي المدارة وااللتنا  بمسااه مكانية وتوف

 المدارة تراعى عوام  االمن والسالمة الالنمة له  . 

  
فى ان  2019ان عمرو ماسن مصطفى سرا - 2019على مامد عبد المايد  واتفق مع البااث ك  من-

يات راتيااكتما  اوانا نااح التطبيق لبرامج االنشطة الرياجية المدرسية باكتما  المنااى واالساليا واالست
 له .  الماررةواالمكانيات 

 
في ادود عينة الباث وخصائص ا، والمن ج المستخد ، و في جوي النتائج التي ت  : ايستنتاجات والتوصيات

التوص  إلي ا و معالات ا و عرج ا و تفسيردا و في ادود الدراسة و بدوات امع البيانات المستخدمة و في 
 االتي: لبااث إلياجوي بدداه الدراسة توص  

 يشارك اميع الرائمين على االنشطة الرياجاية المدرساية فاي تاساين مساتوى البارامج الخاصاة بالنشااطال  -1
 وبالتالي صعوبة التغلا على المتغيرات المرتبطة بالبرنامج. الرياجي

صااعوبة  وبالتااالي يشااارك الرااائمين علااى النشاااط الرياجااي المدرسااي فااي صااياغه االدااداه الماررااة لااهال  -2
 ن التطبيق.تاريق ال ده م

عد  ادتما  الرائمين على تنفيذ البرنامج بالتوتيق المستمر لةاداث وتدوين المشكالت التي تواااه وااد   -3
 نشاط التربية الرياجية والالو  المرتراة للتغلا علي ا.    

جرورية  ودى الياتعد  واود تنو  في من ج التربية الرياجية ياد من قدر  المعل  على افاد  التالميذ  -4
 . نشطةووسائ  مساعد  للمعل  للوصو  بالتالميذ الى االة من التشويق والتنو  بالماد  واذب   لممارسة ا

عاااد  االدتماااا  بمعلااا  التربياااة الرياجاااية كماااورد بشااارى داااا  واعطااااي  قيمتاااه التاااي تناسااابه ونيااااد  الااااوافن -5
 التشايعية وربط تاريق بددافه بمستوى دعمه

معلمااي ا نشااطة التربويااة ينيااد ماان عاانوه المعلمااين عاان العماا  بالماااا  نتياااة لعااد  انخفاااض مرتبااات -6
 . تاريق رجاي م ني واج  ل  

 
 
 



21 

 

\ 

 
 
 

 توصيات البحث 
 يوصى البااث بما يلى: 

اعفااااي معلماااي التربياااة الرياجاااية مااان الاصااا  االجاااافية واالنشاااطة الخاصاااة بالمدرساااة وعاااد  اسااات الك  -1
للمعلااا  التركيااان علاااى تارياااق اداااداه الوااااد  المرتبطاااة با نشاااطة الرياجاااية المعلماااين في اااا اتاااى يتسااانى 

 المدرسية .
 ى و مناتخاذ ما يلن  من اارايات بشان تطوير م نية المعل  وادواته التعليمية باستخدا  العصه الذدن -2

 يةخال  عرد لرايات بين اعجاي ديئة التدرية بكليات التربية الرياجية مع معلمى التربية الرياج
 لالطال  على اادث طرق التعلي  المتااة .

بيق سة بتطتطبيق الئاة الانايات الالنمة من قب  االدار  التعليمية لك  منطرة فى اا  عد  التنا  المدر  -3
 ستغال واد  نشاط التربية الرياجية طوا  العا  والغايدا الى سبا كان سواي القتراا االمتاانات او ا

 اى اعما  اخرى.الرائمين على النشاط فى 
ن متشايع المدارة على استمرارية عم  انشطة رياجية داخلية بين التالميذ وتافين الفائنين باكتر  -4

 شك  سواي بعم  اوائن عينية او مادية ووجع صورد  على لواة الشره المدرسية وتكريم   باإلذاعة
 المدرسية لما له من اتر بالع االياابية فى نفوة التالميذ.

ئ  ن ووسااستاداث دراسة ترترى الستراتياية من قب  ونار  التربية والتعلي  والتعلي  الفنى تتجمن ركائ -5
 االرتراي بريمة المعل  من كافة الاوانا الصاية والنفسية والمادية واالاتماعية 

ن مستوى الدتما  بمشاركة اميع الرائمين على االنشطة الرياجية المدرسية داخ  ك  مدرسة فى تاسيا-6
البرنامج وصياغه االدداه الماررة له لجمان عائد تطويري للمن ومة المدرسية وتاريق ادداه تطبيق 

 برنامج االنشطة بك  مدرسة.
 

 أوال : المراجع العربية:
ه اتر استخدا  الواابات االجافية الالصفية على تاريق اددا 2019اامد وايه اامد ابرادي  بخارى -1

 در .الرياجية بنين اامعه الوان الرا كلية التربية-الرياجية للمرالة االعدادية رسالة مااستيردرة التربية 
  معوقات درة التربية الرياجية بالمدارة االبتدائية بمااف اة الايان  2014اامد عبد العا  مامد خمية -2

 كلية التربية الرياجية اامعه الوان.–رساله مااستير 
اساة تاليليااة السااتخدا  وساائ  تكنولوايااا التعلااي  فاى درة التربيااة الرياجااية در  2018ااماد مامااد امعااه  -3

 لية التربية الرياجية بنين اامعه الوان الرادر .ك-للمرالة االعدادية رساله مااستير
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اتر استخدا  الواابات االجافية الالصفية على تاريق ادداه درة  2019امد وايه اامد ابرادي  بخارى ا-4
 الرياجية بنين اامعه الوان الرادر . كلية التربية-اجية للمرالة االعدادية رسالة مااستيرالتربية الري

اساتراتياية مرترااه لتطاوير مان ج التربياة البدنياة والرياجاية فاى مرالاة ماا  2020امد فونى مامد ماماود ا-5
 لرادر .كلية التربية الرياجية بنين اامعه الوان ا–قب  التعلي  الاامعى رساله دكتورا  

 
الة استراتياية مرتراه لتطوير من ج التربية البدنية والرياجية في مر  2020اامد فونى مامد مامود  -6

 كلية التربية الرياجية بنين اامعه الوان الرادر .–ما قب  التعلي  الاامعى رساله دكتورا  
التربية الرياجية بالمعادد  معوقات تطبيق تكنولوايا التعلي  فى تدرية 2020اامد السيد اامد مامد -7

 لية التربية الرياجية بنين اامعه الوان الرادر .ك-االندرية رساله دكتورا 
واقع الرياجة المدرسية بالمدارة الدولية )دراسة تاليليه(  2021مد مامد اسين مامد ب اي الدين ا-8

 كلية التربية الرياجية بنين اامعه الوان الرادر .–رساله مااستير 
دراسة تاليلية لمعوقات تنفيذ برنامج الرياجة المدرسية بالمرالة  2019 عمرو ماسن مصطفى سراان -9

 لية التربية الرياجية بنين اامعه الوان.ك -االعدادية بالرادر  الكبرى رسالة مااستير
لوان ا كلية التربية الرياجية بنين اامعه–الرياجة المدرسية لالطفا   2019على مامد عبد المايد  -10

 الرادر .
 ثانيا المراجع األجنبية :

 

11-cheryl Kelly “dick carpenter ‘ timothy k.behrens ‘ julaine field Carmen luna ‘ 

Elizabeth tucker’ whitney m.holeva –eklund; increasing physical activity in 

school ; strategies for school sport practitioners ‘ health promotion practice’ 

vol.20;5;pp.697-702’2019 

12-Eric barget –jean- Jacques gouguet (2007) the total economic value of 

sporting events theory and practice 

13-Grissom, B.James: Physical fitness and academic achievement, Journal of 

Exercise Physiology,8(1) ,11-25 and Evaluation for Physical 

Education,2nd,2010  

14-Hawkins, Debra G.2011. Personality Factors Affecting Achievement in 

Achieving Gifted, Underachieving Gifted, and Nongifted Elementary 

Students,. s.l. : University of Florida. 
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15-Houghton Mifflin. 2010.The Grolier International Dictionary 6th ed. s.l. : 

Houghton Mifflin bycompany,. 

16НестероваТ.В. 2009. Проблемные аспекы функционирования дедско-

юношеского спорт в украине. XIII Международный научный конгресс 

«Современный Олимпийский спорт и спорт для всех». Алматы : 

материалы конференций, 

17-Office for Government School Education (2008): School Self-Evaluation 

Guidelines 2008,  Department of education and early childhood, State 

government Victoria, 

 

 الدولية للمعلومات )االنترنت(مراجع الشبكة العنكبوتية ثالثا: 

 
18ar.wikipedia.orghttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%

A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%8

5 . 

19uqu.edu.sa.https://uqu.edu.sa/page/ar/198445 

20www.ktaby.com.http://www.ktaby.com/book-onebook-3733.html-3 
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 املرفقـــــــات 
 (1مرفق )

  أسماء السادة الخبراء
  ائمة بأسماء السادة الخبراء

 

 الوظيفـــة  اإلســــــــم م
 أ.د/ احمد ماهر انور 1

التربية  بستاذ متفرغ برس  منادج وطرق تدرية التربية الرياجية بكلية
 الرياجية للبنين بال ر  اامعة الوان

 .مدير عا  اإلدار  العامة للتربية الرياجية بونار  التربية والتعلي  د/ ايمان محمد حسن  2

 أ.د/ اشرف صبحى محمد حسن 3
بساااتاذ برسااا  اإلدار  الرياجاااية بكلياااة التربياااة الرياجاااية للبناااين اامعاااة 

  وونير الشباا والرياجةالوان، 

وعميااد رساا  المنااادج وطاارق التاادرية بكليااة التربيااة الرياجااية باسااتاذ  أ.د/ عماد مصطلى السيد العزباوي 4
 اامعة الوان –بنين كلية التربية الرياجية 

 –كليااااة التربيااااة الرياجااااية للبنااااين  –بسااااتاذ اإلدار  الرياجااااية وعميااااد  أ.د/ كمال الدين عبد الرحمن درويش 5
 اامعة الوان االسبق. 
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اساااتاذ متفااارغ برسااا  المناااادج وطااارق التااادرية بكلياااة التربياااة الرياجاااية  أ.د : محمد عاطف االبحر 6
 اامعة الوان –بنين 

 –رساا  المنااادج وطاارق التاادرية بكليااة التربيااة الرياجااية بنااين باسااتاذ  أ.د : مصطلي محمد الجبالي 7
 اامعة الوان

ماادرة متفاارغ  برساا  المنااادج وطاارق التاادرية بكليااة التربيااة الرياجااية  د : محمود ابو سمرة 8
 اامعة الوان –بنين 

 –رساا  المنااادج وطاارق التاادرية بكليااة التربيااة الرياجااية بنااين باسااتاذ  ا.د:محسن رمضان على  9
 اامعة الوان

 –رساا  المنااادج وطاارق التاادرية بكليااة التربيااة الرياجااية بنااين باسااتاذ  ا.د:مصطلى محمد بدر الدين 10
 اامعة الوان

لياااة التربياااة ك-مناااادج وطااارق تااادرية التربياااة الرياجاااية اساااتاذ برسااا   دالة مصطفى الراجىب.د :  11
 اامعة الوان-ناتالرياجية للب

 أسماء السادة الخبراء حسب الترتيب االبجدى 

 

 (  2  ) رفقم                                       
 درسيةامل لرياضيةبرامج األنشطة اتنفيذ عوقات مبحماور االستبيان اخلاصة 

 

غري  مناسبة احملاور  م

 مناسبة

إعادة 

 صياغة

    درسيةبرامج االنشطة الرياضية امل معو ات أولياء األمور التي تواجه تنليذ  -: احملور األول 1
    ملدرسيةطة الرياضية امج االنشائمني على تنفيذ برامعوقات الق -احملور الثاني : 2
    ملدرسيةشطة الرياضية امج االناجه تنفيذ برمعوقات التدريس اليت تو   -:احملور الثالث  3

 
(  3  ) رفقم  
  ميزان التقدير              
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(4مرفق )  
 ةرته االوليى صوفسية االستبيان املقرتح لتقويم برامج االنشطة الرياضية املدر

 

 درسيةطة الرياضية املامج االنشيذ برعوقات أولياء األمور اليت تواجه تنفم -احملور األول :   
 

 غري موافق الي حد ما اوافق احملاور / العبارات م

    عد  واود ترة لدى بولياي ا مور بثدمية واد  نشاط التربية الرياجية 1
    ا مورعد  واود ترافة رياجيه لدى قطا  كبير من اولياي  2
عاااد  تشاااايع ولاااى االمااار للتلمياااذ بممارساااة ا نشاااطة الرياجاااية المدرساااية  3

 واالنخراط في ا مت  االدتما  بالمواد العلمية ا ساسية
   

عاااد  وااااود تاااثتير إيااااابي مااان قبااا  ولاااى االمااار فاااي نرااا  ترافاااة وادمياااة  4
 ممارسة الرياجية كنموذج للايا  الصاية  والدد 

   

    رأى الخبير
 
 
 

     ميزان التقدير

  موافق  غير موافق       
 
 

غير مناسب -سبمنا -1  

  

غير موافق -أوافق -   2   

ال -نعم   -3    

غير موافق –لى حد ما ا -أوافق -   4 

غير مناسب -الى حد ما -مناسب -   5 
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    عد  واود الرة تواص  بين معل  التربية الرياجية وولى االمر  5
عااد  اااث وتشااايع بولياااي ا مااور  والدداا  لممارسااة الرياجااة فااي ا نديااة  6

 ومراكن الشباا والسااات الرياجية المختلفة بشك  منت  
   

 عد  ادراك اولياي ا ماور للو اائه المتعادد  للنشااط الترباوي وتف ا  بددافاه 7
 والتعاون مع الرائمين على ا نشطة التربوية

   

 انداا  الادو  الدراسي بالمواد ا ساسية يودى الى قلة ادتما  ولى االمار 8
 بالنوااي الرياجية وواد  نشاط التربية الرياجية

   

عاااد  ادراك ولاااى االمااار  دمياااة وااااد  النشااااط وانعكاساااه اإليااااابي علااااى  9
 التاصي  الدراسي

   

شاااااعور ولاااااى االمااااار بالعائاااااد اإليااااااابي علاااااى ا والد فاااااي ا نشاااااطة  عاااااد  10
الرياجاااية داخاااا  ا نديااااة ومراكاااان الشااااباا وبالتااااالي انعكاسااااه علااااى واااااد  

 النشاط  داخ  المدرسة

   

تااااااثتر التالميااااااذ بالماااااادركات والمفااااااادي  الخاطئااااااة عاااااان ممارسااااااة ا نشااااااطة  11
وفراد الشاغه نااو الرياجية مما يعكة نفاة الشاعور علاى بوليااي ا ماور 

 ادمية ماد  التربية الرياجية

   

 
 
 
 

 

 معوقات القائمني على تنفيذ برامج االنشطة الرياضية املدرسية: ثانيالاحملور 

 غري موافق الي حد ما اوافق احملاور / العبارات م

القضائمين علضى االنشضطة الرياضضية المدرسضية هناك صعوبات في مشاركة  1
 البرامج الخاصة بالنشاط الرياضيفي تحسين مستوى 

   

القضضضائمين علضضضى النشضضضاط الرياضضضضي المدرسضضضي فضضضي  هنضضضاك عوائضضضق تواجضضضه  2
 صياغه االهداف المحققة له

   

 صضعوبات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضضية المدرسضيةيواجه  3
 الشلافية والموضوعية عند التطبيقفي ارثاء 

   

للتعلم ال تناسب المرحلة العمرية للتلميضذ وتلضوق  درتضه استخدام اساليب  4
على االستيعاب والتنليضذ نتيجضة لعضدم اتبضاع المعلضم مبضدا اللضروق اللرديضة 
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 بين التالميذ
ل المخصصات المالية المتاحة لالنشطة التربوية ال يتم صرفها في ال ر  5

 المخصص
   

تضه عدم االهتمام بمعلم التربية الرياضية كمضورد بشضرى هضام واعطضاءم  يم 6
التضضي تناسضضبه وزيضضادة الحضضوافز التشضضجيعية وربضضط تحقيضضق أهدافضضه بمسضضتوى 

 دعمه

   

ث عضضدم اهتمضضام القضضائمين علضضى تنليضضذ البرنضضامج بضضالتوثيق المسضضتمر ل حضضدا 7
وتضضدوين المشضضكالت التضضي تواجضضه وحضضدة نشضضاط التربيضضة الرياضضضية والحلضضول 

 المقترحة للت لب عليها.    

   

شضطة عدم كلايضة العمالضة المتواجضدة لنقضل األدوات واألجهضزة الخاصضة باألن 8
 الرياضية داخل المدرسة

   

 ساليبالقائمين بمهارات ادارة البيئة حول الصف واختيار األ درايةعدم  9
المناسبة للتوجيه وكيليه استخدامها في ضبط الصف والت لب على 

 المشكالت السلوكية للتالميذ . 

   

انخلال مرتبات معلمي األنشطة التربوية يزيد من عزوف المعلمين  10
 رضاء مهني واضح لهمعن العمل بالمجال نتيجة لعدم تحقيق 

   

لى عدم وجود تنوع في منهج التربية الرياضية يحد من  درة المعلم ع 11
 ربيةافادة التالميذ وبالتالي عزوف التالميذ عن االهتمام بمادة الت

 الرياضية

   

 
 

 ة املدرسيةة الرياضيالنشطفيذ برامج امعوقات التدريس اليت تواجه تن -:ثالثاحملور ال

 

 غري موافق الي حد ما اوافق احملاور / العبارات م

محتضضوى وحضضدة النشضضاط ال يتناسضضب مضضع اللضضروق اللرديضضة للطضضالب ممضضا  1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               يعيق معه  تحقيق الهدف من التطبيق                            

   

 دراية كامله بمتطلبات عمليضة تضدريك منهضال التربيضة بعد وعدم هناك 2
الرياضية داخل المدارك بدايه من وضع المنهال وحتى تنليضذ وحضدة 

 النشاط
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تهضضتم وزارة التربيضضة والتعلضضيم بالتنبيضضه علضضى المضضدارك بضضضرورة عمضضل  3
تقضضويم سضضنوي ونصضضف سضضنوي ل نشضضطة الرياضضضية المدرسضضية بهضضدف 

 السلبية فيهاتطويرها وتالفى النقاط 

   

التوسضضع الراسضضي للمضضدارك والمبضضاني يظضضل عضضائق أساسضضي فضضى تضضدريك  4
منهضضال التربيضضة الرياضضضية وتطضضوير بنيضضة المالعضضب الرياضضضية والتوسضضع 

 بها داخل المدارك

   

 معو ات التضدريك تضرتبط بعضدم االسضتعانة باألنشضطة الر ميضة و تلعيضل 5
الطضضضالب فضضضي األنشضضضطة الممارسضضضات الرياضضضضية والعمضضضل الضضضذهني لضضضدى 

 الرياضية المدرسية

   

عضضضدم اهتمضضضام وزارة التربيضضضة والتعلضضضيم بضضضضرورة احضضضداث تطضضضور مهنضضضي  6
ل نشضضطة الرياضضضية التضضي تخضضدم بضضرامج األنشضضطة الرياضضضية المدرسضضية 

 احدث مشكالت لتدريك االنشطة بالنسبة للمعلم وبالتالي
 

   

هنضضاك صضضعوبات فضضى حصضضر المعلمضضين وتقيضضيمهم واعطضضاءهم الضضدورات  7
 المناسبة لهم وفقا الحتياجاتهم المختللة  

   

عضضضدم االلمضضضام بمهضضضارات التضضضدريك اللعضضضال اعضضضاق معضضضه تنليضضضذ بضضضرامج  8
 االنشطة الرياضية المدرسية

   

 عدم القدرة على تطبيق مهارات ادارة الو ت وكلاءة اسضتخدامه اسضهم 9
 فى حدوث تسرب وعدم د ة تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية 

   

 
 

 

 

 

 (5مرفق)

 

 يهرته النهائى صوفسية االستبيان املقرتح لتقويم برامج االنشطة الرياضية املدر

 

 رسيةة الرياضية املدمج االنشطيذ برااليت تواجه تنفعوقات أولياء األمور م -احملور األول :   
 

 غري موافق الي حد ما اوافق احملاور / العبارات م

    عد  واود ترة لدى بولياي ا مور بثدمية واد  نشاط التربية الرياجية 1
    ا مورعد  واود ترافة رياجيه لدى قطا  كبير من اولياي  2
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للتلمياااذ بممارساااة ا نشاااطة الرياجاااية المدرساااية عاااد  تشاااايع ولاااى االمااار  3
 واالنخراط في ا مت  االدتما  بالمواد العلمية ا ساسية

   

عاااد  وااااود تاااثتير إيااااابي مااان قبااا  ولاااى االمااار فاااي نرااا  ترافاااة وادمياااة  4
 ممارسة الرياجية كنموذج للايا  الصاية  والدد 

   

    عد  واود الرة تواص  بين معل  التربية الرياجية وولى االمر  5
عااد  اااث وتشااايع بولياااي ا مااور  والدداا  لممارسااة الرياجااة فااي ا نديااة  6

 ومراكن الشباا والسااات الرياجية المختلفة بشك  منت  
   

 عد  ادراك اولياي ا ماور للو اائه المتعادد  للنشااط الترباوي وتف ا  بددافاه 7
 والتعاون مع الرائمين على ا نشطة التربوية

   

 انداا  الادو  الدراسي بالمواد ا ساسية يودى الى قلة ادتما  ولى االمار 8
 بالنوااي الرياجية وواد  نشاط التربية الرياجية

   

عاااد  ادراك ولاااى االمااار  دمياااة وااااد  النشااااط وانعكاساااه اإليااااابي علااااى  9
 التاصي  الدراسي

   

شاااااعور ولاااااى االمااااار بالعائاااااد اإليااااااابي علاااااى ا والد فاااااي ا نشاااااطة  عاااااد  10
الرياجاااية داخاااا  ا نديااااة ومراكاااان الشااااباا وبالتااااالي انعكاسااااه علااااى واااااد  

 النشاط  داخ  المدرسة

   

تااااااثتر التالميااااااذ بالماااااادركات والمفااااااادي  الخاطئااااااة عاااااان ممارسااااااة ا نشااااااطة  11
وفراد الشاغه نااو الرياجية مما يعكة نفاة الشاعور علاى بوليااي ا ماور 

 ادمية ماد  التربية الرياجية

   

 
 
 
 
 

 معوقات القائمني على تنفيذ برامج االنشطة الرياضية املدرسية: ثانياحملور ال

 غري موافق الي حد ما اوافق احملاور / العبارات م

القضائمين علضى االنشضطة الرياضضية المدرسضية هناك صعوبات في مشاركة  1
 البرامج الخاصة بالنشاط الرياضيفي تحسين مستوى 

   

القضضضائمين علضضضى النشضضضاط الرياضضضضي المدرسضضضي فضضضي  هنضضضاك عوائضضضق تواجضضضه  2
 صياغه االهداف المحققة له
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 صضعوبات القائمين على تنليذ برامج االنشطة الرياضضية المدرسضيةيواجه  3
 الشلافية والموضوعية عند التطبيقفي ارثاء 

   

درتضه للتعلم ال تناسب المرحلة العمرية للتلميضذ وتلضوق  استخدام اساليب  4
رديضة على االستيعاب والتنليضذ نتيجضة لعضدم اتبضاع المعلضم مبضدا اللضروق الل

 بين التالميذ

   

ل المخصصات المالية المتاحة لالنشطة التربوية ال يتم صرفها في ال ر  5
 المخصص

   

تضه بشضرى هضام واعطضاءم  يم عدم االهتمام بمعلم التربية الرياضية كمضورد 6
التضضي تناسضضبه وزيضضادة الحضضوافز التشضضجيعية وربضضط تحقيضضق أهدافضضه بمسضضتوى 

 دعمه

   

ث عضضدم اهتمضضام القضضائمين علضضى تنليضضذ البرنضضامج بضضالتوثيق المسضضتمر ل حضضدا 7
وتضضدوين المشضضكالت التضضي تواجضضه وحضضدة نشضضاط التربيضضة الرياضضضية والحلضضول 

 المقترحة للت لب عليها.    

   

شضطة عدم كلايضة العمالضة المتواجضدة لنقضل األدوات واألجهضزة الخاصضة باألن 8
 الرياضية داخل المدرسة

   

 ساليبالقائمين بمهارات ادارة البيئة حول الصف واختيار األ درايةعدم  9
المناسبة للتوجيه وكيليه استخدامها في ضبط الصف والت لب على 

 المشكالت السلوكية للتالميذ . 

   

انخلال مرتبات معلمي األنشطة التربوية يزيد من عزوف المعلمين  10
 عن العمل بالمجال نتيجة لعدم تحقيق رضاء مهني واضح لهم

   

لى عدم وجود تنوع في منهج التربية الرياضية يحد من  درة المعلم ع 11
 ربيةافادة التالميذ وبالتالي عزوف التالميذ عن االهتمام بمادة الت

 الرياضية

   

 
 

 ة املدرسيةة الرياضيالنشطفيذ برامج امعوقات التدريس اليت تواجه تن -:ثالثاحملور ال

 

 غري موافق الي حد ما اوافق احملاور / العبارات م

   محتضضوى وحضضدة النشضضاط ال يتناسضضب مضضع اللضضروق اللرديضضة للطضضالب ممضضا  1
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              يعيق معه  تحقيق الهدف من التطبيق                                                                                             
 دراية كامله بمتطلبات عمليضة تضدريك منهضال التربيضة بعد وعدم هناك 2

الرياضية داخل المدارك بدايه من وضع المنهال وحتى تنليضذ وحضدة 
 النشاط

   

تهضضتم وزارة التربيضضة والتعلضضيم بالتنبيضضه علضضى المضضدارك بضضضرورة عمضضل  3
تقضضويم سضضنوي ونصضضف سضضنوي ل نشضضطة الرياضضضية المدرسضضية بهضضدف 

 السلبية فيهاتطويرها وتالفى النقاط 

   

التوسضضع الراسضضي للمضضدارك والمبضضاني يظضضل عضضائق أساسضضي فضضى تضضدريك  4
منهضضال التربيضضة الرياضضضية وتطضضوير بنيضضة المالعضضب الرياضضضية والتوسضضع 

 بها داخل المدارك

   

 معو ات التضدريك تضرتبط بعضدم االسضتعانة باألنشضطة الر ميضة و تلعيضل 5
الطضضضالب فضضضي األنشضضضطة الممارسضضضات الرياضضضضية والعمضضضل الضضضذهني لضضضدى 

 الرياضية المدرسية

   

عضضضدم اهتمضضضام وزارة التربيضضضة والتعلضضضيم بضضضضرورة احضضضداث تطضضضور مهنضضضي  6
ل نشضضطة الرياضضضية التضضي تخضضدم بضضرامج األنشضضطة الرياضضضية المدرسضضية 

 احدث مشكالت لتدريك االنشطة بالنسبة للمعلم وبالتالي
 

   

هنضضاك صضضعوبات فضضى حصضضر المعلمضضين وتقيضضيمهم واعطضضاءهم الضضدورات  7
 المناسبة لهم وفقا الحتياجاتهم المختللة  

   

عضضضدم االلمضضضام بمهضضضارات التضضضدريك اللعضضضال اعضضضاق معضضضه تنليضضضذ بضضضرامج  8
 االنشطة الرياضية المدرسية

   

 عدم القدرة على تطبيق مهارات ادارة الو ت وكلاءة اسضتخدامه اسضهم 9
 فى حدوث تسرب وعدم د ة تنليذ برامج االنشطة الرياضية المدرسية 
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