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 دراسه مقارنه للنشاط الرياضي االضافي بالمدارس الخاصه والمدارس الحكوميه 

 د/محمد بيلي ابراهيم بيلي *  1

 -:المقدمه 

ان ممارسه النشاط الرياضي يلبي الكثير من احتياجاتنا بطرق غير مباشرة حيث أن النشاط الرياضي ال يتم اال  

ثر على تنميه شخصيه الفرد لمواجهه متطلبات الحياة ويكون وحضور الشخص نفسه مما له بالغ األبمبادرة 

ي المجتمع وهي االطفال وطالب عضو ايجابي وفعال في المجتمع ومن هنا يجب االهتمام باهم شريحه ف

المدارس حيث تشكل شريحه كبيرة وهامه فهي تقوم عليها صناعه المستقبل والشعوب التي ال تهتم بصناعه 

 اطفالها ال مستقبل لها 

هم رجال الغد فالطفل هو الثروة الحقيقيه للوطن وهو األمل في م( ان اطفال اليوم 2000ويري محمد فهمي )

ل فاألطفال يشكلون نسبه كبيرة من مجموعه السكان حاليا وهم أصحاب الشان في هذا الوطن الحضارة والمستقب

ويشير ايضا الى ان الدستور اكد ذلك فنصت المادة العاشرة منه على ان تكفل الدوله حمايه األمومه والطفوله 

 (  10: 7وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبه لتنميه ملكاتهم  )

فان  تبر العنايه بالنشئ واالهتمام بهم وبأنشطتهم من أهم المؤشرات التي تعمل على تقدم المجتمع ورقيه لذلكوتع

 (  4: 8ل الوحيد لهذا التقدم )السبيالتنظيم والتخطيط العملي هو

الناتجة الفرد بالمتعه والسعادة الرياضه هوشعورواخرون أن الهدف األساسي من ممارسه  "كمال درويش"ويؤكد 

وفي ظل ظروف مجتمعنا المصري الذي يسعى الى التنميه االقتصاديه (  195:  6عن ممارسه هذا النشاط  ) 

اما فعاال في التنميه وصوال الى التقدم الحضاري المنشود فان الرياضه بانشطتها المتعددة يمكن ان تقدم اسه

 (  201:  2الشامله ) 

رتقاء بالمستوي م( أن النشاط الرياضي من أهم العوامل التي تعمل على اإل2001د الحماحمي")ويؤكد "محم

 ( 18:  10جعله قادرا على العمل واالنتاج )الصحي والنفسي للفرد وتكسبه القوام الجيد وت

  -:مشكله البحث 

المتحضرة فعصرنا هذا يعتبر النشاط الرياضي له أهميه كبيرة في حياة المجتمعات وخاصة في المجتمعات 

كتئاب والتوتر ومع التطور من المشاكل مثل الملل والقلق واإلعصر تطور تقني وتكنولوجي مما يولد عنه الكثير 

التطورات الجديدة كان البد قتصاديه والعلميه والتكنولوجيه وتماشيا مع في مختلف المجاالت الصناعيه واإل الهائل

ات البدنيه والحركيه لدى ن تنميه القدرعن طريق ممارسه النشاط الرياضي وأهتمام بالنشاط الحركي من اإل

مر مهم في تطوير حياتهم المستقبليه ولو القينا نظرة على واقع المدرسه في مجتمعنا لوجدناها في موقفها الطلبه أ

 -من النشاط الرياضي أقرب من المدرسه التقليديه والتي من سماتها :

 ضافي واخالء مسئوليتها فيه إهمال وقت النشاط الرياضي وخاصه النشاط اإل -

 موهبتهارسي نشاط رياضي اضافي يكتشف فيه وتخصيص وقت للطالب لممخلوخطه الدراسه من استثمار -

 اعتماد المنهج على الناحيه النظريه فقط وحصه التربيه الرياضيه التقليديه فقط  -

 التلقين و الحفظ واهمال النشاط الرياضي في معظم اوقات العام الدراسياعتماد المناهج على  -
 _________________________ 

 كليه التربيه الرياضيه جامعه السادات  –نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيه *  مدرس بقسم 1 
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ط وحينها يكون جديه الدرس وحيويه النشامدرسي جديد قائم على المزج بين لى إيجاد فكرجه إومن هنا تبين الحا

نتاج وعائد مثمر ومفيد اذ ليست اوقات المدرسه تعتمد فقط على المعلومات النظريه للنشاط الرياضي اإلضافي إ

لرياضي اإلضافي الذي تفعيل وتخصيص وقت ممارسه النشاط اوالتلقين فقط ونمط الدرس التقليدي بل يجب 

رتقاء بالمستوي الصحي والنفسي ويكسبه القوام الجيد وكذلك ه ويعمل على اإليساعد الطالب في إستثمار وقت

وتنظيم النشاط الرياضي االضافي بشكل جيد بحيث يكفل لذلك يجب تفعيل يعطي الفرصه الكتشاف الموهوبين 

ب للطالب تنميه مستواة الصحي والبدني والعقلي واالجتماعي وفق برامج منظمه تالئم ميول الطالب وتناس

 استعدادتهم وقدراتهم 

ي الخاص ومن خالل اطالع الباحث على عدد من البحوث والدراسات وكذلك خطط وبرامج المنهاج الدراس

ن هناك مشكلة تكمن في ضعف اداء الطالب للقدرات البدنيه والحركيه والمهاريه األمر بالعمليه التعليميه وجد أ

واالمكانات  المشكله بالتعرف على تأثير المستوى االقتصاديالذي دفع الباحث الى محاوله اليجاد حل لهذة 

 بالمدارس الخاصه والمدارس الحكوميه  ضافيهفي تفعيل األنشطه الرياضيه اإل اودورهالمتاحه 

 -اهداف البحث :

الحكوميه والخاصه تبعا لمستواها    المدارسافيه التي تقدمها ضالتعرف على أنواع األنشطه الرياضيه اإل -

 االقتصادي

 التعرف على دور األسرة والمجتمع في ممارسه األنشطه الرياضيه  -

 التعرف على دور المستوي االقتصادي في تحديد األنشطه الرياضيه وممارستها  -

 التعرف على المعوقات التي تواجه ممارسه األنشطه الرياضيه االضافيه داخل المدارس  -

 وما هي ميولهم نحو تلك األنشطه  شطه الرياضيه التي يمارسها التالميذف على افضل األنالتعر -

 -تساؤالت البحث :

 ما هي األنشطه الرياضيه االضافيه التي تقدمها المدرسه ؟  -1

 نحو ممارسه األنشطه الرياضيه االضافيه ؟ما هو دور كل من األسرة والمدرسه والمجتمع  -2

 صادي في تحديد األنشطه الرياضيه االضافيه لممارستها ؟ما هو دور المستوي االقت -3

 ما هي المعوقات التي تواجه ممارسه األنشطه الرياضيه االضافيه داخل المدارس ؟  -4

 وما هي ميولهم نحو تلك األنشطه ؟ فضل األنشطه التي يمارسها التالميذما هي ا -5

 

  -: مصطلحات البحث

و على الجوانب البدنيه  لذي تتضمن برامجه وممارسته تأثيرا  النشاط االنشاط الرياضي : هو ذلك النوع من 

 ( 8:  10للفردالممارس )النفسيه والفسيولوجيه 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

ارهم الحر التي يؤديها التالميذ باختياألنشطه  االنشطه الرياضيه االضافيه بالمدارس :  هى عبارة عن تلك 

 تختلف من شخص الخر ويمارسونها بحيث تحقق لهم الرضاوميولهم ورغباتهم والتي وحسب قدراتهم المختلفة 

 ( 7: 11)المباشر بشرط ان تكون انشطه بناءه 
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 -الدراسات المرجعيه :

تجاهات تالميذ المرحله هدفت الى قياس إ ( بدراسه  9( )  2005)  "د المنعم عبد العاطيمحمد عب"قام  -1

الترويحيه في البيئه الحضريه واستخدم الباحث المنهج الوصفي نحو ممارسه االنشطه  الرياضيه و الثانويه

راسه وجود فروق داله احصائيا هم نتائج هذه الدتلميذ من المرحله الثانويه ومن أ ( 300على عينه قوامها ) 

النشاط الريف حيث جاء محور تجاهات تالميذ المرحلة الثانويه نحو ممارسه األنشطة الرياضيه لعينه في إ

الرياضي كقيمه انفعاليه في المرتبه االولى ويليه بعد ذلك كقيمه الكساب الصحه واللياقه ثم بعد ذلك كقيمه 

 ثقافية وكقيمه اجتماعية في المرتبة األخيرة 

رسين التعرف على الفروق بين الطالب المما ت إلىف( بدراسه هد 12( )  2007)  "ميرهاني احمد س"قام  -2

ستخدم الباحث المنهج الوصفي وكانت المختلفه في السمات الشخصية , وإ والغير ممارسين لألنشطه الرياضيه

( طالب وطالبه ومن النتائج التي توصل اليها البحث وجود فروق بين الطالب  214عينه البحث قوامها ) 

لألنشطه الطالبيه في بعض ممارسين الممارسين لالنشطه الرياضيه وأن هناك فروق بين الممارسين والغير 

 السمات الشخصيه 

الى تقويم األنشطه الرياضيه المدرسيه من هدفت ( بدراسه 3()2009)"جاد هللا وفريد فريد ذكي"قام كل من  -3

خالل التعرف على مدي مراعاة كل من خصائص ومتطلبات المجتمع والتالميذ عند تخطيط األنشطه 

( من 220(تلميذ )386صفي على عينه الدراسة المكونه من)واستخدم الباحث المنهج الوالرياضيه المدرسيه 

ومن أهم النتائج عدم ( خبير15(موجه ناشئ و)50(مديرو)50ريق الجودة و)من ف(30أعضاء المجتمع )

المدرسه توافر فلسفه تطبيق الجودة وال يتم التركيز على العمل داخل المدرسه وال يتم تفعيل التكنولوجيا في 

 وكذلك عدم استخدام اإلمكانات المتاحه ويوجد قصور في نظم تقويم األنشطه المدرسيه 

برنامج رياضي ترويحي لطالب كليه عداد إالى ( بدراسه هدفت 4()2009)"سعاد خيري كاظم"قامت  -4

( 112) التربيه الرياضيه واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي وإشتملت عينه البحث على

طالب من كليه التربيه الرياضيه واستخدمت فيها الباحثة المقابالت الشخصيه واستمارات اإلستبيان التي 

 لطلبه واسفرت نتائج الدراسه عن :تعكس قبول ممارسه األنشطه الرياضيه من قبل ا

                                            وجود ميل إيجابي لدى الطلبه نحو ممارسه النشاط الرياضي                                                                        -

 النشاط الرياضي له أثر إيجابي على الراحه النفسيه للطلبه    -

بدراسه هدفت إلى تثقيف طالب مدارس المرحلة الثانويه والمتوسطه (  14( ) 2007) "باتريك يوفينو"قام  -5

سفرت واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأ على وجه التحديد للتعرف على تأثير استخدام األنشطه الرياضيه

  النتائج عن كيفيه استخدام الرياضه كوسيله لتعليم طالب المدارس

  -اجراءات البحث  :

وذلك لمناسبتها دم الباحث المنهج الوصفي مستخدما إحدى صوره وهى الدراسه المسحيه استخ -منهج البحث : 

 لطبيعه البحث 

الهرم التعليميه وإدارة تم إختيار مجتمع البحث بالطريقه العمديه من محافظه الجيزة إدارة -:مجتمع البحث  

مدارس خاصه وهي مدرسه هضبه  3دارة العمرانيه التعليميه وقد إشتمل مجتمع البحث على عدد أكتوبر وإ

مدارس  3األهرام الخاصه للغات ومدرسه أوراسكوم الخاصة للعات و مدرسه إقرأ الخاصه للغات وعدد 

 حكوميه هي مدرسه محمد محمود اإلعداديه ومدرسه الفردوس التجريبيه ومدرسه بالل بن رباح 
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من الصف تلميذ وتلميذة( 410تم إختيار عينه البحث بالطريقة العشوائيه من المدارس بواقع ) -: عينه البحث

بالصف  تلميذ150مقسمين كالتالي : من المدارس الحكوميه تلميذ وتلميذة( 260األول والثاني اإلعدادي بواقع )

بنات   60 بنين , 50صف الثاني اإلعدادي بال تلميذ وتلميذة110بنات وعدد  80ن , بني 70األول اإلعدادي 

 50بنين ,  35بالصف األول اإلعدادي منهم  تلميذ85( تلميذ وتلميذة من المدارس الخاصه بواقع 150وعدد )

 بنات   40بنين ز  25من الصف الثاني اإلعدادي منهم  تلميذ وتلميذةطالب وطالبه 65بنات  و 

 ( 1جدول )

 الحكوميه والخاصةمدارس وتلميذات الحلقة األولى والثانيه من مرحلة التعليم األساسي بالعينه البحث من تالميذ 

 اإلجمالى  مدارس خاصه  مدارس حكوميه  الجنس  المرحله 

 105 35 70 بنين  األول اإلعدادي 

 130 50 80 بنات

 75 25 50 بنبن الثاني اإلعدادي 

 100 40 60 بنات 

 410 150 260  المجموع 

 -من اسباب إختيار العينه :

 توافر العينه قيد الدراسه  -

 تشابه جميع الظروف بين أفراد العينه  -

 بين التالميذ من حيث السن والمرحله التعليميه  و اإلعتداليه التجانس -

 -جمع البيانات :ووسائل أدوات  

 إعتمد الباحث على أكثر من أداه من أدوات جمع البيانات التي أستخدمت لغرض تنفيذ وإتمام هذا البحث 

قام الباحث باإلطالع على المراجع العلميه التي تمثلت في كتب و دراسات  : تحليل الوثائق والسجالت -1

 وبحوث للتعرف على الخطوات الواجب إتباعها لتحقيق أهداف الدراسه 

تم استخدامها بهدف الحصول على البيانات والمعلومات الالزمه لدعم أهداف :  المقابله الشخصيه -2

في مجال النشاط الرياضي والرياضه المدرسيه ومجال الدراسه وقد تمثلت المقابالت مع الخبراء 

 الترويح الرياضي 

إستخدم الباحث اإلستبيان كوسيله لجمع البيانات والمعلومات التي يمكن من خاللها التعرف  : االستبيان  -3

 على مدي وعي التالميذ لالنشطه الرياضيه اإلضافية التي تمارس في المدارس الخاصة والحكوميه 

  -وكانت خطوات بناء اإلستبيان كالتالي :

 تحديد محاور اإلستبيان عن طريق  -أ

 الكتب المتخصصه في ذلك المجال تحليل المراجع و -1

 اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة في مجال األنشطه الرياضيه المدرسية  -2

 المقابله الشخصية  -3

 وقد تم تقسيم اإلستبيان إلي قسمين 

 القسم األول : عبارة عن مجموعه من البيانات الشخصية للمشاركين في اإلستبيان 
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 ( محاور 4القسم الثاني : عبارة عن اسئلة متعلقة بموضوع الدراسه واشتمل على )

 عبارة (  15المحور األول : واقع األنشطه الرياضيه اإلضافية داخل المدرسة                            )

 عبارة ( 11)         المحور الثاني : اإلمكانات   وشمل على                                               

 عبارة (  15المحور الثالث : المعوقات   وشمل على                                                       ) 

 عبارات( 5المحور الرابع : دور المدرسه واألسرة والمجتمع في دعم األنشطه الرياضيه وشمل على ) 

  -معايير صياغة العبارات : -ب

 صياغه العبارات بطريقه تقريريه واإلبتعاد عن أسلوب نفي النفي -         معني واحد ومحدد  أن يكون للعبارة -

 استبعاد المفردات المعقدة -  إختيار عبارات تقبل التدرج في اإلستجابة  -

   ( 1)مرفق معايير اختيار الخبراء 

 حاصل على درجه أستاذ دكتور في التربيه الرياضيه  -

 ان يكون له خبرة ميدانيه في مجال الرياضه المدرسيه واألنشطه الترويحيه  -

 

 (2جدول )

 6ن=نسب موافقة الخبراء على محاور اإلستبيان                                                   

غير  المحور المقترح المحاور
 موافق

النسبه  قمواف
 المئويه

100 6 -- واقع األنشطه الرياضيه اإلضافيه في المدارس األول
% 

100 6 -- اإلمكانات الثاني
% 

83.3 5 1 معوقات ممارسه األنشطه الرياضيه في المدارس الثالث
% 

دور المدرسه واألسرة والمجتمع في دعم األنشطه الرياضيه  الرابع
 اإلضافيه

-- 6 100
% 

 -المعامالت العلميه :حساب  

تم حساب صدق اإلستبيان في البداية باستخدام الصدق الظاهري وذلك عرض اإلستبيان على  -: صدق االستبيان

مجموعة الخبراء والمحكمين ذوي اإلختصاص والخبرة وذلك بعد أن يطلع المحكمين على عنوان الدراسة 

على اّراء المحكمين ومالحظتهم تم عرض اإلستبيان في وبناء وتساؤالتها وأهدافها فيبدي المحكمين اّرائهم 

بح اإلستبيان ( عبارة وأص22( عبارة حيث تم حذف )64محاور و) 4وإشتمل على  (2صورته األوليه )مرفق

عبارة وتم إحتساب صدق المحتوى أو ما يعرف باإلتساق الداخلى  42( بشتمل على 3)مرفقفي صورته النهائية 

للمجال المراد قياسه ويتم من خالل حساب معامل اإلرتباط و  جيدا   بنود العبارات تمثيال  حيث يعتمد على تمثيل 

ايضا يمكن حساب معامل الثبات بطريقة احصائيه عن طريق معامل االرتباط ) االتساق الداخلى ( باستخدام الفا 

 كرونباخ 
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وذلك عن : تم التحقق من صدق اإلستبيان عن طريق استخدام صدق اإلتساق الداخلي صدق اإلتساق الداخلي 

وذلك بتطبيق اإلستبيان  طريق ايجاد اإلرتباط الثنائي بين درجه كل عبارة والدرجه الكليه للمحور الذي تنتمي اليه

 ( يوضح هذه النتائج 3والجدول رقم )من نفس مجتمع البحث  ( مفحوص 40على عدد)

 

 (3) جدول

                                                       40ن=    معامل اإلرتباط بين درجات العبارات والدرجه الكليه لكل محور من محاور اإلستبيان     

 المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني  المحور األول 

معامل  م
 اإلرتباط 

 معامل م
  اإلرتباط

 معامل م
  اإلرتباط

 معامل م
  اإلرتباط

1 0.487 1 0.553 1 0.452 1 0.783 

2 0.597 2 0.665 2 0.426 2 0.696 

3 0.572 3 0.778 3 0.489 3 0.524 

4 0.491 4 0.506 4 0.416 4 0.681 

5 0.639 5 0.542 5 0.737 5 0.555 

6 0.309 6 0.543 6 0.464   

7 0.726 7 0.458 7 0.476   

8 0.576 8 0.532 8 0.101   

9 0.214 9 0.678 9 0.633   

10 0.491 10 0.371 10 0.493   

11 0.352 11 0.452 11 0.080   

12 0.408   12 0.601   

13 0.578   13 0.793   

14 0.655   14 0.628   

15 0.593   15 0.835   

 -( ما يلي :3يتضح من جدول ) 0.325( = 0.05قيمه ر الجدوليه عند مستوي )

( 0.05قيم معامالت اإلرتباط بين عبارات المحور األول والدرجه الكليه جاءت دالة عند مستوي معنويه ) -

 ( عبارة 13( وبذلك يصبح عدد عبارات المحور األول ) 9,  6فيما عدا العبارات رقم )

( 0.05توي )ءت جميعها داله عند مسقيم معامالت اإلرتباط بين عبارات المحور الثاني والدرجه الكليه جا -

 ( عبارة 11وبذلك يصبح عدد عبارات المحور الثاني )

( فيما عد 0.05قيم معامل اإلرتباط بين عبارات المحور الثالث والدرجه الكلية جاءت داله عند مستوي ) -

 ( عبارة 13( وبذلك يصبح عدد عبارات المحور الثالث ) 11,  8العبارات ارقام )

( 0.05ت المحور الرابع والدرجه الكليه جاءت جميعها دالة عند مستوي )قيم معامالت اإلرتباط بين عبارا -

 ( عبارات 5وبذلك يصبح عدد عبارات المحور الثاني )

  -التالي :جه معامالت الثبات ك( وكانت نتيباخالفا كرونتبيان قام الباحث بإستخدام معامل)ت اإلسلتحقيق ثباو

 (4جدول )

 40ن=                             قيم معامل الفا لمحاور اإلستبيان                                       
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 قيمه معامل الفا  المسمى المحور 

 0.715 واقع األنشطه الترويحيه في المدارس  األول 

 0.724 اإلمكانات  الثاني 

 0.793 معوقات ممارسه األنشطه الترويحيه داخل المدرسه  الثالث 

 0.860 دور المدرسه واألسرة والمجتمع في دعم األنشطه الترويحيه  الرابع 

  0.325( = 0.05ومستوى معنزيه ) 38قيمه ر الجدوليه عند درجه حريه 

( وهذا يشير 0.860,  0.715لثبات بطريقه الفا تتراوح بين )امعامالت ( أن قيم 4يتضح من جدول )

 إلى إن اإلستبيان على درجه مقبوله من الثبات 

ة الهرم إدارلى عينه البحث من محافظه الجيزة تطبيق اإلستبيان في صورته النهائيه عتم الدراسه األساسيه : 

 األهرام هضبه مدرسهمدارس خاصه هي  3يه على التعليميه وإدارة العمرانيه التعليمالتعليميه وإدارة أكتوبر

 مدرسه هي حكوميه مدارس 3و للغات الخاصه إقرأ مدرسه و للغات الخاصة أوراسكوم ومدرسه للغات الخاصه

 2015/2016 ك للعام الدراسيوذل رباح بن بالل ومدرسه التجريبيه الفردوس ومدرسه اإلعداديه محمود محمد

  -اليه :االساليب اإلحصائيه التإستخدام  فروضه تمفي ضوء أهداف البحث والمعالجات اإلحصائيه 

 إختبار )ت( -           اإلنحراف المعياري  -        معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون  -

 نسبه التحسن  -              المتوسط الحسابي  -                      معامل ألفا كرونباخ  -

          عرض ومناقشه النتائج 

 (5جدول )                                                        

 التكرارات والنسب المئويه إلجابات عينه البحث بالمدارس الحكوميه على عبارات المحور األول 

 واقع األنشطه الرياضيه في المدارس 

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
الدرجا
 ت

الترت %
 يب 

 % ك % ك % ك

توفر المدرسه انشطه رياضيه بسيطه  1
 بدون تعقيد 

211 81.2 29 11.
2 

20 7.7 711 91.2 1 

توفر المدرسه مسابقات رياضيه  2
 ومنافسات 

1 0.4 231 88.
8 

28 10.8 493 63.2 12 

.85 221 2.7 7 األنشطه الرياضيه متنوعه ومختلفه  3
0 

32 12.3 495 63.5 11 

.89 233 2.3 6 يوجد إعالنات عن األنشطه الرياضيه  4
6 

21 8.1 505 64.7 3 

األنشطه الرياضيه تمارس خالل اليوم  5
 الدراسي 

5 1.9 227 87.
3 

28 108 497 63.7 8 

يوجد برنامج محدد باألنشطه  6
 الرياضيه 

7 2.7 223 85.
8 

30 11.5 479 63.7 9 

تساعد األنشطه الرياضيه على  7
 استثمار طاقه التالميذ 

4 1.5 236 90.
8 

20 7.7 504 64.6 4 

غرس  لألنشطه الرياضيه دور في 8
 النظافه والنظام في حياة التالميذ  قيمه

2 0.8 235 90.
4 

23 8.8 499 64 6 

.88 231 3.5 9 األنشطه البدنيه تنمي القرات التوافقيه  9
8 

20 7.7 509 65.3 2 

 13 39.2 306 86.2 224 10 26 3.8 10 تمارس األنشطه الرياضيه بحريه تامه  10

 7 63.8 498 11.9 84.31 220 3.5 9تحب ممارسه األنشطه الرياضيه  11
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 6 بالمدرسه 

تشعر بفائدة من ممارسه األنشطه  12
 الرياضيه 

8 3.1 223 85.
8 

29 11.2 499 64 5 

يوجد بالمدرسه األنشطه التي تحب  13
 ممارستها 

6 2.3 225 86.
5 

29 11.2 497 63.7 10 

        إنحصرت ما بين  النسب المئويه إلجابات عينه البحث من المدارس الحكوميه على المحور األول قد( أن 5يتضح من جدول ) 

 ( وجاء ترتيب العبارات كما يلى :  91.2,  39.2%) 

 الدراسي اليوم خالل تمارس الرياضيه األنشطه -8           تعقيد بدون بسيطه رياضيه انشطه المدرسه توفر -1

 الرياضيه باألنشطه محدد برنامج يوجد -9                       التوافقيه القرات تنمي البدنيه األنشطه -2

 ممارستها تحب التي األنشطه بالمدرسه يوجد -10                     الرياضيه األنشطه عن إعالنات يوجد -3

 ومختلفه متنوعه الرياضيه ألنشطه -11      التالميذ استثمارطاقه على الرياضيه األنشطه تساعد -4

 ومنافسات رياضيه مسابقات المدرسه توفر -12               الرياضيه األنشطه ممارسه من بفائدة تشعر -5

 التالميذ حياة في والنظام النظافه قيمه غرس في دور الرياضيه لألنشطه -6

 تامه بحريه الرياضيه األنشطه تمارس - 13               بالمدرسه الرياضيه األنشطه ممارسه تحب -7

( أن نتيجه إلستجابات عينه الدراسه أنه يتوفر بالمدارس الحكوميه انشطه رياضيه بسيطه 5يتضح من جدول )

للتالميذ وتؤكد على أهميه النظافه بدون تعقيد وتنمي القدرات البدنيه التوافقيه وتساعد على استثمار الطاقه الزائدة 

فق مع دراسة سعاد خيري وهذا يتوالنظام في حياة التالميذ كما يتوفر بالمدارس إعالنات عن األنشطه الرياضيه 

أن األنشطه الرياضيه لها أثر إيجابى على الراحة النفسيه للطلبه وهذا ايضا يتفق مع مع دراسه ( 2009كاظم )

لألنشطه الرياضيه الطالبية في بعض أن هناك فروق بين الممارسين والغير ممارسين ( 2007هاني أحمد سمير )

السمات الشخصيه لصالح الطالب الذين يمارسون األنشطه الرياضيه وهذا يتفق مع ما توصل اليه الباحث هذا وقد 

ختلفه وتوفر المدرسه أثبتت النتائج أن وجود برامج محددة باألنشطه الرياضيه أن األنشطه الرياضيه متنوعة وم

المسابقات والمنافسات وتمارس األنشطه الرياضيه بحريه تامه جاءت في الترتيبات األخيرة لدى عينه الدراسه 

 شكل مناسب وهذا يعني انها غير متاحه ب

 (6جدول )

 اإلمكانات (الثاني ) المحور عبارات على الحكوميه بالمدارس البحث عينه إلجابات المئويه والنسب التكرارات

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
 الدرجات

الترتي %
 ب 

 % ك % ك % ك

 5 60.8 447 23.5 61 70.8 184 5.8 15 يوجد أدوات رياضيه بالمدرسه  1

 4 65.3 509 12.7 33 78.8 205 8.5 22 يوجد حجرة للتربيه الرياضيه  2

 8 44.6 348 74.2 193 71.7 46 8.1 21 البدنيه للقياسات ادوات يوجد  3

 7 45.9 358 70 182 22.3 58 7.7 20 البدنيه للقياسات صاله يوجد 4

يوجد صاله مغطاه لالنشطه  5
الرياضيه التي تمارس داخل 

 الصاالت 

49 18.8 33 12.7 178 68.5 391 50.1 6 

يوجد مدرسين تربيه رياضيه  6
متخصصين لالنشطه الرياضيه 

 المختلفة 

225 86.5 20 7.7 15 5.8 730 93.6 2 

 على لالطالع مكتبه يوجد 7
 الرياضيه المعلومات

249 95.8 9 3.5 2 0.8 767 98.3 1 

يوجد صاله عرض وسائط سمعيه  8
 وبصريه 

0 0 59 22.7 201 77.3 319 40.9 9 



10 
 

يوجد مالعب متنوعه لممارسه  9
 األنشطه الرياضيه 

0 0 31 11.9 229 88.1 291 37.3 11 

 10 40.8 318 77.7 202 22.3 58 0 0 يوجد بالمدرسه مساحات خضراء  10

للمدرسه استخدام المالعب  يمكن 11
 ت المحيطه بها ا  والمنش

10 3.8 240 92.3 10 3.8 520 66.7 3 

لثاني قد النسب المئويه إلجابات عينه البحث بالمدارس الحكوميه على المحور ا( أن 6يتضح من جدول )

 (  وجاء ترتيب العبارات كما يلي  %98.3,  %37.3)  انحصرت ما بين

 البدنيه للقياسات صاله يوجد -7                         الرياضيه المعلومات على لالطالع مكتبه يوجد -1

 البدنيه للقياسات ادوات يوجد -8  المختلفة الرياضيه لالنشطه متخصصين رياضيه تربيه مدرسين يوجد -2

ّ والمنش المالعب استخدام للمدرسه يمكن -3  الرياضيه األنشطه لممارسه متنوعه مالعب يوجد -9   بها المحيطه تا

 خضراء مساحات بالمدرسه يوجد -10                               الرياضيه للتربيه حجرة يوجد -4

 الرياضيه األنشطه لممارسه متنوعه مالعب يوجد -11                            بالمدرسه رياضيه أدوات يوجد -5

 الصاالت داخل تمارس التي الرياضيه لالنشطه مغطاه صاله يوجد -6

للقراءة واإلطالع داخل ويوجد ( نتيجه إلستجابات عينه الدراسه أنه يتوافر بالمدارس مكتبه 6يتضح من جدول )

اّت المحيطه بها كما يتوافر مدرسين تربيه رياضيه متخصصين كما يمكن للمدرسه إستخدام المالعب والمنش

مما يساعد على سهوله حجرة تربيه رياضيه ويوجد ادوات تربيه رياضيه  وصاله مغطاه لألنشطه الرياضيه 

( أن ممارسه األنشطه 2009فق مع دراسه فريد فريد ذكي )ممارسه األنشطه الترويحيه بالمدارس وهذا يت

حيث يمكن إستغالل رغباتهم في ممارسه هذة األنشطه في تعليمهم الرياضيه من األمور الهامه في حياة التالميذ 

 وتدريبهم على إكتساب جوانب معرفيه ومهاريه واكتشاف قدراتهم ومواهبهم واإلندماج والتكيف مع االّخرين 

 (7جدول )

                                                                            المحورالثالث عبارات على الحكوميه بالمدارس البحث عينه إلجابات المئويه والنسب التكرارات

 )معوقات ممارسه األنشطه الرياضيه داخل المدارس (

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
 الدرجات

لترتيا %
  ب

 % ك % ك % ك

 11 36 281 92.7 241 6.5 17 0.8 2 حصص األنشطه الرياضيه كافيه  1

يتوفر لدى المدرسين القدرة على  2
 ممارسه األنشطه الرياضيه المختلفه 

5 1.9 23
5 

90.4 20 7.7 505 64.7 7 

 10 37.4 292 89.6 233 8.5 22 1.9 5 لتالميذا الرياضيه األنشطهتناسب  3

أدوات كافيه لممارسه األنشطه  يوجد 4
 الرياضيه

20 7.7 23
6 

90.8 4 1.5 536 86.7 3 

يوجد مالعب لممارسه األنشطه  5
 الرياضيه 

9 3.5 23
6 

90.8 45 5.8 514 68.7 6 

إهتمام إدارة المدرسه باألنشطه  6
 الرياضيه 

0 0 35 13.5 225 86.5 295 37.8 9 

الندوات الرياضيه كافيه لتوعيه  7
 التالميذ 

0 0 48 18.5 212 81.5 308 39.5 8 

األهتمام بالحصص األخري على  8
 حساب األنشطه الرياضيه 

142 54.6 69 26.5 49 18.8 613 78.6 2 

إهتمام اإلعالم بكرة القدم فقط مما  9
 أدي الى إهمال الرياضات األخري 

5 1.9 10 3.8 245 94.2 280 35.9 12 

استغالل صاالت األنشطه في  يتم 10
 ممارسه األنشطه الرياضيه فقط 

15 5.8 23
6 

90.8 9 3.5 526 67.4 4 
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عدم إستغالل مدرسين األنشطه  11
 أخري مهام في الرياضيه

10 3.8 24
0 

92.3 10 3.8 520 66.7 5 

 الرياضيه بمقابل األنشطه تمارس ال 12
 مادي

236 90.8 15 5.8 9 3.5 747 95.8 1 

 13 35.5 277 94.2 245 5 13 0.8 2 إقبال التالميذ على اللعب بكرة القدم  13

ر الثالث قد المحو( أن النسب المئويه إلجابات عينه البحث من المدارس الحكوميه على 7يتضح من جدول )

 ( وجاء ترتيب العبارات كما يلي : %95.8,  %35.5) إنحصرت ما بين 

 الرياضيه باألنشطه المدرسه إدارة إهتمام -9                          مادي بمقابل الرياضيه األنشطه تمارس ال -1

 األنشطه الرياضيه التالميذتناسب  -10      الرياضيه األنشطه حساب على األخري بالحصص األهتمام -2

 كافيه الرياضيه األنشطه حصص -11                    الرياضيه األنشطه لممارسه كافيه أدواتيوجد  -3

  مما فقط القدم بكرة اإلعالم إهتمام -12  فقط الرياضيه األنشطه ممارسه في األنشطه صاالت استغالل يتم -4

 األخري الرياضات إهمال الى أدي                                                                               

 القدم بكرة اللعب على التالميذ إقبال -13          أخري مهام في الرياضيه األنشطه مدرسين إستغالل عدم -5

 الرياضيه األنشطه لممارسه مالعب يوجد -6

 المختلفه الرياضيه األنشطه ممارسه على القدرة المدرسين لدى يتوفر -7

 التالميذ لتوعيه كافيه الرياضيه الندوات -8

( نتيجه إلستجابات عينه الدراسه أنه ال تمارس األنشطه الرياضيه بمقابل مادى كما أنه يهتم 7يتضح من جدول )

جود أدوات كافيه لممارسه المدرسين بالحصص األخري على حساب األنشطه الرياضيه على الرغم من و

األنشطه الرياضيه وكذلك وجود مالعب ويتوافر لدي المدرسين القدرة على ممارسه وتدريب األنشطه الرياضيه 

أن إتجاهات الوالدين ( 2005)"العاطي عبد المنعم عبد محمد"وهذة النتائج قد تتفق مع ما اثبتته دراسه المختلفة 

التي يطغى عليها إثارة األلم والتقيد والتفرقة والتذبذب وإهمال معاملة األبناء تؤدي ألي عدم الثقة بالنفس وضعف 

 شخصيه األبناء واإلنعزاليه مما يؤدي الى العزوف عن األنشطه الرياضيه وعدم القدرة على اكتشاف الموهبه 

 (8جدول )

                                               الرابع  المحور عبارات على الحكوميه بالمدارس البحث عينه إلجابات يهالمئو والنسب التكرارات

 ( المجتمع في دعم األنشطه الرياضيه) دور المدرسه واألسرة و

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
الدرجا
 ت

الترتي %
  ب

 % ك % ك % ك

األنشطه الرياضيه تأخذ القدر الكافي من  1
 اإلهتمام من قبل إدارة المدرسه 

4 1.5 22 8.5 234 90 290 37.2 5 

تشجع األسرة التالميذ على ممارسه  2
 األنشطه الرياضيه 

6 2.3 245 94.2 9 3.5 517 66.3 3 

 4 37.6 293 89.2 232 8.8 23 1.9 5 توفر األسرة األدوات لممارسه األنشطه  3

 النشاط نوع على الثقافي المستوي يؤثر 4
 الممارس الرياضي

9 3.5 242 93.1 9 3.5 520 66.7 2 

يؤثر المستوي اإلقتصادي لالسرة على  5
 ممارسه األنشطه الترويحيه 

23
5 

90.4 16 6.2 9 3.5 746 95.6 1 

 قد الرابع المحور على الحكوميه المدارس من البحث عينه إلجابات المئويه النسب أن( 8) جدول من يتضح

 يلي كما العبارات ترتيب وجاء( %95.6,  %37.2)  بين ما إنحصرت

 الترويحيه األنشطه ممارسه على لالسرة اإلقتصادي المستوي يؤثر -1
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 الممارس الرياضي النشاط نوع على الثقافي المستوي يؤثر -2

 الرياضيه األنشطه ممارسه على التالميذ األسرة تشجع -3

 األنشطه لممارسه األدوات األسرة توفر -4

 المدرسه إدارة قبل من اإلهتمام من الكافي القدر تأخذ الرياضيه األنشطه -5

( نتيجه إلستجابات عينه الدراسه أن المستوي اإلقتصادي والثقافي لألسرة يؤثر على ممارسه 8ضح من جدول )ي

( نقال عن الرسون أن النجاح 275: 5")أمين الخولي"و "كمال درويش"من  األنشطه الرياضيه حيث يؤكد كل

يلعب حيث األنشطه الرياضيه  مساحه ونوعية األفراد والمجتمعات التي تستفيد من قتصادي والمادي يعتمدعلىاإل

مهم في ممارسه ووصف النشاط الرياضي باإليجابية أو السلبيه بتشجيع ممارسه كال من األسرة والمجتمع دور

( 2005)العاطي دعب المنعم عبد محمد دراسه اثبتته ما مع أيضا تتفق قد النتائج وهذةالنشاط الرياضي من عدمه 

 عدم ألي تؤدي األبناء معاملة وإهمال والتذبذب والتفرقة والتقيد األلم إثارة عليها يطغى التي الوالدين إتجاهات أن

                                          الرياضيه األنشطه عن العزوف الى يؤدي مما واإلنعزاليه األبناء شخصيه وضعف بالنفس الثقة

 (9جدول )

 األول المحور عبارات على الخاصه بالمدارس البحث عينه إلجابات المئويه والنسب التكرارات

 المدارس في الرياضيه األنشطه واقع

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
الدرجا
 ت

الترت %
 يب 

 % ك % ك % ك

توفر المدرسه انشطه رياضيه بسيطه  1
 بدون تعقيد 

132 88 15 10 3 2 429 95.3 4 

توفر المدرسه مسابقات رياضيه  2
 ومنافسات 

115 76.7 30 20 5 3.3 410 91.1 11 

 2 95.6 430 2.7 4 8 12 89.3 134 األنشطه الرياضيه متنوعه ومختلفه  3

 9 94.4 425 4 6 8.7 13 87.3 131 يوجد إعالنات عن األنشطه الرياضيه  4

األنشطه الرياضيه تمارس خالل اليوم  5
 الدراسي 

8 5.3 134 89.3 8 5.3 300 66.7 13 

 5 95.1 428 2.7 4 9.3 14 88 132 يوجد برنامج محدد باألنشطه الرياضيه  6

تساعد األنشطه الرياضيه على استثمار  7
 طاقه التالميذ 

131 87.3 17 11.3 2 1.3 429 95.3 3 

لألنشطه الرياضيه دور في غرس قيمه  8
 النظافه والنظام في حياة التالميذ 

10 6.7 131 87.3 9 6 301 66.9 12 

 1 95.8 431 1.3 2 10 15 88.7 133 األنشطه البدنيه تنمي القرات التوافقيه  9

 10 93.8 422 4 6 10.7 16 85.3 128 تمارس األنشطه الرياضيه بحريه تامه  10

تحب ممارسه األنشطه الرياضيه  11
 بالمدرسه 

133 88.7 12 8 5 3.3 428 95.1 6 

تشعر بفائدة من ممارسه األنشطه  12
 الرياضيه 

129 86 19 12.7 2 1.3 427 94.9 7 

يوجد بالمدرسه األنشطه التي تحب  13
 ممارستها 

129 86 18 12 3 2 426 94.7 8 

( أن النسب المئويه إلجابات عينه البحث من المدارس الخاصه على المحور األول قد 9يتضح من جدول )

 (  وجاء ترتيب العبارات كما يلى :  %95.8,  %66.7)   إنحصرت ما بين

 ممارستها تحب التي األنشطه بالمدرسه يوجد -8                      التوافقيه القرات تنمي البدنيه األنشطه -1

 الرياضيه األنشطه عن إعالنات يوجد -9                         ومختلفه متنوعه الرياضيه األنشطه -2

 تامه بحريه الرياضيه األنشطه تمارس -10     التالميذ طاقه استثمار على الرياضيه األنشطه تساعد -3
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 ومنافسات رياضيه مسابقات المدرسه توفر -11          تعقيد بدون بسيطه رياضيه انشطه المدرسه توفر -4

  في النظامو النظافه قيمه غرس دورفي الرياضيه لألنشطه -12         الرياضيه باألنشطه محدد برنامج يوجد -5

 التالميذ حياة                                                           

 الدراسي اليوم خالل تمارس الرياضيه األنشطه -13      بالمدرسه الرياضيه األنشطه ممارسه تحب -6

 الرياضيه األنشطه ممارسه من بفائدة تشعر -7

قدرات البدنيه والتوافقيه إلستجابات عينه الدراسه أن األنشطه الرياضيه تنمي النتيجه (10يتضح من جدول)

تعقيد من خالل برامج  وتساعد على إستثمارطاقه التالميذ باستخدام أنشطه رياضيه بسيطه بالبالتنوع وتتميز

سعاد خيري "دراسه  محددة تجذب التالميذ إلى ممارسه النشاط الرياضي الذي يعود بالفائدة عليهم وهذا يتفق مع

الراحه النفسيه للطلبه وتعمل على تحقيق التوازن بين ( أن األنشطه الرياضيه لها أثرإيجابي على 2010)"كاظم

 البدنيه ( وتساهم في اكساب الفرد خبرات وانماط معرفيه  –العقليه  –متطلبات الطلبه ) الروحيه 

 (10جدول )

 ( اإلمكانات)  المحورالثاني عبارات على الخاصة بالمدارس البحث عينه إلجابات المئويه والنسب التكرارات

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
 الدرجات

 الترتيب  %

 % ك % ك % ك

.94 425 4.7 7 7.3 11 88 132 يوجد أدوات رياضيه بالمدرسه  1
4 

6 

.95 431 2 3 8.7 13 89.3 134 يوجد حجرة للتربيه الرياضيه  2
8 

5 

.94 425 4 6 8.7 13 87.3 131 البدنيه للقياسات ادوات يوجد  3
4 

7 

.91 137 3.3 5 5.3 8 البدنيه للقياسات صاله يوجد 4
3 

171 38 11 

يوجد صاله مغطاه لالنشطه الرياضيه  5
 التي تمارس داخل الصاالت 

11 7.3 135 90 4 2.7 307 68.
2 

9 

يوجد مدرسين تربيه رياضيه  6
 ه متخصصين لالنشطه الرياضي

144 96 6 4 0 0 444 98.
7 

1 

 المعلومات على لالطالع مكتبه يوجد 7
 الرياضيه

144 96 6 4 0 0 444 98.
7 

2 

يوجد صاله عرض وسائط سمعيه  8
 وبصريه 

141 94 5 3.3 4 2.7 437 97.
1 

3 

يوجد مالعب متنوعه لممارسه  9
 األنشطه الرياضيه 

7 4.7 139 92.
7 

4 2.7 303 67.
3 

10 

.26 40 73.3 110 يوجد بالمدرسه مساحات خضراء  10
7 

0 0 410 91.
1 

8 

يمكن للمدرسه استخدام المالعب  11
 والمنشا ت المحيطه بها 

139 92.7 9 6 2 1.3 437 97.
1 

4 

 دارس الخاصه على المحور الثاني إلجابات عينه البحث من الم(أن النسب المئويه 10يتضح من جدول)

 وجاء ترتيب العبارات كما يلى : (%98.7,%38)نإنحصرت ما بي

 الرياضيه لالنشطه متخصصين رياضيه تربيه مدرسين يوجد -1

 الرياضيه المعلومات على لالطالع مكتبه يوجد -2

 وبصريه سمعيه وسائط عرض صاله يوجد -3
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 بها المحيطه والمنشاّت المالعب استخدام للمدرسه يمكن -4

 الرياضيه للتربيه حجرة يوجد -5

 بالمدرسه رياضيه أدوات يوجد -6

 البدنيه للقياسات ادوات يوجد -7

 خضراء مساحات بالمدرسه يوجد -8

 يوجد صاله للقياسات البدنيه -10       الرياضيه األنشطه لممارسه متنوعه مالعب يوجد -9

ومكتبه إلستجابات عينه الدراسه أنه يتوافر مدرسين متخصصين لألنشطه الرياضية (نتيجه 10تضح من جدول)ي

ائط لمشاهدة أداء المهارات الرياضيه مع لالطالع وتنميه المفاهيم والمعارف الرياضيه وكذلك صاله عرض وس

المالعب المتنوعه للمارسه الرياضيه وكذلك المساحات الخضراء لقسم التربيه الرياضيه مع توافر وجود حجرة

ممايعطي الفرصه السانحه لخلق جو يساعد على نمو شامل ومتزن لتي تساعد على وجود جو صحي وحيوي ا

في أن  (1982)للفرد تربويا ورياضيا ويساعد في اكتشاف المواهب وهذا ما يؤكده كمال درويش وأخرون 

التربيه يجب أن تمتزج بالسعادة والمرح واألمل والمغامرة ومن ثم فإن ممارسه النشاط الرياضي يعد جزءا" بالغ 

 (133:  6) الى عالج الكثير من المشكالت اإلنسانيه من التربيه عن طريق الرياضه حيث يؤدي ذلك  األهميه

 ( 11جدول )

    المحورالثالث                                                                         عبارات على الخاصه بالمدارس البحث عينه إلجابات المئويه والنسب التكرارات

 )معوقات ممارسه األنشطه الرياضيه داخل المدارس (

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
 الدرجات

 الترتيب  %

 % ك % ك % ك

 7 96.4 434 0.7 1 9.3 14 90 135 حصص األنشطه الرياضيه كافيه  1

يتوفر لدى المدرسين القدرة على ممارسه  2
 األنشطه الرياضيه المختلفه 

137 91.3 9 6 4 2.7 433 96.2 8 

 6 96.7 435 0 0 10 15 90 135 للتالميذ مناسبه الرياضيه األنشطه 3

وجود أدوات كافيه لممارسه األنشطه  4
 الرياضيه

135 90 11 7.3 4 2.7 431 95.8 9 

 4 96.9 436 1.3 2 6.7 10 92 138 يوجد مالعب لممارسه األنشطه الرياضيه  5

 10 89.3 402 0 0 32 48 68 102 إهتمام إدارة المدرسه باألنشطه الرياضيه  6

 2 98 441 1.3 2 3.3 5 95.3 143 الندوات الرياضيه كافيه لتوعيه التالميذ  7

األهتمام بالحصص األخري على حساب  8
 األنشطه الرياضيه 

9 6 14
1 

94 0 0 309 68.7 12 

إهتمام اإلعالم بكرة القدم فقط مما أدي  9
 الى إهمال الرياضات األخري 

10 6.7 13
8 

92 2 1.3 308 68.4 13 

يتم استغالل صاالت األنشطه في ممارسه  10
 األنشطه الرياضيه فقط 

141 94 8 5.3 1 0.7 440 97.8 3 

 عدم إستغالل مدرسين األنشطه الرياضيه 11
 أخري مهام في

137 91.3 12 8 1 0.7 436 96.9 5 

13 10 15 مادي الرياضيه بمقابل األنشطه تمارس ال 12
2 

88 3 2 312 69.3 11 

 1 98.7 444 0 0 4 6 96 144 إقبال التالميذ على اللعب بكرة القدم  13

الثالث قد  ( أن النسب المئويه إلجابات عينه البحث من المدارس الخاصة على المحور11يتضح من جدول )

 ( وجاء ترتيب العبارات كما يلي : %68.4,  %98.7) إنحصرت ما بين 
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 القدم بكرة اللعب على التالميذ إقبال  -1

 التالميذ لتوعيه كافيه الرياضيه الندوات -2

 فقط الرياضيه األنشطه ممارسه في األنشطه صاالت استغالل يتم -3

 الرياضيه األنشطه لممارسه مالعب يوجد -4

 أخري مهام في الرياضيه األنشطه مدرسين إستغالل عدم -5

 للتالميذ مناسبه الرياضيه األنشطه -6

 كافيه الرياضيه األنشطه حصص -7

 المختلفه الرياضيه األنشطه ممارسه على القدرة المدرسين لدى يتوفر -8

 الرياضيه األنشطه لممارسه كافيه أدوات وجود -9

 الرياضيه باألنشطه المدرسه إدارة إهتمام  -10

 مادي بمقابل الرياضيه األنشطه تمارس ال -11

 الرياضيه األنشطه حساب على األخري بالحصص األهتمام -12

 األخري الرياضات إهمال الى أدي مما فقط القدم بكرة اإلعالم إهتمام -13

بكرة القدم كما أن  هناك إقبال من التالميذ على اللعب( نتيجه إلستجابات عينه الدراسه أن 11يتضح من جدول )

الصاالت التي توافرحيث يممارسه األنشطه الرياضيه  ه تزيد الوعي عند التالميذ بأهميهإقامه الندوات الرياضي

تمارس فيها انشطه الصاالت مع وجود المالعب المفتوحه ايضا التي ساعدت على توجيه انفعاالت يمكن أن 

( 2005)"محمد عبد المنعم عبد العاطي"النتائج مع دراسه طالب نحو ممارسه النشاط الرياضي وتتفق هذه ال

 واللياقه الصحه الكتساب يمهكق ذلك بعد ويليه االولى المرتبه في انفعاليه كقيمه الرياضي محورالنشاط جاء حيث

 في(2010")سعاد خيري كاظم"وتتفق دراسه  األخيرة المرتبة في اجتماعية وكقيمه ثقافية كقيمه ذلك بعد ثم

إيجابي على الراحه ضي وأن األنشطه الرياضيه لها أثرممارسه النشاط الرياوجود ميل إيجابى لدى الطالب نحو

األخري على حساب األنشطه الترويحيه في الترتيب قبل األخير مما وقد جاءاإلهتمام بالحصص  النفسيه للطلبه 

اإلمكانات المتاحه مع وجود قصور في نظم (في أن المدرسه ال تستخدم 2009")فريد فريد ذكي"يتفق مع دراسه 

 التقويم لألنشطه الرياضيه  المدرسيه 

 ( 12جدول )

الرابع                                                 المحور عبارات على الخاصه بالمدارس البحث عينه إلجابات المئويه والنسب التكرارات

 ( ) دور المدرسه واألسرة والمجتمع في دعم األنشطه الترويحيه

 م 
 

مجموع  ال أوافق  احيانا  اوافق  العبارة
 الدرجات

 الترتيب  %

 % ك % ك % ك

األنشطه الرياضيه تأخذ القدر الكافي من  1
 اإلهتمام من قبل إدارة المدرسه 

136 90.7 14 9.3 0 0 436 96.9 3 

تشجع األسرة التالميذ على ممارسه  2
 األنشطه الرياضيه 

138 92 12 8 0 0 438 97.3 1 

 4 96.9 436 1.3 2 6.7 10 92 138 توفر األسرة األدوات لممارسه األنشطه  3

 النشاط نوع على الثقافي المستوي يؤثر 4
 الممارس الرياضي

139 92.7 10 6.7 1 0.7 438 97.3 2 

يؤثر المستوي اإلقتصادي لالسرة على  5
 ممارسه األنشطه الترويحيه 

135 90 15 10 0 0 435 96.7 5 

 قد المحورالرابع علىالخاصه  المدارس من البحث عينه إلجابات المئويه النسب أن( 12) جدول من يتضح

 يلي كما العبارات ترتيب وجاء  ( 97,3,  96,7)بين ما إنحصرت
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 الرياضيه األنشطه ممارسه على التالميذ األسرة تشجع -1

 الممارس الرياضي النشاط نوع على الثقافي المستوي يؤثر -2

 المدرسه إدارة قبل من اإلهتمام من الكافي القدر تأخذ الرياضيه األنشطه -3

 األنشطه لممارسه األدوات األسرة توفر -4

 الترويحيه األنشطه ممارسه على لالسرة اإلقتصادي المستوي يؤثر -5

( نتيجه إلستجابات عينه الدراسه أن األسرة تشجع التالميذ على ممارسه األنشطه 12يتضح من جدول )

المستوي افقتصادي  الرياضيه والمستوى الثقافي والمعرفي يؤثر على نوع النشاط الرياضي الممارس وكذلك

لألسرة  حيث تؤكد الكثير من المراجع والدراسات والبحوث أن ةالوسط اإلجتماعي والعادات والتقاليد تعتبر 

عامال مهما في تحديد نوع النشاط الرياضي الذي يرغب التلميذ في ممارسته وهذا ما تؤكده هدى محمد , ماهر 

حيث أن المستوي اإلقتصادي والثقافي ودرجه التعليم كلها عوامل تؤثر على الفرد تأثيرا كبيرا في محمد 

اختياراته لنوع النشاط الذي يمكن أن يمارسه التلميذ اثناء حياته الدراسيه مما قد يربي فيه اذواقا معينه وهويات 

  (121, 120:  13) ومهارات ربما يظل يمارسها مدي حياته  

 ( 13)جدول 

 الخاصه ( لمحاور اإلستبيان  –دالله الفروق بين عينه البحث بالمدارس )الحكوميه 

 المحاور 
 

فرق  المدارس الخاصه  المدارس الحكوميه 
 المتوسطات

 قيمه )ت(

 ع م ع م

 70.5  10.182 1.496 35.220 1.355 25.038 واقع األنشطه الرياضيه في المدارس

 99.08 10.47 1.208 28.493 0.912 18.023 اإلمكانات

معوقات ممارسه األنشطه الرياضيه داخل 
 المدرسه 

22.196 1.088 34.460 1.033 12.264 111.8 

دور األسرة والمجتمع في دعم األنشطه 
 الرياضيه 

9.100  0.744 14.553 0.709 5.453 72.6 

 1.960( = 0.05قيمه )ت( الجدوليه عند مستوى )

( بين عينه البحث بالمدارس 0.05( أن قيمه ت جاءت داله إحصائيا عند مستوى )13يتضح من جدول )

 الحكوميه و المدارس الخاصه على جميع محاور البحث لصالح عينه البحث بالمدارس الخاصه 

( لمحور دور المدرسه 0.74( بانحراف معياري )9.1( أن اصغر متوسط حسابي )13يتضح من جدول )

في المدارس الحكوميه وايضا اصغر متوسط حسابي للمدارس سرة والمجتمع في دعم األنشطه الرياضيه واأل

( مما يدل على عدم إهتمام المدرسه واألسرة 0.71( وإنحراف معياري )14.55الخاصة لنفس المحور بلغ )

 والمجتمع في دعم األنشطه الرياضيه اإلضافيه في المدارس الحكوميه والخاصة 

( وذلك لمحور واقع 1.36( بانحراف معياري )25.4بلغ أكبر متوسط حسابي للمدارس الحكوميه ) بينما

( 35.22في المدارس وأيضا نفس المحور للمدارس الخاصة بلغ المتوسط الحسابي ) األنشطه الرياضيه 

رس الخاصه ( مما يدل على أن األنشطه الرياضيه  اإلضافيه واقع موجود في المدا1.49وإنحراف معياري )

 بنسبه أعلى من المدارس الحكوميه 
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 اإلستنتاجات والتوصيات  

تساؤالته والخطوات المتبعة فيه للتحقق من تساؤالته وفي ضوء المنهج المستخدم والنتائج ظل أهداف البحث وفي 

اإلستنتاجات هاومناقشتها وفي ضوء حدود البحث توصل الباحث إلى عرضالتي تم التوصل اليها ومعالجتهاو

 اليه :الت

توفر المدارس الخاصة األدوات واإلمكانات الالزمه لممارسه األنشطه الرياضيه اإلضافيه أكثر من  -1

 المدارس الحكوميه 

 يوجد مدرسين متخصصين لألنشطه الرياضيه اإلضافيه بالمدارس الخاصة  -2

 اإلهتمام بالثقافه الرياضيه وتوعيه التالميذ في المدارس الخاصة  -3

 توجد رقابه على القائمين باألنشطه الرياضيه اإلضافية بالمدارس الخاصة أكثر من المارس الحكوميه -4

 توجد ميزانيه كافيه لممارسه األنشطه الرياضيه اإلضافية بالمدارس الخاصه  -5

الميذ على ممارسه األنشطه الرياضيه اإلضافيه مع توفير يوجد دعم كبير وواضح من األسرة للت -6

 األدوات الالزمه لذلك 

 إهتمام المدارس الخاصة بحصة التربيه الرياضيه  -7

 التوصيات  

 بناء على اإلستنتاجات التي تم عرضها يوصي الباحث بما يلي : 

وتشمل توعيه األسرة  اإلهتمام بنشر الثقافه الرياضيه وعمل ندوات عن أهميه الرياضه للطالب بل -1

 والمجتمع 

 محاوله زيادة الميزانيه الخاصة باألنشطه الرياضيه اإلضافيه بالمدارس الحكوميه  -2

 توفير األدوات واإلمكانات الالزمه لمارسه األنشطه الرياضيه -3

 اإلهتمام بالبرامج الرياضيه ووضعها كجزء اساسي من الخطة التعليميه  -4

 للقيام باألنشطه الرياضيه  توفير مدرسين متخصصين ذو خبرة -5

 اإلهتمام بمتابعه القائمين على األنشطه الرياضيه اإلضافية  -6

يجب المحافظه على اعطاء حصص التربيه الرياضيه ووقت النشاط اإلضافي األهميه بالمدارس  -7

 الحكوميه 

 تعديل الجداول الدراسيه بما يتناسب مع اعطاء الفرصه لممارسه النشاط اإلضافي  -8

يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الشباب والرياضه ووزارة التربيه والتعليم على إستخدام المنشات  -9

 الرياضيه 

س توجيه الضوء من اإلعالم في توضيح أهميه ممارسه األنشطه الرياضيه اإلضافية بالمدار  -10

مما له بالغ األثر على صحه الفرد والمجتمع وتعديل السلوك وغيره من النواحي اإليجابيه الني تعمل 

 على إكتشاف الموهوبين واإلرتقاء بمجتمعنا 
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