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 امليول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تلميذ وتلميذات الصف الثامن )غريان(

 ***أنور عبد العظيم هنيدي       

 ** محمد عبد الحفيظ النجار      

 * أحمد علي محمد بن إبراهيم         

ااملقدمة

إن التربيةةةل البدنيةةةل ملاسةةة  اتعليةةةال الاعديميةةةل ل ةةةا الةةةدرر المباةةةر تةةةي ،نميةةةل  ةةةدرال رمواهةةة  الا ميةةة    رمةةةن  

  رميةول الا مية   ةي واهة  ر،ةوههه م نحةو ،حقيةد أهةداف مس ل ميول م ررغباتهم نياطيع اناقاء أفض  ات

 . يول نقطل الار،كاز تي اتناهج الدراليل إلثارة اهامام م ر،نميل ه ه ات

( أن : الادميةة  هةةو محةور العمديةةل الاعديميةةل رمةن ذلةةا ة ب ةةي الالةةافاملة 8991ذكةر محمةةد حيةةن عة ري        

  رياألةة  لةةدوكو رعلةةج ملرهةةل ةةةدة هةة ا اليةةدو    رالتةةت ،ةةعثر تةةياتةةعثرال اتباةةةرة رغاةةر اتباةةةرةمةةن هميةةع 

الرياضةةةةيل مةةةةن حيةةةةا ألهةةةةا الةةةةاعدامل لةةةةد  ،خطةةةةين اتنةةةةاهج الدرالةةةةيل علةةةةج عوامةةةة  ماعةةةةدملة مةةةةن بي هةةةةا اتيةةةةول 

لةةةل ال شةةةا    فاةةةدفع الا ميةةة  نحةةةو ممار أنشةةةطل رياضةةةيل معينةةةل ،هاةةةر رهدانةةةو إلةةةج الانهبةةةاه إلةةةج ةالادميةةة  بةةةدعو 

 ( 811: 81  .الرياض ت رإلا بال عديو

امشكلة البحث 

رن علةةةةج ،دقةةةةان لةةةةم اعةةةةد اترؤةةةةون راتيةةةةعرلون علةةةةج منةةةةاهج التربيةةةةل البدنيةةةةل ملاسةةةة  اتعليةةةةال الاعديميةةةةل ةركةةةة  

الاعدةةةةةيم منالةةةةةبل تيةةةةةول م الا ميةةةةة  اتعدومةةةةةال فقةةةةةن   إنمةةةةةا ا،ج ةةةةةوا إلةةةةةج الاهامةةةةةا  بالا ميةةةةة   فجعدةةةةةوا منةةةةةاهج 

 .ف  رالعم  علج ظ ور  واه الكامنل  رضرررة النظر إلج طبيعل الطررغباتهم

دمشة  عةن دمت لأن : طرق الالةافاملة مةن ملرالةل اتيةول تعةدملل فالةاخ (8991ذكر أحمد زكي صالح        

 ( 1:  1  .اخدام ا تي رضع اتناهج الدراليل  رلقد ،م الالقدرال رالاوهيو اتنهت

( إلةةةج أن : ةةةةدة اتيةةةول ةممةةةن أن ،اطةةةور مةةةع اليةةةن رأن الرياضةةةل 8999ريضةةةي  محمةةةد حيةةةن أبةةةو عبيةةةل       

  ةاقةد  بةو اليةن دما  رأن مةن العةع  سدةد ميةاملةن هدةةدة عنةرعةي ،فقةد أهمياهةا كدمةا كلةر الفةرملكمجةال ن  

رمةن أهةة  ذلةةا ةجة  تنةةةيع  نشةةطل تةةي ملرب التربيةل البدنيةةل باعةةدمل اتجةةاذل التةت تيةةم  لدا ميةة  بم ارلةةل 

 ( 891:  88  .ةممن الاعرف علج ميول م الحقيقي  نشطل اتاعدملة حتى

اتنهةت رالاوهيةو الدراية ت  هيةو رمما لبد ةهبان أن اترؤان اهاموا بدرالل اتيول رالالافاملة م هةا تةي الاو       

  الا مية  بةدرب   أر معرفل اتي  الرياضة ت نحةو ممارلةل  نشةطل اتفضةدل لةدرلم يهاموا بالاوهيو الرياض ت

ع نحةةةةو   رؤةةةة لا ،امهةةةة  مشةةةةكدل البحةةةةا تةةةةي محارلةةةةل الاعةةةةرف علةةةةج ميةةةةول ، ميةةةة  العةةةة  اليةةةةا التربيةةةةل البدنيةةةةل

 .   نحو أنشطل ملرب التربيل البدنيلميول الا مي  رالاعرف علج ملرهل أنشطل ملرب التربيل البدنيل

اأهمية البحث 

 هنا  عدة ألباب ،دعو إلج الالافاملة من اتيول الرياضيل من أهم ا :  

 .اتياهمل تي إةباع رغبل الطف  .8

 .سدد  بطال الرياضيان تي العغر اتياهمل تي .1

 .اكهشاف اتوهوؤان .1
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 .تي اتنهج علج ضوء ملرالاا لضم ا من اتممن ا تراح  لعاب الرياضيل .4

 .  نحو أنشطل ملرب التربيل البدنيلرمن هنا ،اضح أهميل الاعرف علج ميول الا مي  

اأهداف البحث 

 يهدف البحا إلج الاعرف علج :  

 .ع نحو أنشطل ملرب التربيل البدنيلميول ، مي  ر،دمي ال الع  اليا  .8

 .أنشطل ملرب التربيل البدنيلع نحو ملرهل مي  ، مي  ر،دمي ال الع  اليا  .1

 تساؤالت البحث

 ه  ةوهد ميول لد  ، مي  ر،دمي ال الع  اليا ع نحو ممارلل مناةن ،رؤيل بدنيل معينل ؟ .8

 ما  ي ملرهل ميول ، مي  ر،دمي ال الع  اليا ع نحو ممارلل مناةن التربيل البدنيل ؟ .1

امصطلحات البحث 

ا :امليل

 ( 184:  81      .نشطل رياضيل معينل ،هار رهدانو "هو "الالاعدامل لد  الفرمل ةدعوه إلج الانهباه إلج أ     

ا:درجة امليل

 (81:  4  .رهل  بول أر معارضل موضوع معان "هو " مل

 إلاطار النظري والدراسات املرتبطة

ا ا:امليولا

 م ررغبةةةاتهم نحةةو نشةةةا  الحركيةةةل رات اريةةل راكهشةةةاف ميةةولتهةةدف التربيةةةل البدنيةةل إلةةةج ،نميةةل  ةةةدرال الا ميةة  

   رذلا من س ل ممارلل مناةن رياضيل مخاارة ةمي  إلهها الا مي  لاحقيد ذاتهم .رياض ت معان

( أن : هنةةا  أرةعةةل ،فيةةارال لكدمةةل اتيةةول رياعةة  كةة  ،فيةةار بطريقةةل معينةةل مةةن 8991ذكةةر لةةعد هةة ل       

   ر ي : اتيول الطرق التت ناعرف بها علج 

8.  
 
لقةول بأنةو ةحة  هة ا أر   حيا اعلر الفرمل عن ميدو أر عةد  ميدةو لية تء معةان بمجةرمل ااتيول اتعلر ع ها لغويا

  .  ر،قاب ه ه اتيول بطريقل الالاقعاءذ ةح  ذلا

 ر ي اتيول التت ،اضح عن طريد أنواع ال شا  أر العم  ال ي ةقو  بو الفرمل . اتيول الظاهرة .1

نوع الهالا من اتيول فهت تشةبو الاسابةارال اتوضةوعيل ر،فةر  تةي هة ه الافتراضةال أن الفةرمل إذا كةان أما ال .1

 
 
 .بها ر،كون معدوما،و ع ها رافيل لدةو اتي  نحو ناحيل معينل فإنو لوف ةكون عاتا

 ع هةا ل اتيول الحعريل رناعرف عدهها بطريقل مشابهل لطريقل الالاقعاء التت ،هبع تةي اتيةول اتعلةر  .4
 
  رأن غويةا

كةةة  لةةةعال تةةةي القاتمةةةل التةةةةت ،خالةةةر اتيةةةول ةكةةةون لنةةةةوع إلاهابةةةل عديةةةو ملرهةةةل معينةةةةل رذ ،كةةةون ملرهةةةل الفةةةرمل علةةةةج 

الاسابةار  ةةي مجمةةوع ملرها،ةةو ان الاسابةةارال الحعةةريل تعطةةي نمةةن مةةن اتيةةول اتاعةةدملة لدفةةرمل رذ تعطةةي ملرهةةل 

 ( 511: 5  .راحدة ،بان اتي  تي ناحيل معينل

اتعريف امليل

ةعور ةعاح  انهباه الفرمل راهامامو بموضوع مةا رهةو تةي هةوهره ا،جةاه (  بأنو "8911عرفاو ل ار بدةر       

 ( 91: 1  ."از بتركاز الانهباه بموضوع معان أر تي ميدان ساصنفس ت ةام
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انشةطل  نهبةاه الاعدامل لد  الفرمل ةةدعوه ل( اتي  الرياض ت بأنو "8911ري  كما عرفو محمد حين ع       

  لفةةرمل نحةةو ممارلةةل ال شةةا  الرياضةة ت"  كمةةا ألهةةا مةةن الةةدرافع ال امةةل التةةت ،ةةدفع ارياضةةيل معينةةل ،هاةةر رهدانةةو

رأةار ك لا بأنو لدةنا العدةد من  لباب التت ،دعونا إلج ضرررة الاهامةا  بةاتيول الرياضةيل لدشةباب رالتةت 

 يل إلاةجابيل اتوهوملة لد  الشباب رذلا عن طريد :،أتي تي مقدماها ،نميل اتيول لألنشطل الرياض

 غرب ميول رياضيل هدةدة ،هيم بأهمياها رفاعدياها . -

 الاخدا  اتيول لألنشطل الرياضيل إلثارة اهاما  الشباب باللرامج الرياضيل . -

 الةةةةةاخدا  اتيةةةةةول لألنشةةةةةطل الرياضةةةةةيل كولةةةةةيدل لانميةةةةةل الع  ةةةةةال بةةةةةان الشةةةةةباب ر يامل،ةةةةةو عةةةةةن طريةةةةةد معرفةةةةةل -

 (891: 81القياملال تيول الشباب رمحارلل إةباع ا . 

هامةةةا   أر تةةةي ا،جةةةاه ذاتةةةي موضةةةوعي ةامهةةة  تةةةي الا ( بأنةةةو "8915ل رمحمةةةد حيةةةن عدةةةوي  رعرفةةةو لةةةعد هةةة      

أر الا،حةةةةةامل بةةةةةان العقةةةةة  الةةةةةواعي  ا  ةامهةةةةة  تةةةةةي الانهبةةةةةاه رالار،بةةةةةا   أر هةةةةةو فمةةةةةرة أر اهامةةةةةحالةةةةةل ،اضةةةةةمن إلاملرا 

 أر ميةامرر ةد ةكةون هة ا رإلاحياب الةواعي   
 
 رملاتمةا

 
خةاص   كمةا ةركة  علةج حة  الالةاط ع الالا،جةاه مع اةا

   رياضح من ه ا الاعري  ما ةلي :بالنخص رال ي ،حدمله الخلرة"

 .النخص  د ،ولد لدةو الاعدامل معاناتي  ا،جاه ةكون فيو  -

 .معاناتي  هو ا،جاه لد  النخص ةبدي فيو انهباه بمحض الاسايار نحو ش تء  -

بكونو فريد  هو ا،جاه بأن ش تء ما أر حاملثو ما ل ا ملذلو ساصل لد  النخص ،عثر فيو بإحياب ةاماز عاملة -

 .رؤما ذ ةممن ،حديدو

 .قو  بو إلانيان نحو ،حقيد أهدافوهو إحياب لار ةعاح  ال شا  ال ي ة -

 (19: 9  .اجهو ا،جاه ل ندماج تي أي نشا  بمجرمل ات اةا التت ، اج عن ه ا الاندم

 تطوير امليول الرياضية 

 سةةة1111ذكةةةر أحمةةةد أمةةةان فةةةوزي  
 
 م حوظةةةا

 
 ل مراحةةة  الحيةةةاة اتخادفةةةل ( أن : اتيةةةول الرياضةةةيل ،اطةةةور ،طةةةورا

قلةي رالانفعةالي رالاهامةاعي همةا : عامة  النمةو الحركةي رالعه ا الاطور علةج عةامدان ألالةيان   رياو   لدفرمل

  ريممن ، خةيص اتيةول ن إمكانيال تياعد علج ه ا الاطور رما ةاوفر بها م  رياضيل  رعام  البيئيل اللدفرمل

 الرياضيل تي مرحدل الطفولل الولطى فيما ةلي : 

 .ب التت ،هنال  مع ،فماره الخيالياتي  إلج ألعاب العيد راتطارملة رال رر  .8

 .قال الفرملةل التت ،امي ى مع رغباواتي  إلج اتياب .1

 8  .لداعام  مع أ رانةو مةن نفة  العمةر الةماعيل بالمرة حيا اشعر من س ل ا الالاعداملاتي  إلج  لعاب  .1

:11) 

اوألانشطة الرياضيةامليول 

  رلم هةةةا ،اكةةةون عةةةن الرياضةةةيل ذ ، شةةةأ مةةةن ،دقةةةاء نفيةةة ا( أن : اتيةةةول 8999ذكةةةر محمةةةد حيةةةن أبةةةو عبيةةةو       

عةن طريةد الاوهيةو  بهةال النا،جةل عةن اتيةول الرياضةيلاتنتةي   ر،ةعثر لفرملطريد الافاع  مةع العةالم اتحةين بةا

  ري ب ي علج مدرب التربيل البدنيل مراعاة الاممال اتي  الادقائي العرض ت نحو الرياضل عن التربوي اتنظم

  رأن اعمةة  علةةج غدةةد الةةداترة أمةةا  اتةةعثرال اليةةدبيل أر راءال ،رؤويةةل نفيةةيل هاملفةةل مناظمةةلطريةةد ا،خةةاذ إهةة

 (  89: 88      . وتها الاأثارةلقد  من أن ة
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 خصائص امليول الرياضية 

 : نشطل الرياضيل لو عدة سعاتص م ها( أن : اتي  نحو  8999ذكر محمد حين أبو عبيل       

  رهةةةة ا العةةةةدمل لرياضةةةةيل التةةةةت ةميةةةة  إلههةةةةا إلانيةةةةانحةةةةةم اتيةةةة  الرياضةةةة ت : ريقعةةةةد بةةةةو عةةةةدمل أنةةةةواع  نشةةةةطل ا .8

 تراحةةةةة 
 
 ةكةةةةةون مجةةةةةاذل  نشةةةةةطل الرياضةةةةةيل لةةةةةالنمةةةةةو ةخادةةةةة  طبقةةةةةا

 
ديهم ماعةةةةةدملة عمةةةةة    فةةةةةاتراهقون مةةةةةه 

  عةةةض الا ميةةة  ةميدةةةون إلةةةج ممارلةةةل  عةةةض أنةةةواع  نشةةةطل الرياضةةةيل اتخادفةةةل الا ميةةة  العةةةغار
 
  نجةةةد مةةةه 

 .مارلل اتناةن الرياضيل بوهو عا رالبعض آلاسر ةمي  إلج م

  فنجةد ضةع مهاةر ذهامامةو رانهباهةو الخةاصن ةاجةو مية  الفةرمل نحةو ر ا،جةاه اتية  لدرياضةل : ريقعةد بةو هةو أ .1

لةةج ةدههةةا كةةرة اليةةدل   ثةةةم أن  عةةض  فةةرامل ةكةةون نةةوع الرياضةةل اتفضةةدل لةةديهم مهةة  كةةةرة القةةد  تةةي اتر،بةةل  ر 

 .رعلج حي  البيئل رالعمر رالهقافل  ار من فرمل إلج آسر رمن مكان آلسر  ره ا التر،ي  ةاغاليباحل

يةةة  الرياضةةة ت : ،مهةةة  القةةةوة أر ةةةةدة اتيةةة  معيةةةار أر مقيةةةاب لداقيةةةيم رعمةةةد ركمةةةال الانشةةةغال  يةةة تء أر  ةةةوة ات .1

موضع معان ةع  مياو  الشدة ما بان الحماب اتداه  حتى الاتيا  بالضع  ال ي ذ ةعثر علج اليةدو  

 تةي اتدةنةل  191لةج ععن  وة اتي   8991رتي الالافااء عن  وة اتي  الرياضيل ال ي أهراه ميددر لنل 
 
طفة 

  رنيةبل مةةن %88.11رالبنةةال  %11البنةةان كةانوا اتاحميةان لدرياضةةل مةن  أن  حيةةا أرتةحت الناةةاتج ليلةزةج

 لدرياضةةمةةن البنةةال %91.9مةةن البنةةان ر %91.8ةميدةةون إلةةج الرياضةةيل 
 
مةةن البنةةان  %1.11ل   بينمةةا   ةة  مةةي 

  رالةةةة ةن مةةةةن البنةةةةال %1.5مةةةةن البنةةةةان ر %8.18  ر ةةةةد كانةةةةت الةةةة ةن ذ ةميدةةةةون إلةةةةج الرياضةةةةل %88.1رلدبنةةةةال 

 (898: 88  .ن البنان رنف  ال يبل لد  البنالم 1.5ةرفضون الرياضل 

ااملظاهر الرئيسية للميول 

كةان مةن    رتةالةج اتية  علةج أنةو مةر،بن بالحاهةال( أنةو ةجة  أن ةنظةر إ8999ذكةر عمةامل الةدةن إلةماعي        

الواه  علج الا مي  أن ةنمت حاها،و الةيدةل ذاتها فإن اتي  إلج كرة القد  أر كرة اليةدل رالةوالةل أر أي 

 
 
  كةةة لا ةحاةةةاج الطفةةة  إلةةةج معرفةةةل  ةةةد ،ةةةر،بن بمهةةة  هةةة ا النمةةةو الةيةةةدي نةةةوع مةةةن اتناةةةةن اتر،بطةةةل بهةةةا مةةةه 

 كيةةة  ةاع
 
ن أنةةةواع اتناةةةةن اتر،بطةةةل بةةةالم   رالقةةةراءة   رنهيجةةةل لةةة لا فةةةإامةةة  مةةةع أنةةةدامله رمةةةن أكلةةةر منةةةو لةةةنا

 (451: 1  .ألها  ي ميول ،ر،بن بحاهال الطف رالماابل ات تمل تياو  الطف  

ااملحاور ألاساسية لدراسة امليول الرياضية

 اتد  ال منت : من اتيول ما ةماد تي حياة الفرمل حتى اياغرق أغد  مراح  حيا،و.  .8

 لشةةةةدتها ر وتهةةةةاميةةةةول الشةةةةدة : تعنةةةةت ،ر،يةةةة   .1
 
  فنجةةةةد أن هنةةةةا  فةةةةررق ملاسةةةة  الفةةةةرمل مةةةةن حيةةةةا كةةةة  فةةةةرمل ،بعةةةةا

،فضةةي  ميةة  علةةج ميةة  آسةةر مهةةال ذلةةا  ةةد ةكةةون لةةد  الفةةرمل ميةة  لألنشةةطل الرياضةةيل أ ةةو  رأةةةد مةةن ميدةةو 

،اةةةأثر لدقةةراءة ر،هنةةةوع اتيةةةول بهنةةةوع اتوضةةةوعال ف نةةةا  اتيةةةول  ملبيةةل رالعدميةةةل رالفنيةةةل رالرياضةةةيل رمةةةع ذلةةةا 

 (199 111: 9   .ول بالعدةد من العوام اتي

( أن : الادميةةة  الةةة ي ةميةةة  نحةةةو نشةةةا  رياضةةة ت ةاعةةة  بإ بالةةةو علةةةج تعدةةةم هةةة ا 8911رذكةةةرل لةةة ار بةةةدةر       

ال شةا   يةةرعل رالةاعدامله لاطةةوير ر،حيةةان ميةاواه تةةي هةة ا ال شةا  الةة ي ةفضةة  أن ةكةون تيةةول الا ميةة  

هةةو ال شةةا  اتةةدرب ةنفةةررن إلةةج أهةةداف ملرالةةاهم رنشةةاط م كأهةةداف موضةةع الاسابةةار تةةي اتةةوامل الدرالةةيل رأر 

شخعةةيل ل ةةم ر،عةةب  عمديةةل الةةاعدم ألةةرع رأبقةةى أثةةر ريةةعملي عةةد  مراعةةاة ميةةول الا ميةة  فيمةةا ةاعدمونةةو إلةةةج 

 (419: 9.  ما بان رضا اتدرب رإةباع ميول متشهت اهاماماتهم 



  م52/25/5122-52      م     الرياض ي والبدني طريق للتنمية والسلا النشاط-تحث شعار –املؤتمر العلمي الدولي ألاول لكلية التربية البدنية 

 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   591 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

ع هةةا رلييةةت كمةةا ةاعةةورها ل الا ميةة  كمةةا اعلةةررن ( بةةأن : ميةةو 8918رذكةةر محمةةد عيسةة ى عبةةد اتوهةةومل       

  ريجةة  علةةج اتةةدرب أن ةاعةةرف علةةج ميةةول الا ميةة  الحقيقيةةل رلييةةت ميةةول م الطارتةةل التةةت ،حبةةو اتدرلةةون 

بمجةةةةرمل العهةةةةور علةةةةج مةةةةا اغفد ةةةةا مةةةةن حمةةةةاب رلداعةةةةرف علةةةةج ميةةةةول م الحقيقيةةةةل ةقةةةةو  اتةةةةدرب باوهيةةةةو ، ميةةةة ه 

قيقةةي رالبعةةد عمةةا ةاوهمونةةو مةةن ميةةول طارتةةل طاتةةا ةبةةان صةةعوؤاها رالةةاحالل رإرةةةاملهم نحةةو معرفةةل اتيةة  الح

إةةةباع ا رعةةةد  هةةةدراها رفاتةةدتها بال يةةةبل ل ةةةم رنجةةةاح اتةةدرب تةةةي عمديةةةل الاوهيةةةو اتنهةةت لدا ميةةة  ةةةةا خص تةةةي 

،حدةةةةد مجموعةةةل ال شةةةةاطال اتنالةةةبل كمحاةةةو  اتةةةةنهج ر،ةةةدرر تةةةي نفةةةة  الو ةةةت حةةةول ميةةةةول صةةةالل ل ةةةا  يمةةةةل 

 (   188: 84  .النمو الفرملي رالةماعي لدا مي  من حيا مياهماها تي ،حقيد ،رؤويل

ادرس التربية البدنية وأهميته في تطوير الشخصية

( أنةةةةةو مةةةةةن سةةةةة ل ملرب التربيةةةةةل البدنيةةةةةل ةجةةةةة  الاأكيةةةةةد علةةةةةج ،نميةةةةةل 8995أةةةةةةار محمةةةةةد حيةةةةةن أبةةةةةو عبيةةةةةل       

 اليمال النخعيل الااليل :

لاعديمةةةةال اتةةةةدرب رإهةةةةراءال لةةةةار ال شةةةةا  ةاطدةةةة  ،نميةةةةل النظةةةةا  لةةةةواء ملاسةةةة   النظةةةةا  : إن إ،بةةةةاع الا ميةةةة  .8

 .واحدة أ  بان اتجموعال اتخادفلاتجموعل ال

  رإن ن ةكونةةوا نشةةطان رلةةديهم الالةةاعداملال شةةا  : إن ممارلةةل ملرب التربيةةل البدنيةةل ةاطدةة  مةةن الا ميةة  أ .1

ال الحركيةةةةل بةةةةدرب رالقةةةةدرة لانفيةةةة  الواهبةةةة  فال بدنيةةةةل مهةةةة  اليةةةةرعل  رالرةةةةةا لهةةةة ا ال شةةةةا  ةةةةةر،بن بعةةةة

 . التربيل البدنيل

لةةةةيما تةةةةي مباريةةةةال ال شةةةةا    رذ رارال العةةةةعبل تةةةةي اتوا ةةةة  الحالةةةةملالنةةةةةاعل : إن القةةةةدرة علةةةةج ا،خةةةةاذ القةةةة .1

 .از ما هو مطدوب تي الو ت اتنال   رال شا  الخارجي ةاطد  ،وافر لمل النةاعل إلنجالداسلي

: إن  يةا  الا مية  بةأملاء الواهبةال الحركيةل تةي ملرب التربيةل البدنيةل ملرن ر ية  إحياب  وي املاء الواهة   .4

 .ن ،صحيحو علج كافل مجاذل الحياةسارجي ةبعا فههم إلاحياب بنمو الضمار ال ي ةمم

الهقةةةةةل بةةةةةالنف  : مةةةةةن أهةةةةةم اليةةةةةمال النخعةةةةةيل التةةةةةت ةجةةةةة  أن ةاماةةةةةع بهةةةةةا الا ميةةةةة  مةةةةةن سةةةةة ل ،واهةةةةةدهم تةةةةةي  .5

هم  املرين علج   رالتت ،جعد م ، مي  راثقان من إمكانياتبالنف  تي اتوا   الاهاماعيلقل اتدرلل لمل اله

 .اتنافيل رإلابداع

اعيةةةةةةل  حيةةةةةةا ةكةةةةةةون الاعةةةةةةارن ،نميةةةةةةل ررح الةماعةةةةةةل : إن العمةةةةةة  الةمةةةةةةاعي ةممةةةةةةن م حظاةةةةةةو تةةةةةةي  لعةةةةةةاب الةم .9

 
 
 .ماعل من أهم مقومال العم  الناجح  رإن إلاحياب بالاعارن مع الةمطدوؤا

الاهامةةةةا  بالصةةةةحل النفيةةةةيل رسدةةةةد مةةةة اج إةجةةةةاةي تةةةةي الحيةةةةاة : إن ممارلةةةةل ملرب التربيةةةةل البدنيةةةةل ،حةةةةت معدةةةةم  .9

 لةةةة
 
  رلةةةة لا فةةةةإن ديهم ا،جاهةةةةال إةجابيةةةةل نحةةةةو الحيةةةةاةمافةةةةا   فةةةةد ةهةةةةي  لدا ميةةةة  أن ةنمةةةةو ماةةةةوافقان نفيةةةةيا

 نحو الحياة اتدرليل ممارلل اتناةن الرياضيل ملرن إهبار تي مناخ ايومله اترح لوف ةخدد 
 
 هيدا

 
انطباعا

 (   848-811: 81  .اعد الا مي  تي الاحعي  الدراي تتي

 الدراسات السابقة 

ا( .25( )2821. دراسة محمد حسن علوي )2    

 اتيول الرياضيل لا مي  ر،دمي ال اتدارب إلاعداملةل رالهانويل. موضوع الدرالل : ملرالل

 . ال اتدارب إلاعداملةل رالهانويلاتيول الرياضيل لا مي  ر،دمي: الاعرف علج  هدف الدرالل
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( 8118( ،دمي  باترحدل الهانويل  8951( ،دمي  ر،دمي ة  9498اةامدت عينل البحا علج   : عينل الدرالل

 .( ،دمي ة باترحدل إلاعداملةل8111( ،دمي ة باترحدل الهانويل  8581باترحدل إلاعداملةل  

 .اتنهج الوصفي بألدوؤو اتيحي :منهج الدرالل 

 .لاخد  الالابيان اتفاوح ال هاةلأملاة الدرالل : ا

 .ال ي  اتئويل لعدمل الاسايارال إلاهراءال إلاحعاتيل :

 : نااتج الدرالل 

كرة  -ة الطاترة كر  -. ميول ، مي  اترحدل الهانويل رإلاعداملةل كانت كالاالي : كرة القد  8

 .اليباحل -اليدل 

 .كرة اليد -اليباحل  –كرة اليدل  -. ميول ، مي  اترحدل الهانويل كانت كالاالي : كرة الطاترة 1

 -كرة اليدل   -الةمباز  –. ميول ،دمي ال اترحدل إلاعداملةل كانت كالاالي : كرة الطاترة 1

 .ألعاب القو  

ا.(1( )5112الهادي الشيباني خليفة )دراسة  .5

ر،دمي ال العفان الخام   حو أنشطل ملرب التربيل البدنيل لد  ، مي موضوع الدرالل : اتيول ن

 . رالياملب

 هدف الدرالل : يهدف البحا إلج الاعرف علج : 

 . ميول ، مي  ر،دمي ال الع  الخام  رالياملب نحو أنشطل ملرب التربيل البدنيل .8

 .التربيل البدنيلب نحو أنشطل ملرب . ملرهل مي  ، مي  ر،دمي ال الع  الخام  راليامل1

 ر 181عدمل  عينل الدرالل : اةامدت عينل البحا علج 
 
من  %85.84  بوا ع ( ،دمي ة119( ،دمي ا

 114دمل  اتناظمان بالدرالل بالع  الخام  رع
 
من ، مي   %85.18ع ( ،دمي ة بوا 119  ر ( ،دمي ا

 .  حيا ،م اسايارهم بالطريقل العشواتيل البييطلالفع  الياملب

 .لدوؤو اتيحي لاحقيد أهداف البحالدرالل : الاخد  الباحا اتنهج الوصفي بأمنهج ا

   .امل الداربأملاة الدرالل : اسابار اتيول اتعور نحو اتناةن الرياضيل من إعد

 .يبل اتئويل لعدمل مرال الامرارالإلاهراءال إلاحعاتيل : ،م الاخدا  ال  .8

 .دةد ملرهال اتي  لدمناةن البدنيل،ح .1

 .ال نحو ك  نشا  بدني  عدمل العور(حدةد ال ي  اتئويل لدامرار ،م ، .1

 .حدملل ملرهال اتي  .4

ألفرل النااتج إلج أن اتناةن الرياضيل التت ةفضد ا ، مي  ر،دمي ال العفان الخام   نااتج الدرالل :

تي التر،ي  كرة  كانت علج النحو الاالي : اليباحل  ثم الدفاع عن  النف   ثم كرة الطارلل  ةدههارالياملب 

رالياملب كانت كالاالي :    أما اتناةن الرياضيل التت ةفضد ا ، مي  العفان الخام اتضرب   ثم الةمباز

  تي حان كانت اتناةن رالدفاع عن النف   ركرة اتضرب  ركرة الطارلل  ثم كرة القد   اليباحل

  لي : اليباحل  رالدفاع عن النف ت كالااالرياضيل التت ،فضد ا ،دمي ال العفان الخام  رالياملب كان

 .    ثم الةمبازالل  ركرة اتضربركرة الط
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االتعليق على الدراسات السابقة :

ةاضح من عر  الدرالاان اليابقاان أن ميول الا مي  نحو اتناةن الرياضيل ،خاد  باسا ف      

الدرالال اليابقل تي اسايار أملاة الدرالل   ر د الافامل الباحا من    رؤاسا ف اترحدل العمريلالة

ل نحو اتناةن   رك لا إلاهراءال إلاحعاتيل رطريقل  ياب اتيو اتنهج اتياخد  لددرالل الحاليلر 

 . الرياضيل

اإجراءات البحث 

  منهج البحث :

 .لدوؤو اتيحي لاحقيد أهداف البحااتنهج الوصفي بأ ون الاخد  الباحه

ا مجتمع البحث :

 ر،دمي ة بالع  ا811مجامع البحا من   ةاكون 
 
 .ليا ع تي أرةع مدارب تي أبو زيان( ،دمي ا

اعينة البحث :

 ر 41بوا ةةع  ( ،دميةة  ر،دميةة ة 15اةةةامدت عينةةل البحةةا علةةج عةةدمل  
 
ارهم   حيةةا ،ةةم اسايةة( ،دميةة ة19( ،دميةة ا

 .ب  رةع،وصي  العينل حي  اتدار   رالةدرل الاالي ةوتح بالطريقل العشواتيل البييطل

ا22ن= ( توصيف عينة البحث من تلميذ وتلميذات الصف السابع 2جدول )

 املدارس اسم املنطقة
 الصف السابع

 املجموع
 تلميذات تلميذ

 11 22 22 ة داء أبو زيان زيان أبو 

 52 22 21 إبراهيم الطاهر زيان أبو 

 22 2 2 الاحرير زيان أبو 

 25 1 2 النعر زيان أبو 

 22 12 12 1 املجموع

اأداة البحث :

  ر د ،م (8 مرفد  (1115  اسابار اتيول اتعور نحو اتناةن الرياضيل من إعدامل  ال املي الشيباني سديفل

 ،قنينو حي  اترحدل العمريل  عد عرضو علج اتحممان.

ا : الدراسة ألاساسية

 -1         باوزيةةةةةةةةع الةةةةةةةةامارة الالةةةةةةةةابيان علةةةةةةةةج اتةةةةةةةةدارب  رةةةةةةةةةع بفتةةةةةةةةرة زمنيةةةةةةةةل أرةعةةةةةةةةل أةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةن ون  ةةةةةةةةا  البةةةةةةةةاحه

4/9/1181) . 

ا ا: إلاجراءات إلاحصائية

 .يبل اتئويل لعدمل مرال الامرارال. ،م الاخدا  ال 8

 .دةد ملرهال اتي  لدمناةن البدنيل. ،ح1
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 .بدنيئويل لدامرارال نحو ك  نشا  . ،م ،حدةد ال ي  ات1

 . حدملل ملرهال اتي  كاآلتي :4

ا( انسب التكرارات ودرجة امليل املقابلة لها 5جدول )

 درجة امليل  التكرارات  %

 ذ مي   فأقل  2 

 مي  منخفض 2 - 6

 مي  ماولن  22 –ا8

 مي  مر،فع  فأكثر  25 

 : عرض النتائج 
ً
اأوال

( عدد الاختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية لدى تلميذ وتلميذات الصف السابع  1جدول )

ا( 22)ن =

 الترتيب التكرارات  املناشط  م

  رل  26 اليباحل 2

 الهاني  62 الدفاع عن النف  5

 الهالا 21 المرة الطاترة 1

 الرا ع  22 كرة القد  1

 الخام  21 كرة اليدل 2

 الياملب 12 كرة اتضرب 6

 اليا ع  11 كرة الطارلل 2

 اليا ع 11 كرة اليد 2

 الهامن 15 الةمباز 8

 الاالع 11 الةوملر 21

 العاةر 12 الررمل 21

 الحاملي عشر 12 الوث  العالي 22

 الهاني عشر 12 القرص 25

 الهالا عشر  52 الةدل 21

 الرا ع عشر 55 الوث  الطوي  21

  628 املجموع
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( أن اتناةةةةن الرياضةةةيل التةةةت ةفضةةةد ا ، ميةةة  ر،دميةةة ال العةةة  اليةةةا ع كانةةةت علةةةج 4ةاضةةةح مةةةن هةةةدرل       

دفاع عةةةن الةةةنف  تةةةي التر،يةةة  الهةةةاني    ثةةةم الةةة(99ل  رعةةةدمل ،مراراتهةةةا  النحةةةو الاةةةالي : اليةةةباحل تةةةي التر،يةةة   ر 

ع كةةرة   ةدههةةا تةةي التر،يةة  الرا ةة(54رعةةدمل ،مراراتهةةا  المةةرة الطةةاترة تةةي التر،يةة  الهالةةا    ثةةم (98رعةةدمل ،مراراتهةةا  

.  51  رعدمل ،مراراتها  ثم كرة اليدل تي التر،ي  الخام   (58القد  رعدمل ،مراراتها  
 
 ( ،مرارا

( النسب املئوية للختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تلميذ 1جدول )

 ( 22وتلميذات الصف السابع )ن =

 درجة امليل % املناشط  م

 منخفض 2.21 كرة القد   2

 منخفض 2.22 كرة اليدل  5

 منخفض 2.28 المرة الطاترة  1

 منخفض 6.62 كرة اليد  1

 ذ مي  2.62 الررمل 2

 منخفض 6.12 الةمباز 6

 ذ مي  1.21 رمي القرص 2

 ذ مي  1.28 ملفع الةدل  2

 ذ مي  2.18 الوث  العالي  8

 ذ مي  1.11 الوث  الطوي   21

 منخفض 2.21 كرة اتضرب 22

 منخفض 6.62 كرة الطارلل  25

 ماولن 22.21 اليباحل  21

 ماولن 8.52 الدفاع عن النف   21

 منخفض 6.26 الةوملر 22

  211.11 املجموع

ا

( أن ملرهةةةةةل اتيةةةةة  نحةةةةةو اتناةةةةةةن الرياضةةةةةيل لةةةةةد  ، ميةةةةة  ر،دميةةةةة ال العةةةةة  اليةةةةةا ع 4ةهبةةةةةان مةةةةةن هةةةةةدرل       

از ركةةةرة   رمةةنخفض تةةةي كةةرة القةةد  راليةةدل رالطةةاترة راليةةد رالةمبةةولةةن تةةي اليةةباحل رالةةدفاع عةةن الةةنف ما

 .رالوث  العالي رالطوي ملفع الةدل   رذ ةوهد مي  نحو الررمل ررمي القرص ر اتضرب رالطارلل رالةوملر
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ا( 2جدول )

 (12عدد الاختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية لدى تلميذ الصف السابع )ن=

 الترتيب التكرارات  املناشط  م

  رل  11 كرة القد  2

 الهاني 12 اليباحل 5

 الهالا 16 الدفاع عن النف  1

 الرا ع  11 الةوملر 1

 الخام  52 كرة اتضرب 2

 الياملب 55 كرة اليدل 6

 الياملب  55 كرة الطارلل 2

 اليا ع 52 الةمباز 2

 اليا ع 52 المرة الطاترة 8

 اليا ع 52 الررمل 21

 الهامن 28 كرة اليد 22

 الاالع 26 الةدل 25

 العاةر 21 الوث  العالي 21

 الحاملي عشر 2 القرص 21

 الحاملي عشر 2 الوث  الطوي  22

  112 املجموع

 

الاةةالي : القةةد  تةةي ( أن اتناةةةن الرياضةةيل التةةت ةفضةةد ا ، ميةة  العةة  اليةةا ع كانةةت ك5ةهبةةان مةةن هةةدرل       

يةةةة    رالةةةةةوملر تةةةةي التر،دفاع عةةةةن الةةةةنف  تةةةةي التر،يةةةة  الهالةةةةا  رالةةةةالتر،يةةةة   رل  راليةةةةباحل تةةةةي التر،يةةةة  الهةةةةاني

 . ثم كرة اتضرب تي التر،ي  الخام   الرا ع
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ا(6) جدولا

النسب املئوية للختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تلميذ الصف السابع  

ا(12)ن =

 

 درجة امليل % املناشط  م

 مي  مر،فع 25.62 كرة القد  2

 مي  ماولن 22.22 اليباحل 5

 مي  ماولن 21.12 الدفاع عن النف  1

 مي  منخفض 2.61 الةوملر 1

 مي  منخفض 2.51 اتضربكرة  2

 مي  منخفض 6.11 كرة اليدل 6

 مي  منخفض 6.11 كرة الطارلل 2

 مي  منخفض 6.12 الةمباز 2

 مي  منخفض 6.12 المرة الطاترة 8

 مي  منخفض 6.12 الررمل 21

 مي  منخفض 2.51 كرة اليد 22

 ذ مي  1.62 الةدل 25

 ذ مي  1.21 الوث  العالي 21

 ذ مي  5.11 القرص 21

 ذ مي  5.11 الوث  الطوي  22

  211.11 املجموع

 

اةةالي : كةةرة ( أن ملرهةةل اتيةة  نحةةو اتناةةةن الرياضةةيل لا ميةة  العةة  اليةةا ع كانةةت كال9ةاضةةح مةةن هةةدرل       

  رملرهل مي  منخفض نحو ليباحل رالدفاع عن النف   رملرهل مي  ماولن نحو االقد  ملرهل مي  مر،فع

رعةةةد   رة الطةةةاترة  رالةةةررمل  ركةةةرة اليةةةد   رالةمبةةةاز  رالمةةةضةةةرب  ركةةةرة اليةةةدل  ركةةةرة الطارلةةةلالةةةةوملر  ركةةةرة ات

 . الةدل  رالوث  العالي  رالقرص  رالوث  الطوي  رهومل مي  نحو 
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ا(2جدول )

ا(12عدد اختيارات )التكرارات( وترتيب املناشط الرياضية لدى تلميذات الصف السابع )ن = 

 الترتيب التكرارات  املناشط  م

  رل  12 اليباحل 2

 الهاني 11 المرة الطاترة 5

 الهالا 52 كرة اليدل 1

 الرا ع  52 كرة اليد 1

 الرا ع 52 الدفاع عن النف  2

 الخام  51 القرص 6

 الياملب 55 الوث  العالي 2

 الياملب 55 كرة اتضرب 2

 الياملب 55 كرة الطارلل 8

 اليا ع 52 الةمباز 21

 الهامن 26 الررمل 22

 الاالع 21 الوث  الطوي  25

 العاةر 21 الةوملر 21

 الحاملي عشر 8 الةدل 21

 الهاني عشر 2 كرة القد  22

  125 املجموع

 

اةالي : اليةباحل ( أن اتناةن الرياضيل التت ،فضد ا ،دمي ال الع  اليا ع كانت كال9ةظ ر من هدرل       

دفاع عةةن   ركةةرة اليةةد رالةةالتر،يةة  الهةةاني  ركةةرة اليةةدل تةةي التر،يةة  الهالةةا المةةرة الطةةاترة تةةي  ر تةةي التر،يةة   رل 

 . بينما احا  التر،ي  الخام  القرص  النف  تي التر،ي  الرا ع
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ا(2جدول )

الصف  املئوية للختيارات )التكرارات( ودرجة امليل نحو املناشط الرياضية لدى تلميذاتالنسب  

 (12السابع )ن =

 

 درجة امليل % املناشط  م

 مي  ماولن 22.52 اليباحل 2

 مي  ماولن 21.22 المرة الطاترة 5

 مي  منخفض 2.82 كرة اليدل 1

 مي  منخفض 2.12 كرة اليد 1

 مي  منخفض 2.12 الدفاع عن النف  2

 مي  منخفض 2.12 القرص 6

 مي  منخفض 2.12 الوث  العالي 2

 مي  منخفض 2.12 كرة اتضرب 2

 مي  منخفض 2.12 الطارللكرة  8

 مي  منخفض 6.21 الةمباز 21

 ذ مي  2.25 الررمل 22

 ذ مي  1.12 الوث  الطوي  25

 ذ مي  1.51 الةوملر 21

 ذ مي  5.22 الةدل 21

 ذ مي  5.51 كرة القد  22

  211.11 املجموع

 

( أن ملرهةل اتيةة  نحةةو اتناةةةن الرياضةيل التةةت ،فضةةد ا ،دمية ال العةة  اليةةا ع كانةةت 1ةظ ةر مةةن هةةدرل       

  مةا هنةا  مية  مةنخفض نحةو كةرة اليةدل  بينل رالمرة الطاترة ملرهل مية  ماولةنعلج النحو الاالي : اليباح

الااليةةةةل : الةةةةررمل   نشةةةةطل    رذ ةوهةةةةد ميةةةة  نحةةةةو لعةةةةالي  رالوثةةةة  اليةةةةد  رالةةةةدفاع عةةةةن الةةةةنف   رالقةةةةرصركةةةةرة ا

 . رالوث  الطوي   رالةوملر  رالةدل  ركرة القد 

 : مناقشة النتائج 
ً
اثانيا

امناقشة التساؤل ألاول الذي مفاده :     
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اهل يوجد ميول لدى تلميذ وتلميذات الصف السابع نحو ممارسة مناشط التربية البدنية ؟

رهومل ميول لد  ، مي  ر،دمي ال الع  اليا ع نحو اتناةن الرياضيل  (2،  6،  1)،بان من الةدارل      

  رهة ا اشةار إلةج أن الا مية  رالادمية ال يل : اليباحل  رالدفاع عن النف   ركرة القد   رالمرة الطةاترةآلا،

  حيةةةا ذكةةةر ألةةةامل كامةةة  يةةةللةةديهم ميةةةول راتةةةحل نحةةةو ،دةةةا اتناةةةةن تةةةا ،اماةةةع بةةةو مةةةن فواتةةةد  ةةةحيل ر،رريح

( أن : رياضةةل اليةةباحل ،اماةةز بألهةةا أحةةد  نشةةطل الرياضةةيل التةةت ةممةةن 8995،ةة  رإبةةراهيم عبةةد رؤةةو سديفةةل  را

 اها تي اتراح  العمريل اتخادفلممارل
 
  رلي  من الضررري أن ،مارب بالقوة رالعن  الد ةن ةظ ران أحيانةا

ان مةةةن   ر ساء  أر كولةةةيدل لدترفيةةةوارلةةة ا كولةةةيدل لدراحةةةل رالالةةةتر تةةةي اتنافيةةةال رإنمةةةا ةممةةةن لدنةةةخص أن ةم

  ر،ةةدس  تمارلةان العةاملال الصةحيل اليةديمل  كمةا ،مية  ارالفواتةد الاهاماعيةل  فواتةدها : الديا ةل البدنيةل

 (41: 1  . اليعاملة لدنف  ر،هار اترح راليررر

ممارلةةةهها الةيةةةم  ( إلةةةج أن : مةةةن فواتةةةد الةةةدفاع عةةةن الةةةنف  ألهةةةا ،ميةةة 8911كمةةةا نةةةوه فةةةا    بركةةةال       

ال عةةة  اليةةةعاملة مةةةن    كمةةةا ،ضةةةفي علةةةجاليةةةديم اتانالةةةد  ر،ميةةة  ال عةةة   ةةةوة ات حظةةةل  رلةةةرعل البديهةةةل

 علةةج هةةراء الحركةةال
 
رملع أي هةةةو  مفةةاجد ررمله علةةج سعةةمو  ر،مهةة    رمةةن ه ةةل أسةةر  ،جعةة  اتمةةارب  ةةاملرا

 (  41: 1  .هياب النجاح  عد الفش   راكتي حيا،نا النجاح رالفش 

 .البحا  د أهاب علج الهياؤل  رل رؤ لا ةكون 

امناقشة التساؤل الثاني الذي مفاده :

اما هي درجة ميل تلميذ وتلميذات الصف السابع نحو ممارسة مناشط التربية البدنية ؟

  لةةد  ، ميةة  العةة  اليةةا ع ساصةةلأن ملرهةةل اتيةة  مر،فعةةل تةةي كةةرة القةةد   (2،  6،  1)،بةةان مةةن هةةدارل      

  عابارهةةا لعبةةل ةةةعبيل رالةةعل النطةةاقع ذلةةا تيةةول الةة كور أكإلاةةر مةةن إلانةةا  نحةةو ممارلةةل كةةرة القةةد  باريرهةة

 .رالدفاع عن النف   ركرة الطاترة  هل اتي  ماولطل تي نشا  اليباحلبينما ملر 

ذلةا ريشتر  الا مي  رالادمي ال بدرهل اتي  نحو نشةا  اليةباحل رغةم أن اتدةنةل غاةر لةاحديل ر ةد ةرهةع 

 ةميدةون إلةةج تعدةم ممارلةةل 
 
لدرغبةل رحةبهم لةةاعدم اليةباحل رأثبةةت البحةا أن أطفةةال اتةدن غاةةر اليةاحديل أةضةةا

  .اليباحل

 ل حركةةةةةةل ( أن : الطفةةةةةة  تةةةةةةي هةةةةةة ه اترحدةةةةةةل العم8911حيةةةةةةا ذكةةةةةةر محمةةةةةةد حيةةةةةةن عةةةةةة ري   
 
ريةةةةةةل ةكةةةةةةون ماعطشةةةةةةا

تنةةةعو علةةج ممارلةةل   رأن ظةةررف البيئةةل التةةت اعيشةة ا الطفةة  رمةةا ةةةر،بن بهةةا مةةن مهاةةرال رمنبهةةال رال شةةا 

 81  .اتناةةةن الرياضةةيل  إذا نجةةد أطفةةال اتنةةاطد اليةةاحديل ةميدةةون إلةةج ممارلةةل اليةةباحل ألةةوان معينةةل مةةن

:11 ) 

ع الباحةةةةا ذلةةةةا تاطدبةةةةال بينمةةةةا ةميةةةة  الا ميةةةة  إلةةةةج نشةةةةا  الةةةةدفاع عةةةةن الةةةةنف  أكإلاةةةةر مةةةةن الادميةةةة ال ريرهةةةة   

ال شا  لعنعري القوة رالاحم  الد ان ةاماع بهما ال كور أكإلار من إلانا  بينمةا ،مية  الادمية ال إلةج نشةا  

المةةةةرة الطةةةةاترة أكإلاةةةةر مةةةةةن الا ميةةةة  باعابةةةةار هةةةة ا ال شةةةةةا  مماةةةةع رلةةةة   اتنةةةةال رياماشةةةةة ى مةةةةع  ةةةةدراتهن  رهنةةةةةا  

  كرة الانخفا  تي  عض اتناةن رأع ه
 
 .كرة اتضرب  يدل  ركرة اليدا نيبل

ا.رؤ لا ةكون البحا  د أهاب علج الهياؤل الهاني

االاستنتاجات 
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اةةةةةالي : اتناةةةةةن الرياضةةةةيل التةةةةت ةفضةةةةد ا ، ميةةةة  ر،دميةةةة ال العةةةةةفان الخةةةةام  راليةةةةاملب كانةةةةت علةةةةج النحةةةةو ال .8

ية  الهالةا  ةدههةا تي التر،  ثم كرة الطارلل دفاع عن النف  تي التر،ي  الهاني  ثم الاليباحل تي التر،ي   رل 

 .تي التر،ي  كرة اتضرب  ثم الةمباز تي التر،ي  الخام 

  االي : اليباحل تي التر،ي   رل اتناةن الرياضيل التت ةفضد ا ، مي  العفان الخام  رالياملب كانت كال .1

ثةم   تةي التر،ية  الرا ةع   ركةرة الطارلةلدفاع عن النف  تي التر،ي  الهاني  ركةرة اتضةرب تةي التر،ية  الهالةارال

 .كرة القد  تي التر،ي  الخام 

اةةةالي : اليةةةباحل تةةةي التر،يةةة  اتناةةةةن الرياضةةةيل التةةةت ،فضةةةد ا ،دميةةة ال العةةةفان الخةةةام  راليةةةاملب كانةةةت كال .1

دفاع عةةةةن الةةةةنف  تةةةةي التر،يةةةة  الهةةةةاني  ركةةةةرة الطالةةةةل تةةةةي التر،يةةةة  الهالةةةةا  ركةةةةرة اتضةةةةرب تةةةةي التر،يةةةة    رالةةةة رل 

 . مباز تي التر،ي      الخام م الة  ثالرا ع

دفاع   رالةةاةةالي : اليةةباحل تةةي التر،يةة   رل اتناةةةن الرياضةةيل التةةت ةفضةةد ا ، ميةة  العةة  الخةةام  كانةةت كال .4

  ركةرة الطارلةل عن النف  تي التر،ي  الهاني  ركرة اتضرب تي التر،ي  الهالا  ركرة الطالل تةي التر،ية  الرا ةع

 . تي التر،ي  الخام

: كةةرة الطارلةةل تةةي التر،يةة   الرياضةةيل التةةت ،فضةةد ا ،دميةة ال العةة  الخةةام  كانةةت علةةج النحةةو الاةةالياتناةةةن  .5

  دفاع عن النف  تي التر،ية  الهالةا  ركةرة اتضةرب تةي التر،ية  الرا ةع  رال رل  راليباحل تي التر،ي  الهاني

 . ريأتي الةمباز تي التر،ي  الخام 

  اةالي : اليةباحل تةي التر،ية   رل مي  الع  الياملب كانةت علةج النحةو الاتناةن الرياضيل التت ةفضد ا ،   .9

ركةرة   دفاع عن النف  تي التر،ي  الهاني  ركرة القد  تي التر،ي  الهالةا  ركةرة اتضةرب تةي التر،ية  الرا ةعرال

 .  الطارلل تي التر،ي  الخام 

اةةةالي : اليةةةةباحل تةةةي التر،يةةةة  لنحةةةةو الاتناةةةةن الرياضةةةةيل التةةةت ،فضةةةةد ا ،دميةةة ال العةةةة  اليةةةاملب كانةةةةت علةةةج ا .9

ركةةرة الطارلةةل تةةي التر،يةة  الهالةةا  رالةمبةةاز تةةي التر،يةة  الرا ةةع    دفاع عةةن الةةنف  تةةي التر،يةة  الهةةاني  رالةة رل 

 .  ركرة اتضرب تي التر،ي  الخام 

فاع ليةةةاملب مر،فعةةل تةةةي الةةةدملرهةةل اتيةةة  نحةةو اتناةةةةن الرياضةةيل لةةةد  ، ميةةة  ر،دميةة ال العةةةفان الخةةام  را .1

  رذ ةوهةةةةد ميةةةة  نحةةةةو كةةةةرة اليةةةةدل  ركةةةةرة اليةةةةد  رال ةةةةوكي  رماولةةةةن تةةةةي اليةةةةباحل ركةةةةرة الطارلةةةةل  عةةةةن الةةةةنف 

  .  رالوث  الطوي رالةمباز  رالوث  العالي

ملرهةةةةل اتيةةةةة  نحةةةةةو اتناةةةةةةن الرياضةةةةةيل لةةةةةد  ، ميةةةةة  العةةةةةفان الخةةةةةام  راليةةةةةاملب كانةةةةةت كالاةةةةةالي : ملرهةةةةةل ميةةةةة   .9

ثةةةم ملرهةةةل ميةةة  مةةةنخفض نحةةةو كةةةرة القةةةد   رالةمبةةةاز  ررمةةةي   نحةةةو اليةةةباحل ن رالةةةدفاع عةةةن الةةةنف  مر،فعةةةل

ةمةةةن هنةةا  ميةةة  نحةةةو المةةةرة الطةةاترة  ركةةةرة اليةةةد  رال ةةةوكي     ركةةةرة الطارلةةل  بينمةةةا لةةةمالقةةرص  ركةةةرة اتضةةةرب

 .رملفع الةدل  رالوث  العالي  رالوث  الطوي 

  العةةفان الخةةام  راليةةاملب كانةةت علةةج النحةةو الاةةالي : اليةةباحل ملرهةةل اتيةة  نحةةو اتناةةةن الرياضةةيل لا ميةة .81

رملرهةل مية  ماولةن نحةو كةرة الطارلةل  رملرهةل مية  مةنخفض نحةو   الدفاع عن الةنف  ملرهةل مية  مر،فعةلر 

ال ةوكي    ر كرة القد   رالةمباز  ررمي القرص  ركرة اتضرب  رعد  رهومل مي  نحو كرة اليةدل  ركةرة اليةد

 . العالي  رالوث  الطوي  رملفع الةدل  رالوث 

ملرهةةل اتيةة  نحةةو اتناةةةن الرياضةةيل التةةت ةفضةةد ا ، ميةة  العةة  الخةةام  كانةةت علةةج النحةةو الاةةالي : اليةةباحل  .88

ة القةةةد   رالةمبةةةاز  ررمةةةةي   كةةةر رالةةةدفاع عةةةن الةةةنف  ملرهةةةل ميةةة  مر،فةةةع  كةةةرة اتضةةةرب ملرهةةةل ميةةة  ماولةةةطل
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ةةن الرياضةيل الااليةل : كةرة د  رهةومل مية  تةي اتنا  بينما ،بةان عةطارلل ملرهل مي  منخفضل  ركرة الالقرص

 .  اليدل  ركرة اليد  رال وكي  رملفع الةدل  رالوث  العالي  رالوث   الطوي

  رالةدفاع عةن خةام  كانةت كالاةالي : كةرة الطارلةلملرهل اتي  نحو اتناةن الرياضيل لد  ،دمي ال الع  ال .81

  بينمةا ذ مي القرص  ركةرة اتضةرب ملرهةل مية  مةنخفض  مر،فع  رالةمباز  رر   راليباحل ملرهل ميلنف ا

دل  رالمةةرة الطةةاترة  ركةةرة اليةةد  رال ةةوكي    ركةةرة اليةةةةةن الرياضةةيل الااليةةل : كةةرة القةةد ةوهةةد ميةة  نحةةو اتنا

 . رملفع الةدل  رالوث  العالي  رالوث  الطوي 

رالةدفاع ملرهل اتي  نحو اتناةن الرياضةيل لةد  ، مية  العة  اليةاملب كانةت علةج النحةو الاةالي : اليةباحل  .81

القرص  ركرة اتضرب  ركرة الطارلل ملرهل مية    ررمي عن النف  ملرهل مي  مر،فع  كرة القد   رالةمباز

الطةةةةاترة  ركةةةةرة  اليةةةةد   لمةةةةرة  راةةةةةن الرياضةةةةيل الااليةةةةل : كةةةةرة اليةةةةدل  بينمةةةةا لةةةةم ةظ ةةةةر ميةةةة  تةةةةي اتنامةةةةنخفض

 . رال وكي  رملفع الةدل  رالوث  العالي  رالوث  الطوي 

رالةةةدفاع عةةةن     اليةةةاملب كانةةةت كالاةةالي : اليةةةباحلملرهةةل اتيةةة  نحةةةو اتناةةةن الرياضةةةيل لةةةد  ،دميةةة ال العةة .84

يةةة  ل ملرهةةةل م  ركةةةرة الطارلةةةالةةةنف  ملرهةةةل ميةةة  مر،فةةةع  كةةةرة القةةةد   رالةمبةةةاز  ررمةةةي القةةةرص  ركةةةرة اتضةةةرب

ةةةةةةن الرياضةةةةةيل الااليةةةةةل : كةةةةةرة اليةةةةةدل  رالمةةةةةرة الطةةةةةاترة  ركةةةةةرة اليةةةةةد    بينمةةةةةا لةةةةةم ةظ ةةةةةر ميةةةةة  تةةةةةي اتنامةةةةةنخفض

 .رال وكي  رملفع الةدل  رالوث  العالي  رالوث  الطوي 

 : التوصيات 
ً
اثانيا

الاعابةار نااتج ةا ماا عل البحو  علج ميول الا مي  تي مرحدل الاعديم اتاولن باتةدن اتخادفةل مةع  سة  تةي  .8

 .التربيل البدنيل تي ه ه اترحدل عند ،طوير مناهج

العمة  علةج ،ةةوفار إلامكانيةال اتاملةةةل اتر،بطةل بهنفيةة  اتناةةن الرياضةةيل التةت ل ةةا ملرهةل ميةةول راتةحل رملرهةةل  .1

 .رالياملب بمرحدل الاعديم  لاي ت ميول عاليل لد  ، مي  العفان الخام 

 .الا مي  عند رضع اللرنامجميول  ضرررة الاعامامل علج .1

  .العم  علج ،جميع عدة مدارب تي مع،مرال تعديميل محدملة تمارلل رياضل اليباحل .4

زيةةاملة الةةوعي لةةد  القةةاتمان علةةةج إعةةدامل اللةةرامج الانفي ةةةل ت هةةاج التربيةةةل البدنيةةل بأهميةةل أسةة  الاعابةةار بميةةةول  .5

 .لالا مي  رالادمي ال نحو اتناةن الرياضي

 .  ، مي  مراح  الاعديم اتخادفلإعدامل اسابارال اتيول نحو اتناةن الرياضيل لدالاهاما  ب .9
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 املراجع 

اتفةةاهيم رالاطبيقةةال  ملار اتعةةارف   –  الرياضةة ت مبةةاملع عدةةم الةةنف ( :5111أحمددد أمددون فددو ي ) .2

 . القاهرة

ممابةةل ال هضةةل   العاةةةرةطبعةةل    العدةةم الةةنف  التربةةوي  الةةة ء  رل  ( :2825أحمددد   ددي صددا   ) .5

 . اتعريل  القاهرة

اتيول نحو أنشطل ملرب التربيل البدنيل لد  ، مية  ر،دمية ال  ( :5112الشيباني خليفة ) يالهاد .1

التربيةةةةةل البدنيةةةةةل  هامعةةةةةل    كديةةةةةلليةةةةةاملب  رلةةةةةالل ماهيةةةةةاار غاةةةةةر م شةةةةةورةالعةةةةةفان الخةةةةةام  را

 .طرابد 

دةةم  عةةض ( علةةج تع81-88 لةن  ل لا ميةةة اتيةةول الرياضةةيملرالةةل أثةةر  ( :2822سدامي إبددراهيم نصددر ) .1

ياضةةةيل لدبنةةةان    كديةةةل التربيةةةل الر ميةةةابقال اتيةةةدان راتضةةةمار  رلةةةالل ماهيةةةاار  غاةةةر م شةةةورة

 .هامعل إلالمندريل

 .م النف   ملار اتعارف  القاهرةاترهع تي عد ( :2865سعد جلل ) .2

ا.   القاهرةرف  ملار اتعاالرياض تعدم النف  التربوي  ( :2822دددددددددد ومحمد حسن علوي ) .6

ا.   القاهرةالبدنيل  ملار اتعارفمناهج التربيل  ( :2821سهور بدير ) .2

ا.   القاهرة  ملار ال هضل العرؤيلكي  نرةي أطفالنا ( :2862عماد الدين إسماعيل ) .2

ا.   القاهرةر اتعارفملا   ل  النفييل لدنمو  الطبعل الهانيل ( :2822فؤاد البهي السيد ) .8

ا.  القاهرةالهانيل  ملار اتعارف  الطبعل اتنهج تي عدم النف  ( :2822محمد حسن أبو عبيه ) .21

 .ياض ت  ملار اتعارف  إلالمندريلاتنهج تي عدم النف  الر  ( :2822دد )ددددددددددددد .22

تعةةةارف  ملار ا  لةةةيكولوهيل الاةةةدري  راتنافيةةةال  الطبعةةةل الهانيةةةل ( :2821محمدددد حسدددن عدددلوي ) .25

ا.القاهرة

 .   لرياض ت  ملار اتعارف   القاهرةمدس  تي عدم النف  ا ( :2882دددددددددد )             .21

ا.   ملار ال هضل العرؤيل  القاهرةعدم النف  التربوي  ( :2822محمد عيس ى عبد املوجود ) .21
 


