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ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي ﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح 

﴾َوَم  ُأووِ ُي  مَِّن اْلِ ْ ِ  ِ  اَّل    َقِ  ًلا

 

  {85:اإلسراء}                                   
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 اإلىداء

 وتعالى سبحانو الحق فييم القرآن وقال شرفيم من إلى

الرحيم  اهلل الرحمن بسم

نَس َن ِبَواِلَدْيِو َحَمَ ْيُو أُمُُّو َوْىنا  َعَ ٰى َوْىٍن َوِفَص لُُو ِفي َع َمْ ِن َأِن اْشُكْر ِلي } َن  اإْلِ َوَوصاَّل  ْ

  {َوِلَواِلَدْيَك ِ َلياَّل اْلَمِص رُ 

( 14 :لقمان )                                           

إلى والدينا 

   إلى كل فمسطيني سقط شييدًا من أجل أن نحيا 

       إلى كل فمسطيني سجن من أجل حريتنا 

          إلى كل من ناضل من أجل فمسطين 

             إلى طالب العمم والمعرفة 

  إلى مدرستنا رائدة التميز واإلبداع أم سممة الثانوية بنات                 

 السطور بين موجودة وآثارىم العيون تراىم ولم ساعدونا من               إلى

 ينفعنا ما ويعممنا عممنا بما ينفعنا المولى أن داعين المتواضع الجيد ىذا ثمرة نيدي إلييم جميعاً 

 .عمما ويزدنا
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 شكر وتقدير

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: قال تعالى  

َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْ َمَيَك الاَّلِيي أَنْ َ ْمَت َعَ ياَّل َوَعَ ٰى َواِلَدياَّل َوَأْن َأْعَمَل َص ِلحا  وَ ْرَض ُه }

 { َوَأْاِ ْ ِني ِبَرْحَمِيَك ِفي ِعَ  ِاَ  الصاَّل ِلِح نَ 

( 19 :النمل )                                                                

 قولو عند  ووقوفاً ،نعمو جزيل عمى والشكر بالحق، األحق فيو مباركاً  طيباً  حمداً  لّمو الحمد

 ".الّمو يشكر لم الناس يشكر لم من: "والسالم الصالة عميو

والمشرف  "ميا زعرب ":الدراسة ىذه عمى لألستاذة المشرفة الخالص بالشكر نتقدم

 .الدراسة في القّيمة وتوجيياتيما بنصحيماعمينا  يبخال لم المذان" األستاذ محمد شبير":القدير

 .التوفيق ليما ونتمنى العمل، في ودقتيما جديتيما عمى نشكرىما كما

 .دعاء أو بكممة ولو بعيد من أو قريب من العمل ىذا إنجاز في ساعدنا من كل إلى نتقدم كما       

 .النبيل ىدفنا ويحقق السبيل سواء إلى يرشدنا أن وجل عز الّمو من نتمنى األخير وفي

ن وحده الّمو فمن أصبنا     فإن  .الشيطان و أنفسنا فمن أخطأنا وا 
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 ممخص الدراسة

 العاشر الصف طالبات لدى الرياضي النشاط ثقافة نشر في التنمية أجل من رياضة مشروع دور

 النشاط ثقافة نشر في التنمية أجل من رياضة مشروع دورىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

 :، وتمثمت مشكمة الدراسة باإلجابة عمى السؤال الرئيسي التاليالعاشر الصف طالبات لدى الرياضي

 الصف طالبات لدى الرياضي النشاط ثقافة نشر في التنمية أجل من رياضة مشروع دورما 

 ؟العاشر

وقد استخدمت الباحثات المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، وتم تطبيق الدراسة عمى 

 طالبة من طالبات الصف العاشر في مدرسة أم سممة الثانوية بنات المواتي (100)عينة مكونة من 

اشتركن في مشروع رياضة من أجل التنمية، حيث نفذ المشروع في بداية الفصل األول وحتى 

األسابيع األولى من بداية الفصل الثاني، وقد طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 

ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثات ببناء أداة الدراسة وىي استبانة مكونة من . 2016/2017

. فقرة، ولقد تم تحميل البيانات والنتائج باستخدام التكرارات (20)

يجابيًا . 1: وقد أظيرت نتائج الدراسة أن مشروع رياضة من أجل التنمية كان لو دور كبيرًا وا 

عمل المشروع عمى تنمية وتعزيز النشاط الرياضي عند الطالبات . 2. في نشر ثقافة النشاط الرياضي

 .ىناك متطمبات يجب توافرىا لنشر ثقافة النشاط الرياضي. 3. المشاركات فيو

 بالبرامج االىتمام زيادة. 1 :وفي ضوء النتائج فإن الباحثات اقترحن بعض التوصيات منيا

ضرورة وجود برامج . 2. الرياضية الثقافة لنشر الجنسين كال من الطمبة فئة إلى الموجية الرياضية

 .رياضية خاصة تعنى بفئة اإلناث واختيار األنشطة التي تتناسب مع الطبيعة الجسمية لديين



  - ه-  
 

 فيرس المحتويات

   ص المحتوى م
 أ آية قرآنية 1
 ب اإلىداء 2
 ج شكر وتقدير 3
 د ممخص الدراسة 4
 و المحتويات 5
 1 المقدمة 6
 5 مشكمة الدراسة 7
 6 أىداف الدراسة 8
 6 أىمية الدراسة 9
 7حدود الدراسة  10
 7 مصطمحات الدراسة 11
 8 اإلطار النظري 12
 17 منيج الدراسة 13
 18 مجتمع الدراسة 14
 18 عينة الدراسة 15
 18 أدوات الدراسة 16
 18 نتائج الدراسة 17
 20 توصيات الدراسة 18
 22 المراجع 19
 25 المالحق 20



 -1-  

 :المقدمة

في  والتقدم النجاح لتحقيق الدولة أو المؤسسة عمييا تعتمد أساسية ركيزة الرياضة ُتعد  

 بعد ،الحديث العصر في األساسية المجاالت أبرز من واحدة المختمفة، كما وتعد المجتمعات

 عالم إلى اليواة واقع من وانتقاليا وألعابيا أشكاليا بمختمف عمييا طرأت التطورات الكبيرة التي

 أنظار لتصبح محط ،الدوالرات بماليين تدار السعر عالية وتجارة إلى صناعة وتحوليا ،االحتراف

 .الفمسطينية والمناطق المدن كافة في خاصة مكانة  وتحتل،العالم دول مختمف واىتمام

والدور  الرياضية، الثقافة تنمية إلى الحاجة تبرز وتفاصيميا، بالرياضة االىتمام ومع تزايد  

 نشاطاً  الرياضة أصبحت أن بعد الزمان ، ىذا مشكالت مختمف مواجية في تؤديو أن يمكن الذي

 لممجتمع واألخالقية والثقافية واالقتصادية السياسية الحياة تفاصيل في يدخل كبيرًا ومعقداً 

 الدولة تقدم وكذلك وصحيًا، بدنيا المجتمع أفراد تقدم في الكبير  حيث ليا األثر، ( 2:2016دلول،)

 في العالمية الرياضية الدورات استضافة طريق عن لمدولة تحقيقو وىذا يمكن وماديًا، ورياضياً  ثقافياً 

قامة األنشطة الرياضية المختمفة  حيث الرياضية والتربية الرياضة أىمية ىنا برزت  ومن،الدولة وا 

 .والنادي  والجامعة في المدرسة الطالب لدى الرياضي لمتقدم األولى النواة تعتبر

 بحيث التعميمي النظام تدعيم في كبيراً  ليا دوراً  المختمفة بأنشطتيا الرياضية كما إن التربية

 لذلك ؛19:2001)محمد،) الشخصية جوانب جميع من والشامل المتكامل النمو تحقيق تعمل عمى

 آمال تحقيق عمى تساعد التي العوامل أقوى من عامالً  تعد المختمفة التربوية وبرامجيا المناىج فإن

 أو الفرد يمارسو رياضي أو بدني، تدريب مجرد الرياضية التربية تعد  ولم،وطموحاتيم الشعوب

 بغرض أو المرات، من اً عدد الجسم أعضاء لتحريك تمرينات أو تدريبات، عمى شكل الجماعة



  -2-  
 

 عن كاممة تربية الفرد لتربية محاولة ىي بل معينة، حركية ميارة اكتساب أو مجرد العضمية، التقوية

 من لإلنسان األمثل النمو تحقيق الجسم فيي عممية تستيدف حركة األولى نشاط وسيمتو طريق

 . 29:2000)الخولي والشافعي،) المتكاممة والمتزنة شخصيتو تكوين يكفل بما النواحي جميع

ليا  بد ال كانً، أخالقيا و جسدياً  الصالح المجتمع إعداد في الرياضية التربية تسيم ولكي

 وحثو ألجمو الكون كل وخمق ربو الذي كرمو ذاك اإلنسان وىو األساس أال بالعنصر تعتني أن من

 والمال والنسل والنفس الدين (الخمس والضرورات المقاصد عمى بالحفاظ نفسو عمى الحفاظ عمى

 والرياضة البدنية التربية تخصص أىل أخذ كمو والمتاحة، وألجل ذلك المباحة الوسائل بكل (والعقل

 ومجاالت ال كيف  ،اإلنسان ىذا عمى الحفاظ في ودامغة بصمة قوية ليم تكون بأن عاتقيم عمى

 سميمة تبقى لكي والنسل العقلو فالنفس الضروريات تمك اتصال مباشر بأغمب ليا التخصص ىذا

 بد فال يبقى لكي الدين بحفظ األمر وكذلك ،حوليا ومن ذاتيا ويقوييا لتحمي يرعاىا ممن ليا بد فال

 َلُيمْ  َوَأِعدُّوا " :تعالى لقولو مصداقاً ،  2:2012) ياسين،) جيداً  قد تم إعداده معافى مجتمع من لو

ُكمْ  ِبِو َعُدوَّو المَّووِ  ُتْرِىُبونَ  اْلَخْيلِ  ِرَباطِ  َوِمنْ  ُقوَّوةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما  َتْعَمُموَنُيمُ  اَل  ُدوِنِيمْ  ِمنْ  َوَآَخِرينَ  َوَعُدوَّو

 وكذلك(.  60:األنفال (" ُتْظَمُمونَ  اَل  َوَأْنُتمْ  ُيَوفَّو ِإَلْيُكمْ  المَّووِ  َسِبيلِ  ِفي َشْيءٍ  ِمنْ  تُْنِفُقوا َوَما َيْعَمُمُيمْ  المَّووُ 

: الرابع الجزء ،مسمم صحيح (الضعيف المؤمن من اهلل إلى خيٌر وأحب القوي المؤمن: "قولو

 لالىتمام وجعموا المختصون انطمق ،الراقية والقناعات السامية ىذه المبادئ من اً وانطالق(  2052

عداده اإلنسان بنشاط  عاتقيا عمى التربوية المؤسسات فأخذت ،مؤسسة وكل مجال كل في مكانة وا 

 وأنشطةً  حصصاً  و مكانة التعميمية مناىجيا في والرياضة البدنية لمتربية  فجعمت،اليم ىذا من جزءاً 

 مثل المدارس، فالرياضة المدرسية ىي أساس ارتقاء الشعوب نحو التميز وىي أساس منيجية ال



  -3-  
 

متطمبات العصر ألنيا الوسيمة األكثر تأثيرًا في بناء الشباب وىي أساس الصحة وسالمة القوام 

 . 29:2000)الخولي والشافعي،)

والنشاط الرياضي ىو نشاط تربوي ىادف يعمل عمى إعداد الطمبة إعدادًا رياضيًا من كافة 

جوانب حياتيم عن طريق إتاحة الفرصة ليم لممارسة مختمف األنشطة الرياضية التي تناسب 

قدراتيم، وميوليم تحت إشراف متخصصين يعممون عمى تحقيق أىدافيم بما يسيم في تحقيق 

األىداف العامة لمتربية البدنية في جميع مراحل التعميم والتي تنطمق من األسس العامة لمسياسة 

(.    4:2016خضر،)التعميمية في فمسطين المبنية عمى قوة العقيدة، وحسن الخمق وقوة الجسم 

وتعددت الدراسات السابقة التي تحدثت عن تأثير ممارسة األنشطة الرياضية والبرامج 

التدريبية الرياضية في عدة مجاالت كالتنمية البشرية واالجتماعية، وأيضًا دورىا في تحقيق التوافق 

 التربوي الرياضي البدني النشاط دور عن ( 2014،سماعيلإ)الذاتي لدى الفرد، حيث تحدثت دراسة 

 بين اً فروق، وبينت الدراسة أن ىناك الثانوية المرحمة تالميذ لدى التوافق الدراسي تحقيق في

 التوافق أبعاد جميع حيث من الصفي التربوي الرياضي البدني لمنشاط ممارسينالوغير  الممارسين

 .لصالح الممارسين الدراسي
لثقافة الرياضية وعالقتيا بالتوافق اأىمية  إلى (2012 ،أحمد وميدي)وتطرقت دراسة 

لى  ،ديالى– النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحمة الخامسة بمعيد إعداد المعممين  د ووجوا 

عالقة ارتباط معنوية بين الثقافة الرياضية والتوافق النفسي واالجتماعي لصالح طالب قسم التربية 

. ديالى– الرياضية بمعيد إعداد المعممين 

تطوير عناصر المياقة البدنية في برنامج تدريبي  أثر( 2011الداود، )وبينت دراسة 

 أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ، حيثوالميارية لدى العبي نادي الحسين الرياضي
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حصائية ألثر البرنامج التدريبي في تطوير عناصر المياقة البدنية والميارية بين القياسين القبمي إ

. والبعدي لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي

في دراستيا والتي ىدفت إلى التعرف إلى تأثير ممارسة 2002) الخاجة، )وأشارت 

لى وجود فروق بين الممارسين لألنشطة  األنشطة الرياضية الجماعية والفردية في التنمية البشرية وا 

العصبية، االكتئاب، )الرياضية وغير الممارسين لصالح غير الممارسين في سمات الشخصية 

.  (والكف

 ىا تشابيت بأنالسابقةيتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن جميع الدراسات و

 بتحسين سواءً  الممارسين عمى تعود التي لمفوائد ممارستو أىميةوتناول موضوع النشاط الرياضي ت

 النفسية الفوائد أو ،وليةؤالمس تحمل عمى القادرة السوية المتزنة بناء الشخصية أو صحتيم،

كذلك أىمية البرامج التدريبية الرياضية مثل دراسة إسماعيل و، القمق واالكتئاب من كالتخفيف

 الدراسات السابقة استخدمت ، كما يتضح أن معظم(2012)، ودراسة أحمد وميدي (2014)

، وتشابيت الدراسة (2014)الدراسة مثل دراسة إسماعيل المنيج الوصفي لمالئمتو لموضوع 

، بينما استخدمت (االستبانة)وفي أداة جمع المعمومات  (الوصفي)الحالية في المنيج المستخدم 

الدراسات األخرى المنيج التجريبي لمعرفة تأثير البرامج التدريبية عمى تطوير عناصر المياقة 

قد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بما احتوتو ، ول(2011)البدنية مثل دراسة الداود 

 .من األدب التربوي المتعمق بموضوع الدراسة في تصميم وتنظيم الدراسة الحالية

مشروع رياضة من أجل  عمى تركز وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنيا

 الفعمية الممارسة يركز عمى  نشر ثقافة النشاط الرياضي ألنو في ميملو دور  برنامجك التنمية
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مشروع رياضة من أجل التنمية  مزايا إلى استثمار ، وأنيا ىدفتالحركة ىي ممارستو فأساس

 .الطالبات في نشر ثقافة النشاط الرياضي نفوس إلى محبب كمشروع

وترى الباحثات من خالل نتائج الدراسات السابقة واألدب التربوي أن ىناك عددًا قمياًل من 

الدراسات التي تناولت الحديث عن دور المشاريع والمبادرات الرياضية في نشر ثقافة النشاط 

الرياضي لدى فئات عمرية صغيرة من ضمنيا طالبات الصف العاشر، كما ووجدت الباحثات أن 

ن وجدت تستيدف فئة الذكور وليس اإلناث مما حذا بالباحثات لمقيام بيذه  تمك البرامج والمشاريع وا 

الدراسة والتي تم من خالليا التعرف إلى دور تمك المشاريع في نشر ثقافة النشاط الرياضي لدى 

 .  طالبات الصف العاشر

 :الدراسة مشكمة

 : التاليالرئيس السؤال عمى باإلجابة الدراسة مشكمة تكمن

 الصف طالبات لدى الرياضي النشاط ثقافة نشر في التنمية أجل من رياضة مشروع دور ما

 العاشر؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية؟

 التنمية؟ أجل من رياضة بمشروع المقصود ما .1

 الرياضي؟ النشاط ثقافة نشر متطمبات ما .2

 الصف طالبات لدى الرياضي النشاط ثقافة نشر في التنمية أجل من رياضة مشروع دور ما .3

 العاشر؟
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 :دراسةأىداف ال

 :ىدفت الدراسة إلى اآلتي

. التعرف إلى مفيوم مشروع رياضة من أجل التنمية .1

 . إبراز أىم المتطمبات لنشر ثقافة النشاط الرياضي .2

بيان دور مشروع رياضة من أجل التنمية في نشر ثقافة النشاط الرياضي لدى طالبات الصف  .3

 .العاشر

 :الدراسةأىمية 

 :تكمن أىمية الدراسة في أنيا

 موضوعًا حيويًا وجديدًا يخدم العممية التعميمية في المدارس التي طبق بيا الدراسةتناول ت .1

. مشروع رياضة من أجل التنمية

.  مدارس أخرى لكي تقتدي بذلك وتنفذ ىذا المشروع الدراسةفيد تقد  .2

يعمل ىذا المشروع عمى تعزيز النشاط الرياضي لدى طالبات الصف العاشر المشاركات في  .3

 .المشروع

 . إثراء لممكتبة المدرسيةقد تفيد في .4

قد توجو نظر المسئولين في وزارتي التربية والتعميم، والشباب والرياضة إلى أىمية تطبيق مثل  .5

 .تمك المشاريع
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: الدراسةحدود 

:  عمى الحدود التاليةالدراسةشمل ت

: الحد الموضوعي .1

. نشر ثقافة النشاط الرياضي لدى طالبات الصف العاشر

: الحد المكاني .2

 .مديرية شرق خانيونس- مدرسة أم سممة الثانوية بنات 

: الحد الزماني .3

 من شير فبراير وحتى 2017-2016  الدراسيعامل في الفصل الدراسي الثاني للدراسةتم تطبيق ا

. نياية شير مارس

: الحد البشري .4

 المشاركات في مشروع رياضة طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة أم سممة الثانوية بنات

 .من أجل التنمية

 :الدراسةمصطمحات 

 :الرياضة من أجل التنمية .1

استخدام الرياضة والنشاط البدني والمعب لمساعدة : "يعني مفيوم رياضة من أجل التنمية

المجتمعات في تحقيق أىداف تنموية محددة في ميادين متعددة مثل التعميم والصحة والتمكين 

: االقتصادي والسالم، تستخدم برامج الرياضة من أجل التنمية أفضل ما في الرياضة من قيم
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النزاىة، واإلخالص، والعمل كفريق، والروح الرياضية وغير ذلك لتعبئة الناس لمعمل معًا من أجل 

(. 2016مركز العمل التنموي معًا، )" تحسين مجتمعاتيم

 :النشاط الرياضي .2

 :عرفت الباحثات النشاط الرياضي إجرائيًا بأنو

  مجموعة األنشطة الرياضية التي يقوم بيا معممي التربية البدنية داخل المدرسة وخارج 

.  أوقات الحصص المدرسية، ويشترك فييا جميع الطمبة في المدرسة

: طالبات الصف العاشر .3

جميع الطالبات الناجحات في الصف التاسع األساسي والمترفعات لمصف العاشر األساسي   

.  سنة 16-15 ما بين نوالتي تتراوح أعماره

 :اإلطار النظري

:  يجيب اإلطار النظري عمى النقاط اآلتية

:  المقصود بمشروع رياضة من أجل التنمية. أووً 

         حصمت الباحثات عمى المعمومات الخاصة بالمشروع من الدليل التشغيمي لمشروع رياضة 

(.  2016مركز العمل التنموي معًا،)من أجل التنمية 
 

: مشروع رياضة من أجل التنمية

، بالشراكة مع وزارة التربية والتعميم" اً مع"ىو مشروع ينفذ من خالل مركز العمل التنموي          

 .وبتمويل من الحكومة اليابانية" اليونيسيف"بدعم من منظمة األمم المتحدة لمطفولة 
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 كما وأن الوصول لمفئة وتنفيذ ،فتيات% 60ة منيم أكثر من / طميع3200يستيدف المشروع 

 ويتم من خالل مختصين رياضيين ،أندية رياضية (5)و، مدارس حكومية (10)األنشطة يتم داخل 

 ذ مجموعة من األنشطة الجماعية بيدف تنمية قدرات الطالئع وتعزيز مشاركتيم المجتمعيةيتنف

(.  2016مركز العمل التنموي معًا،)

        وترى الباحثات أن القائمين عمى ىذا المشروع يسعوا لممشاركة والعمل يدًا بيد مع 

المؤسسات األىمية في التجمعات األكثر فقرًا وتيميشًا، لتعزيز التنمية المجتمعية المعتمدة باألساس 

عمى المشاركة المجتمعية، والنيج المبني عمى استثمار المصادر المحمية وتمكين الفقراء 

. والميمشين

 :خصائص مشروع رياضة من أجل التنمية

: ىناك ست خصائص تسمح لمرياضة بالمساىمة في أىداف التنمية

حيث توفر الرياضة مساحة واسعة لمعمل المشترك بين كافة : القدرة عمى تعزيز القيم الوطنية .1

. أطياف الشعب الفمسطيني بعيدًا عن الحزبية والفصائمية

اسية واالقتصادية عند أدائيا بصورة يبتخطييا الحدود الثقافية واالجتماعية والس: الشعبية .2

. صحيحة

ألن المناسبات الرياضية توفر القدرة عمى الوصول إلى : العمل كمنصة فاعمة لمتواصل الشعبي .3

. قيف العام والحشد االجتماعيثأعداد ضخمة من الناس، فإنيا تكون منصات فعالة لمت

الرياضة بحد ذاتيا عممية اجتماعية تجمع الالعبين والفرق والمدربين إن : القدرة عمى االتصال .4

. والمتطوعين والمشاىدين
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ة لمعالجة سمسمة تحديات اجتماعية ضيمكن استخدام الرياحيث : طبيعة قاطعة لمحدود .5

. واقتصادية واسعة

تمتمك الرياضة القدرة عمى االستفادة حيث : امتنطوي عمى امكانيات لمتمكين والتحفيز واإللو .6

مركز العمل التنموي معًا، ) .من القوى والقدرات الفردية وتطويرىا وعرضيا كنماذج يحتذى بيا

2016.) 

وترى الباحثات أن تطبيق مثل تمك المشاريع بالشكل الصحيح يضمن الوصول ألكبر عدد 

 .من الناس وبالتالي القدرة عمى نشر ثقافة النشاط الرياضي بينيم

: ميارات الرياضة من أجل التنمية

ىي ميارات محددة يتم تعميميا لألطفال والشباب الممتحقين بالمشروع ويتم تعزيزىا وتقويتيا   

رة حياتية ضرورية لتنمية ا وتندرج كل ميارة من ميارات الرياضة ألجل التنمية تحت مجال مو،فييم

: وتتمثل الميارات الحياتية ىنا بالميارات التالية. قوة وثقة األطفال والطالئع والشباب بأنفسيم

التواصل البناء  .1

الثقة بالنفس واحترام الذات  .2

القدرة عمى التكيف  .3

العمل الجماعي وبناء الثقة  .4

ويتم تقديم الميارات من خالل أنشطة المنياج ثم يتم اكتشافيا ومناقشتيا وممارستيا خالل    

 وجعميا جزءًا باستنباطيامشروع ومع اكتساب األطفال والشباب لفيم أعمق ليذه الميارات يبدؤون ال
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 وتتمثل كل ميارة من ميارات الرياضة من أجل التنمية في ،من مجموعة الميارات الخاصة بيم

.  عمل يستطيع الشاب فعمو أو قولو

ىنالك أربع ميارات فرعية تتعمق كاًل منيا بمجاالت الميارات الحياتية المذكورة في األعمى،   

: وىي عمى النحو التالي

 (التواصل البناء)التحدث من القمب  .1

 (الثقة بالنفس واحترام الذات)االحتفال باإليجابيات  .2

 (القدرة عمى التكيف)البقاء في المعبة  .3

 (العمل الجماعي وبناء الثقة)بناء الفريق  .4

: الفئة المستيدفة

 عمى ،( سنة17 و 12)يستيدف المشروع الطالئع من كال الجنسين في األعمار ما بين   

 .أن يكون اختيار المشاركين األكثر عرضة لمتيديدات والمخاطر

ركز عمى المدلوالت يىذه التيديدات والمخاطر تم حصرىا في سياقين اثنين أحدىما   

االجتماعية وىو ييتم باختيار الطالئع من بيئة مشابية ومستوى تعميمي ووضع مالي وفئة عمرية 

 وبالتالي فإن مدى ،متقاربة، حيث يسيل توحيد منيجية التدخل من خالل تقميص حجة المتغيرات

يركز عمى السموك فالسياق اآلخر أما  ،االستجابة وحجم التأثير يكون أكثر عرضة لمضبط والقياس

لدى الطالئع، فالمشروع يولي اىتمام خاص لمطالئع الذين تبدو عمييم سمات االنجذاب نحو 

 الزائدة، أو ة من خالل سموكيات عديدة كالتعنيف والصراخ والحرك عنومظاىر العنف حيث يعبر
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 والتشارك في األنشطة الجماعية نظرًا لتعرضيم االحتكاكمن خالل انطوائيم عمى النفس وتجنب 

. ألحداث صادمة أو استخدام أساليب تربوية غير سميمة

وعميو فإن المشروع يستيدف الطالئع في األماكن الميمشة من خالل األندية أو المؤسسات   

القاعدية ىناك، أو من خالل استيداف الطالئع داخل المدارس الحكومية كأولوية أولى ثم المدارس 

 وكخيار أخير المدارس الخاصة إن وجدت في أماكن االستيداف ،(نرواواأل)التابعة لوكالة الغوث 

 (.2016مركز العمل التنموي معًا، ) المنشودة

 :أىداف مشروع رياضة من أجل التنمية

: إلى تحقيق األىداف التالية" اً مع"يسعى المشروع بالتعاون مع مركز العمل التنموي 

تنمية وتعميم األطفال والشباب من كال الجنسين عن طريق اكسابيم معارف وميارات حياتية  .1

. متنوعة باستخدام أساليب رياضية صحية وممتعة

. تعزيز الدمج االجتماعي ومنع الصراعات وبناء السمم المجتمعي .2

. تعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ورفاىيتيم .3

. تعزيز الصحة ومنع األمراض .4

 .تخفيض الجنوح والجريمة في أوساط الشباب المعرضين لممخاطر .5

وبناء عمى ما سبق ترى الباحثات أن المشروع يعمل عمى انخراط الطالئع والشباب ليكونوا 

ذوات فاعمة في تنمية مجتمعاتيم المحمية، وذلك يتمثل في تمكينيم بالمعرفة والميارات القيادية، 

واالتجاىات السموكية الالزمة، وآليات لمتكيف مع مجتمعيم، والتعامل مع تحديات الواقع، واإلسيام 

. في تغييره نحو األفضل
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 :مفيوم النشاط الرياضي

النشاط الرياضي ىو نشاط تربوي يعمل عمى تربية النشء تربية متزنة ومتكاممة من   

الوجدانية واالجتماعية والبدنية والعقمية، عن طريق برامج ومجاالت رياضية متعددة تحت : النواحي

إشراف قيادة متخصصة تعمل عمى تحقيق أىداف النشاط الرياضي بما يساىم في تحقيق األىداف 

 (.2008بدنية، ) العامة لمتربية البدنية في مراحل التعميم العام
 :أىمية النشاط الرياضي

 :أن أىمية النشاط الرياضي تتمثل في (1996:22الخولي، )يرى 

أنو يعتبر من أىم وسائل التعبير عن الذات بالنسبة لمتالميذ داخل المدرسة، فبواسطتو يعبر  .1

التالميذ عن رغباتيم وميوليم، وكذلك مواىبيم عن طريق المعب، كما يعمل عمى تنشيطيم من 

الناحية الفيزيولوجية والنفسية فيرفع من مردودىم البدني والذىني مما يؤدي إلى إخراجيم من 

 .روتين الحصص النظرية

إن النشاط خارج الفصل ليس بأقل أىمية مما يحدث في الفصل إذ أنو مجال تربوي تتحقق فيو  .2

 :أغراض ىامة من بينيا

شباع حاجاتيم التي إذ لم تشبع كان ذلك من  . أ النشاط مجال لتعبير التالميذ عن ميوليم وا 

 .عوامل جنوح التالميذ وميوليم لمتمرد عن وظيفتيم المدرسية

النشاط وسيمة لتنمية ميول التالميذ ومواىبيم وفرصة لمكشف عن المواىب مما يساعد عمى  . ب

 .توجيييم التوجيو التعميمي الميني والصحيح

 .ومن خالل النشاط الرياضي يسعى المربي الرياضي إلى تحقيق أىداف التربية البدنية والرياضية
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 :النشاط الرياضيأىداف 

  :أن لمنشاط الرياضي عدة أىداف منيا يمي ( 197:2016عوف،)يرى 

 .زيادة قدرة الفرد عمى تركيز االنتباه واإلدراك والمالحظة والتصور والتخيل واالبتكار .1

رفع كفاءة األجيزة الحيوية لمفرد كالجياز الدوري التنفسي، ذلك ألن النشاط الرياضي يقوي  .2

 .عضالت القمب والرئتين ويزيد من كفاءتيا الوظيفية

 فقد يتمتع البعض بصحة طبية دون ممارسة لون ،اكتساب الصحة العامة لمجسم والتمتع بيا .3

 .من ألوان النشاط الرياضي، إال أن األفراد الذين يمارسون ىذا النشاط يشعرون ببيجة الحياة

 . لمفرداكتساب المياقة البدنية والقوام المعتدل .4

 .تحقيق التكيف االجتماعي والنفسي لمفرد داخل أسرتو ومجتمعو ووطنو .5

 .اكتساب القيم االجتماعية واالتجاىات المرغوب فييا .6

 :أنواع األنشطة الرياضية

  لمنشاط الرياضي أشكال وصور متعددة ومتنوعة، وىذا التعدد لو أىميتو في التربية الحديثة، 

 الدروس من يعتبر يحويو، وبما الرياضية التربية درس أن( 2007:141الفقيو، )حيث يرى  

 بناء عن الً فض االجتماعية، والبيئة أنفسيم، الطالب بين ما التوافق زيادة عمى تعمل التي الميمة

 في الطالب يمارسو ما :بأنو المدرسي الرياضي النشاط تعريف يمكن لذلك االجتماعي، سموكيم

 من ليم يقدم وما ،)حركية وقصص ترويحية، وألعاب حركية، ميارات) :من البدنية التربية درس

 تحت المدرسة خارج أو داخل جماعية، أو فردية بصورة الرياضي، بالمجال مرتبطة ثقافية برامج

 :إلى  النشاط الرياضيوينقسم تربوي، ىدف لتحقيق منظم إشراف
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 خارج الدراسي اليوم أثناء المدرسة، داخل ممارستو يتم رياضي نشاط كل وىو :الداخمي النشاط .1

 فيو يشارك وقد واختيارىم، بحريتيم المدرسة طالب معظم فيو ويشترك المدرسي، الجدول

 .المدرسة في العاممون

 :إلى أن النشاط الداخمي يشمل اآلتي ( 2012نادي المرج الرياضي،)ويشير  

 : نشاطات رياضية تنافسية. أ

 (.كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السمة، كرة اليد): مثلألعاب جماعية  -

(. إلخ… ألعاب قوى ، جمباز، سباحة، ألعاب مضرب،)ألعاب فردية  -

 .تشكيل لجان تنظيمية من الُطالَّوب لتنفيذ ىذه المنافسات -

 : نشاطات رياضية ثقافية. ب

 .وتشتمل عمى تنفيذ مسابقات بين الُطالَّوب في البحوث الرياضية أو المسابقات الثقافية الرياضية

براز دور النشاط الرياضي في .ج زين وا   حفالت وميرجانات وعروض رياضية مبسَّوطة لتكريم المبرِّ

 .المدرسة في رعاية الميارات والمواىب المتميِّزة لدى بعض الُطالَّوب

 تنفيذ اليوم الرياضي لممرحمة االبتدائية ويشمل عمى عروض رياضية مبسَّوطة وتشكيالت أو .د

 .ألعاب رياضية وألعاب شعبية وعروض جمباز إلى غير ذلك

 . إجراء مسابقات تنافسية بين الطالب في المياقة البدنية المرتبطة بالصحة.ه
 

 ويشمل الدراسي، اليوم وخارج المدرسة، خارج يمارس الذي النشاط وىو: الخارجي النشاط .2

 التي والنشاطات المدرسة، خارج التنافسية الودية واألنشطة لممدارس، الخارجية المنافسات
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 األندية أو الرسمية، في األندية المنتظمة االشتراكات طريق عن الرياضية، األندية في تمارس

 .موجو إشراف تحت الخاصة

 :إلى أن النشاط الخارجي يتمثل في اآلتي ( 2012نادي المرج الرياضي،)ويشير 

نشاط تنافسي رياضي بين مدارس اإلدارة التعميمية الواحدة في األلعاب الجماعية والفردية وفق . أ

 .تنظيم ُمَعْد من ِقَبل إدارة التعميم ُمحّدد فيو كل مايتطّمبو نجاح ىذا النشاط

 .لقاءات رياضية ُودّية بين المدارس المتجاورة داخل اإلدارة التعميمية .ب

 .لقاءات ثنائية بين منتخبات اإلدارات التعميمية في األلعاب الجماعية والفردية .ج

تنظيم الميرجانات والعروض الرياضية ضمن برنامج الحفالت الختامية لمنشاطات الُطالَّوبية عمى . د

 .مستوى إدارات التعميم

المشاركة في الدورات الرياضية المدرسية والبطوالت المركزية في األلعاب الجماعية والفردية  .ه

 .يصدر من تنظيمات ولوائح خاصة بذلك وفق ما

: متطمبات نشر ثقافة النشاط الرياضي. ثانياً 

: أن متطمبات نشر ثقافة النشاط الرياضي تتمثل في التالي ( 2012نادي المرج الرياضي،)يرى 

عطاء كل برنامج فترة زمنية حسب متطمباتو من المياقة البدنية  .1 تنويع برامج النشاط الرياضي وا 

 .والتدريبات الميارية الالزمة

توفير المالعب المناسبة  ومناسبة البرامج الُمعّدة لمطالب واإلمكانيات المتوفِّرة داخل المدرسة .2

 .واألدوات الرياضية لتنفيذ ىذا النشاط
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إبراز شروط ومتطمبات وأىداف البرنامج الُمراد تنفيذه بوضوح دون َلْبس أو غموض وعرضيا  .3

 .(إلخ… إذاعة مدرسية، لوحة اإلعالنات، الُصحف الحائطية)في وسائل إعالم المدرسة 

توثيق برامج النشاط الرياضي الداخمي بالمدرسة وفق سجالت خاصة وأُطر معنية كأشرطة  .4

 .الفيديو والُصور الفوتوغرافية وغيرىا

تقويم البرامج المنفِّذة عبر حفالت ختامية مبّسطة تعكس صورة النشاط الرياضي داخل  .5

زين في األنشطة الرياضية المنفِّذة  .المدرسة ويكّرم من خالليا الطالب المبرِّ

 .اإلعداد المبكِّر لممشاركة في الدورات الرياضية المدرسية والبطوالت المركزية .6

 .توفير اإلمكانيات والمالعب المناسبة واألدوات الرياضية لتنفيذ ىذا النشاط .7

لى مقر ممارسة ىذا النشاط ووضع الضوابط الكفيمة بسالمة الُطالَّوب  .8 توفير وسائل النقل من وا 

 .المشاركين

تدريب الفرق الرياضية الممثِّمة إلدارات التعميم وفق منياج واضح وأسموب عممي ميداني  .9

 .مدروس

  من خالل ما سبق ترى الباحثات أنو عند تطبيق أي نشاط رياضي يجب أن يكون ىناك 

توزيع لممسؤولية واإلشراف، واالختصاص بتشكيل لجان لكل نشاط وضرورة اإلعداد المبكر 

 .لممشاركة في الدورات واألنشطة الرياضية

: الدراسةمنيجية 

  والذيلدراسةالوصفي لمالئمتو لموضوع ا المنيج الدراسة ىذه في الباحثات استخدمت  

 .من ناحية كيفية بياناتيا تحميل ثم الدراسة، موضوع الظاىرة وصف خاللو من حاولن



  -18-  
 

: الدراسةمجتمع وعينة 

: الدراسةمجتمع 

-2016ىو جميع طالبات الصف العاشر في مدرسة أم سممة الثانوية بنات لمعام الدراسي 

 . شاركن في مشروع رياضة من أجل التنميةلمواتي طالبة وا168 ن والبالغ عدده2017

: عينة الدراسة

 شاركن في لمواتي طالبة من طالبات الصف العاشر ا100تكونت عينة الدراسة من   

 .مشروع رياضة من أجل التنمية

: الدراسةأدوات 

أت الباحثات أن أفضل أداة لجمع ترابعد اطالع الباحثات عمى الدراسات السابقة    

 الدراسات ى حيث تم بناء األداة بناء عل، ىي االستبانةالدراسةالمعمومات التي تخص موضوع 

 وبعد ذلك تم  لمتأكد من صدق االستبانة،محكمينال مجموعة منالسابقة ومن ثم عرضيا عمى 

.  بناء عمى توصيات لجنة المحكمين فقرة(20) تصبح عدد فقراتياتعديل فقراتيا ل

 :الدراسةنتائج 
 

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

ما دور مشروع رياضة من أجل التنمية في نشر ثقافة النشاط الرياضي لدى : السؤال الثالث

 طالبات الصف العاشر؟

  بعد تحميل نتائج االستبانة وجدت الباحثات أن معظم الفقرات قد حصمت عمى نسبة تكرار 

، والثقة بالنفس واحترام الذات الفقرة (19)عالية بين أفراد العينة، حيث حصل التواصل البناء الفقرة 
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عمى  (13)، والعمل الجماعي وبناء الثقة الفقرة (18)، والقدرة عمى التكيف مع البيئة الفقرة (17)

نسبة تكرار عالية بين طالبات الصف العاشر، وقد كان ذلك واضحًا عند تغيير مكان المعب 

أركز في األشياء : "التي تنص عمى (8)والتنافس مع فرق من خارج المدرسة، كما وحصمت الفقرة 

، عمى أعمى نسبة تكرار بين أفراد العينة، مما يدلل عمى "األساسية عند ممارسة األنشطة الرياضية

أن الطالبات يكن في قمة التركيز عند ممارسة األنشطة الرياضية وأنين يرغبن بممارسة النشاط 

، تمييا الفقرة (12)الرياضي، كما ويبدين استعداد بدني وعصبي عند أداء النشاط الرياضي الفقرة 

، حيث حصمت عمى ثاني "تنمي جمسة الرياضة روح القيادة والمبادرة لدي: "التى تنص عمى (20)

أعمى نسبة تكرار بين أفراد العينة، وقد بينت النتائج أن معظم الطالبات أجمعن عمى أنين قد 

، وكان لديين رغبة وممارسة لممشاركة (3)استمتعن بوقتين أثناء ممارسة النشاط الرياضي الفقرة 

، وأنين تعممن مصطمحات لغوية رياضية وتمارين رياضية جديدة (2)في األنشطة الرياضية الفقرة 

، وأن تمك التمارين قد ساىمت فيما بعد باكتشاف وتنمية المواىب الرياضية لديين الفقرة (7)الفقرة 

(11 .)

كما يتضح أن مشروع رياضة من أجل التنمية نجح في تخميصين من التوتر النفسي وعمل 

، ألن طالبات الصف العاشر يتعرضن لضغط نفسي كبير (14)عمى تفريغ االنفعاالت لديين الفقرة 

بسبب كثرة عدد االمتحانات وعدد المواد الدراسية حيث يشمل الصف العاشر عمى المواد العممية 

من  (16)واألدبية معًا، وأن المشروع قد عمل عمى تنمية روح المنافسة لديين مع اآلخرين الفقرة 

يكون لدي استعداد : "والتي تنص عمى (5)خالل مشاركتين وتنافسين مع مدارس أخرى، أما الفقرة 

، فقد احتمت عمى أقل نسبة "لمتحصيل الدراسي بعد االنتياء من جمسة الرياضة الخاصة بالمشروع

تكرار وذلك بسبب أن الطالبات يبذلن مجيود كبير في جمسة الرياضة الخاصة بالمشروع فيشعرن 
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بالتعب بعد انتياء الجمسة مما يؤثر عمى استعدادىن الدراسي لمحصة الدراسية التي تمي جمسة 

.  الرياضة

وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة أحمد وميدي 

التي بينت أىمية الثقافة الرياضية وعالقتيا بالتوافق النفسي واالجتماعي، وكذلك مع  (2012)

التي بينت أثر برنامج تدريبي في تطوير عناصر المياقة البدنية، ودراسة  (2011)دراسة الداود 

التي أشارت إلى وجود فروق بين الممارسين وغير الممارسين في سمات  (2002)الخاجة 

.  الشخصية

 :اوستنتاج

: بناء عمى ما سبق تبين اآلتي

 . الرياضي النشاط ثقافةنشر في وكبيرًا  ايجابياً  دوراً كان لو  مشروع رياضة من أجل التنمية  .1

 .عمل المشروع عمى تنمية وتعزيز النشاط الرياضي عند الطالبات المشاركات فيو .2

 .عمل المشروع عمى اكتشاف المواىب الرياضية وتنميتيا لدى طالبات الصف العاشر .3

 .عمل المشروع عمى إكساب الطالبات المشاركات فيو لياقة بدنية وتمارين رياضية جديدة .4

. ىناك متطمبات يجب توافرىا لنشر ثقافة النشاط الرياضي .5

: التوصيات

 :توصي الباحثات بما يمي ىذه الدراسةعنيا  تأسفر التي النتائج ضوء في

 الثقافة لنشر الجنسين كال من الطمبة فئة إلى الموجية الرياضية بالبرامج االىتمام زيادة .1

 .الرياضية
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ضرورة وجود برامج رياضية خاصة تعنى بفئة اإلناث واختيار األنشطة التي تتناسب مع  .2

 .الطبيعة الجسمية لديين

 وضرورة الرياضي  النشاطثقافة نشر في برامج ومشاريع الرياضة دور إلى الطمبة توجيو .3

 .ي تمك البرامجاالشتراك ف

ثقافة  نشر في مبادرات الرياضيةالالمشاريع و فاعمية حول ونشرىا مشابية عممية دراسات ءاإجر .4

 الرياضي الثقافي المخزون تحسين في منيا االستفادة وبالتالي  الطمبة، النشاط الرياضي لدى

 .لدييم

 توفير خالل من الرياضية األنشطة ممارسة فراغيم في أوقات  استثمارالطمبة عمى  تشجيع .5

 .لذلك كافية إمكانات

 النفسية والمعرفية والصحية األفراد حاجات تمبي التي الرياضية البرامج أىم حول دراسات إجراء .6

 عمى طمبة األنشطة الرياضية وفوائد الرياضي النشاط قيمة معرفة خالل من واالجتماعية

. آثار الحرب عمى غزة ما زالت تؤثر عمى أفراد المجتمعالمدارس الفمسطينية وخاصة أن 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم تنزيل العزيز الحكيم .1

الثقافة الرياضية وعالقتيا بالتوافق (: 2012)أحمد، ميساء نديم وميدي، محمد إسماعيل  .2

 مجمة عموم. ديالى– النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحمة الخامسة بمعيد إعداد المعممين 

 (.3)5، التربية الرياضية

 الدراسي التوافق تحقيق في التربوي الرياضي البدني النشاط دور (:2014)إسماعيل، بن حاج  .3

جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة .البدنية التربية حصة في الثانوية تالميذ المرحمة لدى

 .خميس مميانة، الجزائر

.  دور ممارسة األنشطة الرياضية في التنمية البشرية بمممكة البحرين:(2002)الخاجة، ىدى  .4

 . 2(3) ،مجمة العموم التربوية والنفسية

فعالية برنامج تدريبي تقني في تنمية التفكير التأممي والميارات : (2016)خضر، زياد  .5

 .التحكيمية األدائية لدى معممي التربية الرياضية لمباريات بعض األلعاب الرياضية المدرسية

 .الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورة

اتجاىات حديثة في تدريس التربية (: 2000)الخولي، أمين أنور والشافعي، جمال الدين  .6

 .االشعاع الفنية لمطباعة: القاىرة. 1ط. البدنية والرياضية

 األدب الثقافي، الوطني المجمسالرياضة والمجتمع، (: 1996)الخولي، أمين أنور  .7

 .الكويت المعرفة، عالم سلسلة والفنون
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 البدنية المياقة عناصر بعض تطوير في مقترح تدريبي برنامج  أثر:(2011)الداود، راتب  .8

 النجاح جامعة مجمة. الرياضي الحسين نادي في سنة (16-14) القدم كرة لالعبي والميارية

(. 25)10 ،اإلنسانية لعموم للألبحاث

دراسة تحميمية وميدانية : الرياضية االلكترونية في فمسطين المواقع: (2016)دلول، ميند  .9

 .الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورة .مقارنة

 .مصر: المكتبة االنجمو مصرية. المدرس في الجامعة والمجتمع(: 1978)عوف، محمد  .10

 الخمقية القيم تنمية في المدرسي الرياضي النشاط دور  :(2007)عمي  بن مطير الفقيو، .11

 جامعة .منشورة غير ماجستير رسالة القنفذة، بمحافظة البدنية التربية نظر معممي وجية من

  .المكرمة مكة القرى، أم

 :، بيروت(2664)حديث رقم  ،( الرابع ( الجزء " مسمم صحيح: ")ت ب، (مسمم القشيري، .12

 .التراث إحياء دار 

. اتجاىات حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضية(: 2001)محمد، مصطفى  .13

 .االشعاع الفنية لمطباعة: القاىرة.1ط

. الدليل التشغيمي لمشروع الرياضة من أجل التنمية(: 2016)مركز العمل التنموي معًا  .14

 .مركز العمل التنموي معاً : فمسطين

الصعوبات التي تواجو طمبة كمية التربية والرياضة في : (2012)ياسين، عماد الدين  .15

. رسالة ماجستير غير منشورة. تطبيق الجوانب العممية لمساقات الجمباز بجامعة األقصى

 .الجامعة اإلسالمية، غزة
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: مراجع اونترنت

تاريخ . متطمبات النشاط الرياضي الداخمي والخارجي(: 2012)نادي المرج الرياضي  .1

 : ، الموقع2017 مارس 15: االطالع

https://www.facebook.com/elmargclub/posts/386422841381654 

              

: تاريخ االطالع. مفيوم النشاط الرياضي(: 2008)مكتبة التربية البدنية الرياضية - بدنية .2

  http://www.bdnia.com/?p=774 :   ، الموقع2017 مارس 16
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 (1)ممحق 
 اوستبانة قبل التحكيم

 ...........................................ة /األستاذ

 ،وبعد  طيبة تحية

 :تقوم الباحثات في مدرسة أم سممة الثانوية بنات بإجراء دراسة بعنوان

 دور مشروع رياضة من أجل التنمية في نشر ثقافة النشاط الرياضي لدى طالبات الصف العاشر

ولمكانتكم العممية وخبرتكم في ىذا المجال، ترجو الباحثات من سعادتكم التكرم باإلطالع عمى أداة 

أمام كل فقرة منيا تحت الخانة التي تعبر عن وجية " √"الدراسة وتحكيم عباراتيا بوضع عالمة 

 :عممًا أن أداة الدراسة تستخدم المقياس الثالثي التالي. نظرك

 و أوافق متردد أوافق
 

 كر والعرفانالش جزيل ولسيادتكم

 لسيادتكم الشخصية البيانات
  : ...............................................................االسم

 : .......................................................الدرجة العممية
 : ..........................................................جية العمل

 :الباحثات                                                                
 أماني اىديان أبو السعود

شروق ياسر كوارع                                                                   
نور حاتم المصري                                                                   
ياسمين حسام كوارع                                                                    
 البشيتيخالد أسيل                                                                   
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              العبارة م 
درجة األىمية صمتيا بالموضوع وضوح العبارات 

 غير واضحة  
واضحة 

غير متصمة   
متصمة 

 محدودة ميمة 
األىمية 

عديمة 
األىمية 

كسبني مشروع رياضة من أجل التنمية أ- 1
لياقة بدنية 

       

  في المشاركة عند وحماس رغبة لدي- 2
جمسة الرياضة الخاصة بمشروع رياضة 

من أجل التنمية 

       

       الجماعة  مع ستمتع بوقتيأ- 3
في جمسة الرياضة الخاصة بالمشروع - 4

أكون حاضرًا ذىنيًا 
       

بعد اونتياء من جمسة الرياضة الخاصة  - 5
بالمشروع يكون لدي استعداد لمتحصيل  

 الدراسي

       

انتياء   بعد شديدة لدي رغبة ىنالك- 6
في  جمسة الرياضة الخاصة بالمشروع

رياضية أخرى  نشاطات ممارسة

       

 رياضية وتمارين لغوية مفردات كسبتنيأ- 7
جديدة  

       

عند  األساسية األشياء من واونتباه التركيز- 8
بداية جمسة الرياضة الخاصة بالمشروع  

       

       ثقافية  مضامين أضافت إلى معموماتي- 9
جمسة الرياضة   نياية في سموكي يتغير- 10

بدايتيا  في عنو الخاصة بالمشروع
       

ممارسة النشاط   لدي نحو استجابة ىنالك- 11
 الرياضي

       

التمارين  أداء عند وعصبياً  عقمياً  ستعدأ- 12
الرياضية في جمسة الرياضة الخاصة  

 بالمشروع 

       

تنمي جمسة الرياضة لدي الشعور - 13
بالمشاركة وروح الجماعة 

       

عند أدائي لأللعاب والتمارين الرياضية - 14
أشعر بالفخر واوعتزاز 
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 ىل تقترح إضافة عبارة أو فقرة أخرى؟

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

       تركت في نفسي أثرُا جمياًل - 15
استفدت من مشروع رياضة نحو التنمية - 16

في ممارسة نشاطي الرياضي الخاص بي 
       

تنمي الجمسة الرياضية روح المنافسة لدي   17
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 (2)ممحق 

 اوستبانة في صورتيا النيائية

: عزيزتي الطالبة

،،،  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 النشاط ثقافة نشر في التنمية أجل من رياضة مشروع دور: بعنوان بإجراء دراسة اتتقوم الباحث

 العاشر الصف طالبات لدى الرياضي

 من عبارة  كلاقرئي .الخاصة مشاعرك و بتصرفاتك تتعمق التي العبارات من مجموعة يمي فيما

 اإلجابة التي حول (X)عالمة  بوضع وذلك  ،عميك مدى انطباقيا حددي ثم " جيداً " العبارات ىذه

  .عبارة كل أمام إجابات ثالث حيث توجد تناسبك أنيا ترين

 .أوافق .1

 متردد .2

 .أوافقال  .3

 اإلجابة فالرجاء اختيار ، العممي البحث ىذا لخدمة فعالة ومساىمة قيمة كبيرة ذات إجابتك أن وبما

 التأكد مع  ،وأخرى خاطئة  ،صحيحة إجابة توجد ال بأنو عمماً  .بالفعل بو تشعرين ما تحدد التي

  .مطمقة بخصوصية وسرية إجابتك تحظى وسوف .إجابة بدون عبارة أي ترك عدم من

 اتالباحث
أماني اىديان أبو السعود                                             شروق ياسر كوارع  

نور حاتم المصري                                                   ياسمين حسام كوارع 
 البشيتيخالد  أسيل                                       
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 ال أوافق متردد أوافقالعبارة  م
    . رياضة من أجل التنمية لياقة بدنيةمشروعكسبني أ -1
    .األنشطة الرياضية في المشاركة في وحماس رغبة لدي -2
    . عند ممارستي لألنشطة الرياضيةالجماعة مع ستمتع بوقتيأ -3
    .ذىنياً ة  حاضرلمشروع الخاصة باجمسة الرياضة أكون في -4
    .المشروعب  جمسة الرياضة الخاصةيكون لدي استعداد لمتحصيل الدراسي بعد االنتياء من  -5
     .بالمشروع  جمسة الرياضة الخاصةانتياء رياضية أخرى بعد نشاطات أمارس -6
    .جديدة رياضية وتمارين لغوية مصطمحات سبتنيكأ -7
    . ممارسة األنشطة الرياضيةعند األساسية األشياء في أركز -8
    .أكسبني العمل بالمشروع  خبرات وثقافات متبادلة بيني وبين زميالتي -9

    .بدايتيا في عنو المشروع بجمسة الرياضة الخاصة نياية في سموكيفي  تغيرأشعر ب -10
    .تعمل األنشطة الرياضية عمى تنمية المواىب الرياضية لدي -11
    .الرياضية األنشطة أداء عند وعصبياً  بدنياً  ستعدأ -12
    .تنمي جمسة الرياضة لدي الشعور بالمشاركة والعمل بروح الفريق -13
    .تعمل األنشطة الرياضية عمى تخميصي من التوتر النفسي وتفرغ االنفعاالت لدي -14
    . الخاص بيممارسة نشاطي الرياضي رياضة نحو التنمية فيمشروع استفدت من  -15
    .تنمي الجمسة الرياضية روح المنافسة لدي مع اآلخرين -16
    .تعمل جمسة الرياضة عمى تحقيق ذاتي وتبني ثقتي بنفسي -17
    .تنمي جمسة الرياضة لدي القدرة عمى التكيف مع البيئة عند ممارسة النشاط الرياضي -18
 تعمل جمسة الرياضة عمى التواصل البناء بيني وبين زميالتي في المدرسة وتكوين عالقات -19

 . طيبة
   

    .تنمي جمسة الرياضة روح القيادة والمبادرة لدي 20
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 (3)ممحق 
صور مشروع رياضة من أجل التنمية 

طالبات الصف العاشر في مدرسة أم سممة الثانوية بنات  
المشاركات في مشروع رياضة من أجل التنمية يمارسن النشاط 

  الرياضي

طالبات الصف العاشر في مدرسة أم سممة الثانوية بنات المشاركات  
في مشروع رياضة من أجل التنمية يرتدين الزي الرياضي 

 
 طالبات الصف العاشر في مدرسة أم سممة الثانوية بنات  

 
 
 

 

  مشروع رياضة من أجل التنمية                                 صور من األنشطة الرياضية في
  

 


