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فر  الطلبة  يعطي  الدنيا،  األساسية  داخل  املرحلة  واالندماج  التكيف  على  ويساعدهم  املدرسي  العمل  اإلسهام يف  صة 
لدور معلمي الرتبية الرايضية يف رعاية الرتبية العملية والنمو الشامل يؤثر سلباً    اإلداريالصف الدراسي، فإلغاء القرار  

مرحلة الصفوف الدنيا ملهارات    ، كما جاءت نتائج الدراسة احلالية ابإلشارة إىل أمهية أن يكتسب الطلبة يفأدائهميف  
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Abstract  

The study aimed to draw on the effect of canceling the administrative decision of the 

role of physical education teachers for the first stage on the students’ athletic 

performance from the viewpoint of physical education supervisors in the West Bank, 

using the descriptive analytical approach. The study sample was (40) supervisors who 

were chosen by the intentional method, and the study tools included a questionnaire 
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 and an interview The study showed that not supporting the cancellation of the 

administrative decision for the role of physical education teachers in transferring 

knowledge using applied methods on physical athletic performance for students of the 

lower basic stage enhances their performance, and the care of practical education and 

comprehensive growth for students of the lower basic stage It gives students the 

opportunity to contribute to school work and helps them to adapt and integrate into the 

classroom. The cancellation of the administrative decision for the role of physical 

education teachers in nurturing practical education and comprehensive growth 

negatively affects their performance. The results of the current study indicated the 

importance of students acquiring interaction skills in the lower grades stage. The 

researcher also reached a comprehensive conclusion of the subject, which is that 

canceling the administrative decision for the role of physical education teachers 

contributes to the weakness and reduction of the size and effectiveness of student 

performance in various fields of study for students of the lower basic classes. The 

researcher recommended the need to activate the role of physical education teachers 

through administrative decisions and enhance student performance. At various levels, 

especially students of the lower basic grades. 

Keywords:  
Cancellation of 
Administrative 
Decision, Physical 
Education, Lower 
Basic Stage. 

 
 :املقدمة .1

تعددا ايرياضددة ايم يدداا ايفيددارن فدددي عصددر ا ايفددايي حيددم تتفدددافا ابمددا فددي ماتلددف ا رجددداة وا ضددافة  يدد  ايمفافسددة ايعلميدددة   
ايتكفويوجية في تف يق أفيل ايفتائج في ايبرامج ايرياضية عل  مستوى ايعايا،   ايمارسة هي ايمؤسسة ايتي تتيدامن مدا ايفدادن   

ات   ميول ابطفال ايرياضية مدن خد ل ايلعد    ايفرودة   اا ادراب فدي بدرامج جماعيدة ت  در ايمؤسسات ابخرى عل  تف يق رغب
  تفددوق ا علدد  أقدرا  ا،   رسدداية ايمارسددة  تكددوا م ملدة يرسدداية ابسددرة فددي  هد ا ايجيددل، يدد ي  ت  ددر ايفاجددة   بددااعات اقدارات ا   

اضية جزةًا ا يتجزأ من مف ومة ايبرامج ايمارسية   ممارسدت  ععدا أمدرًا  ي  تجايا اياطاب ايمارسي   ايمف ج، يتعا مادة ايتربية ايري
مفببددًا يدداى ايت ميدد  فددي جميددا ايمراحددل اياراسددية،  يدد  د رج  تدد ايرج يجميددا جوا بدد  ايجسددمية   ايع ليددة   ايففسددية،   اا فعاييددة، ومددا 

مددا ي دد ج اب مددطة مددن قددارة علدد  بفدداة ايماصددية ايوطفيددة تعتبددر مددادة ايتربيددة ايرياضددية  حدداى ايمفافددا اي امددة فددي اييددو  ايمارسددي ي
 (.  2015ايمتمتعة وايصفة ايففسية   ايع لية   ايجساعة اي زمة يممارسة حيات  ايطبيعية و ل س ية )مفمود،  

سددتما فددايمعلا هددو ايعفصددر ايفعددال فددي جميددا مدداخ ت ايف ددا  ايتعليمددي   فددي تف يددق أهاافدد  علدد   فددو أفيددل   و فدداةة عاييددة،   ع
ايادداب وايمدد ا ايرياضددي فددي ايمدداارا   ددرا يابرات ددا ايسدداو ة فددي مجددال ايعمددل ايتربددون  ا دارن فعاييتدد  مددن  رصى أهددفاب اي ددرار 

ايرياضددية ايمارسدددية ايمادعدددة  ايبمدددرية   سددير ايعمليدددة ايتعليميدددة يتفسددين ابداة ايرياضدددي يلطلبدددة،   تدددوفير  ا م ا دددات ايكمددف عدددن 
يا ر معلمدي ايتربيدة ايرياضدية يدؤار فدي عمليدات ايتاطديا، أ  ايتوجيد ، أ  ايمراقبدة،  ا دارن اي رار   يغاةأا   ا متطلبات ا ايماتلفة،  

ايرياضددي، حيددم أا  ابداةايتددي ع ددو  ب ددا ايمعلددا  يسددع  يترجمت ددا  يدد   اقددا عملددي عسددتما ايطلبددة مددن خ يدد  ايم ددارات ايماتلفددة فددي 
ا ايتغيدرات ااجتماعيدة ايمرغدوب في دا  ايمتمفلدة فدي ايتطدور ايعلمدي  ايتكفويدوجي ايد ن ودات غياب معلمدي ايتربيدة ايرياضدية يتفداف  مد

عم ل مف ومة معرفية فداملة  متدوافرة يداى جميدا ابفدراد ومفصدات ايدتعلا  ايدتعلا اايكتر  دي  ود ي  مفصدات ايتواهدل ااجتمداعي، 
أا يتا تعزيدز د ر معلمدي ايتربيدة ايرياضدية يلمرحلدة ابساسدية ايدا يا  يطلبة ايمرحلة ابساسية ايا يا،  ذ عج  ابداة ي لص من تميز  

(. فدد ا تعزيددز تلدد  ايع قددة بددين 2020يجميددا اب مددطة  ايفعاييددات ايتددي تاددص تلدد  ايف ة)مصددطف ، ا دارن مددن خدد ل تفعيددل اي ددرار 
  يغدداة  ع ليددًا  جسددميًا تفميددة سددليمة، أمددا عددن يددا ر ايمعلددا ععمددل علدد  تفميددة ايطلبددة ر حيددًا  عاطفيددا  اجتماعيدداً  ا دارن تفعيددل اي ددرار 

يلكمددف  سددعتف ددو يتمافدد  ع سدديًا مددا تفمدد ة ايطلبددة،  قددابليت ا يلفمددو ااجتمدداعي  تعددايل سددلوو ا، فاياراسددة ايفاييددة  ا دارن اي ددرار 
ايتفكيددر ايمفط ددي ايمددف ا، ايطلبددة  درجددة ابتسدداب ا يصددفات  أداةيددا ر معلمددي ايتربيددة ايرياضددية فددي  ا دارن اي ددرار   يغدداةعددن تدد اير 

 (.et al., 2022 Jarah  ،et al., 2020 Alzaqebah،  2016 ايصفات ااجتماعية ايمفل ،  ايفمو اا فعايي )ابو عافور  عبياات،
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 الدراسات السابقة   .2
ايابرات اا فعايية ايمرتبطة وايفماب ايبا ي  ايرياضي  ا ع اسات ا عل  مسدتوى ابداة،  وعفواا(، 2015كمال )دراسة حماني،   -

هافت  ي  ايتعرف عل  ايابدرات اا فعاييدة ايفاتجدة عدن ايممارسدة ايرياضدية ومد ل عدا   ايرياضدية ايتفافسدية ومد ل خداب، مدن 
 ميددارها، وا ضدددافة  يدد  أاارهدددا علدد  مسدددتوى ا  جددداز حيددم أسدددباب ا، م اهرهددا ايااخليدددة اياارجيددة، مراحدددل تكويف ددا، مفافع دددا 

 طرق يلسيطرة علي ا.   اقترحتايرياضي، سواة أباا في ايمفافسات ايرسمية أ  في ماتلف ايمواقف ايتاريبية، 
وعفدددواا  عدددااد طايددد  ايمرحلدددة ا عاادعدددة بدددين رعاعدددة ايفمدددو  ابتسددداب ايم دددارات ايرياضدددية فدددي (، 2019دراسةةةة نازةةة    ةةة   ) -

ضة ايمارسية: دراسة مياا ية عل  مستوى وعض ايمتوسطات بواعدة ايمسديلة، هدافت  يد  تفيدير تلميد  ايمرحلدة ايمتوسدطة ايريا
بين رعاعة ايفمو  ابتساب ايم ارات ايرياضية في ايرياضة ايمارسية دراسة مياا ية عل  مستوى وعدض متوسدطات  اعدة ايمسديلة 

يدددق أسدددتاذ ايتربيدددة ايبا يدددة  ايرياضدددية يلفمدددو ايع لدددي يلت ميددد  ايممارسدددين يلرياضدددة  هدددافت اياراسدددة  يددد  معرفدددة مددداى مراعددداة  توف
ايمارسية  ابتساب ا يلم ارات ايرياضية  و ي  معرفة ماى مراعاة  توفيق أستاذ ايتربية ايبا ية  ايرياضية يلفمو ايفروي يلت ميد  

تفيدير أسدتاذ ايتربيدة ايبا يدة  ايرياضدية يلممارسدين يلرياضدة ايممارسين يلرياضة ايمارسية  ابتساب ا يلم ارات ايرياضية  مداى 
ايمارسية بين مراعات  يفموها  ابتساب ا يلم ارات ايرياضية  من أها استفتاجات اياراسة عج  عل  ايمعلا أا يراعي  يوفدق بدين 

وضدديد د ر ابسددتاذ فددي تفميددة ايفمددو وجميددا أفدد اي   هدد ل ايم ددارات ايرياضددية يلطلبددة ايممارسددين يلرياضددة ايمارسددية،  ودد ي  ت
ا بااع ياى ايطاي ، علد  ابسدتاذ أا يت درب مدن ايت ميد  بدتف ا وبيدر، هادفدا  يد  ت ليدل أخطدائ ا،  م افد ة ج دودها، ومدا عجد  

 عل  ابستاذ أا ا ع وا أداة تل ين  حس   ايتلمي  عج  أا ا ع وا أداة تسجيل تتل ن ايمعلومات.
وعفواا أار ايسلوك اي يادن يمايرن ايماارا علد  أداة ايمعلمدين مدن  ج دة   در ايمعلمدين  (،2017دراسة الدغيمات، حسين.) -

ايتعرف عل  ايسلوك اي يادن اي ن عسدتاام  مداير ايمارسدة مدن  ج دة   در   ي ايجفوبية، هافت  ابغوار في ماارا تربية يواة 
ايمعلمدين  تفايددا أبدرز   دداب اي دوة  اييددعف فدي هدد ج ايسدلوويات ايمتبعددة،  تفايدا مدداى اتفداق  اخددت ف  ج دات   ددر ايمعلمددين 

اياراسدة هدو   يي داتدائج ايتدي توهدلت ايجفوبيدة،  مدن أهدا ايف ابغدوار  فو ايسلوك اي يدادن يمداير ايمارسدة فدي مداارا تربيدة يدواة 
ابسدلوب ايداوتاتورن فدي أا هفاك ت صير في تفويض وعدض ايصد حيات  فدي ممداروة ايعداملين فدي اتاداذ اي درارات ، اسدتااا  

 في تطبيق اب  مة.فرض أراة 

 اإلطار النظ   للدراسة .3
ايتي ت اف  يد  تطدوير  دعدااد ايطلبدة فدي جميدا ايجوا د   ععتما ايتعليا في ايعصر ايفايم عل  ايعايا من ابسا ايعلمية  ايتربوية

ايتددي تعمددل علدد  تطددوير خبددرات ايطلبددة مددن  ا  سددا يةايبا يدة  ايع ليددة  ايففسددية  ااجتماعيددة  ايتربويددة،  ايتربيددة ايرياضددية أحددا ايعلدو  
 خ ل تعلا ايم ارات ايرياضية ايتي قا تؤار في ايعملية ايتاريسية ييماا  جاح ا.

 ب األول: التع يف بالمصطلحات.  المطل

 أواًل: الق ار اإلدار  في اللغة:  

 من ايفعل أقر، ُع ر،  يعفي است ر. 

 :  ثانيًا: الق ار اإلدار  ال ياضي في االزطالح

هدو عمددل قددا و ي ضدمن ايمؤسسددة ايرياضددية يددتا  هداارج ودد رادة سددلطة  داريدة تربويددة  حدداال  ضددا قدا و ي جايددا أ   يغدداة أ  تعددايل 
 ضددا قددائا خدداب ومف دداة ايتربيددة ايرياضددية أ  ايكددوادر ايتاريسددية ايرياضددية  ايطلبددة ايمتل ددوا يلفصددص ايرياضددية، وا ضددافة  يددد  

يدا ر معلدا ايتربيدة ايرياضدية عم دن  ا دارن اي درار   يغداةايرياضية  اياطا ايعملية  ايف رية، وما  ّا ايتي تتعلق وايمستلزمات   ابمور 
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أا ع وا من ابعمال اي ا و ية ايتي ت و  ب ا أعة  دارة تربوية وصورة ملموسة  م توبة   اضدفة مفدل: تجميدا عمدل ايمعلدا أ  اياطدا 
ايرياضددي يددا ر  ا دارن اي ددرار   يغدداةايرياضددي يلطلبددة، ومددا  ّا  ابداةبددا رة سدديؤار فددي ايمتعل ددة وايتربيددة ايرياضددية،  هدد ا   اب مددطة

 Al-Zaqeba & AL-Rashdan, 2020a؛  2015معلمي ايتربية ايرياضية يفتج عف  آاار ملموسة عل   ايطلبة)ايجازن،

 (. Al-Zaqeba et al., 2022؛ Al-Zaqeba & AL-Rashdan, 2020؛

 

 

 الت بية ال ياضيةثالثًا: معلم  

هدددو ذيددد  ايمددداص ايمتاصدددص فدددي ايتربيدددة ايرياضدددية، ع دددو  بتددداريا مسددداق ايتربيدددة ايرياضدددية،  يمدددرف علددد  ايفمددداطات ايااخليدددة  
 حصة وابسبوع.  ١٨ اياارجية  يارب ايفرق ايمارسية وما ا ع ل عن 

 لدور المعلم  اإلدار  الق ار    إلغاءرابعًا:  

ة أ   مدداب أ   فيفددة عمليددة أ    ريددة تاددص معلددا ايتربيددة ايرياضددية يلمرحلددة هددو اي ددرار ايصددادر عددن  زارة ايتربيددة و يغدداة أن م مدد
 .ابساسية ايا يا في اييفة ايغربية

 الدنيا  األساسيةخامسًا: الم حلة  

 ايتي تعتبر ايلبفة ابساسية في ابتساب ايم ارات  ايمعدارف ايرياضدية،  اب ي تممل مرحلة ايتعليا ابساسية ايا يا ايصفوف ابربعة 
  مرحلة م مة في بفاة ايسلوك  ايماصية ايرياضية من قبل معلمي ايتربية ايرياضية في اييفة ايغربية. 

 ال ياضي  األداءسادسًا:  

اف  يدد   هدوي ا في دا بعلد  درجدة أ  رتبدة، وفيددم هدي وافدة ايعمليدات ايتدي تبداأ بتعلديا ايطلبددة أسدا تعلدا ايم دارات ايفرويدة،  ت د 
تدؤدى ودد عل  ايمواهددفات اوييددة  اياقددة  اا سدديابية  اياافعيددة ومددا تسددمد ودد  قددارات ا خدد ل ايمفافسددات ايرياضددية ب دداف تف يددق أفيددل 

 ايتددواف ي يطلبددة ايتعلدديا ايفتددائج مددا ااقتصدداد فددي ايج ددا،  تف ددق مسددتوى مرتفددا مددن ابداة ايبددا ي  ااجتمدداعي  اا فعددايي  ايفروددي 
 يلصفوف ايا يا.  ابساسي

 سابعًا: دور المش فين الت ب يين في مجال الت بية ال ياضية 

يتمفدددور د ر ايممدددرفين ايماتصدددين فدددي مجدددال ايتربيدددة ايرياضدددية بتفميدددة  تطدددوير معلمدددي ايتربيدددة ايرياضدددية  مراقبدددة تففيددد ها يلاطدددا 
ت ايم فية يلكوادر ايتعليمية ايرياضية،  ترسيخ قيا ايتفاعل ا عجابي ما ط ب ا  تفسدين ايتربوية ايتي من ف   ا تفسين  مو ايم ارا

 (.  2015في ماتلف ايمجاات من خ ل  قامة  ماطات مف مة  مفادة في ايملع  )رسول، أدائ ا

 المطلب الثاني: ق اعد وأز ل الت بية ال ياضية

 أواًل: األداء ال ياضي البدني  

ا ية في ابداة ايرياضدي م ا دًا ودارًزا فدي ايتربيدة ايرياضدية،  تعدا مدن ايمتطلبدات ايتدي توهدل ايطايد  ايرياضدي  يد  تفتل اي ارات ايب
ايمسددتوى ايعددايي مددن ايلياقددة ايبا يددة، ومددا  ا ايمعلددا  ايمارسددة عفدداداا ايمسددت بل مددن ايجددا بين ايفكددرن  ايبددا ي أ  ايعملددي أ  ايف ددرن 
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ومدا   ددّ  (، 2012، عبداا يددرزاقايكاملددة مدن  أداة ايفروددات ايمطلوبدة حسدد  ايفمداب ايبددا ي)عزيز  يلطلبدة،  ذيدد  مدن خدد ل ااسدتفادة
دهدوا،  مدن خد ل ممارسدة   يد ايزائداة ايتدي تمفدا د ا تفوي دا  ايفراريدةعن طريدق ايفرودة يبد ل ايطلبدة ج دودها فدي حدرق ايسدعرات 

عم ددن ت ويددة  فددائف ايجسددا يدداى ايطلبددة فددي  ا دارن اي ددرار  أهددفابايفمدداب ايرياضددي ايبددا ي ايماعومددة مددن قبددل ايمعلددا  اهتمامددات 
 ايتدوتر  قلدة ايفدو  يداى ايطلبدة، ممدا عف دق ايراحدة ايففسدية  ابرق ايا يا وما عساعا ايفماب ايرياضي علد  مفاربدة   ابساسيةايصفوف  

تعتبددر ايصددفة  يفمددو ومدد ل م بددول  ودد ي  أاحاجددات ا ايبا يددة اييددر رية ا عم ددن   فددباع ايبا يددة، فايطلبددة ايدد ين ععددا وا مددن عددا  
 (.2020 تربوية،  هاف تربون يتف يق ايتوافق ايتا  )عباوسة  مرتات، يةايبا ية قيمة ا سا 

 

 ثانيًا: األداء ال ياضي االجتماعي  

مددن د ر ايمعلددا فددي ايتربيددة ايرياضددية  ايدد ن عم ددن ايطلبددة مددن ابتسدداب ايم ددارة   ايكياسددة   اياقددة  فددي هددو    ددج ايطايدد  ايم تسدد  
ياى طلبة ايمرحلدة  ابداةايتعامل ما ايفاا  ايطلبة  ايمعلمين في ول ايميادين، فايفمو ااجتماعي ايفاتج عن د ر ايمعلا في تطوير 

ا افتد   زم ئد  فدي ايمارسدة، فاراسدة ايفمدو  معرفد   أفدرادايا يا هو ابتساب ايطاي  ايسلوك اي ن عسداعاج علد  ايتفاعدل مدا   ابساسية
ايا يا وفاجة  يد  قدار ودافي  ابساسيةما يؤار في   ما يت ار و  ي ا أهمية وايغة جاا في ميااا ايتربية ايرياضية، فايطلبة في ايمرحلة 

 تعزيز د ر ايمعلا فدي مجدال  ا دارن ايباحفة مما ت ا  و ا تطوير اي رار  رأت (.2004ل  ايمرا  ايفكاهة)عطون،من ايسعادة  ايتفاص 
ايتددراوا   يدد  ايطلبدة، ممددا ععددزز مددن  هدول ايطلبددة  ابفددرادفددب ة مددن ايع قدات ااجتماعيددة يدداى   عجددادايتربيدة ايرياضددية ععمددل علد  

ايجماعدة  قاعداةعي  ايممداروة، مدا يدفع ا بفتدائج اعجابيدة فدي قدارج ايفدرد علد  ايعمدل فدي  اا داماة ااجتمدا أسد لااجتمداعي ومد ل 
يددا ر ايمعلددا ععمددل  ا دارن  تيجددة ايدداعا  ايمسددا اة ايتددي يتل اهددا مددن ع قاتدد  ااجتماعيددة فددي ميددااا ايتربيددة ايرياضددية، ف يغدداة اي ددرار 

فددي ايمجتمددا، ممددا عسددب  ا ع اسددات سددلبي  علدد  حيددات ا تتمفددل فددي  ف ددا ايطايدد  يفددل ممددابل ايفيدداة ايماتلفددة   دراكعلدد  ت لدديص 
  اا سفاب  ايعزية ااجتماعية  ضعف ايع قات. ا حباب

 ثالثًا: األداء ال ياضي االنفعالي  

ايدا يا  ابساسديةايدا يا ومد ل وبيدر حيدم يتغلد  ايطلبدة فدي ايصدفوف  ابساسديةايرياضي يلطلبة في ايصفوف  ابداةتتكامل مؤفرات 
ايرياضددي،  ودد ي  علدد  ايممدد  ت ايففسددية  ايسددلووية  ااجتماعيددة، فايمر  ددة ايففسددية  ابداةعلدد  ممدد  ت ا  ا فعدداات ا مددن خدد ل 

  ا دارةز اي دا ة  ايسد يفة  اي دارة علد  ايتمييدز ايرياضي عجعل ايطلبدة يتعاعمدوا  ا فعداات ا ااعجابيدة، ممدا ععدز  ابداةايعايية خ ل 
د رة ومدد ل وامددل  أداة( ومددا عسددتطيا ايمعلددا مددن خدد ل 2020ايفعايددة يكددل مددن اا فعدداات ااعجابيددة  ايسددلبية،)اياواج   عبدداايرحيا،

اجد  وا فعداات  عجابية)مفمدا  ماطا  مف ا من زيادة مستوى اي واة اا فعايي اي ن ععا ايمفرك ابساسي يلا افا  ايرغبات ايتي تو 
 (.2019ومفما،

 األداء ال ياضي الفني.   رابعًا:

 ا داريدةايتي يفبغي يلمعلا أا يروز علي ا،  و ي  من أبرز ايم ا  ايتدي تسدع  اي درارات  ابمور ُععا ابداة ايففي ايرياضي من أبرز  
ياضدية، فدابداة ايففدي ايرياضدي هدو قيدا  ايطايد  بت داعا عملد  يمتاوعت ا في سبيل ايفصدول علد  ايمرابدز ايمت امدة فدي ايمفافسدات اير 

ايددا يا يفبغددي أا يددؤد ا  ابساسددية، فايطلبددة فددي ايصددفوف اوخددرين دف ددار مددا عفددوز مددن موهبددة  م ددارة رياضددية أمددا  ايمعلددا  ايطلبددة 
، فدايواقا ابخطداةيلفعاييدات  اب مدطة  ابيعداب ايرياضدية وايطري دة ايففيدة ايمفلد  ايااييدة مدن  أدائ داايم ارات ايففيدة ايرياضدية خد ل 

، مما يتوج  عل  معلمو ايتربية ايرياضية تكريا ج ودها باعا مدن ابخطاةوفير  أدائ اايطبيعي أا ايطلبة في ه ج ايمرحلة ع وا 
حيات فدددي تففيدددز د ر معلدددا ايتربيدددة ايرياضدددية،  ييدددماا تف يدددق ايمف ومدددة ايرياضدددية  ايتدددي تمتلددد  اي دددرار  ايصددد  ا داريدددةايج دددات 

معلمددي ايتربيددة ايرياضددية أا  أ ايففددي يلطلبددة، يفبغددي علدد  اي ددائا وايتدداريا  ابداة ايم ددارن ايفرويددة  ايففيددة يتفميدد  مسددتوى عددايي مددن 
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يعبدة رياضددية.  أ ااهدة وايم دارة يكددل  مداب رياضددي عمتلد  ايعايدا مددن ايم دارات  مف ددا ايف دا  ايمعرفدة ايصددفيفين يلفدواحي ايففيددة اي
 (.2019)احما،

 األداء ال ياضي والقدرات الت افقية   خامسًا:

ايرياضة من ايتف ا في    أ واعتعا اي ارات ايتواف ية ومفاوة فر ب حروية   فسية عامة   جاز ايرياضي، تم ن ايرياضي في جميا  
 واف ية مفل مف و  ايرفاقة اي اعا، وما تفع ا اي ارات ايتواف ية عل  ما يلي: ايفروي،  قا حل مف و  اي ارات ايت ابداة

ايفروي،   سرعة ايتعلا ايفروي،  اي ارة عل  تكييف ايبرامج ايفروية اي هفية ما اي ر ف ايمتغيرة يلتففي ،   فاعلية    ابداة وعية  
أهمية ترجا  ايفروات،    وغيرها من  جمال  دائما  ترتبا  مففردة  د ما  و ارة  ت  ر  و   ا ا  ايرياضي  ايمجال  في  ايتواف ية  اي ارات 

فر ب ا  جاز ايرياضي مفل اي ارات ايبا ية   ايم ارية، وما ترتبا في اغل  ابحياا وعي ا ايبعض ،  تاا  اي ارات ايتواف ية 
ما    ا تعا فرطًا يمستوى ا  جاز ي ع ،  ت  ر أهمية اي ارات ايتواف ية تروي  ايفروة من ايفروات ايجزئية وصورة متفاس ة، و

اي ارة  ايتعلا ايفروي،    ايتايية: تفسين  وعية ابداة ايفروي، سرعة  تفميت ا  تطويرها ي عبين عل  ايجوا    من خ ل ا ع اا 
 (. 2010ة،عل  ايتكيف ما ايبرامج ايفروية  و ي  اي ر ف ايمتغيرة يلتففي .)ابو ومار 

 األداء ال ياضي والقصة الح كية  سادسًا:

تلعد  اي صدة ايفرويدة د رًا هامدًا فدي ابداة ايرياضدي  ذيد  مدن خدد ل ايمعلدا ايد ن عمدارا عملدة ومد ل يتيدمن ايم دارات ايمتفوعددة، 
ة ابساسية ايدا يا، مدن خد ل ايجيا ي ا تعمل عل   ايبر امج عل  توازا ايابرات ايم امة  ي  ط ب ايمرحل  ا عاادفاي صة ايفروية 

احتوائ ا عل  مففزات ايفمو  ايتفمية في ايمجاات ايمعرفية  ايففا حروي   ايوجاا ية، فاستااا  ايمعلدا بسدلوب اي صدة ايفرويدة فدي 
ة، با اي صدة تفمية ابداة ايرياضدي ي مدا حاجدات ايطلبدة مدن ايفاحيدة ايبا يدة  ايفسديويوجية  ايصدفية  ايففسدية  ااجتماعيدة  ايبي يد

ايم ارات ايتدي  أداةيلمرحلة ايا يا  هي ايفترة ايتي يتف ل ب ا ايطلبة  ي   ابساسيايفروية تعتبر حاج  من حاجات ايطلبة في ايتعليا 
مد   تطدوير ايفمدو ايلغدون وصدورج عا  عداادبا ي  مرتبطة واب مطة ايرياضية، فمعلا ايتربية ايرياضية ع و  با ر ها  فدي   يياقةتتطل   

  أضداف من خ ل اي صة ايفروية ايتي تتيدمن ايدوعي ايصدوتي  ايكتدابي مدن خد ل ت داعا اب مدطة  خاهة اي راةة   ايكتاوة وصورج 
تموي ا يلطلبة  استااا  ايرقص واعتبارج ف ل يلفمداب ايفرودي  أبفر ايموسي   ايمصاحبة يل صة ايفروية يكي تصبد اي صة ايفروية 

 (.2020اي ن قا عف ق اي اف ا  ايغرض من اي صة ايفروية)ايرفيان،

 منهجية الدراسة )أسل ب الدراسة( .4

يا ر معلمي ايتربية ايرياضية يلمرحلة ابساسية ايا يا   ا دارن اي رار   يغاةايباحفة واستااا  ايمف ج ايكمي ي ياا ماى ت اير  قامت
ايمف ج ايوهفي ايتفليلي يم ةمت  طبيعة ه ج اياراسة،  قا اعتمات ايباحفة عل   وايباحفة  استعا تعل  ابداة ايرياضي يلطلبة، 

  Berberoglu  Koksal&( 2014)  بووسال، وBabbie   )et al., 2017 Qasim (2014)ايرل ايتايية: وابيايمراجا 
 ،  et al., 2018 Zaqeba-Al ،, 2019Zaqeba-Al) (. 2012(  جلبي )2015 ايفعيمي )

 

 الدراسة عينة 
( ممرفًا  ممرفة من ممرفي ايتربية ايرياضية في ايماارا ايف ومية في اييفة ايغربية،  تا اختيارها 40تكو ت عيفة اياراسة من )

( يوضد  1تفتاة  ي  تفليل متعمق.  ايجا ل )  ا دارن اي رار     يغاةوايطري ة اي صاعة من أجل م ح ة ما  ذا وا ت قيية ت اير  
 يفة تبعًا يلمتغيرات اياعموغرافية. توزيا أفراد ايع
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 (: ت  يع أف اد العينة تبعًا للمتغي ات الديم غ افية1الجدول )
 النسبة المئ ية %  التك ار  التصنيف  المتغي  

 ايجفا
 57.5 23 أ ف 
 42.5 17 ذور

 100.0 40 ايمجموع 

 عاد سفوات ايابرة في ايمف مة

 7.5 3 سفوات           5أقل من 
 15.0 6 سفوات            10أقل من   -5

 20.0 8 سفة        15أقل من  -10
 57.5 23 سفة ف بفر 15

 100.0 40 ايمجموع 

 ايمؤهل ايعلمي

 7.5 3 دبلو               
 62.5 25 و ايوريوا 

 30.0 12 دراسات عليا 
 100.0 40 المجم ع 

 
 الدراسة أدوات  

خاهة يلاراسة استفادًا يلمراجا  ابدب    استبا ةيتف يق أهااف اياراسة استاامت ايباحفة أداة يجما ايبيا ات ايمتعل ة،  قامت ببفاة  
وايممرفين  سفوات  2020(  باوش)2020ايسابق مفل: بن حرز هللا، مراد ) بيا ات خاهة  افتمل ايمفور اب ل عل   (، حيم 

( مجاات وما يلي: ايمجال اب ل: ابداة ايط بي  5فاصية، أما ايمفور ايفا ي ف ا تكو ت في  ااستبا ة من ) ايابرة ياي ا  أس لة
( ايبا ي  م وا من  ايفا ي: ابداة ايط بي ايرياضي ااجتماعي م وا من ) 10ايرياضي  ( ف رة،  ايمجال  11( ف رات،  ايمجال 

ايففي ايرياضي م وا من )12 وا من )ايط بي ايرياضي اا فعايي م  ابداةايفايم:   (  11( ف رة،  ايمجال ايراوا: تطور ابداة 
(  56( ف رة، حيم بلغ عاد ف رات ااستبا ة ايكلي )  12ف رة،  ايمجال ايااما: قارات ايمعلا ايتواف ية  اي صة ايفروية م وا من )

)   عاادف رة،  وما تا   ايتربية ايرياضية م و ة من  ت اير    أس لة(  5م ابلة يممرفي    ا دارن اي رار     يغاةتتيمن رأن ايممرفين في 
ايرياضي يا ر معلمي ايتربية ايرياضية عل  ابداة ايرياضي ايبا ي  اا فعايي  ايفروي  ايتواف ي ياى ايطلبة، وما تم لت ابداة 

ايري ايتربية  ايتربويين في مجال  يلاراسة من م ابلة موج ة يلممرفين  ايممرفات  ايم ابلة من )ايفا ية  ( أس لة  5اضية حيم تم لت 
يا ر معلمي ايتربية ايرياضية من عام ،   ا دارن اي رار     يغاةاياراسة حول  ت ييا فكرة    أس لةيتف يق أهااف اياراسة،  قا تمفورت  

ية ايا يا، وا ضافة  ي   ايرياضي يا ر معلمي ايتربية ايرياضية يلمرحلة ابساس   ا دارن  و ي  ايتساصل حول ايتبعات  يغاة اي رار  
ايا يا عل  ابداة ايبا ي يلطلبة،  و ي     ابساسيةايرياضي يا ر معلمي ايتربية ايرياضية يلمرحلة    ا دارن اي رار     يغاةدرجة ت اير  

 ااعجابية  ايسلبية.  اواار 
 ثبات أداة الدراسة: 

( يوضد  2ابداة )بر  باخ أيفا( عل  جميا مجاات اياراسة،  ايجا ل ) وغرض ايت با من ابات أداة اياراسة، تا تطبيق معادية ابات 
 ذي .
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 معامالت ك ونباخ ألفا الخازة بمجاالت الدراسة   (:2الجدول )
 معامل ك ونباخ ألفا  عدد الفق ات المجال  ال قم 
 0.69 10 ابداة ايط بي ايرياضي ايبا ي 1
 0.72 11 ابداة ايط بي ايرياضي ااجتماعي  2
 0.82 12 ايط بي ايرياضي اا فعايي ابداة 3
 0.94 11 تطور ابداة ايففي ايرياضي 4
 0.91 12 قارات ايمعلا ايتواف ية  اي صة ايفروية  5

 0.96 56 ااستبا ة و ل 
أع ها يمجال "تطور ابداة  ( واا  0.94-0.69( أا معام ت ور  باخ أيفا يمجاات اياراسة ترا حت بين )2ع  ر من ايجا ل )

( ي ستبياا و ل  أيفا  معامل ور  باخ  ايبا ي"،  بلغ  ايرياضي  ايط بي  ابداة   " يمجال  ايرياضي"،  أد اها  (؛  جميا 0.96ايففي 
فين، ( )ايمري0.60معام ت ايفبات مرتفعة  م بوية بغراض اياراسة، حيم ععتبر معامل ايفبات )بر  باخ أيفا( م بول  ذا زاد عن )

 (. 2005، ايكي  ي، 2017
( من ذ ن ايابرة في مجال ايتربية ايرياضية  8قا  ايباحفاا وعرض ااستبا ة عل  مجموعة من ايمف مين  عادها ) زدق األداة:  

ار اي ر    يغاة تا تعايل ااستبا ة بفاة عل  توهيات ا من حيم أا أس لة ااستبا ة تؤدن  ت يا ما  ضا ي ياس  فعً   هو ت اير  
عل     ا دارن  ايرياضية  ايتربية  معلمي  ايف رات   ابداة يا ر  عل   ايتعايل  ايممرفين،  تا  من  ج     ر  ايطلبة  ياى  ايرياضي 

 ايمفردات ايااهة وااستبا ة،  و ي  تا استااا  ايصاق ا دارن اي اهرن يلتف يق من ماى فعايية ااستبا ة  تف ي ا اي اف من 
  ضعت من أجلة.   اياراسة  ياقة قياس ا يما

 ي صا و  )ااتساق ايااخلي( وفيم تكوا ول ف رة من ااستبا ة متس ة ما ايمجال اي ن تفتمي  يية ايف رة،  قا قا     ثبات األداة:  
ايباحم واستااا  حساب معام ت اارتباب بين ول ف رة من ايف رات في ااستبا ة عن طريق استااا  معامل )أيفا ور  باخ(  هو  

 ،  ايجا ل ايتايي يبين معام ت ور  باخ أيفا ايااهة ومجاات اياراسة. ةااستبا معامل م ياا أ  مؤفر يفبات 
 معامالت ك ونباخ ألفا الخازة بمجاالت الدراسة  

 معامل ك ونباخ ألفا  عدد الفق ات المجال  ال قم 
 0.69 10 ابداة ايط بي ايرياضي ايبا ي 1
 0.72 11 ابداة ايط بي ايرياضي ااجتماعي  2
 0.82 12 ااداة ايط بي ايرياضي اا فعايي 3
 0.94 11 تطور ابداة ايففي ايرياضي 4
 0.91 12 قارات ايمعلا ايتواف ية  اي صة ايفروية  5

 0.96 56 االستبانة ككل  
)بر  باخ أيفا( م بول    حظ  ف ًا يلجا ل أا جميا معام ت ايفبات مرتفعة  م بوية بغراض اياراسة، حيم ععتبر معامل ايفبات  

 (. 0.60 ذا زاد عن ) 
اي ياا عل   فا   :Reliabilityالثبات   ايفتائج  ذا تا تكرار  و   ا قارة ابداة عل   عطاة  فا  اياقة  ايفبات عل  م ياا  ععرف 

ائج اي ياا ايماص عاة مرات في  فا اي ر ف،  ايفبات في اغل  حاات  هو معامل ارتباب،  ي صا ب ا ماى ارتباب قراةات  ت
 ايمتكررة،  هو ما تبين في ايجا ل ايسابق.  
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 متغي ات الدراسة  
 افتملت اياراسة عل  ايمتغيرات ايتايية: 

 :  تمفلت في ممرفي  ممرفات ايتربية ايرياضية في اييفة ايغربية. أواًل: المتغي ات المستقلة

:  تمفلت في استجاوات أفراد عيفة اياراسة عل  ف رات ااستبا ة،  ايتي تمفل ماى ت اير ايمتغير ايمست ل ثانيًا: المتغي ات التابعة
ابداة   -ابداة ايففي–ابداة اا فعايي    -ابداة ااجتماعي-ابداة ايرياضي يلطلبة )ابداة ايبا ي  في:عل  ايمتغير ايتاوا ايمتمفل  

 ية(. في اي ارات ايتواف ية  اي صة ايفرو
 الدراسة    إج اءات

ايرياضية  ابداة ايرياضي، يترفيد أها    ا دارةعرض ااستبا ة عل  مجموعة من ايمف مين  ايابراة  ايماتصين في مجال   .1
 ايف رات  ايمؤفرات اعتمادها في اياراسة. 

 ااط ع عل  ايمصادر  ايمراجا  ايمواقا ايرسمية ايااهة ومايريات ايتربية  ايتعليا في اييفة ايغربية.  .2
 ايتف ق من هياغة ف رات ااستبا ة  عرض ا عل  مف مين يغويين يتعرف ماى مفاسبت ا يلعيفة ايمست افة.  .3

 المعالجات االحصائية 
 وا ضافة  ي : SPSSعن أس لة اياراسة ف ا تا استااا  ايرزمة ا حصائية تا استااا  أسايي  ايتفليل ا حصائي يإلجاوة 

 (.Statistic Descriptive. م ياا ا حصاة ايوهفي )1
 . ايمتوسطات ايفسابية. 2
 . معامل ارتباب بيرسوا  ذي  اختبار ايع قة بين متغيرات اياراسة ايمست لة  ايتاوعة. 3
 ايمعيارية،  تفليل ايتباين.. اا فرافات 4

 النتائج والتحليل   .5
التطبيقية    األساليبلدور معلمي الت بية ال ياضية في نقل المع فة باستخدام   اإلدار  الق ار  إلغاءالسؤال األول: ما    مدى تأثي  

 على األداء ال ياضي البدني لطلبة الم حلة األساسية الدنيا؟  
يإلجاوة عل  ه ا ايسؤال تا حساب ايمتوسطات ايفسابية  اا فرافات ايمعيارية يمجاات متغير ابداة ايط بي ايرياضي، ترا حت 

 بارجة متوسطة، أما ايمرتبة ايفا ية  ابداة ايط بي ايرياضي ايبا ي (، واا أع ها يمجال 3.29-2.90ايمتوسطات ايفسابية بين )
اا فعاييمجال   ايرياضي  ايط بي  )   ابداة  حسابي  مجال  3.16ومتوسا  ايفايفة  ايمرتبة  في  جاة  حين  في  ايط بي (،  ابداة 

 أخيرا (،  3.00رياضي ومتوسا حسابي )(، بيفما ايمرتبة ايراوعة مجال ابداة ايففي اي 3.08ايرياضي ااجتماعي ومتوسا حسابي ) 
 وبارجة متوسطة. ابداة ايففي ايرياضيمجال 

 أبات  تائج ايسؤال اب ل عا  ت ييا  يغاة اي رار ا دارن يا ر معلمي ايتربية ايرياضية في   ل ايمعرفة واستااا  ابسايي  ايتطبي ية
ايا يا، ايبا ي يطلبة ايمرحلة ابساسية  بفاة جيل رياضي قون عمتل    عل  ابداة ايرياضي  ايبا ي  ايم ارن عساعا في  ايبفاة  با 

ايا يا   ايتربية ايرياضية يلمرحلة ابساسية  اي رار ا دارن يا ر معلا  با ية  م ارية عايية،  أجما ايممرفوا عل  عا   يغاة  قارات 
تواف ت   يلطلبة،  قا  ايبا ية  ايم ارية  اي ارات  ايصفات  تفمية  في  ايسؤال ما دراسة )بهميت   ،   Nacer, Zahoui (2019تائج 

أبات ايباحفة د ر اي رار ا دارن ايااعا عساها في تكفيف ايج ود ايمف مة ايواعية من قبل معلمي ايتربية ايرياضية،  ضافة ي ي   
دائ ا ايرياضي،  ع من في  عساعا في ايت اب  تصفيف  تف يا  تازين وافة أ واع ايمعرفة  ايمعلومات ايتي تتعلق بفماب ايطلبة  أ

امت ك ايمعلا أسايي  تطبي ية يف ل ايمعرفة  يألداة ايرياضي ايبا ي يطلبة ايمرحلة ابساسية ايا يا، ععزز مارجات ايمعرفة ياع  في  
ايمعلا  هفاعة اي رارات  حل ايممابل  ايصعوبات، وا ضافة  ي  رسا  تطوير  بفاة مف ومة متكاملة يألداة ايرياضي، وما عم ن  

 ايت يمية  ايت ويمية. من ايت اير ا عجابي في  تائج ايطلبة ايرياضية
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لدور معلمي الت بية ال ياضية في رعاية الت بية العملية والنم  الشامل على   اإلدار  الق ار   إلغاءالسؤال الثاني: ما    مدى تأثي  
 األداء ال ياضي االجتماعي لطلبة الم حلة األساسية الدنيا؟ 

يإلجاوة عل  ه ا ايسؤال تا حساب ايمتوسطات ايفسابية يف رات متغير ابداة ايط بي ايرياضي ااجتماعي، ترا حت ايمتوسطات  
أرى أاَّ  يغاة اي رار ا دارن يا ر معلا ايتربية ايرياضية يلمرحلة  "    (، واا أع ها يلف رة ايتي  صت  3.56-2.30ايفسابية بين ) 

يؤدن   ايا يا  ما  ابساسية  اا سجا   اياافعية  فو  عف اها  ما  ايرياضية  ايتربية  برامج  د رات  في  ي فتراك  ايطلبة  رغبة  ا عاا  
عل "  ايماربين ايف رة  ايتي  صت  ابخيرة  متوسطة،  بايمرتبة  بارجة  معلا  "  يا ر  ا دارن  اي رار  و يغاة  وايسعادة  ايسر ر  أفعر 

ايا يا   ابساسية  يلمرحلة  ايرياضية  وايرياضياتايتربية  ابخرى  ايعلمية  ايمواد  ايطلبة وفصص  يف اش  ايمجال  ايوقت  عفسد  "  ب   
 ( بارجة متوسطة.  3.80بارجة متوسطة علما و ا ايمتوسا ايفسابي يلمجال ايكلي يبلغ )

تربية  ايفمو ايمامل  أبات  تائج ايسؤال ايفا ي  جود عاة من ايم ترحات في  طار اياراسة، استفادا يرأن ايممرفين ايتربويين حيم اي
يلطلبة في ه ج ايمرحلة عمجع ا يلمماروة في ايعمل ايمارسي،  مساعات ا يلتكيف  اا اماة داخل ايفصل اياراسي  يمجا أسلوب  
في   ايرياضية  ايتربية  معلمي  يا ر  ا دارن  اي رار  بيفما  يغاة  ياي ا،  ايرياضية  ايسلوويات  يمعايجات  سياسة موحاة  ايمفاقمة  تباع 

اعة ايتربية ايعملية  ايفمو ايمامل تفاقا ايمم  ت ا دارية ايتعليمية ايتعلمية،  هفا يبرز د ر ايمعلا في معايجة تل  ايمم  ت  رع
  تفسين ايتفاعل ايصفي.  

حما ي) دراسة  ما   ايسؤال  تواف ت  تائج  خليل)2015 قا  يا ر 2015(  دراسة  ا دارن  اي رار  ايباحفة  ّا  يغاة  أبات  حيم   ،) 
معلمي ايتربية ايرياضية ا عف ق  م ا ات ايفمو ايمامل يلطلبة ع ليًا  اجتماعيًا  جسميًا، فايبي ة ايرياضية في ايوسا ايتربون تجعل  
ايطلبة معتماين عل  معلمي ا ابتساب ايابرة يتفاعل   تكيف  ما اوخرين في أافاة ايفماب ايرياضي، ،  ضافة ي ي  تعزز ياي ا  

ضر رة بفاة     طار ية ايفمو ايمامل  دفباع حاجات ا ااجتماعية  ايع لية  ايجسمية، وما  ّا رأن ايممرفين واا ع ا في  ايتربية ايعمل
ايطلبة  تطوير أدائ ا يما يفع ا اعجابيا عل  بفاة ايمجتما  تماس  ،  مماروة ايطلبة بفماط ا ا عجابي عل  أساا تكوين رهيا 

  ايم ارات ايتي عسع  معلمي ايتربية ايرياضية يزيادت ا  تفميت ا تمافيا ما متغيرات ايعصر.  من ايابرات  ايمعارف  ااتجاهات
الثالث: على    السؤال  الدنيا  األساسية  للم حلة  ال ياضية  الت بية  معلمي  لدور  اإلدار   الق ار  إلغاء  تأثي   مدى    األداء ما    

 ال ياضي االنفعالي لطلبة الم حلة األساسية الدنيا؟ 
-2.75)ترا حت بين    ايط بي ايرياضي اا فعايي  ابداةيإلجاوة عل  ه ا ايسؤال تا حساب ايمتوسطات ايفسابية يف رات متغير  

يا ر معلا ايتربية ايرياضية يلمرحلة ابساسية ايا يا عمل عل   عجاد طلبة    ا دارن أرى أاَّ  يغاة اي رار  (، واا أع ها يلف رة "3.68
"  بارجة مرتفعة،  بايمرتبة ا يتمّتعوا وايمفابرة  ايتفّمل  ا هرار مما جعل ا غير قادرين عل  تفّمل ايتوترات  اييغوب ايماتلفة

ايا يا يزيا من مستوى    ابساسيةيا ر معلا ايتربية ايرياضية يلمرحلة    ا دارن أرى أاَّ  يغاة اي رار  بخيرة ايف رة  ايتي تفص عل  "  ا
 بارجة    (3.16"  بارجة متوسطة،  بلغ ايمتوسا ايفسابي يلمجال ايكلي )ايفمو ايمامل ايمتزا  استعاادات ايطلبة  قارات ا ايفكرية

 متوسطة.  
ايباحفة من  ج ات   ر ايممرفين وا ت تتج   ي  أهمية ابتساب ايطلبة في  2017)فريا    ما دراسة  اتف ت  تائج ا ( ،  تستال 

مرحلة ايصفوف ايا يا يم ارات ايتفاعل ايرياضي ايمستمر أافاة ايتاري   ايمفافسات يويا ا حساا وايفرا أ  ايفماا أ  ايسر ر،  
اات ااعجابية تساعا معلمي ا عل  تطويرها بربا ايطلبة وايتغيرات اياارجية ، با ايجا   اا فعايي ترتبا واا فعاات  هي اا فع

ايباحفة ه ج ايفتيجة  ي     عزتايماتلفة و فير من ايم اهر  ايتغيرات ايفسيويوجية ايااخلية بعياة ايجسا ايماتلفة ي  ج ايمرحلة،  
يلطل ايرياضي  ايسلوك  و   ا  أا  ايطلبة  ايف ا عل   عم ن  آخر،    عميز اع  عن  ما  هو  ايلع   أافاة  في  من خ ل    أذوياةبة 

في  عجاد  وعملية ع لية  هاًما  د ًرا  ايوجاا ي  أ   )ايففسي(  اا فعايي  ايجا    و ،  يلع   يتسا  اي ن  تصرفات ا  حروات ا  سلوو ا 
ايطلبة   تواج   ايتي  ايمم  ت  يفل  ايمتوقعة  ايمراد  ايفلول غير  ايرياضي  ا  جاز  ايرياضية  تف يق  ايمفافسات  أ   ايتاري   أافاة 

 (. 2020)عباا يرزاقتف ي  ،  هو ما يتوافق ما دراسة 
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لدور معلمي الت بية ال ياضية للم حلة األساسية الدنيا على األداء ال ياضي    اإلدار  الق ار    إلغاءالسؤال ال ابع: ما    مدى تأثي  
 الفني لطلبة الم حلة األساسية الدنيا؟ 

(، وداا 3.65-2.70أف رت  تائج ايسؤال ايراوا  ا ايمتوسطات ايفسابية يف رات متغير تطور ابداة ايففدي ايرياضدي ترا حدت بدين )
رى  اَّ  يغاة اي رار ا دارن يا ر معلا ايتربية ايرياضية يلمرحلة ابساسية ايا يا ا عفّ ق ايمسدتوى أع ها يلف رة   ايتي تفص عل  " أ

 يلف درةايمطلوب من ايم ارات ايط بّية ايفّفية  غيرها مدن  عدااد ايّفمداذة يفدل ايممد  ت ايف ي يدة" بارجدة متوسدطة،  بايمرتبدة ابخيدرة 
ا،  يكف ددا  سديلة يتف يددق عمليدة ايددتعلا  ايتعلديا فددي ايمارسدة،  ت دداف  يد  تف دديا ايمارسدة علدد  ايم دارات ايففيدة ييسددت غاعدة وفددا ذات د

أسا تم ف ا من تف يدق ايرسداية ايمفداب ب دا فدي تربيدة ابجسدا ،  تفسدن ايم دارات ايففيدة  وعيدة ايادامات ايتربويدة  ايتعليميدة ايم امدة 
 تعدددايل سدددلوو ا  خبدددرات ا ايمتفوعدددة، اتف دددت ايفتدددائج مدددا دراسدددة ايددداغيمات، يلطلبدددة و بسددداب ا  ايم دددارات اي زمدددة يلفمدددو ااجتمددداعي 

 (.2017حسين.)
ايباحفدددة اتسددداع مجددداات ايتربيدددة ايرياضدددية  مدددا يتصدددل ب دددا ايمتيدددمفة ايمجددداات ااجتماعيدددة، ايف افيدددة   ايفكريدددة   مدددو تلددد   أبدددات

فيفدددة ايرئيسدددة يدددإلدارة ايمارسدددية ت ي دددة اي دددر ف،  ت ددداعا ايمجددداات مدددن خددد ل  بسددداب ايطلبدددة عدددادات  ت اييدددا  قددديا جايددداة،  أا ايو 
اياددامات ايتدددي تسدداعا علددد  تربيددة  تعلددديا ايطلبددة؛ رغبدددة يتف يددق ايفمدددو ايمتكامددل يدددت ة  مددا ايتطدددور ايعلمي،، تتف ددق يلطلبدددة تربيدددة 

ة ودددايففا  ااعتمددداد علددد  أ فسددد ا، متكاملددة فكريدددا   فسددديا  اجتماعيدددا، ومدددا ععدددزز ابداة ايرياضدددي اي دددارات ايففيددة يلطلبدددة وت ويدددة ايف ددد
  تساعاها في ت وية هفت ا اي هفية  ايع لية  ايففسية  ابداة ايفروي  اي يادن،  في تطوير اي ات  قارت ا عل  حل ايمم  ت،  

 ابساسدديةحلددة بمددا أفددارت ايباحفددة فددي ضددوة  تددائج ايسددؤال يلف ددرة ايمتيددمفة يإليغدداة اي ددرار ا دارن يددا ر معلددا ايتربيددة ايرياضددية يلمر 
ايا يا  ماذة تفابي ايمتطلبات ايفياتية  ايسلوويات ايسوية اييومية يلطلبة، فايعمل عل  تف يا ابد ار ايرياضية تعدزز ايجا د  ايففدي 
يلطلبددة مدددن قبدددل معلمدددي ا  تجعل دددا عمتلكدددوا ايمواهددد   ايابدددرات ممدددا عسددداعاها فدددي أداة م مدددة رياضدددية معيفدددة مدددن خددد ل ايممارسدددة 

ايباحفدة أا  يغداة اي درار ا دارن  في ايمفافسدات ايرياضدية  ومدا أفدارت فايفرد اي ن عمتل  م ارة معيف  مرفد يلت هيل  ايفوز    ايتعلا،  
 يا ر ايمعلا هو ايسب  في ضعف  جود  ماذة تفابي ايمتطلبات ايفياتية  ايسلوويات ايسوية اييومية يلطلبة. 

تأثي    مدى  ما     الخامس:  األداء   اإلدار  ار  الق    إلغاءالسؤال  على  الدنيا  األساسية  للم حلة  ال ياضية  الت بية  معلمي  لدور 
 ال ياضي في قدرات المعلم الت افقية والقصة الح كية لطلبة الم حلة األساسية الدنيا؟ 

ايتواف ية  اي صة ايفروية ترا حت بين )يإلجاوة عل  ه ا ايسؤال تا     -2.65ايمتوسطات ايفسابية يف رات متغير قارات ايمعلا 
ايا يا زاد    ابساسيةيا ر معلا ايتربية ايرياضية يلمرحلة    ا دارن (، واا أع ها يلف رة ايتي تفص عل " أرى أاَّ  يغاة اي رار  3.25

ايفروية  هو اي ّصة  أسلوب  عل   ايمعلا  اعتماد  بارجة   من  ايم ارات"  اختبار  ايعملية  ايتفصيلّية  ايطلبة  في ع مات  اي اهر 
   متوسطة،  بايمرتبة ابخيرة ايف رة ايتي تفص عل " سمد  يغاة اي رار اادارن يا ر معّلا ايّتربية ايرياضّية يلمرحلة ابساسية ايا يا 

تطبي عملية  ايرياضية  ي   ماذة  ايفروية  ايمواقف  بترجمة  ايكلي  يلّطلبة  يلمجال  ايفسابي  ايمتوسا  متوسطة،  بلغ   ّية"  بارجة 
 (  بارجة متوسطة. 2.90)

ايفروة  ايلع  من حاجات ايطفل ابساسية  هي مرتبطة و ا  مطة ايفروية ايتي تمفي فاصيت   قارت  عل  ايتعبير عن حاجات   
ايبفاة ايف ي ي  ي  مراحل  ابخرى، يتكوين فاصية مست لة  رغبات ،  استااا  ايفروة  سيلة تربوية أمف  ا ت ال ايطفل من مرحلة  

خاهة و   تفمية مواهب   قارات ، فايم ارات ايفروية عستاا  ايطفل ب ا عي ت جسم   تعتبر ايفماطات ايم امة  يي ا في ايتربية 
يتا تفري  عي ت   أ  حروة ايجسا    ، القدمأ     ،قالساأ     ،الذراعايرياضية وايزحف  ايروض  اي فز م ارات حروية وبرى ب   

 و بمل .
ايباحفة  Noureddine (2015) تائج ايسؤال ما دراسة    وتوافقت ايع لية   رأت(.  برأن  تفمية ابتماف م ارات ايطفل  قارت   أا 

د مًا   ايمتاوعة  ا مراقبت اوفاجة  ي   ايم ارات  في  تكمن  ابطفال  م ارات  تفمية  أفعاي ا،  أا  مواقف ا  رد د  يفروية ،  تفليل 
 ا درابية  ايلغوية  اي ارات ايتواف ية،  بف ا أا ايباحفة معلمة ايتربية ايرياضية أبات عل  أا ايتوهل  ي  مجموعة من تاريبات  
ايتواف ية   يل ارات  اختبارات  ايتوهل  ي  تصميا  تاعوا  ي   وما  ايففي ،  ابداة  تفمية مستون  في  تس ا  ايااهة  ايتواف ية  اي ارات 
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ايرياضي،  ايعمل عل   عجاد ايمعام ت ايعلمية ي ا  استااام ا في تفايا مستويات ا،   ا دارن ج ايف ة  ربط ا واي رار  ايااهة ب  
فتطبيق اي ارات ايتواف ية ي  ت اير اعجابي في ابداة ايرياضي ياى ايطلبة مما عستاعي ضر رة ااهتما  بتاريبات اي ارات ايتواف ية 

(  2016ايا يا   را يفاعليت ا في تفمية ابداة ايففي، أفارت دراسة سعا) ابساسية  ايااهة وايصفوف ايااهة ضمن برامج ايتاري
في مصر  ي  أا تطوير اي ارات ايتواف ية ايتي ي ا أار  عجابيا عل  مستون أداة م ارة ا رسال يفافئ تفا ايطا ية مما يال عل  

م ارة   أداة  ايتواف ية  مستون  اي ارات  بين  مو  طردعة  ارتباطية  ع قة  ايتمريفات  جود  م ارات  ما  تفسجا  م ارة  ا رسال،  هي 
ايتواف ية ايااهة  اي ارات  بتفمية  ايا يا، مما عستاعي ضر رة ااهتما   ايتي عمارس ا طلبة ايصفوف ابساسية   ابيعاب ايرياضية 

عجابي عل  مستون ابداة  ييصبد معزز يا ر ايمعلا  ييا ايع ا يما ي ا من ت اير    ا دارن وايطلبة  ذي  عن طرق تطوير اي رار  
  اا جاز ايرياضي. 

 والت زيات  النتائج .6

   أواًل: النتائج

ماتلف    ا دارن اي رار     يغاة .1 في  ايط بي  ابداة  حجا  فعايية  ضعف  ت ليص  في  عساها  ايرياضية  ايتربية  معلمي  يا ر 
 ايا يا. ابساسيةمجاات اياراسة يطلبة ايصفوف 

 ايط بية قا اتسعت مجاات ا  ي  ايفمو ااجتماعي  ايف افي    ا دارية ّا ايتربية ايرياضية  ما يرتبا ب ا في ايعملية ايتعليمية   .2
 ايفكرن من خ ل  بساب ايطلبة عادات  ت اييا  قيا جاياة،  أهبفت ايوفيفة ايرئيسة يإلدارة ايمارسية هي ت ي ة اي ر ف، 

  ت اعا اياامات ايتي تساعا عل  تربية ايطلبة  تعليم ا.
ايلع  ووسيلة تربوية   ّا ايفروة  ايلع  هي ايطبيعة  ايف .3 ف ا استااا  ايفروة في  طار من  اجة ابساسية يلطفل  من هفا 

ايا يا،  هي فترة ايبفاة  ابساسيةفاملة قا باأ أبفر مفاسبة ي  ج ايمرحلة،  بففا ايوقت عساعا عل  اا ت ال اومن من ايمرحلة 
 لة مميزة ي ا هفات ا ايااهة.ايف ي ي  ابساسي يماصية ايفرد،  أا ع وا ايطفل ذا فاصية مست 

 ّا ايسلوك ايرياضي اي ن ع و  و  ايطلبة أافاة ايلع  هو ما عميز اع  عن آخر، فبايطبا عم ن ايف ا عل  ايطلبة و   ا   .4
من خ ل تصرفات ا  حروات ا  سلوو ا اي ن يتسا و ،  يلع  هفا ايجا   اا فعايي )ايففسي( أ  ايوجاا ي د ًرا هاًما   أذوياة

ملية ع لية في  عجاد ايفلول غير ايمتوقعة يفل ايمم  ت ايتي تواج  ايطلبة أافاة ايتاري  أ  ايمفافسات ايرياضية  تف يق بع
 ا  جاز ايرياضي ايمراد تف ي  .

 الت زيات:  ثانيًا:  

 في ضوة ايفتائج ايساو ة توهي اياراسة ايفايية واوتي: 

  ايفلسطيفي ضر رة تفعيل د ر معلمي  معلمات ايتربية ايرياضية عن طريق  توهي اياراسة ايج ات ايمعفية  خاهة ا ع  .1
 ايط بي وماتلف ايمستويات  خاهة طلبة ايصفوف ابساسية ايا يا.  ابداة تعزيز  ا داريةاي رارات 

 ايرياضي يلطلبة.  ابداةخاهة وايتربية ايرياضية يتفعيل ايمبادرات  ايمماروات اياارجية يتفمية   داريةَايي    عجادضر رة  .2
 دراسات مماالة في اييفة ايغربية  باقي مايريات ايتربية.   جراةتوهي اياراسة ايباحفين  ايمؤسسات ايتربوية وير رة  .3
 يا  ايتف يا  اي يادة  ايتفسيق  ايرقاوة. تفعيل  فائف أ  عفاهر ا دارة ايرياضية ايمتمفلة بد ايتاط .4
 ايااب وايتربية ايرياضية   ا دارن ابخ  وصفات ا دارة ايرياضية ايفعاية من قبل أهفاب اي رار  .5
ضر رة ا دارة يكافة جوا   مجاات ايعمل في اي ي ة ايرياضية في حا د اختصاهات ا.  يتوي  ول قسا في اي ي ة ا دارية   .6

 أطار  احا خاهة يلمرحلة ابساسية ايتعليمية. جا   تف يمي ضمن
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 : الع بية الم اجع
مجلة جامعة  (. أار بر امج تاريبي م ترا عل  تطوير مستوى اي ارات ايتواف ية ياى  افئ ورة اي ا ،  2010ابو ومارة، جمال.) .1

 (. 5)24  (،اإلنسانيةالنجاح لألبحاث )العل م  
(. معي ات ايرياضة ايمارسية ايتي تواج  مايرن ايماارا  معلمي 2016ابو عافور، خليفة مصطف   عبياات، يميا مفما.) .2

مجلة دراسات العل م  ايتربية ايرياضية  ا ع اسات ا عل  ايطلبة في ايماارا ايف ومية ايتاوعة يمفاف ة  ربا  ايفلول ايم ترحة،  
 (. 2)43، ايجامعة ابرد ية، الت ب ية

ايسيا.) .3 ال ياضية (.  2019أحما،  عماا  الت بية  درس  لمهارات  الفني  األداء  أخطاء  معالجة  في  النمذجة  استخدام  ،  فاعلية 
أسيوب   ايرياضية، جامعة  ايصفة  علو   مجاات  في  ايعمل  يسوق  ايوفيفي  يلت هيل  ايعلمي: رصى مست بلية  ولية    -ايمؤتمر 

 (. 1)3ايتربية ايرياضية،
هايل.) .4 الق ار  (.  2015ايجازن،  ايفمر:  اإلدار  تع يف  تاريخ  اايكتر  ي،  موضوع  موقا  مجلة  تاريخ  27/12/2015،   ،

 .https://mawdoo3.com، ايراوا اايكتر  ي: 1/3/2021ااسترجاع:  
ايمرتبطة وايفماب ايبا ي  ايرياضي  ا ع اسات ا عل  مستوى ابداة، مجلة علو     (. ايابرات ا  فعايية2015حما ي، ومال.) .5

 (. 1)17ولية ايعلو  ا  سا ية  ااجتماعية، ايجزائر،   -ا  ساا  ايمجتما، جامعة مفما خيير وس رة 
عل  تفسين مستوى  (.أاير بر امج تر يفي ع جي  2020اياواجة، مفما مفماعبااي وى  عباايرحيا، مفما ايسيا ع افة .) .6

  -سفة، مجلة أسيوب يعلو   ففوا ايتربية ايرياضية، جامعة أسيوب    12ايمر  ة ايففسية ياى ابطفال مرض  ايسرطاا تفت  
 (. 2)52بلية ايتربية ايرياضية، مصر،

ايمعلمين  (. أار ايسلوک اي يادن يمايرن ايماارا عل  أداة ايمعلمين من  ج ة   ر  2017حسين. )& ,.خليل اياغيمات, ا .7
 .119-97 ,(22)22 ,مجلة کلية ايتربية. بورسعيا .في ماارا تربية يواة ابغوار ايجفوبية

في عص  (.  2011ايايرن، علي  ايفاع ، هادق.) .8 الحياتية  المهارات  المبنية على  ال ياضية  الت بية  تدريس  است تيجيات 
  ايتوزيا، ااردا.  ، طباعة مروز اي  ل يلفمر االقتصاد المع في وتطبيقاتها العملية

9. (. جعاز  فايد  مصطف   فلش،  عباايف يا  يلكوادر 2015رسول،  ايم فية  ايم ارات  في  مو  ااختصاب  ايممرف  د ر   .)
 (. 4)19ا  سا يات، جامعة ه ا اياين،ايعر اق،  –ايتعليمية ايرياضية في قياة سوراا، مجلة زا كو 

فاعات ايتاريسية ايواج  توافرها يان معلمي ايتربية ايبا ية  ايرياضة  (. ايك2020ايرفيان، عباايعزيز  اهر مطلق مرز ق.) .10
ايكويت،  با ية  ايمتوسطة  ال ياضةوايمرحلة  وعل م  البدنية  للت بية  العلمية  حلواا  المجلة  جامعة  ايرياضية    -،  ايتربية  ولية 

 (.. 1)89يلبفين،مصر، 
ايتفاعل ا2020عباايرزاق، حسيفي  ماتارن، عاسين.) .11 ايفا ون عل  تفسين أدائ ا  (.  ا ع اا  اجتماعي بين ت مي  ايطور 

ايبا ية  ايرياضية،   ايتربية  حصة  ال ياضيأافاة  اإلبداع  ايمسيلة  مجلة  بوضياف  مفما  جامعة  علو   ت فيات   -،  مع ا 
 (. 1)11ايفماطات ايبا ية  ايرياضية، ايجزائر، 

(. ايبفاة ايعاملي يل ياسات ايجسمية يطايبات ولية ايتربية ايرياضية وجامعة  2012عزيز، غيااة سايا  عباايرزاق، فرا فامل.) .12
 (. 59)18ولية ايتربية ايرياضية، ايعراق،  -، جامعة ايموهل ، مجلة ال افدين للعل م ال ياضيةايموهل

جودت.) .13 ال  (.2004عطون،  واإلش اف  التعليمية  االولى(،اإلدارة  وتطبيقاتها)الطبعة  ايا يية:    ت ب  :أز لها  ايعلمية  اياار 
 ابردا.   -عماا

https://mawdoo3.com/
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ايمفسن،   .14 عبا  أحما  مفما  الت بية  مفمود،  مادة  بمست ى  االرتقاء  على  المؤث ة  التعليمية  العملية  ألركان  النسبية  األ مية 
 . 2015ر، مجلة تطبي ات علو  ايرياضة، ايعاد ايسادا   ايفما وا، دعسمب ال ياضية،

فريف.)  .15 بور اا  في  2020مصطف ،  ايبمرية  ايموارد  أداة  مستوى  عل   اازمات  يتجف   اي يادن  اي رار  اتااذ  ت اير  ما   .)
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