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ملخص
تھدف الدراسة إلى التعرف على دور برنامج التربية الرياضية في تنمية وإكساب القيم
اإليجابية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة وذلك من خالل درس التربية
الرياضية ،والنشاط الداخلي والنشاط الخارجي ،واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،وتم اختيار
عينة البحث من الطالب الرياضيين بالمرحلة الثانوية وبلغ إجمالي عينة البحث ) (777طالب،
وتم التوصل إلى ترتيب أھم القيم اإليجابية التي يكتسبھا طالب المرحلة الثانوية من خالل درس
التربية الرياضية وجاءت كما يلي -:يُكسبني الثقافة الرياضية ،يساعدني على المحافظة على
النظام ،ينمي لدي القدرة على ضبط النفس ،وأھم القيم التي يكتسبھا من خالل النشاط الداخلي
يكسبني التعرف على أھمية اللعب التعاوني الجماعي المنظم ،يُساعدني على اكتشاف موھبتي
الرياضة في األلعاب المختلفة ،يكسبني القدرة على التفكير السليم من خالل مواقف اللعب ،وأھم
القيم التي يكتسبھا من خالل النشاط الخارجي يساعدني على التحلي باألمانة ،يكسبني المعرفة
بقوانين األلعاب الرياضية ،يساعدني على تحمل المسؤولية ،ومن أھم التوصيات االھتمام
ببرنامج التربية الرياضية المدرسية ألنه يساھم بدرجة كبيرة مع األسرة في غرس واكتساب
الصفات والسلوكيات الخلقية واالجتماعية والصحية عند الطالب.
الكلمات المفتاحية :التربية الرياضية ،الجمھورية اليمنية.
Abstract
The study aims to identify the role of the physical education program
in the development and acquisition of positive values among secondary
school students in the schools of the capital secretariat, through physical
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education lesson, and the activity of internal and external activity, the
researcher used the descriptive approach, was chosen as the research
sample of student athletes at the secondary level, with a total sample Find
(777) student, was reached to arrange the most important positive values
derived by secondary school students through physical education lesson
came as follows: - Akspena sports culture, helps me to maintain order,
develops have the ability to self-control, and the most important values
derived from through internal activity Akspena recognize the importance
of cooperative play collective organizer, helps me discover my talent the
sport in different games, Akspena the ability to think properly through
the positions of play, and the most important values acquired through
external activity that helps me honesty, Akspena knowledge of sports
laws, help me to take responsibility, it is the most important
recommendations concern the program of physical education and school
because it contributes significantly with family in planting and acquiring
the qualities and moral, social and health behaviors among students.
Keywords: Physical Education, Stage in Yemen.
المقدمة
لقد اھتمت الدول الحديثة بالتربية الرياضية اھتماما كبيراً لما لھا من أھداف بناءه تساعد
على إعداد المواطن الصالح شامالً جميع جوانبه سواء كانت عقلية أو جسمانية أو نفسية أو
اجتماعية حتى أنھا أصبحت من المؤشرات الھامة التي تدل على التقدم الحضاري للمجتمع
وأصبح تطورھا ضرورة من ضرورات الحياة وواجبا ً اجتماعيا ً ھاما ً يجب أن نعمل على تحقيقه
).(Azmi, 2004
وتعتبر التربية الرياضية بالدرجة األولى برنامجا ً للنشاط ،وأن كثيراً من أغراض البرنامج
تتحقق من خالل ھذا النشاط ،وعلى ذلك فالتعلم يكون واضحا ً بدرجة كبيرة في األداء الفعلي
ألداء المھارات البدنية ،وتدريس المعلومات ال يقلل من أھمية تلك المھارات ،ولكن في الواقع
أنھا تؤكد أھمية المفاھيم الرئيسية لتحقيق جميع أغراض التربية الرياضية بما في ذلك المھارات
البدنية ).( Abu Harga & Zaghlool, 1999
ومن ھذا المنطلق أصبح النھوض بالرياضة ضرورة قومية وإنسانية باعتبارھا من أھم
وسائل إعداد وتنمية موارد المجتمع بصورة شاملة وھي تلك التنمية البشرية لمواجھة التحديات
الحضارية األمر الذي يتطلب زيادة القدرة المعرفية والثقافية في المجال الرياضي في مراحل
التعليم المختلفة ).(Hawsh, 1989
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ولع ل م ن أھ م أدوار التربي ة الرياض ية بالمدرس ة ھ و تثقي ف التالمي ذ وت ربيتھم م ن خ الل
األنشطة البدنية والمعرفية الحركية والثقافة الترويحية ليتحملوا مسؤوليتھم نحو أنفسھم وأجس امھم
وحي اتھم الشخص ية واالجتماعي ة لينش ئوا م واطنين ص الحين ينفع ون أنفس ھم ويخ دمون أوط انھم
).(Alkhawli & Alshafea, 2005
وذلك من خالل األنشطة الرياضية المدرسية باعتبارھا خبرات تربوية تتيح للتلميذ اكتساب
القيم والصفات الخلقية والقيم السامية أثناء مواقف اللعب ).(Rateb & Alkhawli, 2011
ولذا فإن برنامج التربية الرياضية المدرسية يقوم بدور كبير وھام في نقل القيم باعتباره
الوسيلة األولى التي عن طريقھا تحقق المؤسسات التعليمية أھدافھا من خالل إطار من المفاھيم
المنظمة والمرتبطة فيما بينھا ،والتي تعمل على خلق القيم وتطويرھا لدى التلميذ ،مما يؤدي إلى
استمرار ونمو شخصيته اإلنسانية وتكاملھا وتوجيھھا لصالح الفرد والمجتمع ).(Qaoud,2005
كما تعتبر القيم إحدى المحددات الھامة للسلوك االجتماعي فالقيم متعلمة ومكتسبة وبمجرد
اكتساب الفرد لھذه القيم تصبح في حد ذاتھا معياراً لتوجيه سلوكه وتكوين اتجاھاته نحو
الموضوعات والمواقف التي لھا عالقة بقيمة ما ،كما أن تشبع الفرد بالقيم يؤدي إلى أنھا تصبح
دوافع في تكوينه النفسي تشكل سلوكه وتحدد قواعد ھذا السلوك على الفرد أن يفصل سلوكه عن
قيمة الخاصة وعن قيم المجتمع في أي موقف من المواقف ).(Ebrahim, 1992
مشكلة البحث
تعطي معظم المجتمعات الحديثة اھتماما ً كبيراً بالتقدم العلمي ،وبالرغم من ھذا التقدم الذي
نعيش فيه اآلن إال أن المجتمعات الحديثة تزخر بالكثير من مشكالت الحياة وكان من نتيجة ذلك
أن أصبح اإلنسان منفصالً عن مجتمعه يعيش داخل نفسه تحاصره مفاھيمه ومعاييره التي
تمزقت نتيجة التقدم الحضاري ).(Kaeem, D.T
وتغيرت أغلب تصورات اإلنسان عن ذاته األمر الذي أدى بدرجة كبيرة إلى التذبذب في
القيم وعدم التمييز بين ما ھو صواب وما ھو خطأ وكل ذلك انعكس في صراع داخلي بين
اإلنسان ونفسه نتج عنه عجزه عن تطبيق ما قد يؤمن به من قيم نتيجة سيطرة القيم المادية
وتغلغلھا على سائر القيم األخالقية واالجتماعية ).(Abdulhameed, 1976
والتربية الرياضية جزء بالغ األھمية من العملية التربوية وليست جزء يضاف إلى البرنامج
المدرسي كوسيلة لشغل التالميذ ولكنھا على العكس من ذلك تساعد على تحقيق المثل العليا للدولة
وتسھم في رسالة المجتمع ).(Azmi, 2004
تعد القيم في عصرنا الحالي من أعظم الغايات التي تسعى كالً من األسرة والمدرسة وجميع
مؤسسات التنشئة االجتماعية للعمل على غرسھا وتنميتھا عند كل طفل ،وتعتبر المدرسة إحدى
المؤسسات التربوية التي تعمل على تنمية القيم البيئية وخدمة المجتمع وذلك المتمثل في تلبية
النشء وتنمية العادات السلوكية القويمة التي تعود على المجتمع بالنفع حيث يتم إعداد شباب
المستقبل الذين يقودون المجتمع في حقبه زمنيه قادمة عند وصولھم سن الشباب والرجولة ،كما
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أن التربية الرياضية المدرسية تشكل القاعدة األساسية والخلية األولى في بناء الشخصية
المتكاملة ،وبما أن الطالب فرداً يعيش داخل المدرسة وھي جزء من المجتمع يؤثر ويتأثر به
خاصة وإن كان الطالب رياضيا ً فانه يمثل قوة في المجتمع قادراً على مواجھة أعباء الحياة كما
أن أھداف التربية الرياضية تختلف بنسبة لكل مرحلة تعليمية من حيث المجال التربوية
واالجتماعي والصحي والثقافي والديني وغيره من المجاالت ،التي تربط بينھا وبين المجتمع
).(Almasri, 2006
ويرى جوزيك  1992 Gusickأنه لضمان اإلفادة الحقيقية من برامج التربية الرياضية
ومن جھود العاملين فيھا وبصورة جادة في بناء اإلنسان فإنه يجب أن تتوفر عناصر رئيسية
تتمثل في القيادة التربوية الواعية وتوافر الميزانيات الكافية.
وإن كثيراً من مشكالتنا االجتماعية الراھنة تعود في النھاية إلى األزمة األخالقية التي
يعانيھا عالمنا المعاصر ،فقد سيطرت علينا مجموعة من القيم الطارئة التي تغزو مجتمعنا مثل
اإلحساس بروج اإليثار والفردية وانتشار الحقد والكراھية والحسد بين الناس وانتزاع عاطفة
الرحمة والعطف من القلوب ،وفقدان قيمة العمل وقيمة النظام ،وقيمة النظافة ،وكل ھذه الظواھر
سادت مجتمعنا خالل جيل واحد من الزمان ،ولقد تغير كل شيء وأصبحت تسمى األشياء بغير
أسمائھا ).(Qashqoosh, 2002
ومع بداية األلفية الجديدة فإن العالم يزيد من سرعته ومقدرته على التطوير والتغيير في
جميع المجاالت وخاصة في مجال اإلعالم واالتصاالت الذي جعل العالم كقرية صغيرة ،مما نتج
عنه حدوث خلل وتغير في قيم المجتمع.
واألزمة التي يمر بھا العالم اليوم ھي في الحقيقة أزمة قيم ناتجة عن صراع بين ما توارثناه
من قيم ،وبين ما تفرضه الظروف التي نعيش فيھا من قيم جديدة ووعي يتزايد بضرورة تعديل
القيم القديمة وبناء عالم جديد على أساس قيم جديدة ).(Adam, 2008
وانطالقا مما سبق الحظ الباحث تراجع في القيم األخالقية لدى التالميذ بصورة لم نراھا من
قبل في مراحل التعليم المختلفة ،وكذلك وجود أحداث الشغب واالعتداء داخل مدارسنا في
الجمھورية اليمنية والتي تفاجئنا بھا بعض وسائل اإلعالم المختلفة يُعد دليالً على خلل في
منظومة القيم األمر الذي دفع الباحث إلجراء ھذه الدراسة.
أھمية البحث
تكمن أھمية البحث من خالل ما يلي:
 .1كون المرحلة الثانوية من أخطر المراحل التي يمر بھا اإلنسان في حياته وال زالت في
حاجة إلى دراسة جادة تكشف عن طبيعتھا وأھميتھا وكيفية التعامل معھا.
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 .2توفير معلومات عن النشاط الرياضي المدرسي ودوره في غرس القيم الخلقية اإلسالمية،
وخاصة في الوقت الحاضر الذي يتسم بسيطرة الماديات وإھمال القيم ،وأنه أحد السبل
للمحافظة على جيل اليوم وصنع جيل المستقبل القادم.
 .3موقع القيم في العملية التربوية ،وأھميتھا في بناء شخصية المتعلم ليصبح قادراً على العطاء
واإلبداع فھي مرحلة إعداد الفرد للحياة بأبعادھا المختلفة.
أھداف البحث
يھدف البحث إلى ما يلي:
التعرف على دور برنامج التربية الرياضية في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب
المرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة وذلك من خالل التالي:
 .1التعرف على دور درس التربية الرياضية في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب
المرحلة الثانوية.
 .2التعرف على دور النشاط الداخلي في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة
الثانوية.
 .3التعرف على دور النشاط الخارجي في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة
الثانوية.
تساؤالت البحث
 .1ما دور درس التربية الرياضية في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة
الثانوية.
 .2ما دور النشاط الداخلي في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة الثانوية.
 .3ما دور النشاط الخارجي في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة الثانوية.
مصطلحات البحث
برنامج التربية الرياضية :ھو تلك اإلجراءات التي يقوم بھا المعلم مع تالميذه إلنجاز مھام
معينة لتحقيق أھداف سبق تحديدھا ).(Abdullah, 2011
درس التربية الرياضية :ھو ذلك النشاط الحركي الذي يقدم للتالميذ في وقت محدد وله
مكان في الجدول المدرسي أثناء اليوم الدراسي ويجبر التالميذ على حضوره إال من أعفي بسبب
يستوجب اإلعفاء ).(Anwar, 2007
النشاط الداخلي :ھو ذلك الجزء المتكامل من برنامج التربية الرياضية والذي يعبر عن
األنشطة البدنية والترويجية التي تجرى داخل جدران المدرسة بھدف استكمال أھداف درس
التربية الرياضية ).(Alkhawli & Alshafea, 2005
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النشاط الخارجي :ھو مجموعة األنشطة الرياضية المدرسية التي تمارس خارج المدرسة
).(118 :7
القيم :عبارة عن المعتقدات التي يحملھا الفرد نحو األشياء والمعاني وأوجه النشاط المختلفة
والتي تعمل على توجيه رغباته واتجاھاته نحوھا ،وتحدد له السلوك المقبول والمرفوض
والصواب والخطأ وتتصف بالثبات النسبي ).(Alkailani, 2001
الدراسات المشابھة
قام الباحث بمحاولة المسح المرجعي للدراسات المش ابھة وذات العالق ة واالرتب اط بالدراس ة
الحالي ة بھ دف االسترش اد بھ ا ،ونظ راً الخ تالف توقي ت إج راء ھ ذه الدراس ات ل ذلك س وف يق وم
الباحث بعرضھا من خالل الترتيب الزمني لبدء تاريخ نشر ك ل دراس ة عل ى ح دة م ن األق دم إل ى
األحدث ،عارضا ً الدراسات العربية أوالً ثم الدراسات األجنبية ومن بعد ذلك التعليق عليھا.
الدراسات العربية
دراسة "وسام أحمد الكيالني" )2001م( :تحت عنوان "الفروق في نسق القيم الخلقية
لدى طالب كلية التربية الرياضية" ،استھدفت الدراسة التعرف على القيم الخلقية لدى
الرياضيين ،استخدم الباحث المنھج المسحي وكان من األدوات مقياس القيم الفارقة لــ )بــرنس(
ومقياس الروح الرياضية ،عينة البحث قوامھا ) (318تلميذاً بالمرحلة الثانوية بمحافظة الجيزة،
مقسمة إلى مجموعتين األولى رياضية وغير رياضية ،وتوصل الباحث إلى أن الممارسات
الرياضية تساعد التالميذ على االحتفاظ بالقيم الخلقية ،كما أظھرت النتائج أنه ال يوجد اختالف
في الروح الرياضية بين الرياضيين وغير الرياضيين ،ومن أھم نتائج البحث أن الممارسة
الرياضية تساعد التالميذ على االحتفاظ بالقيم الخلقية ،ال تختلف القيم التي يتسم بھا الفرد
الرياضي باختالف نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه ،فردي كان أم جماعي  ،وجاء أيضا ً أنه
ال يوجد اختالف في الروح الرياضية بين الرياضيين وغير الرياضيين ،وال يوجد اختالف في
مستوى الروح الرياضية بين األفراد الممارسين ألنشطة الرياضية االحتكاكية واألفراد
الممارسين لألنشطة الرياضية غير االحتكاكية.
دراسة "ياسر عبد المنعم أبو الفتوح" ) :(2002تحت عنوان" :القيم األخالقية
للرياضيين الناشئين بمحافظة البحيرة" ،استھدفت الدراسة القيم األخالقية للرياضيين الناشئين
بمحافظة البحيرة ،استخدام الباحث المنھج الوصفي باألسلوب المسحي ،وطبقت الدراسة على
عينة بلغت ) (145رياضي ناشئ من الممارسين للنشاط الرياضي بمحافظة البحيرة ،وقام
الباحث بإعداد مقياس للقيم األخالقية للرياضيين الناشئين ،ومن أھم نتائج البحث توجد فروق
ذات دالله إحصائية في القيم األخالقية )تحمل المسئولية ــ الحرية ــ الحياء ـــ العدل ــ العطف ــ
الطاعة ــ االحترام( لصالح ممارسي األنشطة الفردية بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في
القيم األخالقية )الكرم ــ التعاون( لصالح ممارسي األلعاب الجماعية ،وتوجد فروق ذات داللة
إحصائية في القيم األخالقية بين الرياضيين الناشئين ذوي العمر التدريبي سنتين وأقرانھم )فوق
سنتين حتى  5سنوات.
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دراسة "محسن رمضان علي" ) :(2006تحت عنوان" :القيم األخالقية للتالميذ
الرياضيين بالمرحلة اإلعدادية بمحافظة الجيزة" ،استھدفت الدراسة بناء مقياس للقيم الخلقية
لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة الجيزة ،وكذلك التعرف علي الفروق بين التالميذ الرياضيين
وغير الرياضيين لھذه المرحلة ،وطبقت الدراسة على عينة بلغت ) (100تلميذ بموجب )(50
تلميذ ال يمارسون أي نشاط رياضي ،و) (50تلميذ يمارسون األنشطة الرياضية ،ومن أھم النتائج
التوصل إلي بناء مقياس للقيم الخلقية لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،كما أظھرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائيا في معظم القيم بين التالميذ الرياضيين وغير الرياضيين.
دراسة "أحمد إسماعيل فراج آدم" )2008م( :تحت عنوان" :القيم األخالقية للرياضيين
وغير الرياضيين بالمرحلة اإلعدادية" ،استھدفت الدراسة الترتيب ألقيمي للقيم األخالقية لدى
الرياضيين وغير الرياضيين لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،وكذلك التعرف علي الفروق بين التالميذ
الرياضيين وغير الرياضيين لھذه المرحلة ،استخدم الباحث المنھج الوصفي وطبقت الدراسة
على عينة بلغت ) (904تلميذ حيث بلغ عدد التالميذ الرياضيين ) ،(420والغير رياضيين
) ،(484ومن أھم النتائج التوصل إلي وضع ترتيب للقيم األخالقية ،كما أظھرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائيا في معظم القيم بين التالميذ الرياضيين وغير الرياضيين لصالح
التالميذ الرياضيين.
دراس ة "الس يد عب د ال رحمن الس يد" )2011م( :تح ت عن وان "الق يم البيئي ة ل دى ط الب
مرحل ة التعل يم األساس ي وعالقتھ ا ب دور التربي ة الرياض ية ف ي خدم ة المجتم ع" ،اس تھدفت
الدراسة التعرف على الق يم البيئي ة ل دى ط الب مرحل ة التعل يم األساس ي ،اس تخدم الباح ث الم نھج
الوص في ،واش تملت عين ة البح ث عل ى ) (900تلمي ذ ،أدوات جم ع البيان ات ،اس تمارة اس تبيان
وتحليل المحتوى والوثائق ،وكان أھم نت ائج الدراس ة ،أن النش اط ال داخلي ل ه دور كبي ر ف ي تنمي ة
القيم البيئية االجتماعية بين التالميذ ،وكما تشير إلى أھمي ة دور النش اط الخ ارجي ف ي تنمي ة الق يم
التعاونية والمش اركة الوجداني ة م ن خ الل المعس كرات والكش افة واس تخدام الطبيع ة الجمالي ة م ن
شواطئ ورح الت ترفيھي ة وغيرھ ا م ن األنش طة الخارجي ة وأن ه توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي
التمثي ل المناس ب للق يم البيئي ة وتوفرھ ا ل دى ط الب الص ف األول وكلم ا تق دم التلمي ذ إل ى مرحل ة
دراسية أعلى قلت ھذه القيم.
الدراسات األجنبية
دراس ة" :ھيجن ز وآن  :(1995) "Higgins & Annتح ت عن وان" :ت دريس الق يم
األخالقي ة ف ي روس يا دراس ة مقارن ة" ،اس تھدفت الدراس ة الق يم األخالقي ة وھ ي دراس ة مقارن ة
لت دريس الق يم األخالقي ة ف ي روس يا والوالي ات المتح دة األمريكي ة ،واس تخدم الباحث ان الم نھج
الوصفي ،وقام الباحثان بأعداد وتصميم اس تمارة اس تبيان وطبق ت ھ ذه الدراس ة عل ى عين ة بلغ ت
) (140م درس ومدرس ة م ن روس يا والوالي ات المتح دة األمريكي ة ،وأھ م نت ائج ھ ذه الدراس ات،
وجود اتجاھين في تدريس القيم األخالقية وھى :األول :ــ تدريس القيم من خالل الثقاف ة المدرس ية
والمناھج الدراسية .الثاني :ــ تدريس القيم الخلقية من خ الل المواق ف التربوي ة والتفكي ر فيم ا ھ و
صالح للفرد.
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التعليق على الدراسات المشابھة
بعد العرض السابق للبحوث والدراسات في مجال القيم ،يتض ح لن ا أن ھ ذه الدراس ات رغ م
اختالف أھدفھا وأدوات ومجتمعات البحث ،إال أنھا أوضحت مجموعة ھامة م ن المؤش رات الت ي
يمكن إيجازھا فيما يلي:
 .1في معظم الدراسات التي تناولت القيم الخلقية أك دت عل ى أھمي ة اكتس ابھا والح ث عليھ ا ب ل
والتمسك بھا وخاصة في المراحل العمرية المبكرة ،لذا حثت تلك على اھتمام الوالدين داخل
األسرة ،وكذا المربين في المؤسسات التربوية المختلفة بإكساب األطفال تلك الق يم وتعوي دھم
عليھا من ُذ الصغر.
 .2أكدت الدراس ات الت ي تناول ت موض وع الق يم الخلقي ة عل ى اخ تالف نس ق الق يم ل دى األف راد
وذلك باختالف بيئ تھم االجتماعي ة ،ريفي ة ،حض رية ،س احلية ،ص حراوية ،ص ناعية ،داخ ل
المجتمع الواحد.
 .3أك دت الدراس ات المرتبط ة عل ى أھمي ة التنش ئة االجتماعي ة وم ا لھ ا م ن ت أثير عل ى س لوك
األفراد خالل حياتھم العمرية المختلفة.
 .4أظھرت معظم الدراسات التي أجريت في المجال الرياضي األثر اإليجابي لممارس ة النش اط
الرياضي على القيم المختلفة ومنھا القيم الخلقية.
مدى االستفادة من الدراسات المشابھة
تعتبر الدراسات المشابھة بمثابة خبرات علمية وتجريبية حيث استفاد الباحث من خالل
عرض الدراسات المشابھة باللغتين العربية واألجنبية في إيضاح النقاط األساسية المحددة لمشكلة
البحث والھدف منھا ،وكذلك تحديد المنھج المستخدم في الدراسة فقد اتفقت جميع الدراسات
المرتبطة علي استخدام المنھج الوصفي ولكن اختلفت ھذه الدراسات في اختيار العينة ما بين
الطريقة العشوائية والطريقة العمدية وتم استخدام المنھج الوصفي بالطريقة العمدية في الدراسة
الحالية ،كما تم االستفادة في تحديد خطوات بناء استمارة االستبيان وكذلك المحاور الرئيسية
وصياغة عبارات كل محور من محاور استمارة االستبيان ،والتعرف علي أساليب وطرق
المعالجات اإلحصائية المناسبة وفقا ً لحجم العينة التي تطبق ھذه الدراسة عليھا للتأكد من تحقيق
أھدف الدراسة ،وكذلك عرض النتائج حيث اتفقت معظم الدراسات إلى حد كبير علي استخدام
أسلوب إحصائي واحد تقريبا ً وان كانت ھناك بعض االختالفات في بعض الدراسات تبعا ً
الختالف ھدف الدراسة ويالحظ من الدراسات المشابھة أن معظمھا اتفق على استخدام اإلحصاء
الوصفي وأيضا ً االستفادة منھا في مناقشة وتفسير نتائج البحث الحالي.
إجراءات البحث
منھج البحث
استخدم الباحث المنھج الوصفي والذي من أھم تصنيفاته الدراسة المسحية والتي تھتم
بدراسة الوضع الراھن ومالحظة الظاھرة وجمع المعلومات عنھا في الحالة التي ھي عليھا وقت
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دراستھا ،لھذا قام الباحث باستخدام المنھج المسحي لمناسبته لطبيعة البحث لتحقيق أھدافه،
ووصف الواقع الفعلي لدور برنامج الرياضة المدرسية في تنمية وإكساب القيم اإليجابية بين
طالب المرحلة الثانوية.
مجتمع البحث
يمثل المجتمع األصلي للبحث من تالميذ المرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة صنعاء
والمقيدون بسجالت المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي )2014
م2015/م( ،والبالغ عددھم ) ،(34728طالب.
عينة البحث
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من الطالب الرياضيين بالمرحلة الثانوية
والمشاركين فعليا ً في برنامج الرياضة المدرسية ،وبلغ عددھم ) (840طالب ،موزعين على
المراحل الدراسية الثالث ،وطبق عليھم االستبيان بموجب ) (35طالب من كل مدرسة ،وبلغ عدد
المدارس الثانوية ذكور ) (24مدرسة ،جدول رقم ) (1يوضح توصيف عينة البحث .علما ً بأن
عدد االستبيانات التي لم ترجع ) (41استبيان ،وعدد ) (22استبيان غير مكتملة وعليه تم استبعاد
) (63استبيان من إجمالي ) (840وبذلك بلغ إجمالي عينة البحث ) (777طالب.
جدول ) :(1توصيف عينة البحث.
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المديريــــات
صنعاء القديمة
أزال
الصافية
السبعين
الوحدة
التحرير
معين
الثورة
شعوب
بني الحارث
اإلجمالي

عدد المدارس الثانوية
1
1
2
5
2
3
2
5
1
2
24

عدد الطالب
35
35
70
175
70
105
70
175
35
70
840

أدوات جمع البيانات
استند الباحث لجمع البيانات والمعلومات على القراءات النظرية والدراسات السابقة بغرض
االستفادة منھا في كيفية تصميم استمارة استطالع رأى الخبراء والدراسات المشابھة التي تتناسب
مع طبيعة الدراسة في ضوء البيانات المطلوبة إلجراء البحث وھي كالتالي:
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 .1أسلوب تحليل الوثائق من خالل دراسة وتحليل المراجع العلمية والدراسات السابقة المتعلقة
بموضوع البحث والتعرف على عدد المدارس ،وعدد طالب المرحلة الثانوية.
 .2المقابلة الشخصية مع أساتذة من كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء للتعرف على
المحاور والعبارات المناسبة لموضوع البحث.
 .3تصميم استمارة استبيان الھدف منھا معرفة دور برنامج الرياضة المدرسية في تنمية القيم
اإليجابية لدى طالب المرحلة الثانوية.
إجراءات تصميم استمارة استطالع الرأي )االستبيان(
 .1االطالع على البحوث والمراجع والدراسات المشابھة بھدف تحديد المحاور الرئيسية.
 .2عرض المحاور على السادة الخبراء للتعرف على مدى مناسبة المحاور المقترحة ،حيث
كان إجمالي عدد المحاور ) (3محاور .كما يوضحھا الجدول التالي-:
جدول ) :(2النسبة المئوية آلراء الخبراء في محاور االستبيان )ن=.(7
م
1
2
3

المحور
درس التربية الرياضية
النشاط الداخلي
النشاط الخارجي

ك
7
7
7

%
%100
%100
%100

علما ً بأن النسبة التي ارتضاھا الباحث ال تقل عن ).(%80
يتضح من جدول ) (2النسب المئوية لموافقة الخبراء على محاور االستبيان حيث اشتمل
على ) (3محاور ،وتم الموافقة على جميع المحاور.
 .1تحديد العبارات الخاصة بكل محور من محاور االستبيان حيث بلغ إجمالي عدد المحاور
) (3محاور وبلغ إجمالي عدد العبارات ) (38عبارة.
صدق المحكمين
تم طرح االستبيان في صورته األولية على الخبراء للتعرف على األتي:
−

مدى مناسبة العبارات الخاصة لكل محور لقياس الموضوع قيد البحث.

−

مدى مناسبة صياغة العبارات بالنسبة لموضوع البحث.

−

معرفة مقترحات الخبراء حول حذف أو إضافة عبارات يراھا الخبراء مناسبة للمحاور
المقترحة.

وقد قام الباحث بعرض االستبيان في صورته األولية على مجموعة من الخبراء وعددھم
) (7خبراء.
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وفي الخطوة التالية قام الباحث بتفريغ وتحليل تقديرات الخبراء ،حيث تم حساب النسب
المئوية لموافقة الخبراء على العبارات المقترحة ،وتم حذف العبارات التي حصلت على نسبة أقل
من ) (%80كما توضحھا الجداول التالية:
جدول ) :(3آراء السادة الخبراء في مدى مناسبة عبارات المحور األول )ن=.(7
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العـبـــــــــــــــــــــــــــــارة
ينمي لدي القدرة على ضبط النفس.
يُكسبني الثقافة الرياضية.
يقوي من شخصيتي الذاتية من خالل التفوق في األلعاب الفردية.
ينمي روح العمل الجماعي بين الزمالء من خالل األلعاب الفردية.
يكسبني االتجاھات السليمة نحو المحافظة على القوام السليم.
يساعدني على التعرف بالعادات الصحية السليمة.
يساعدني على التعرف على التأثير السلبية للعادات السيئة.
ينمي لدي الروح القيادية.
يكسبني التحلي بالصبر.
يساعدني على المحافظة على النظام.
ينمي لدي المعرفة بالمھارات األساسية لكل لعبة.
يكسبني الرغبة بارتداء الزى الرياضي.
يقوي الصلة بين التالميذ وإدارة المدرسة.
يعود التالميذ على اإلنظباط وتنفيذ األوامر.

مـــنــاســبــة
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علما ً بأن النسبة التي ارتضاھا الباحث ال تقل عن ).(%80
يتضح من الجدول ) (3النسب المئوية لموافقة الخبراء على عبارات المحور األول حيث
اشتمل على ) (14عبارة ،وتم حذف العبارات رقم ) ،(9)،(4والتي لم تحقق النسبة التي ارتضاھا
الباحث ،وبذلك يصبح عدد عبارات المحور األول ) (12عبارة.
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جدول ) :(4آراء السادة الخبراء في مدى مناسبة عبارات المحور الثاني) ،ن=.(7
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الـعـبــــــــــــــــــــــــــــارة
يُكسبني القدرة على إجراء اإلسعافات األولية.
ينمي لدي المھارات البدنية الخاصة بكل لعبة.
تساعدني خطة النشاط الرياضي الداخلي على تحليل األھداف التربوية.
يُكسبني الثقة بالنفس من خالل المشاركة في المنافسات بين الفصول.
يُساعدني على اكتشاف موھبتي الرياضة في األلعاب المختلفة.
ينمي لدي القدرة على احترام النشاط الرياضي الداخلي.
يكسبني التعرف على أھمية اللعب التعاوني الجماعي المنظم.
يساعدني على التحلي بالصدق مھما كانت الظروف.
ينمي لدي القدرة على التعبير عن نفسي وما يجول بخاطري من أمور.
يكسبني القدرة على التفكير السليم من خالل مواقف اللعب .
تساعدني خطة النشاط الرياضي الداخلي على اإلبداع واالبتكار.

مناسبة
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علما ً بأن النسبة التي ارتضاھا الباحث ال تقل عن ).(%80
يتضح من الجدول ) (4النسب المئوية لموافقة الخبراء على عبارات المحور الثاني ،حيث
اشتمل على ) (11عبارة ،ولقد حققت جميع العبارات النسبة التي ارتضاھا الباحث.
جدول ) :(5آراء السادة الخبراء في مدى مناسبة عبارات المحور الثالث) ،ن=.(7
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العـبـــــــــــــــــــــــــــــارة
يكسبني المعرفة باستخدام الحوار المقنع مع حكم المباراة.
ينمي لدي القدرة على حسن التعامل مع اآلخرين من خالل المشاركة في
المباريات.
يساعدني على تحمل المسؤولية.
يشجعني على تنمية الروح الرياضية لدي أمام طالب المدارس المشاركة.
يتيح لدي الفرصة لبناء صداقات وعالقات جديدة كافية على التعرف
بالزمالء من خارج مدرستي.
ينمي لدي الروح المعنوية العالية من خالل اللعب مع فريق المدرسة.
يكسبني المعرفة بقوانين األلعاب الرياضية.
ينمي لدي المعرفة باحترام آراء اآلخرين وحرية التعبير عن الرأي.
يساعدني على احترام قرارات الحكام واإلداريين خالل اللعب.
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 ...تابع جدول رقم )(5
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الـــــــــــعـــــــــبــــــــــارة
يكسبني تحقيق مركز اجتماعي أفضل من خالل التميز في المشاركة مع
فريق المدرسة.
ينمي لدي المبادئ الوطنية في حب الوطن.
يساعدني على التحلي باألمانة.
ينمي لدي روح التنافس الشريف في المشاركات الرياضية المدرسية.

مناسبة
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علما ً بأن النسبة التي ارتضاھا الباحث ال تقل عن ).(%80
يتضح من الجدول ) (5النسب المئوية لموافقة الخبراء على عبارات المحور الثالث حيث
اشتمل على ) (13عبارة ،وتم حذف العبارة رقم ) ،(1والتي لم تحقق النسبة التي ارتضاھا
الباحث ،وبذلك يصبح عدد عبارات المحور الثالث ) (12عبارة.
الدراسة االستطالعية
قام الباحث بتطبيق استمارة االستبيان على عينة من مجتمع البحث قوامھا ) (30طالب من
طالب مرحلة التعليم الثانوي بالمديريات التعليمية في أمانة العاصمة ،ومن خارج عينة البحث
األساسية.
استھدفت الدراسة االستطالعية ما يلي
−

التعرف على صدق االتساق الداخلي الستمارة االستبيان.

−

التأكد من ثبات استمارة االستبيان.

وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية على أن استمارة االستبيان جاءت مناسبة من حيث
الصدق والثبات وذلك من خالل إجراء المعامالت العلمية التالية:
المعامالت العلمية لالستمارة
بعد إجراء التعديالت أستخدم الباحث صدق االتساق الداخلي لحساب معامل الصدق
الستمارة االستبيان عن طريق حساب معامل االرتباط بين العبارة ومجموع محورھا ،وكذلك
ارتباط العبارة بالمجموع الكلى لالستبيان ،وكذلك تم استخدام معامل الثبات إلفا كرومباخ لحساب
ثبات االستبيان وھذا ما توضحه الجداول التالية:
أوالً :حساب الصدق
استخدم الباحث صدق االتساق الداخلي لحساب معامل االرتباط بين كل عبارة والمحور
الذي تنتمي إليه وكذلك بين العبارة والمجموع الكلي لالستبيان.
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جدول ) :(6حساب صدق االتساق الداخلي الستجابات العينة االستطالعية على المحور األول
)ن=.(30
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العبارات

ل

ينمي لدي القدرة على ضبط
النفس.
يُكسبني الثقافة الرياضية.
يقوي من شخصيتي الذاتية
من خالل التفوق في األلعاب
الفردية.
يكسبني االتجاھات السليمة
نحو المحافظة على القوام
السليم .
يساعدني على التعرف
بالعادات الصحية السليمة.
يساعدني على التعرف على
التأثير السلبية للعادات السيئة.
ينمي لدي الروح القيادية .
يساعدني على المحافظة على
النظام.
ينمي لدي المعرفة بالمھارات
األساسية لكل لعبة.
يكسبني الرغبة بارتداء الزى
الرياضي.
يقوي الصلة بين التالميذ
وإدارة المدرسة.
يعود التالميذ على اإلنظباط
وتنفيذ األوامر.

-.732

ارتباط العبارة ارتباط العبارة
بالمجموع الكلي
بمحورھا
*
دال
.439
**.514

الداللة

*.455
.011

دال
غير
دال

.531** -2.499
.065 -.920
*.448

*.407

دال

.369* -1.621

*.403

دال

.040

غير
دال
دال
دال

-.326

-.794

.170

.441* -.755
.752** -2.931

*.452
**.687

.379* -1.320

.323

-.923

**.628

*.376

غير
دال
دال

-.396

**.474

**.506

دال

-.693

**.632

**.634

دال

** دال عند مستوي  * ، 0.01دال عند مستوي 0.05
يتضح من جدول ) (6ما يلي:
 −جاءت جميع قيم االلتواء بين ) (3+ :3-مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى
الطبيعي ،مما يعنى أن العينة ممثلة للمجتمع.
 −ت م اس تبعاد ) (3عب ارات وھ ى كالت الي  :العب ارات رق م ) ،(6) ،(3وذل ك لع دم ارتباطھم ا
بمجموع محورھما وعدم ارتباطھما بالمجموع الكلى لالستبيان ،كما تم استبعاد العبارة رق م،
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) (9لع دم ارتباطھ ا ب المجموع الكل ى ،وارتباطھ ا بمحورھ ا ،وب ذلك يص بح الع دد النھ ائي
لعبارات المحور األول ) (9عبارات.
جدول ) :(7حساب صدق االتساق الداخلي الستجابات العينة االستطالعية على المحور الثاني
)ن=.(30
م

العبارات

 1يُكسبني القدرة على إجراء
اإلسعافات األولية.
 2ينمي لدي المھارات البدنية
الخاصة بكل لعبة.
 3تساعدني خطة النشاط
الرياضي الداخلي على تحليل
األھداف التربوية.
 4يُكسبني الثقة بالنفس من خالل
المشاركة في المنافسات بين
الفصول.
 5يُساعدني على اكتشاف
موھبتي الرياضة في األلعاب
المختلفة.
 6ينمي لدي القدرة على احترام
النشاط الرياضي الداخلي.
 7يكسبني التعرف على أھمية
اللعب التعاوني الجماعي
المنظم.
 8يساعدني على التحلي بالصدق
مھما كانت الظروف.
 9ينمي لدي القدرة على التعبير
عن نفسي وما يجول بخاطري
من أمور.
 10يكسبني القدرة على التفكير
السليم من خالل مواقف اللعب.
 11تساعدني خطة النشاط
الرياضي الداخلي على اإلبداع
واالبتكار.

ارتباط العبارة
بمحورھا

ارتباط العبارة
بالمجموع الكلي

الداللة

-.214

**.657

**.571

دال

-.568

**.526

*.454

دال

-.362

**.596

**.525

دال

.065 -2.809

.034

غير
دال

.607** -1.112

**.511

دال

-.920

.275

.221

غير
دال

-.888

**.517

**.573

دال

-.362

**.557

*.444

دال

-.583

**.531

*.431

ل

.586** -1.320
-.758

**.554

**.556
*.420

دال
دال
دال

** دال عند مستوي  * ، 0.01دال عند مستوي 0.05
يتضح من جدول ) (7ما يلي:
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 −جاءت جميع قيم االلتواء بين ) (3+ :3-مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى
الطبيعي ،مما يعنى أن العينة ممثلة للمجتمع.
 −تم استبعاد )عبارتين( وھى كالتالي :العبارات رقم ) ،(6)، (4وذلك لعدم ارتباطھما بمجموع
محورھما وعدم ارتباطھما بالمجموع الكلى لالستبيان ،وبذلك يصبح الع دد النھ ائي لعب ارات
المحور الثاني ) (9عبارات.
جدول ) :(8حساب صدق االتساق الداخلي الستجابات العينة االستطالعية على المحور الثالث
)ن=.(30
م
1
2
3

4

5
6
7
8

العبارات
ينمي لدي القدرة على حسن
التعامل مع اآلخرين من خالل
المشاركة في المباريات.
يساعدني على تحمل المسؤولية.
يشجعني على تنمية الروح
الرياضية لدي أمام طالب
المدارس المشاركة.
يتيح لدي الفرصة لبناء صداقات
وعالقات جديدة كافية على
التعرف بالزمالء من خارج
مدرستي.
ينمي لدي الروح المعنوية العالية
من خالل اللعب مع فريق
المدرسة.
يكسبني المعرفة بقوانين األلعاب
الرياضية.
ينمي لدي المعرفة باحترام آراء
اآلخرين وحرية التعبير عن
الرأي.
يساعدني على احترام قرارات
الحكام واإلداريين خالل اللعب.

ل

ارتباط العبارة
بمحورھا

-1.112

**

-.635

**.585

.550

ارتباط العبارة
بالمجموع الكلي
**

.511

الداللة
دال

*.453

دال

.365* -1.328

.235

غير
دال

.591** -1.407

**.534

دال

.226 -1.407

.204

غير
دال

.481** -2.153

**.476

دال

**.606

**.589

دال

.169

غير
دال

-.693

.243 -1.407
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 ...تابع جدول رقم )(8

العبارات

م

ل

ارتباط العبارة
بمحورھا

يساعدني على تحقيق مركز
 9اجتماعي أفضل من خالل التميز .796** -1.330
في المشاركة مع فريق المدرسة.
ينمي لدي المبادئ الوطنية في
.712** -1.179
10
حب الوطن.
.695** -1.025
 11يساعدني على التحلي باألمانة.
ينمي لدي روح التنافس الشريف
.359 -2.148
 12في المشاركات الرياضية
المدرسية.

ارتباط العبارة
بالمجموع الكلي

الداللة

**.666

دال

**.594

دال

**.697

دال

*.413

غير
دال

** دال عند مستوي  * ، 0.01دال عند مستوي 0.05
يتضح من جدول ) (8ما يلي:
 −جاءت جميع قيم االلتواء بين ) (3+ : 3-مما يعني اعتدالية توزيع العينة تحت المنحنى
الطبيعي ،مما يعنى أن العينة ممثلة للمجتمع.
 −ت م اس تبعاد ) (4عب ارات وھ ى كالت الي :العب ارات رق م ) ،(8) ،(5وذل ك لع دم ارتباطھم ا
بمجموع محورھما وعدم ارتباطھما بالمجموع الكلى لالستبيان ،كما تم استبعاد العبارة رق م،
) (3لعدم ارتباطھا بالمجموع الكلى ،وارتباطھا بمحورھا ،كما تم أيضا ً استبعاد العبارة رق م،
) (12لع دم ارتباطھ ا بمحورھ ا ،وارتباطھ ا ب المجموع الكل ى ،وب ذلك يص بح الع دد النھ ائي
لعبارات المحور الثالث ) (8عبارات.
ثانيا ً :الثبات
قام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرومباخ لحساب ثبات االستبيان
الستجابات العينة االستطالعية.
جدول ) :(9معامل ألفا كرومباخ.
المحاور
المحور األول
المحور الثاني
المحور الثالث
المجموع الكلي

قيمة ألفا
0.723
0.739
0.710
0.897
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يتضح من جدول ) (9أن قيمة ألفا في المحور األول بلغت ) ،(0.723فيما جاءت في
المحور الثاني ) ،(0.739وبلغت في المحور الثالث ) ،(0.710فيما جاء ثبات المجموع الكلي
لالستبيان ) ،(0.879وكل ھذا يدل على الثبات الجيد الستمارة االستبيان وكافية إلجراء البحث
العلمي.
تطبيق البحث
تم تطبيق استمارة االستبيان في صورتھا النھائية على عين ة البح ث األص لية ف ي الفت رة م ن
2015/1/6م حت ى 2015/1/20م وبع د االنتھ اء م ن التطبي ق ت م جم ع وتفري غ البيان ات إلج راء
المعالجات اإلحصائية المناسبة لھذه البيانات  ،وقد اس تخدم الب احثون االس تبيان المغل ق ذو مي زان
تقدير ثالثي وھو )نعم( وحدد له " "3درجات) ،إلى حد ما( وحدد له ) (2درجتان) ،ال( وحدد ل ه
" "1درجة.
األسلوب اإلحصائي المستخدم
أستخدم الباحثون األسلوب اإلحصائي الذي تناسب مع موضوع البحث كما يلي:
-

-

االلتواء.
معامل االرتباط.
معامل ألفا كرومباخ.
التكرارات والنسب المئوية ،األھمية النسبية.
المتوسط الحسابي.
االنحراف المعياري.
مستوى معنوية النسبة.

عرض النتائج ومناقشتھا
عرض نتائج التساؤل األول ومناقشتھا وتفسيرھا
والذي ينص على ما يلي:
ما دور درس التربية الرياضية في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة
الثانوية؟
لإلجابة على ھذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية
واالنحراف المعياري ،واألھمية النسبية لكل عبارة من عبارات االستبيان ،ويتضح ھذا من خالل
الجدول التالي:
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جدول ) :(10التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية
النسبية لعبارات المحور األول )درس التربية الرياضية( ،ن=.777

عل ًما بان النسبة الدالة عند مستوى معنوية )٪53.60 = (0.05
يتضح من جدول ) (10ما يلي:
تراوحت األھمية النسبية لعبارات المحور األول المتعلق) ،بدرس التربي ة الرياض ية( ،وفق ا ً
ألراء عينة البحث م ا ب ين ) ،(%84.47 - %93.65حي ث حص لت العب ارة رق م ) (2الت ي ت نص
على أن درس التربية الرياضية "يُكسب الطال ب الثقاف ة الرياض ية" ،عل ى الترتي ب األول ،بنس بة
مئوية ) ،(%82.5ومتوسط حسابي ) ،(2.810وانحراف معياري ) ،(0.430ومجم وع درج ات
) (2183درجة ،فيما جاءت العبارة رقم ) (8والتي تنص على أن درس التربية الرياضية "يقوي
الصلة بين التالميذ وإدارة المدرس ة" ف ي المرتب ة األخي رة ،بنس بة مئوي ة ) ،(%62.5ومتوس ط
حسابي ) ،(2.534وانحراف معياري ) ،(0.657ومجموع درجات ) (1969درجة.
علم ا ً ب أن النس بة الدال ة عن د مس توى معنوي ة ) (0.05تس اوي ) ،(%53.60ولق د ج اءت
النسبة دالة في اتجاه االستجابة بـ ـ "نــ ـعم" ف ي جمي ع عب ارات المح ور ،وتعتب ر اس تجابة عين ة
البحث مؤشر إيجابي يدل على الدور الفعال لدرس التربية الرياضية بمد الط الب ب القيم اإليجابي ة
التالية -:ينمي القيم األخالقية والتعاونية ،يكسب الطالب الثقافة الرياض ية ،ينم ي لدي ه الق درة عل ى
ضبط النفس وتنفيذ األوامر ،تنمية الروح القيادية ،يساعد الطالب على التعرف بالع ادات الص حية
السليمة والمحافظة على القوام السليم ،يكسب الرغبة بارتداء الزى الرياض ي ،ويق وي الص لة ب ين
التالميذ وإدارة المدرسة.
ويتفق ذلك مع دراسة كالً من وسام أحمد الكيالن ي ")2001م( ،الت ي أظھ رت أن الممارس ة
الرياضية تساعد التالميذ على االحتف اظ ب القيم الخلقي ة ،ودراس ة محس ن رمض ان عل ي )،(2006
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ك ان م ن أھ م نتائجھ ا وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائيا ف ي معظ م الق يم ب ين التالمي ذ الرياض يين
وغير الرياضيين لصالح التالميذ الرياضيين.
ويرجع ذلك إلى أن درس التربية الرياضية يقدم إمكانية ھائلة ووسطا ً خصبا ً لتنمية شخصية
التلميذ واكتسابه الخبرات والقيم ذات المعنى.
عرض نتائج التساؤل الثاني ومناقشتھا وتفسيرھا ،والذي ينص على ما يلي:
ما دور النشاط الداخلي في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة الثانوية؟
لإلجابة على ھذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية
واالنحراف المعياري ،واألھمية النسبية لكل عبارة من عبارات االستبيان ،ويتضح ھذا من خالل
الجدول التالي:
جدول ) :(11التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية
النسبية لعبارات المحور الثاني )النشاط الداخلي( ،ن=.777

عل ًما بان النسبة الدالة عند مستوى معنوية )٪53.60 = (0.05
يتضح من جدول ) (11ما يلي:
تراوحت األھمية النسبية لعب ارات المح ور الث اني المتعل ق) ،بالنش اط ال داخلي( ،وفق ا ً ألراء
عينة البحث ما بين ) ،(%76.49 - %90.91حيث حصلت العبارة رقم ) (5التي ت نص عل ى أن
النش اط ال داخلي "يُكس ب الطال ب التع رف عل ى أھمي ة اللع ب الجم اعي الم نظم" ،عل ى الترتي ب
األول ،بنس بة مئوي ة ) ،(%75.2ومتوس ط حس ابي ) ،(2.727وانح راف معي اري )،(0.498
ومجم وع درج ات ) (2119درج ة ،فيم ا ج اءت العب ارة رق م ) (1والت ي ت نص عل ى أن النش اط
ال داخلي "يُكس ب الطال ب الق درة عل ى إج راء اإلس عافات األولي ة" .ف ي المرتب ة األخي رة ،بنس بة
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مئوية ) ،(%45.7ومتوسط حسابي ) ،(2.295وانحراف معياري ) ،(0.730ومجم وع درج ات
) (1783درجة.
علما ً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية ) (0.05تساوي ) ،(%53.60ولقد جاءت
النسبة دالة في اتجاه االستجابة بــ "نـــعم" في جميع عبارات المحور ما عدا العبارة رقم )(1
جاءت غير دالة ،وتعتبر استجابة عينة البحث مؤشر إيجابي يدل على مدى فاعلية دور النشاط
الداخلي في تنمية وإكساب الطالب القيم اإليجابية التالية -:روح العمل الجماعي المنظم ،القدرة
على التفكر السليم ،يساعد أيضا ً على اكتشاف الموھوبين في مختلف األلعاب ،القدرة على اإلبداع
واالبتكار ،التحلي بالصدق ،تنمية المھارات البدنية ،والتعبير عن الذات ،تحليل األھداف
التربوية ،إجراء اإلسعافات األولية.
ويتفق ذلك مع دراسة كالً من "أحمد إسماعيل فراج آدم" )2008م( ،التي أظھرت وجود
فروق ذات داللة إحصائيا في معظم القيم بين التالميذ الرياضيين وغير الرياضيين لصالح
التالميذ الرياضيين ،ودراسة "السيد عبد الرحمن الطور" )2011م( ،التي أظھرت أن النشاط
الداخلي له دور كبير في تنمية القيم البيئية االجتماعية بين التالميذ ،ودراسة ھيجنز
وآن  Higgins & Annعام  ،1995التي أظھرت وجود اتجاھين في تدريس القيم األخالقية
وھى:
األول :تدريس القيم من خالل الثقافة المدرسية والمناھج الدراسية.
الثاني :تدريس القيم الخلقية من خالل المواقف التربوية والتفكير فيما ھو صالح للفرد.
عرض نتائج التساؤل الثالث ومناقشتھا وتفسيرھا
والذي ينص على ما يلي:
ما دور النشاط الخارجي في تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طالب المرحلة الثانوية؟
لإلجابة على ھذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية
واالنحراف المعياري ،واألھمية النسبية لكل عبارة من عبارات االستبيان ،ويتضح ھذا من خالل
الجدول التالي:
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جدول ) :(12التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألھمية
النسبية لعبارات المحور الثالث )النشاط الخارجي( ،ن=.777

عل ًما بان النسبة الدالة عند مستوى معنوية )٪53.60 = (0.05
يتضح من جدول ) (12ما يلي:
تراوحت األھمية النسبية لعبارات المحور الثالث المتعلق) ،بالنش اط الخ ارجي( ،وفق ا ً ألراء
عينة البحث ما بين ) ،(%86.83 - %92.06حيث حصلت العبارة رقم ) (8التي ت نص عل ى أن
النش اط الخ ارجي "يس اعد الطال ب عل ى التحل ي باألمان ة" ،عل ى الترتي ب األول ،بنس بة مئوي ة
) ،(%78.08ومتوس ط حس ابي ) ،(2.762وانح راف معي اري ) ،(0.483ومجم وع درج ات
) (2146درج ة ،فيم ا ج اءت العب ارة رق م ) (6والت ي ت نص عل ى أن النش اط الخ ارجي "يس اعد
الطالب على تحقيق مركز اجتماعي أفضل من خالل التمي ز ف ي المش اركة م ع فري ق المدرس ة"
في المرتبة األخي رة ،بنس بة مئوي ة ) ،(%65.1ومتوس ط حس ابي ) ،(2.605وانح راف معي اري
) ،(0.576ومجموع درجات ) (2024درجة.
علما ً بأن النسبة الدالة عند مستوى معنوية ) (0.05تساوي ) ،(%53.60ولقد جاءت
النسبة دالة في اتجاه االستجابة بــ "نـــعم" في جميع عبارات المحور ،وتعتبر استجابة عينة
البحث مؤشر إيجابي يدل على دور النشاط الخارجي بتنمية وإكساب الطالب القيم اإليجابية
التالية -:التحلي باألمانة ،المعرفة بقوانين األلعاب الرياضية ،تحمل المسؤولية ،حسن التعامل مع
اآلخرين ،بناء صداقات وعالقات جديدة ،حب الوطن احترام آراء اآلخرين ،تحقيق مركز
اجتماعي أفضل.
ويتفق ذلك مع دراسة كالً من "السيد عبد الرحمن الطور" )2011م( التي أظھرت دور
النشاط الخارجي في تنمية القيم التعاونية والمشاركة الوجدانية من خالل المعسكرات والكشافة
واستخدام الطبيعة الجمالية من شواطئ ورحالت ترفيھية وغيرھا من األنشطة الخارجية،
ودراسة "ياسر عبد المنعم أبو الفتوح" )2002م( ،التي أظھرت وجود فروق ذات دالله إحصائية
في قيم أخالقية معينه لصالح ممارسي األنشطة الفردية بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية
في قيم أخالقية أخرى لصالح ممارسي األلعاب الجماعية.
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االستنتاجات والتوصيات
ف ي ض وء مش كلة وتس اؤالت البح ث وف ي إط ار اإلج راءات والمعالج ات اإلحص ائية ق ام
الباحث بوضع النتائج التي توصلوا إليھا من عرض نتائج البحث ومناقشتھا وتفسيرھا في ص ورة
ع دد م ن االس تنتاجات تحق ق األھ داف الت ي س عى الب احثون لتحقيقھ ا ،كم ا ت م وض ع ع دد م ن
التوصيات بناءاً على االستنتاجات التي تم توصل إليھا.
االستنتاجات
ف ي ض وء المعالج ة اإلحص ائية ،ونت ائج البح ث الت ي ت م التوص ل إليھ ا ،وف ي ض وء العين ة
المختارة والمنھج المستخدم ،تم التوصل إلى االستنتاجات التالية:
المحور األول :درس التربية الرياضية
تم التوصل إلى ترتيب أھم الق يم اإليجابي ة الت ي يكتس بھا ط الب المرحل ة الثانوي ة م ن خ الل
درس التربية الرياضية وجاءت كما يلي-:
−

يُكسبني الثقافة الرياضية.

−

يساعدني على المحافظة على النظام.

−

ينمي لدي القدرة على ضبط النفس.

−

يكسبني االتجاھات السليمة نحو المحافظة على القوام السليم.

−

يساعدني على التعرف بالعادات الصحية السليمة.

المحور الثاني :النشاط الداخلي
تم التوصل إلى ترتيب أھم الق يم اإليجابي ة الت ي يكتس بھا ط الب المرحل ة الثانوي ة م ن خ الل
النشاط الداخلي وجاءت كما يلي:
 −يكسبني التعرف على أھمية اللعب التعاوني الجماعي المنظم.
 −يُساعدني على اكتشاف موھبتي الرياضة في األلعاب المختلفة.
 −يكسبني القدرة على التفكير السليم من خالل مواقف اللعب.
 −يساعدني على التحلي بالصدق مھما كانت الظروف.
 −تساعدني خطة النشاط الرياضي الداخلي على اإلبداع واالبتكار.
المحور الثالث :النشاط الخارجي
تم التوصل إلى ترتيب أھم الق يم اإليجابي ة الت ي يكتس بھا ط الب المرحل ة الثانوي ة م ن خ الل
النشاط الخارجي وجاءت كما يلي:
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 −يساعدني على التحلي باألمانة.
 −يكسبني المعرفة بقوانين األلعاب الرياضية.
 −يساعدني على تحمل المسؤولية.
 −ينمي لدي القدرة على حسن التعامل مع اآلخرين من خالل المشاركة في المباريات.
 −يتيح لدي الفرصة لبن اء ص داقات وعالق ات جدي دة كافي ة عل ى التع رف ب الزمالء م ن خ ارج
مدرستي.
التوصيات
من خالل نتائج البحث ،يوصي الباحث بالمقترحات والتوصيات التي يمك ن االس تفادة منھ ا،
وھى كما يلي:
−

ض رورة إع داد معل م التربي ة الرياض ية ومواص لة تدريب ه وتوزي ع م نھج للتربي ة الرياض ية
بحي ث ينم ي الق يم بص فة عام ة والق يم الت ي ي تم تنميتھ ا م ن خ الل التربي ة الرياض ية بص فة
خاصة.

−

االھتمام ببرنامج التربية الرياضية المدرسية ألنه يساھم بدرجة كبيرة مع األسرة ف ي غ رس
واكتساب بعض الصفات والسلوكيات الخلقية واالجتماعية والصحية عند الطالب.

−

العمل على بث ونشر روح التعاون واالعتماد على الذات وبث الثقة في نف وس التالمي ذ ع ن
طريق تفاعلھم في مواد النشاط التي يتضمنھا برنامج الرياضة المدرسية.

−

التأكي د عل ى مف اھيم الق يم م ن خ الل ممارس ة األنش طة الرياض ية المدرس ية لتع ديل النس ق
ألقيمي إلى األفضل وتدعيم السلوك الرياضي المرغوب فيه.

−

االھتمام بوجود مشرفين متخصصين داخل المؤسسات التعليمية لتحسين الكثير من الجوانب
االجتماعية ،النفسية ،الخلقية ،البدنية والصحية لدى أفراد ھذه المؤسسات.

−

ربط ما يمارسه الطالب في المدرسة بالحياة في المجتمع.
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