
   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

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

 
 :البحثًأعضاء الفرٌق  

أبو السعود                                      شروق ياسر كوارع اىديانأماني 
نور حاتم المصري                                             ياسمين حسام كوارع 

البشيتيأسيل خالد 
 :الدراستة املشرف على /املعلم

زعربميا إبراىيم 
 :املدرستاسم 
الثانوية بنات سممةمدرسة أم 

 :املدٌرٌتاسم  
شرق خان يونس -مديرية التربية والتعميم

 :الدراستتارٌخ االنتهاء من إعداد  
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   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةهشكلة  
:تكمن مشكمة الدراسة باإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي

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

:التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع

التنمية؟ أجل من رياضة بمشروع المقصود ما .1

الرياضي؟ النشاط ثقافة نشر متطلبات ما .2

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

العاشر؟ الصف طالبات



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةاف أهد 
:اآلتي إلى الدراسة ىدفت

.التنمية أجل من رياضة مشروع مفهوم إلى التعرف .1
.الرياضي النشاط ثقافة لنشر المتطمبات أهم إبراز .2
 النشاط ثقافة نشر في التنمية أجل من رياضة مشروع دور بيان .3

.العاشر الصف طالبات لدى الرياضي



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةأهوية  
:أنيا في الدراسة أىمية تكمن

 مشروع بيا طبق التي المدارس في التعميمية العممية يخدم وجديداً  حيوياً  موضوعاً  الدراسة تتناول .1
.التنمية أجل من رياضة

.المشروع ىذا وتنفذ بذلك تقتدي لكي أخرى مدارس الدراسة تفيد قد .2
 في المشاركات العاشر الصف طالبات لدى الرياضي النشاط تعزيز عمى المشروع ىذا يعمل .3

.المشروع
.المدرسية لممكتبة إثراء في تفيد قد .4
 تمك مثل تطبيق أىمية إلى والرياضة والشباب والتعميم، التربية وزارتي في المسئولين نظر توجو قد .5

.المشاريع



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةهصطلحات  
:التنمية أجل من الرياضة

 أهداف تحقيق في المجتمعات لمساعدة والمعب البدني والنشاط الرياضة استخدام" :التنمية أجل من رياضة مفهوم يعني
 أجل من الرياضة برامج تستخدم والسالم، االقتصادي والتمكين والصحة التعميم مثل متعددة ميادين في محددة تنموية
 لمعمل الناس لتعبئة ذلك وغير الرياضية والروح كفريق، والعمل واإلخالص، النزاهة، :قيم من الرياضة في ما أفضل التنمية

.(2016 معًا، التنموي العمل مركز) "مجتمعاتهم تحسين أجل من معاً 
:الرياضي النشاط
 داخل البدنية التربية معممي بها يقوم التي الرياضية األنشطة مجموعة :بأنه إجرائياً  الرياضي النشاط الباحثات عرفت

  .المدرسة في الطمبة جميع فيها ويشترك المدرسية، الحصص أوقات وخارج المدرسة
:العاشر الصف طالبات
 بين ما أعمارهن تتراوح والتي األساسي العاشر لمصف والمترفعات األساسي التاسع الصف في الناجحات الطالبات جميع
.سنة 15-16



هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين 
   العام

 م2017-2016للعام الدراسي 
 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 

 (حنى جٍل حبثً واعد )
 

 :الدراسةهنهج 
 لموضوع لمالئمتو الوصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحثات استخدمت
.الدراسة موضوع الظاىرة وصف خاللو من حاولن والذي الدراسة



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةحدود  
:التالية الحدود عمى الدراسة تشمل

:الموضوعي الحد .1
.العاشر الصف طالبات لدى الرياضي النشاط ثقافة نشر
:المكاني الحد .2

.يونس خان شرق مديرية - بنات الثانوية سممة أم مدرسة
:الزماني الحد .3
.مارس شهر نهاية وحتى فبراير شهر من 2017-2016 الدراسي لمعام الثاني الدراسي الفصل في الدراسة تطبيق تم
:البشري الحد .4

.التنمية أجل من رياضة مشروع في المشاركات بنات الثانوية سممة أم مدرسة في األساسي العاشر الصف طالبات



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :الدراسةجمتوع وعينة   

:الدراسة مجتمع
-2016 الدراسي لمعام بنات الثانوية سممة أم مدرسة في العاشر الصف طالبات جميع هو

.التنمية أجل من رياضة مشروع في شاركن والمواتي طالبة 168 عددهن والبالغ 2017

:الدراسة عينة
 مشروع في شاركن المواتي العاشر الصف طالبات من طالبة 100 من الدراسة عينة تكونت
.بسيطة عشوائية بطريقة اختيارهن تم وقد التنمية، أجل من رياضة



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :الدراسةأدوات 

 لجمع أداة أفضل أن الباحثات ارتأت السابقة الدراسات عمى الباحثات اطالع بعد
 عمى بناء األداة بناء تم حيث االستبانة، هي الدراسة موضوع تخص التي المعمومات
 صدق من لمتأكد المحكمين من مجموعة عمى عرضها ثم ومن السابقة الدراسات
 توصيات عمى بناء فقرة (20) فقراتها عدد لتصبح فقراتها تعديل تم ذلك وبعد االستبانة،

.المحكمين لجنة



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :الدراسةنتائج 

يجابي كبير دور لو كان التنمية أجل من رياضة مشروع1.  النشاط ثقافة نشر في وا 
.الرياضي

 الطالبات عند الرياضي النشاط وتعزيز تنمية عمى التنمية أجل من رياضة مشروع عمل2.
.فيو المشاركات

.العاشر الصف طالبات لدى وتنميتيا الرياضية المواىب اكتشاف عمى المشروع عمل3.

.جديدة رياضية وتمارين بدنية لياقة فيو المشاركات الطالبات إكساب عمى المشروع عمل4.

  .الرياضي النشاط ثقافة لنشر توافرىا يجب متطمبات ىناك5.



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :الدراسةتىصيات 

:يليفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة توصي الباحثات بما 

.الرياضية الثقافة لنشر الجنسين كال من الطمبة فئة إلى الموجية الرياضية بالبرامج االىتمام زيادة .1
.لديين الجسمية الطبيعة مع تتناسب التي األنشطة واختيار اإلناث بفئة تعنى خاصة رياضية برامج وجود ضرورة .2
 الرياضي النشاط ثقافة نشر في الرياضية والمبادرات المشاريع فاعمية حول ونشرىا مشابية عممية دراسات إجراء .3

.لدييم الرياضي الثقافي المخزون تحسين في منيا االستفادة وبالتاليالطمبة، لدى
.لذلك كافية إمكانات توفير خالل من الرياضية األنشطة ممارسة في فراغيم أوقات استثمار عمى الطمبةتشجيع .4
 من واالجتماعية والصحية والمعرفية النفسية األفراد حاجات تمبي التي الرياضية البرامج أىم حول دراسات إجراء .5

 الحرب آثار أن وخاصة الفمسطينية المدارس طمبة عمى الرياضية األنشطة وفوائد الرياضي النشاط قيمة معرفة خالل
.المجتمع أفراد عمى تؤثر زالت ما غزة عمى


