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دور األنشطة الرياضية المدرسية في إكساب القيم التربوية لدى طالب المرحمة اإلعدادية من وجهة نظر 
 مشرفي ومعممي التربية الرياضية
 أ.م.د/ أحمد عبدالدايم الوزير *

 –كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة  –أستاذ مساعد دكتور بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  *
 جامعة حلوان

 المقدمة ومشكمة البحث:
يظهلر لنلا بلين الحلين وااللر القليم اللمقيلة واةجتماعيلة و يمر العالم اليوم بالتطور الهائل  

والجماليللة عللن طريللل وسللائ  اإلعللالم ووسللائ  اةتوللا  السللريعة والمتطللورة والتلل  ير المتبللاين لهللذ  
لمواجهللة ومراكللز القللدرة والقللوة  للي التمسلل  القلليم عمللف الوللرد وة يلتمللى أحللد عمللف أن أ للم دعللائم ا

 (.2بالقيم )
وتعتبللر دراسللة القلليم إحللدى مرتكللزات العمميللة التربويللة  بلل   للي مللن أ للم أ للدافها ووظائوهللا 
حيث تسعف إلف ت كيد  النسلل القيملي اإليجلابي وحلذى القليم السلالبة التلي تعلول حركلة التنميلة أو 

تربيلة يظهلرون الطلالب القلادرون والمشلاركون والملؤ رون تقيد الطاقات  وأن القلائمين عملف أملور ال
في حركة التنمية دال  المجتمع  المتم مة في القيم اللمقيلة واةجتماعيلة والجماليلة  والتحملي بلالقيم 
يشللك  شلوللية قويللة لاليللة مللن الوللراعات النوسللية كمللا تحقللل تكاملل  الوللرد واتللزان سللموك  وقدرتلل  

والتلللوازن بلللين مولللالح   ومولللالف المجتملللع وتوضلللي  المولللمحة  عملللف مقاوملللة القللليم ال،يرمر وبلللة 
 (.  7العامة عمف اللاوة ) 

كما تهدى منا ج التربية الرياضية إلف تحقيل القدر األكبر من أ داى التربية العاملة بملا 
يناسب لوائص وسمات المرحمة السنية  ومما ةشل  فيل  أن األنشلطة الرياضلية المدرسلية تمعلب 

ي تحقيل أ داى التربية فهي من العوام  المؤ رة التي تساعد عملف تحقيلل الم ل  العميلا دورًا  امًا ف
 (. 28( ) 22لمدولة وتسا م في تحقيل رسالة المجتمع )

( ) زينلللب عملللر   2024( ) سلللالم سلللويدان 2002ويلشلللللير كلللللل  ملللللللن )محملللود عولللمت 
عمللف أن محتللوى المللنهج مللن (  2025( ) محمللد ز مللو    مكللارم أبللو  رجللة  2025 للادة جللال  

اللطلللوات الهاملللة لتحقيلللل أ لللداى الملللنهج والمحتلللوى الجيلللد لملللنهج التربيلللة الرياضلللية يسلللاعد عملللف 
( ) 6( )7( )20اكتساب القيم التربوية  وأن حاجات الطالب تشبع أيضًا من لال   ذا المحتوى.)

28) 
ة وولريحة وملن  لذ  وتحتوي المنا ج الحالية في مجلا  التربيلة الرياضلية عملف قليم محلدد

القلليم مللا  لللو  يللر معمللن ة تظهلللر إة فللي الوكللر اللللذي يسللتند إليلل  الملللنهج  أو فيمللا يسللتلدم ملللن 
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أساليب تدريسية أو مواد تعميمية مواحبة لممنهج من جانلب المعملم و لذا يعنلي أن محتلوى منلا ج 
ملللًا وفعلللاًة فلللي إكسلللاب التربيلللة الرياضلللية ومشلللرفيها ومعمميهلللا ب سلللاليبهم التدريسلللية يمعبلللون دورًا  ا

 (. 27وتنمية القيم المر وبة ) 
ولذا فإن األنشطة الرياضية المدرسية تقوم بدور كبير و ام في نق  القيم التربوية 
باعتبار ا الوسيمة األولف التي عن طريقها تحقل المؤسسات التعميمية أ دافها من لال  إطار من 

 ي أيضا تعم  عمف لمل القيم وتطوير ا لدى الطالب  الموا يم المنظمة والمرتبطة فيما بينها  و 
مما يؤدي إلف استمرار ونمو شلوياتهم اإلنسانية وتكاممها وتوجيهها لوالف الورد والمجتمع 

(20 ) 
وتعد األنشطة الرياضية المدرسية الملتموة إحدى المنا ج الدراسية والتي تم   جانبًا  املًا 

تهللتم بإكسللاب القلليم بحكللم طبيعتهللا وأ للدافها وباعتبار للا مللادة  فللي العمميللة التربويللة بالمدرسللة و للي
دراسية تشار  في العممية التعميميلة  فالتربيلة الرياضلية دراسلة لمطبيعلة البشلرية فلي مواقلى متعلددة 
ولللذا فهللي مللن المللواد التللي تسللاعد الطللالب عمللف فهللم أنوسللهم والمجتمللع الللذي يعيشللون فيلل  وقيملل  

 (.  2022العميا )
( إلللللف أن األنشللللطة الرياضللللية المدرسللللية تعللللد مللللن أقللللوى  2002حمللللد البيمللللي ويشللللير )م

المؤ رات في شلولية الطلالب وسلموكهم فهلي تقلدم ملن للال  معملم التربيلة الرياضلية اللذي يعتبلر 
من أ لم الشلوليات الملؤ رة فلي سلمو  الطلالب  ويتشلك  الطاللب طبقلًا لي لر اللذي يحلللد لللل  معملم 

 (29األنللشللطللة الرياضيللة الملللدرسلللية . ) التربية الرياضية بجانب
( ) زينلب عملر   لادة 2024( ) سالم سلويدان  2022فللقللد أكللد كلل  مللن )امين اللولي  
( عمللف أن المعمللم يعللد الللركن  2025( ) محمللد ز مللو   مكللارم أبللو  رجللة  2998, 2025جللال  

الرياضلللية ملللن أ لللم الشلوللليات التربويلللة  اةساسلللي فلللي كللل  المواقلللى التعميميلللة وأن معملللم التربيلللة
بالمدرسلة كملا أنل  يعتبلر وسلليطًا بلين السلمو  المتواجلد والسللمو  المطملوب ت،ييلر  للدى الطالللب وأن 

 (28( )6( )7( )4دور  ي تي من لال  بث القيم الملتموة ألنها عممية مستمرة وليست مؤقتة.)
يللللة الرياضللللية بالمؤسسللللات ويالحللللظ أن الدراسللللات والبحللللوث التللللي تمللللت فللللي مجللللا  الترب

التعميميللة الملتموللة ظمللت لسللنوات طويمللة وة تللزا  تهللتم بالجانللب البللدني والمهللاري سللوا  مللن جانللب 
المحتللوى الللذي يقللدم لمطللالب أو مللن لللال  األسللاليب التدريسللية التللي يسللتلدمها المعممللين   كمللا 

داني  لللم ظهلللرت نتلللائج انولللب اة تملللام عملللف الجلللانبين  المهلللاري  والمعرفلللي وأ وللل  الجانلللب الوجللل
الدراسللات والبحللوث ضللرورة اة تمللام بدراسللة الجانللب الوجللداني بكلل  مللا يشللمم  مللن قلليم واتجا للات 
حتلللف يكلللون لملللادة التربيلللة الرياضلللية المدرسلللية وتدريسلللها دورًا أوسلللع وأشلللم  ملللن مجلللرد اة تملللام 

بللين الجوانللب المهاريللة بالجانللب البللدني والمهللاري فقللط  وبللالر م مللن ذللل  فللال يللزا  التللوازن موقللودًا 
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 (. 28والمعرفية والوجدانية ) 
( ) ب ينة 2022( ) السيد عبد الرحمن   2026وتويد الدراسات التي قام بها )احمد جابر 

( تواعد نسبة اةنحراى والجنوح بين األحداث وظهور أنماط السمو   ير السلوي  2990فاض  
يلة وللرل قواعلد النظلام والنظافلة  وشليوع ألولاظ  يلر كاإلدمان واةعتدا   التسيب  األنانية والعدوان

وعلللدم األمانلللة وعلللدم تحمللل  المسلللئولية  وأولللبف  نلللا  لملللط بلللين الالئلللل و يلللر   مقبوللللة اجتماعيلللاً 
الالئلل  حتلف ولار اةنحلراى طابعلًا يتسلم بلالعنى والتحلدي لمعلادات والتقاليلد والسلموكيات اللمقيللة 

أزملللة فللللي أسللللاليب تنشلللئة الطللللالب اجتماعيللللًا ودينيللللًا  والقلللوانين اةجتماعيللللة بمللللا يعبلللر عللللن وجللللود
 (5( )3( )2ولمقيًا.)

ونظرًا أل مية الدور التربوي لينشطة الرياضية المدرسية في إكساب وتنمية القليم التربويلة 
لللدى الطللالب فللي المراحلل  التعميميللة  فقللد قللام عللدة بللاح ون بدراسللات ملتللللمولللللة تللنللاولللللت مللوضللللوع 

لم فللي مللجللللا  مللللواد الللعللمللللوم التربويللة المتنوعللة كدراسللة ) محمللد ز مللو   سللعودي عبللد الظللا ر القلليللل
( ) محملود عوللمت  2994( ) محملد السلمنودي 2002( ) محملد ز ملو   ماجلدة ولابر 2995
( وقللد أظهللرت  للذ  البحللوث والدراسللات 2999( ) وفللا  المللاحي  2002( ) محمللد البيمللي  2002

لمنللا ج الدراسللية ومللا يقللوم بلل  معمللم التربيللة الرياضللية أ نللا  التللدريس ومللن لللال  أ ميللة محتللوى ا
األنشللطة الرياضللية المدرسللية فللي إكسللاب وتنميللة القلليم اإليجابيللة لللدى الطللالب  كمللا أظهللرت  للذ  
الدراسلللات أن التعلللرى عملللف أ لللداى منلللا ج التربيلللة الرياضلللية ملللن قبللل  مشلللرفي ومعمملللي التربيلللة 

عض القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية فلي مراحل  التعمليم الملتمولة يسلتحل الرياضية في تنمية ب
اة تمام والدراسة والبحث نظرًا أل مية  ذ  القليم لمطلالب واللدور اللذي تمعبل  التربيلة الرياضلية فلي 

 (22( )29( )20( )25( )27( )26تنمية  ذ  القيم.)
لمتعللللرى عمللللف دور األنشللللطة  لللللذل  رأى الباحللللث أنلللل  مللللن الضللللروري إجللللرا   للللذا البحللللث

الرياضلللية المدرسلللية فلللي اكسلللاب القللليم التربويلللة للللدى طلللالب المرحملللة اةعداديلللة ملللن وجهلللة نظلللر 
مشرفي ومعممي التربية البدنية بمدارس القا رة والجيزة  وما تقدم  األنشطة الرياضية المدرسية من 

دى إلقللا  الضللو  عمللف مللدى مللا قلليم لمقيللة واجتماعيللة وجماليللة لطللالب  للذ  المرحمللة التعميميللة  بهلل
يالقيلللل  الجانللللب الوجللللداني مللللن رعايللللة وا تمللللام أو الكشللللى عمللللا يوولللل  بللللين األنشللللطة الرياضللللية 
المدرسية عمف تحقيل أ دافها الوجدانية  وذل  من لال  الوقوى عمف نقاط القوة وتدعيمها ونقلاط 

وللللالحها حتللللف يمكللللن تللللدعيم األنشللللطة الرياضللللية المدرسللللية بللللالقيم  المر وبللللة لطللللالب الضللللعى واه
المرحمللة اإلعداديللة  ولاوللة أن الطالللب فللي  للذ  المرحمللة يتلل  ر بجميللع المت،يللرات المحيطللة بللل   
 والتي تتر  آ ارًا ملتموة عمف قيم  واتجا ات  وأن  يم   المجا  اللوب الذي تنمو في   ذ  القيم.

 أ مية البحث والحاجة إلي :
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والجمالية الالزمة لهم بما يتمشف ملع حاجلاتهم  إكساب الطالب القيم اللمقية واةجتماعية  .2
 في المرحمة اةعدادية.

إبراز أ مية القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية والتي تعتبر إحدى الركلائز األساسلية فلي   .2
 ت قيى وتكوين طالب المرحمة اةعدادية وتحديد اتجا اتهم في المستقب .

د وضلع األنشلطة الرياضلية المدرسلية لطلالب يلدم مشرفي ومعمملي التربيلة الرياضلية عنل  .3
 المراح  التعميمية بما يتمشف مع األ داى القومية واةجتماعية.

يوضلللف لجميلللع معمملللي التربيلللة الرياضلللية بملللدارس المراحللل  التعميميلللة دور لللم فلللي تحقيلللل   .4
 أ للداى الجللز  اللللاص بللالقيم اللمقيللة واةجتماعيللة والجماليللة فللي األنشللطة الرياضللية المدرسللية

 فضاًل عما يم مون  من قدوة والحة أمام الطالب.
معرفة نواحي القوة والضعى في األنشطة الرياضية المدرسية لطالب المرحمة اةعدادية   .5

حتف يمكن تنمية اإليجابيات ومعالجة السمبيات من أج  إلراج أنشطة رياضية مدرسية تشبع 
 حاجات الطالب وتساعد م عمف النمو المتكام  المتزن.

يمهد الطريل أمام الباح ين بدراسة القيم في مراح  التعميم الملتموة وعالقتها بمت،يرات   .6
 األنشطة الرياضية  وطريقة توعيمها واأل داى اإلستراتيجية لمتعميم.

 أ داى البحث :
 يهدى البحث التعرى عمف:

داديللة مللن القلليم اللمقيللة واةجتماعيللة والجماليللة التللي يمكللن إكسللابها لطللالب المرحمللة اإلع .2
 وجهة نظر مشرفي ومعممي التربية الرياضية بمدارس القا رة والجيزة.

مدى توافر القيم اللمقية واةجتماعيلة والجماليلة فلي األنشلطة الرياضلية المدرسلية لطلالب  .2
 المرحمة اإلعدادية من وجهة نظر مشرفي ومعممي التربية الرياضية بمدارس القا رة والجيزة.

  تساؤةت البحث :
 او  الباحث من لال   ذا البحث اإلجابة عمف التساؤلين التاليين:يح
ما القيم اللمقيلة واةجتماعيلة والجماليلة التلي يمكلن إكسلابها لطلالب المرحملة اإلعداديلة ملن  .2

 وجهة نظر مشرفي ومعممي التربية الرياضية بمدارس القا رة والجيزة ؟
ة في األنشطة الرياضية المدرسلية لطلالب ما مدى توافر القيم اللمقية واةجتماعية والجمالي .2

 المرحمة اإلعدادية من وجهة نظر مشرفي ومعممي التربية الرياضية بمدارس القا رة والجيزة ؟ 
 موطمحات البحث :

 للي مجموعللة مللن اللبللرات والمواقللى التعميميللة التللي  :األنشطط ا الرييةططيا المدر ططيا  -
لارجلليللللًا تللحللللت إشللللراى مللعللممللللي التربيللة الرياضللية توفر للا المؤسسللة التعميميللة لطالبهللا دالميللًا ولل
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 (.28بقود تواعمهم مع  ذ  اللبرات ) 
 للي األحكللام التللي يوللدر ا الوللرد بالتووللي  أو عللدم التووللي  لمموضللوعات أو  القططيم   -

 ( .2األشيا  وذل  في ضو  تقييم  لهذ  الموضوعات أو األشيا  ) 
لقواعد والم   العميا لمورد وتدفع  إلف السلمو  بطريقلة  ي مجموعة من ا القيم الخمقيا   -

 ( .3لاوة ويتحدد سموك  في ضوئها ) 
ويقود بها ا تمام الطالب وميم  إلف  ير  من زمالئ  وحرو  عمف محبتهم  القيم االجتميعيا   -

 ( .5والتعاطى معهم والمي  إلف مساعدتهم ) 
ميللل  أ نلللا  ت ديلللة األعملللا  أو األنشلللطة , إدرا  الولللرد تلللذول كللل  ملللا  لللو ج القطططيم الجميليطططا   -

 (. 23ومحاولة تحقيل التناسل والنظام والنظافة ولمل جو  ادئ إلف حد ما أ نا  عمم  ) 
 

 الدراسات السابقة :
 أوة : الدراسات العربية :

بعنللوان لالقلليم البيئيللة لللدى طللالب مرحمللة التعملليم  (3122درا ططا ال ططيد عبططد الططرحمن ال ططيد   -
قتها بدور التربية الرياضية في لدمة المجتمعل استهدفت الدراسلة التعلرى عملف األساسي وعال

القيم البيئية لدى طالب مرحمة التعميم اةساسي  اسلتلدم الباحلث الملنهج الوولوي  واشلتممت 
( تمميذ  وكان أ م نتائج الدراسة   أن النشلاط اللدالمي لل  دور كبيلر 900عينة البحث عمف )
يئية اةجتماعية بين التالميلذ  وكملا تشلير إللف أ ميلة دور النشلاط الللارجي في تنمية القيم الب

فلللي تنميلللة القللليم التعاونيللللة والمشلللاركة الوجدانيلللة ملللن لللللال  المعسلللكرات والكشلللافة واسللللتلدام 
الطبيعللة الجماليللة مللن شللواطت ورحللالت ترفيهيللة و ير للا مللن األنشللطة اللارجيللة  وأنلل  توجللد 

  المناسلللب لمقللليم البيئيلللة وتوفر لللا للللدى طلللالب الولللى األو  فلللرول داللللة إحولللائيا فلللي التم يللل
 (3وكمما تقدم التمميذ الف مرحمة دراسية أعمف قمت  ذ  القيم .)

بعنوان ل القيم األلالقية لمرياضيين و ير الرياضيين  (3119درا ا أحمد إ ميعيل فراج   -
قية لدى الرياضيين و ير بالمرحمة اإلعدادية ل استهدفت الدراسة الترتيب القيمي لمقيم األلال

الرياضيين لطالب المرحمة اإلعدادية   وكذل  التعرى عمف الورول بين الطالب الرياضيين 
و ير الرياضيين لهذ  المرحمة  استلدم الباحث المنهج الوووي  وطبقت الدراسة عمف عينة 

 484) ( وال،ير رياضيين  420( طالب حيث بمغ عدد الطالب الرياضيين )  904بم،ت ) 
(  ومن أ م النتائج التوو  إلف وضع ترتيب لمقيم األلالقية  كما أظهرت النتائج وجود 
فرول ذات دةلة إحوائية في معظم القيم بين الطالب الرياضيين و ير الرياضيين لوالف 

 (2الطالب الرياضيين. )
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لرياضية بعنوان لدور محتوى منا ج التربية ا(  3117درا ا  محمد عبد النبي نيصف    -
ومعمميها في إكساب بعض القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية لطالب مرحمة ال انوي العام 
ببعض محافظات جمهورية مور العربيةل و دفها القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية التي 

ة  يمكن إكسابها لطالب مرحمة ال انوي العام  ومدى توافر ا في محتوى منهج التربية الرياضي
ومدى إسهام معمم التربية الرياضية أ نا  التدريس في إكساب  ذ  القيم وكان منهجها وووي 

( معممًا تم مالحظة السمو  الوعمي لهم أ نا  التدريس ببعض محافظات  70والعينة بم،ت ) 
جمهورية مور العربية بمدارس البنين وكانت األدوات اةستبيان و بطاقة مالحظة المعمم 

ريس التربية الرياضية بمرحمة ال انوي العام من توميم الباحث وبينت النتائج وجود أ نا  تد
بعض القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية بنسبة ضعيوة في محتوى منهج التربية الرياضية 
بمرحمة ال انوي العام  وأن  ذا المحتوى يوجد ب  قوور في بعض  ذ  القيم  وتوزيع القيم 

 .(24هج توجد بنسب  ير متكافئة. )الموجودة بالمن
بعنوان ل القيم األلالقية لمتالميذ الرياضيين بالمرحمة  (3117درا ا مح ن رمةين عمي     -

اإلعدادية بمحافظة الجيزة ل استهدفت الدراسة بنا  مقياس لمقيم اللمقية لتالميذ المرحمة 
لتالميذ الرياضيين و ير اإلعدادية بمحافظة الجيزة  وكذل  التعرى عمف الورول بين ا

(  50( تمميذ بموجب )  200الرياضيين لهذ  المرحمة  وطبقت الدراسة عمف عينة بم،ت ) 
( تمميذ يمارسون األنشطة الرياضية   ومن أ م  50تمميذ ةيمارسون أي نشاط رياضي  و ) 

ا أظهرت النتائج النتائج التوو  إلف بنا  مقياس لمقيم اللمقية لتالميذ المرحمة اإلعدادية  كم
وجود فرول ذات دةلة إحوائية في معظم القيم بين التالميذ الرياضيين و ير الرياضيين 

(.20) 
(  بعنوان لدور محتوى منهج التربية الرياضية في 2005)درا ا  معت ال يد قيعود   -

لتعميمية اكتساب بعض القيم اللمقية واةجتماعية لتالميذ المرحمة اةبتدائية بإدارة بنها ا
بمحافظة القميوبيةل الهدى منها التعرى عمف القيم اللمقية واةجتماعية التي يمكن إكسابها 
لتالميذ المرحمة اةبتدائية وقد استلدم فيها المنهج الوووي والعينة استطالعية مكونة من ) 

دية ( تمميذ لعم  المعامالت اإلحوائية عمف اةستمارات قيد البحث  عينة أساسية عم 20
( تمميذ من ملتمى المدارس التابعة لإلدارة التعميمية بحيث تبدأ من  290مكونة من ) 

( تمميذ في ك  وى  38الوى األو  اةبتدائي حتف الوى اللامس اةبتدائي بواقع ) 
وقد استلدم اةستبيان وأوضحت النتائج أن القيم اللمقية واةجتماعية أساس منهجي في 

الرياضية لممرحمة اةبتدائية حيث أن  توجد فرول دالة إحوائيًا لهذ  محتوى منهج التربية 
 (8القيم لتالميذ المرحمة اةبتدائية. )
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بعنوان لمدى إسهام أنشطة التربية الرياضية  ( 3112درا ا محمود عصمت احمد      -
إلف المنهجية في تنمية المهارات اةجتماعية لدى طالب المرحمة اإلعداديةل والتي  دفت 

مدى إسهام أنشطة التربية الرياضية المنهجية في تنمية المهارات اةجتماعية لدى طالب 
( طالب و )  280المرحمة اإلعدادية ومنهج الدراسة  و المنهج الوووي وبم،ت العينة ) 

( معمم  من المرحمة اإلعدادية ب سيوط وقد استلدمت في الدراسة بنا  مقياس لممهارات  22
لطالب المرحمة اإلعدادية  بنا  مقياس لالتجا ات اةجتماعية لمعممي التربية اةجتماعية 

( مهارات  6الرياضية بالمرحمة اإلعدادية وكانت أ م النتائج  توو  الباحث إلف ) 
اجتماعية ) الشجاعة  التعاون تحم  المسئولية  التحكم اةنوعالي  األمانة  التسامف ( في 

  82.99  اكتسبت عينة الدراسة المهارات اةجتماعية بنسبة% الترتيب األو  إلف السادس
(20) 

  انيا : الدراسات األجنبية :
بعنوان لالنظام اةجتماعي لمطالب في تعمم التربية  (  Carlson  3129درا ا   -

الرياضيةل وكان  دفها ت  ير النظام اةجتماعي لمطالب في تعمم التربية الرياضية واستلدم 
( طالبًا من طالب المدارس العميا باستراليا واألدوات  88وي وكانت عينت  ) المنهج الوو

المستلدمة المالحظة  المقابمة  وأوضحت النتائج أن  في حالة التدريس باستلدام جدو  
منظم قد يتعارض ذل  مع النظام اةجتماعي لمطالب لذل  يجب أن يتمتع الطالب بشي  

م  ذل  مع الجدو  الزمني المنظم حيث يحدث ت،يير في من الحرية أ نا  الممارسة ليتكا
وفرص النمو الشلوي واةجتماعي  طبيعة  .طريقة التطبيع اةجتماعي بين الطمبة

 (22المنافسة. )
-  3128)Ralmyr Rachel  -  بعنوان لالمشاركة في الرياضات البين مدرسية درا ا

نا ال انويةل الهدى منها دراسة أ ر وعالقة ذل  بالنمو األلالقي لممرا قين بمدارس أريزو 
المشاركة في الرياضات والمسابقات بين المدارس عمف ألالل المرا قين بمدارس أريزونا 
ال انوية من لال  دراسة مقارنة بين المرا قين المشاركين و ير المشاركين وقد استلدم 

( مدارس بشما   6 ( من الذكور واإلناث من ) 540المنهج التجريبي وكانت عدد العينة ) 
 James. ( تم تطوير  بواسطة لجيمس رست I.Tأريزونا واستلدمت الدراسة التبار ) 

Rest(.25ل وفي النتائج لم يظهر التحمي  اإلحوائي فروقًا دالة بين المجموعتين) 
دراسة  –لالتدريس لمقيم األلالقية درا ا   -  Higgins & Ann( بعنوان3127  -

األلالقية في روسيا وأمريكال والهدى منها التعرى عمف اتجا ات تدريس مقارنة لتدريس القيم 
( مدرس  240القيم في روسيا وأمريكا واستلدمت الدراسة المنهج الوووي وبم،ت العينة ) 
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ومدرسة من روسيا وأمريكا واستلدمت في األدوات اةستبيان لمقيم اللمقية وأسورت النتائج 
يم اللمقية و ما اةتجا  الروسي و و تدريس القيم من لال  عن وجود اتجا ين في تدريس الق

ال قافة المدرسية والمنا ج الدراسي اةتجا  األمريكي و و تدريس القيم اللمقية من لال  
 (24المواقى التربوية الوردية والتوكير فيما  و والف الورد.)

-  3126)Ediger & Marlow  -  تحمي   لدراسة القيمل وكان الهدى منهادرا ا
مضمون المنا ج الدراسية لمتعرى عمف ت  ير ا عمف بعض القيم لمطالب وقد استلدما 

( فوو  دراسية في المرحمة اإلعدادية  5المنهج الوووي وكانت العينة عبارة عن ) 
واستلدما تحمي  الو ائل والمالحظة وأوضحت النتائج أن بعض الموضوعات الدراسية لها 

للللابللللي علللملللف بللللللعللللللض الللللللقلللللليللللللم ومللللللنلللللهللللللا ) اللمقية  اةجتماعية  التربوية (  كما ت  لليللللر إيلللللجل
 (23ساعد الشرح دال  الوو  الموحوب بالقوص الواقعية في إكساب  ذ  القيم.)

-  3125)Zimmerman Brenda   -   عمف  بعنوان لأ ر األنشطة الرياضيةدرا ا
القيم اللمقية لطالب المرحمة ال انويةل كان  دفها التعرى عمف مدى ت  ير ك  من ممارسة 
األنشطة الرياضية عمف تنمية القيم اللمقية لدى طالب المرحمة ال انوية بوةية نيويور  

( ممارسين لمنشاط  60( طاللبلللًا  )  220واستلدم المنهج الوووي وبم،ت اللللعيلللنلللة ) 
ل لقياس  Rest(  ير ممارسين لمنشاط الرياضي وقد استلدم التبار ل  60لرياضي و )ا

القيم اللمقية وبينت النتائج أن ممارسي األنشطة الرياضية يتمتعون بمستوى عا  من القيم 
اللمقية مقارنة ب،ير الممارسين  مما يشير إلف أن ممارسة النشاط الرياضي لها دورًا إيجابيًا 

 (26لورد الممارس قيمًا لمقية. )في إكساب ا
 إجرا ات البحث

      ا تخدم البيحث المنهج الوصفي لمالئمته مع  بيعا اجراء هذا البحث.منهج البحث 

تكون مجتمع البحث من مشرفي ومعممي التربيا الرييةيا لممرحما االعداديا مجتمع البحث:    
 .3131/ :312م الدرا ي (  لمعي61بمدارس القيهرة والجيزة والبيلغ عددهم   

/ 9119( يجتًع انبحث ين يشرفي ويعهًي انتربيت انرياضيت نهًرحهت اإلعذاديت بًذارس انقاهرة وانجيزة نهعاو انذراسي  1جذول ) 

9191 

 النسبة % العدد الووى م
 %20 20 مشرفي التربية الرياضية 2
 %80 40 معممي التربية الرياضية  2
 %200  50 اإلجمالي 

( توزيللع مجتمللع البحللث مللن مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية لممرحمللة  2تضللف مللن الجللدو  ) ي
  2020/ 2029اةعدادية بمدارس القا رة والجيزة لمعام الدراسي 
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 عينة البحث: 
( ملللن مشلللرفي  50التللار الباحلللث مجتملللع البحللث بكاممللل  ليم ملللوا عينلللة البحللث وعلللدد م )

 % ( من مجتمع البحث.200)  ومعممي التربية الرياضية أي بنسبة
 أداة البحث : 

قام الباحث بتحديد أداة البحث في ضو  ما توافر ل  من الدراسات السابقة واألطر النظرية 
ذات الولمة بموضلوع البحللث  وذلل  لمتعللرى عملف القلليم اللمقيلة واةجتماعيللة والجماليلة المتضللمنة 

اديلللة بملللدارس القلللا رة والجيلللزة.      وقلللد فلللي األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية لطلللالب المرحملللة اإلعد
ت لوت أداة البحث من استمارة استبيان وجهت إلف جميع عينة البحث  وتشم  فقرات تم   محاور 

  -( محاور  و ي تتم   في المحاور التالية :  3قيم األنشطة الرياضية المدرسية  وعدد للا ) 
 . عبارة ( 24محور القيم اللمقية ) .2
 عبارات (. 8جتماعية )محور القيم اة .2
 عبارات (. 7محور القيم الجمالية ) .3

 ودل أداة البحث :
لمتحقلللل ملللن ولللدل أداة البحلللث قلللام الباحلللث بعرضلللها عملللف مجموعلللة ملللن المحكملللين ملللن 
أعضا   يئة التدريس بقسلم منلا ج وطلرل تلدريس التربيلة الرياضلية بكميلة التربيلة الرياضلية لمبنلين 

ي وبعللض معممللي التربيللة الرياضللية لموقللوى عمللف مللدى مناسللبة جامعللة حمللوان  إضللافة إلللف مشللرف
مضللمون العبللارات فللي قيللاس الهللدى الللذي أعللد مللن أجملل  البحللث والت كللد مللن وللدل األداة   وبمللغ 

وتلم إجلرا  التعللديالت المناسلبة للبعض العبلارات فلي ضللو  آرا   ( 2)ممحلل  (25) علدد المحكملين
لدم الباحلللث التحميللل  اإلحولللائي لت كيلللد ولللدل وقلللد اسلللت    المحكملللين لتحقيلللل أ لللداى البحلللث .

اةستبيان في وورت  الوعمية من لال  ودل المحتوى أي عالقة عبارات المقياس ب بعلاد   وذلل  
( من مشرفي ومعممي التربية الرياضية بالمرحمة اإلعداديلة  25من لال  عينة عشوائية عدد ا ) 

 ( يوضف ذل  : 2دو  ) بمدارس القا رة والجيزة ولارج عينة البحث   والج
 األول انقيى انخهقيت وعباراته( يعايم صذق انًحتىي نهًحىر  9جذول ) 

 القيللللللم اللمقية رقم 
معام   مجموع المحور عبارات المحور

 اةرتباط
 الدةلة

 انحراى متوسط انحراى متوسط

 0.236 2.943 الودل 2

26.372 2.270 

0.725 0.000 ** 

 *0.039 0.425 0.426 2.772 األمانة 2

 *0.040 0.424 0.284 2.924 التواضع 3
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 (01.0ذات دةلة إحوائية عند مستوى الدةلة ) **
 (05.0ذات دةلة إحوائية عند مستوى الدةلة )  *

( وجللللود عالقللللة ارتباطيللللة دالللللة إحوللللائيًا بللللين المحللللور األو  القلللليم اللمقيللللة  2يوضللللف الجللللدو  ) 
 محتوى  ذا المحور.وعبارات  و ذا يد  عمف ودل 

 ( يعايم صذق انًحتىي نهًحىر انثاني انقيى االجتًاعيت وعباراته 3جذول ) 

 القيللللللم اةجتماعية رقم 
معام   مجموع المحور عبارات المحور

 اةرتباط
 الدةلة

 انحراى متوسط انحراى متوسط

 0.277 2.920 التعاون 2

25.080 2.579 

0.587 0.002** 

 **0.000 0.656 0.332 2.880 الوداقة 2

 **0.000 0.825 0.332 2.880 القيادة 3

 **0.000 0.825 0.332 2.880 التسامف 4

 **0.002 0.587 0.277 2.920 اةتحاد 5

 **0.000 0.543 0.408 2.800 اةعتماد عمف النوس 6

 *0.050 0.396 0.277 2.920 العد  7

 **0.022 0.496 0.332 2.880 التقدير 8

 ** 0.004 0.556 0.406 2.800 الطاعة 4

 ** 0.024 0.486 0.269 2.972 الشجاعة 5

 ** 0.000 0.797 0.335 2.857 حب العم  6

 ** 0.002 0.742 0.382 2.829 اإللالص 7

 ** 0.000 0.797 0.236 2.943 روح المنافسة 8

 ** 0.002 0.687 0.236 2.943 اةستئذان 9

 ** 0.000 0.742 0.284 2.924 الشكر 20

 ** 0.002 0.602 0.284 2.924 التحية 22

 ** 0.002 0.632 0.284 2.924 اةعتذار 22

 ** 0.000 0.725 0.284 2.924 آداب الحديث 23

 ** 0.002 0.793 0.443 2.743 الحواظ عمف الما  العام 24
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 (01.0ذات دةلة إحوائية عند مستوى الدةلة ) **
 (05.0ذات دةلة إحوائية عند مستوى الدةلة ) *

( وجللود عالقللة ارتباطيلل  دالللة إحوللائيًا بللين المحللور ال للاني القلليم اةجتماعيللة  3يوضللف الجللدو  ) 
 محتوى  ذا المحور.وعبارات  و ذا يد  عمف ودل 

 ( يعايم صذق انًحتىي نهًحىر انثانث انقيى انجًانيت وعباراته 4جذول ) 

 القيللللللم الجمالية رقم 
معام   مجموع المحور عبارات المحور

 اةرتباط
 الدةلة

 انحراى متوسط انحراى متوسط

 0.332 2.880 النظافة 2

22.960 2.274 

0.482 0.025* 

 **0.002 0.622 0.458 2.720 النظام 2

 **0.000 0.705 0.408 2.800 إدرا  الجما  3

 **0.005 0.545 0.408 2.800 التوافل واةنسيابية 4

 **0.002 0.580 0.332 2.880 اةبتكار 5

 **0.009 0.520 0.374 2.840 حب الجما  6

 **0.009 0.520 0.374 2.840 التناسل 7

 (01.0ئية عند مستوى الدةلة )ذات دةلة إحوا **
 (05.0ذات دةلة إحوائية عند مستوى الدةلة ) *

( وجلللود عالقلللة ارتباطيللل  داللللة إحولللائيًا بلللين المحلللور ال اللللث القللليم الجماليلللة  4يوضلللف الجلللدو  ) 
 وعبارات  و ذا يد  عمف ودل محتوى  ذا المحور.

   بات أداة البحث :
قلللام الباحلللث بحسلللاب معامللل   بلللات أداة البحلللث القللليم اللمقيلللة واةجتماعيلللة والجماليلللة فلللي 
األنشللطة الرياضللية المدرسللية لللدى طللالب المرحمللة اةعداديللة بمللدارس القللا رة والجيللزة   باسللتلدام 

( مللن مشللرفي ومعممللي  25  وذللل  عمللف عينللة عشللوائية عللدد ا )  Alphaمعاملل  ألوللا كرونبللاخ 
 5ياضية بالمرحمة اإلعدادية بمدارس القا رة والجيلزة وللارج عينلة الدراسلة   والجلداو  ) التربية الر 

 ( يوضف ذل .
 نحساب ثباث قيى انًحىر األول انقيى انخهقيت Alpha( يعايم ارتباط أنفا كرونباخ  5جذول ) 

 معام  ألوا كرونباخ العبلللللللللللارات رقم القيمة
 0.825 الودل 2
 0.822 األمانة 2
 0.820 التواضع 3
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 0.826 الطاعة 4
 0.828 الشجاعة 5
 0.809 حب العم  6
 0.822 اإللالص 7
 0.809 روح المنافسة 8
 0.823 اةستئذان 9
 0.824 الشكر 20
 0.828 التحية 22
 0.826 اةعتذار 22
 0.825 آداب الحديث 23
 0.806 الحواظ عمف الما  العام 24
 0.893 المحور األو  كك  

لقلللليم  0.893  0.809حيللللث تراوحللللت قيمتلللل  بللللين  Alpha( معاملللل  ألوللللا  5يوضللللف الجللللدو  ) 
وتعتبر  ذ  القيم عالية مما يد  عملف أن ال بلات مرتولع   المحور األو  القيم اللمقية والمحور كك 

الف لقيم المحور األو  ومتوسط المحور كك    وبذل  يكون المحور األو  القليم اللمقيلة وقيمل  ول
 لمتطبيل.

 نحساب ثباث قيى انًحىر انثاني انقيى االجتًاعيت Alpha( يعايم ارتباط أنفا كرونباخ  6جذول ) 

 معام  ألوا كرونباخ العبلللللللللللارات رقم القيمة
 0.736 التعاون 2
 0.724 الوداقة 2
 0.682 القيادة 3
 0.682 التسامف 4
 0.736 اةتحاد 5
 0.768 وساةعتماد عمف الن 6
 0.768 العد  7
 0.760 التقدير 8
 0.759 المحور األو  كك  

لقيم المحور  0.760, 0.724حيث تراوحت قيمت  بين  Alpha( معام  ألوا  6يوضف الجدو  ) 
وبالتلللالي  لللذ  القللليم مرتوعلللة و لللي تلللد  عملللف ارتولللاع قللليم   ال لللاني القللليم اةجتماعيلللة والمحلللور ككللل 

لم بات ولمتوسط المحور كك    وبذل  تكون القيم والحة لمتطبيلل بالنسلبة المحور ال اني بالنسبة 
 لممحور ال اني القيم اةجتماعية.

 نحساب ثباث قيى انًحىر انثانث انقيى انجًانيت Alpha( يعايم ارتباط أنفا كرونباخ  7جذول )   

 معام  ألوا كرونباخ العبلللللللللللارات رقم القيمة

 0.776 النظافة 2
 0.757 النظام 2
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 0.764 إدرا  الجما  3
 0.750 التوافل واةنسيابية 4
 0.763 اةبتكار 5
 0.752 حب الجما  6
 0.752 التناسل 7
 0.753 المحور األو  كك  

لقيم المحور  0.776, 0.750حيث تراوحت قيمت  بين  Alpha( معام  ألوا  7يوضف الجدو  ) 
وتعتبلر  لذ  القليم عاليلة مملا يلد  عملف أن ال بلات مرتولع لقليم   ككل  ال الث القيم الجمالية والمحور

المحلور ال الللث ومتوسللط المحللور ككلل    وبللذل  يكللون المحللور ال الللث القلليم الجماليللة وقيملل  وللالف 
 لمتطبيل.

وبعللد أن ت كللد الباحللث مللن وللدل و بللات أداة البحللث عمللف بيئللة مجتمللع عينللة البحللث, قللام 
 البحث األساسية.الباحث بتطبيقها عمف عينة 

 تطبيل اةستبيان: 
 50طبل الباحث اةستبيان عمف أفراد عينلة البحلث ملن مجتملع الدراسلة.حيث تلم توزيلع ) 

( اسلللتمارة اسلللتبيان عملللف مشلللرفي ومعمملللي التربيلللة الرياضلللية بالمرحملللة اةعداديلللة بملللدارس القلللا رة 
 والجيزة.

( اسلتبيان   وقلد لضلعت  50)  وقد بمغ علدد ملا اسلترجع ملن اسلتبيانات مكتمملة البيانلات
  ذ  اةستبيانات لمتحمي  اإلحوائي.

 األساليب اإلحوائية:
التكللرارات والنسللب المئويللة لووللى لوللائص عينللة البحللث وتحديللد اسللتجابات أفللراد  .2

 عينة البحث.
 معام  اةرتباط لتحديد معام  ودل المحتوى ألداة البحث. .2
 البحث. معام  ألوا كرونباخ لتحديد معام   بات أداة .3
 المتوسط الحسابي . .4
 اةنحراى المعياري. .5
 إليجاد دةلة الورول بين استجابات عينة البحث. 2التبار كا .6

 عرض النتائج ومناقشتها.
  ؤال البحث األول والذي ينص عمى  

ما القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية التي يمكن إكسابها لطالب المرحمة اإلعدادية من  
 ومعممي التربية الرياضية بمدارس القا رة والجيزة ؟ وجهة نظر مشرفي
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انتي يًكن إكسابها نطالب انًرحهت اإلعذاديت ين وجهت نظر  ( انبياناث انىصفيت نعباراث انًحىر األول انقيى انخهقيت 8جذول ) 

 يشرفي ويعهًي انتربيت انرياضيت بًذارس انقاهرة وانجيزة

 القيم اللمقية  رقلم
 ة نعلللم

متوسط  مجموع
 حسابي

انحراى 
 ترتيب معياري

 نسبة% تكرار نسبة% تكرار
 2 0.236 2.943 35 5.7 2 94.3 33 الودل 2
 23 0.246 2.772 35 22.9 8 77.2 27 األمانة 2
 5 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 التواضع 3
 22 0.406 2.800 35 20.0 7 80.0 28 الطاعة 4
 2 0.269 2.972 35 2.9 2 97.2 34 الشجاعة 5
 20 0.355 2.857 35 24.3 5 85.7 30 حب العم  6
 22 0.382 2.829 35 27.2 6 82.9 29 اإللالص 7
 2 0.236 2.943 35 5.7 2 94.3 33 روح المنافسة 8
 2 0.236 2.943 35 5.7 2 94.3 33 اةستئذان 9
 5 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 الشكر 20
 5 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 التحية 22
 5 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 اةعتذار 22
 5 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 آداب الحديث 23
 24 0.443 2.743 35 25.7 9 74.3 26 الحواظ عمف الما  العام 24

 المتوسط العام لممحور كك  
 2.894 متوسط حسابي

 0.255 انحراى

بيانلللات الوولللوية ملللن حيلللث النسلللبة المئويلللة والتكلللرار والمتوسلللط الحسلللابي ( ال 8يوضلللف جلللدو  ) 
والمجموع والترتيب لممحور األو  القيم اللمقية التلي يمكلن إكسلابها لطلالب المرحملة اإلعداديلة ملن 
وجهة نظر مشرفي ومعمملي التربيلة الرياضلية بملدارس القلا رة والجيلزة   حيلث جلا ت أعملف تكلرار 

% وجللا ت فللي الترتيللب األو  لقلليم 97.20مللة لمقيللة بنسللبة مئويللة مقللدار ا فللي قيمللة الشللجاعة كقي
 2.9المحور في اإلجابة عمف القيمة بنعم   م جا ت أق  نسبة تكرار في نوس القيمة بنسبة مئوية 

% تكرار مرة واحلدة فلي اإلجابلة عملف القيملة بلال   وملن حيلث الترتيلب جلا ت قيملة الشلجاعة فلي 
أمللا الترتيللب األليللر فقللد جللا  فللي قيمللة الحوللاظ عمللف المللا  العللام   للم جللا  الترتيللب األو  لمقلليم  

 (. 2.894متوسط عام محور القيم اللمقية بمتوسط حسابي مقدار  ) 
انتي يًكن إكسابها نطالب انًرحهت اإلعذاديت ين وجهت نظر  ( انبياناث انىصفيت نعباراث انًحىر انثاني انقيى االجتًاعيت 9جذول ) 

 هًي انتربيت انرياضيت بًذارس انقاهرة وانجيزةيشرفي ويع

 القيم اةجتماعية  رقلم
 ة نعلللم

 مجموع
متوسط 
 حسابي

انحراى 
 معياري

 ترتيب
 نسبة% تكرار نسبة% تكرار

 4 0.323 2.886 35 22.4 4 88.6 32 التعاون 2
 4 0.323 2.886 35 22.4 4 88.6 32 الوداقة 2
 2 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 القيادة 3
 7 0.355 2.857 35 24.3 5 85.7 30 التسامف 4
 4 0.323 2.886 35 22.4 4 88.6 32 اةتحاد 5
 8 0.443 2.743 35 25.7 9 74.3 26 اةعتماد عمف النوس 6
 2 0.236 2.943 35 5.7 2 94.3 33 العد  7
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 2 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 التقدير 8

 المتوسط العام لممحور كك  
 2.879 متوسط حسابي

 0.295 انحراى

( البيانلللات الوولللوية ملللن حيلللث النسلللبة المئويلللة والتكلللرار والمتوسلللط الحسلللابي  9يوضلللف جلللدو  ) 
والمجموع والترتيب لممحور ال اني القيم اةجتماعية التي يمكلن إكسلابها لطلالب المرحملة اإلعداديلة 

التربيللة الرياضللية بمللدارس القللا رة والجيللزة  حيللث جللا ت أعمللف  مللن وجهللة نظللر مشللرفي ومعممللي
% وجلا ت فلي الترتيلب األو  94.30تكرار في قيمة العد  كقيمة اجتماعية بنسبة مئوية مقلدار ا 

لقلليم المحللور فللي اإلجابلللة عمللف القيمللة بلللنعم   للم جللا ت أقللل  نسللبة تكللرار فلللي نوللس القيمللة بنسلللبة 
بة عمف القيمة بال   ومن حيلث الترتيلب جلا ت قيملة العلد  % تكرار مرتين في اإلجا 5.70مئوية

فللي الترتيللب األو  لمقلليم  أمللا الترتيللب األليللر فقللد جللا  فللي قيمللة اةعتمللاد عمللف الللنوس   للم جللا  
 (.2.879متوسط عام محور القيم اةجتماعية بمتوسط حسابي مقدار  ) 

التي يمكن إك يبهي ل الب المرحما اإلعداديا من وجها نظر انجًانيت  ( انبياناث انىصفيت نعباراث انًحىر انثانث انقيى 11جذول ) 
 مشرفي ومعممي التربيا الرييةيا بمدارس القيهرة والجيزة

 رقلم

 القيم الجمالية 
 ة نعلللم

 مجموع
متوسط 
 حسابي

انحراى 
 معياري

 ترتيب
 نسبة% تكرار نسبة% تكرار

 2 0.323 2.886 35 22.4 4 88.6 32 النظافة 2

 7 0.426 2.772 35 22.9 8 77.2 27 النظام 2

 6 0.406 2.800 35 20.0 7 80.0 28 إدرا  الجما  3

 2 0.323 2.886 35 22.4 4 88.6 32 التوافل واةنسيابية 4

 5 0.382 2.829 35 27.2 6 82.9 29 اةبتكار 5

 2 0.284 2.924 35 8.6 3 92.4 32 حب الجما  6

 4 0.355 2.857 35 24.3 5 85.7 30 التناسل 7

 المتوسط العام لممحور كك  
 2.849 متوسط حسابي

 0.205 انحراى

( البيانللات الووللوية مللن حيللث النسللبة المئويللة والتكللرار والمتوسللط الحسللابي  20يوضللف جللدو  ) 
من  والمجموع والترتيب لممحور ال الث القيم الجمالية التي يمكن إكسابها لطالب المرحمة اإلعدادية

وجهللة نظللر مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية بمللدارس القللا رة والجيللزة  حيللث جللا ت أعمللف تكللرار 
% وجللا ت فللي الترتيللب األو  92.40فللي قيمللة حللب الجمللا  كقيمللة جماليللة بنسللبة مئويللة مقللدار ا 
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لقلليم المحللور فللي اإلجابلللة عمللف القيمللة بلللنعم   للم جللا ت أقللل  نسللبة تكللرار فلللي نوللس القيمللة بنسلللبة 
% تكرار  الث مرات في اإلجابلة عملف القيملة بلال   وملن حيلث الترتيلب جلا ت قيملة  8.60مئوية

حلللب الجملللا  فلللي الترتيلللب األو  لمقللليم  أملللا الترتيلللب األليلللر فقلللد جلللا  فلللي قيملللة النظلللام   لللم جلللا  
 (.2.849متوسط عام محور القيم الجمالية بمتوسط حسابي مقدار  ) 

  ؤال البحث الثيني والذي ينص عمى  
ما مذي تىافر القيم الخلقية واالجتماعية والجمالية في األنشطة الرياضية المذرسية لطالب        

 المرحلة اإلعذادية من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية الرياضية بمذارس القاهرة والجيزة ؟
ضيت انًذرسيت نطالب انًرحهت اإلعذاديت ين في األنشطت انريا نهقيى انخهقيت 9( انتكراراث انًالحظت وانًتىقعت وقيًت كا 11جذول ) 

 وجهت نظر يشرفي ويعهًي انتربيت انرياضيت بًذارس انقاهرة وانجيزة

 التكرارات المتوقعة الورول 2قيمة كا الدةلة
التكرارات 
 المالحظة

 القيم اللمقية  اةستجابات

1.111** 38.568 
 نعم 44 28.611 26.611

 الودل -2
 

 ة 3 28.611 26.611-
 المجموع 46  

1.112** 21.425 
 نعم 38 28.611 611.:

 ة 9 28.611 611.:- األمانة -2
 المجموع 46  

1.111** 35.13: 
 نعم 43 28.611 25.611

 ة 4 28.611 25.611- التواضع -3
 المجموع 46  

1.111** 23.711 
 نعم 39 28.611 21.611

 ة 8 28.611 21.611- الطاعة -4
 المجموع 46  

1.111** 42.225 
 نعم 45 28.611 27.611

 ة 2 28.611 27.611- الشجاعة -5
 المجموع 46  

1.111** 28.968 
 نعم 41 28.611 23.611

 ة 6 28.611 23.611- حب العم  -6
 المجموع 46  

1.111** 26.225 
 نعم :3 28.611 22.611

 ة 7 28.611 22.611- اإللالص -7
 المجموع 46  

1.111** 38.568 
 نعم 44 28.611 26.611

 ة 3 28.611 26.611- روح المنافسة -8
 المجموع 46  

1.111** 38.568 
 نعم 44 28.611 26.611

 ة 3 28.611 26.611- اةستئذان -9
 المجموع 46  
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 التكرارات المتوقعة الورول 2قيمة كا الدةلة
التكرارات 
 المالحظة

 القيم اللمقية  اةستجابات

1.111** 35.13: 
 نعم 43 28.611 25.611

 ة 4 28.611 25.611- الشكر -20
 المجموع 46  

1.111** 35.13: 
 نعم 43 28.611 25.611

 ة 4 28.611 25.611- التحية -22
 المجموع 46  

1.111** 35.13: 
 نعم 43 28.611 25.611

 ة 4 28.611 25.611- اةعتذار -22
 المجموع 46  

1.111** 35.13: 
 نعم 43 28.611 25.611

 ة 4 28.611 25.611- أدب الحديث -23
 المجموع 46  

1.115** 9.368 
 نعم 37 28.611 9.611

الحواظ عمف  -24
 الما  العام

 ة : 28.611 9.611-
 المجموع 46  

 (01.0دالة إحوائيًا عند مستوى الدةلة ) **  
بللين اسللتجابات مشللرفي ومعممللي  2( وجللود دةلللة إحوللائية لقيمللة كللا22يوضللف الجللدو  )

التربيلللة الرياضلللية لممحلللور األو  القللليم اللمقيلللة فلللي األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية لطلللالب المرحملللة 
اإلعداديلللة ملللن وجهلللة نظلللر مشلللرفي ومعمملللي التربيلللة الرياضلللية بملللدارس القلللا رة والجيلللزة ولولللالف 

نعم( نحلو تملل  القليم  مملا يؤكللد عملف تلوفر تملل  القليم فلي األنشللطة اإلجابلات اإليجابيلة ) اإلجابللة بل
 الرياضية المدرسية.

في األنشطت انرياضيت انًذرسيت نطالب انًرحهت اإلعذاديت  نهقيى االجتًاعيت 9( انتكراراث انًالحظت وانًتىقعت وقيًت كا 19جذول ) 

 وانجيزةين وجهت نظر يشرفي ويعهًي انتربيت انرياضيت بًذارس انقاهرة 

 التكرارات المتوقعة الورول 2قيمة كا الدةلة
التكرارات 
 المالحظة

 القيم اةجتماعية  اةستجابات

1.111** 31.93: 
 نعم 42 28.611 24.611

 التعاون -2
 

 ة 5 28.611 24.611-
 المجموع 46  

1.111** 31.93: 
 نعم 42 28.611 24.611

 ة 5 28.611 24.611- الوداقة -2
 المجموع 46  

1.111** 35.13: 
 نعم 43 28.611 25.611

 ة 4 28.611 25.611- القيادة -3
 المجموع 46  

 التسامف -4 نعم 41 28.611 23.611 28.968 **1.111
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 التكرارات المتوقعة الورول 2قيمة كا الدةلة
التكرارات 
 المالحظة

 القيم اةجتماعية  اةستجابات

 ة 6 28.611 23.611-
 المجموع 46  

1.111** 31.93: 
 نعم 42 28.611 24.611

 ة 5 28.611 24.611- اإلتحاد -5
 المجموع 46  

1.112** 9.368 
 نعم 37 28.611 9.611

اةعتماد عمف  -6
 النوس

 ة : 28.611 9.611-
 المجموع 46  

1.111** 38.568 
 نعم 44 28.611 26.611

 ة 3 28.611 26.611- العد  -7
 المجموع 46  

1.115** 35.13: 
 نعم 43 28.611 28.611

 ة 4 28.611 28.611- التقدير -8
 المجموع 46  

بلين  2( وجود دةلة إحوائية لقيمة كلا22دالة إحوائيًا عند مستوى الدةلة )يوضف الجدو  ) **
اسللللتجابات مشللللرفي ومعممللللي التربيللللة الرياضللللية لممحللللور ال للللاني القلللليم اةجتماعيللللة فللللي األنشللللطة 

ديللة مللن وجهللة نظللر مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية الرياضللية المدرسللية لطللالب المرحمللة اإلعدا
بمللدارس القللا رة والجيللزة ولوللالف اإلجابللات اإليجابيللة ) اإلجابللة بللنعم ( نحللو تملل  القلليم  ممللا يؤكللد 

 عمف توفر تم  القيم في األنشطة الرياضية المدرسية.
المرحما اإلعداديا من نشطت انرياضيت انًذرسيت نطالب في األ نهقيى انجًانيت 9( انتكراراث انًالحظت وانًتىقعت وقيًت كا 13جذول ) 

 وجها نظر مشرفي ومعممي التربيا الرييةيا بمدارس القيهرة والجيزة

 التكرارات المتوقعة الورول 2قيمة كا الدةلة
التكرارات 
 المالحظة

 القيم الجمالية  اةستجابات

1.111** 31.93: 
 نعم 42 28.611 24.611

 ة 5 28.611 24.611- النظافة -2
 المجموع 46  

1.112** 21.425 
 نعم 38 28.611 611.:

 ة 9 28.611 611.:- النظام -2
 المجموع 46  

1.111** 23.711 
 نعم 39 28.611 21.611

 ة 8 28.611 21.611- إدرا  الجما  -3
 المجموع 46  

1.111** 31.93: 
 نعم 42 28.611 24.611

لتوافل ا -4
 واةنسيابية

 ة 5 28.611 24.611-
 المجموع 46  
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 التكرارات المتوقعة الورول 2قيمة كا الدةلة
التكرارات 
 المالحظة

 القيم الجمالية  اةستجابات

1.111** 26.225 
 نعم 37 28.611 22.611

 ة : 28.611 22.611- اةبتكار -5
 المجموع 46  

1.111** 35.13: 
 نعم 43 28.611 25.611

 ة 4 28.611 25.611- حب الجما  -6
 المجموع 46  

1.111** 28.968 
 نعم 41 28.611 23.611

 ة 6 28.611 23.611- التناسل -7
 المجموع 46  

 (01.0دالة إحوائيًا عند مستوى الدةلة ) **
بللين اسللتجابات مشللرفي ومعممللي  2( وجللود دةلللة إحوللائية لقيمللة كللا23يوضللف الجللدو  )

ة والجيلزة لممحلور ال الللث القليم اةجتماعيلة فللي التربيلة الرياضلية بالمرحمللة اإلعداديلة بملدارس القللا ر 
األنشللطة الرياضللية المدرسللية لطللالب المرحمللة اإلعداديللة مللن وجهللة نظللر مشللرفي ومعممللي التربيللة 
الرياضللية بمللدارس القللا رة والجيللزة ولوللالف اإلجابللات اإليجابيللة ) اإلجابللة بللنعم ( نحللو تملل  القلليم  

 الرياضية المدرسية.مما يؤكد عمف توفر تم  القيم في األنشطة 
  انيًا : توسير النتائج :

الت طططيؤل األول   مطططي القطططيم الخمقيطططا واالجتميعيطططا والجميليطططا التطططي يمكطططن إك طططيبهي ل طططالب 
المرحمططا اإلعداديططا مططن وجهططا نظططر مشططرفي ومعممططي التربيططا الرييةططيا بمططدارس القططيهرة 

 والجيزة ؟
والمتوسط الحسلابي لممحلور األو  القليم ) اللمقيلة  ( النلللسلللبلللة اللمئوية 8يلللوضللف جلللدو  ) 

( فلللي األنللشلللطللللللة اللللريلللاضللللللية المدرسلللية حيلللث جلللا ت أعملللف نسلللبة تكلللرار فلللي قيملللة ) الشلللجاعة ( 
   م جا ت أق  نسبة 2.972% ومتوسط حسابي مقدار   97.2كقيمة لمقية بنسبة مئوية مقدار ا 

% ومتوسط  74.3عمف الما  العام ( بنسبة مئوية مقدار ا  تكرار في نوس المحور قيمة ) الحواظ
 .2.743حسابي مقدار  

ويللللرى الباحللللث أن قيمللللة ) الشللللجاعة ( كقيمللللة لمقيللللة تربويللللة  امللللة فللللي إكسللللابها لطللللالب 
المرحمللة اإلعداديللة بمللدارس القللا رة والجيللزة حيللث يتوللل  للذا مللع األ للداى العامللة لمتربيللة الرياضللية 

الشاممة المتكامملة المتزنلة لمطاللب فلي كافلة الجوانلب ومنهلا جانلب القلوة )  والتي تحث عمف التنمية
البدنية والنوسية ( , أما بالنسبلة للللقيللملللة ) الحولاظ عملف الملا  العلام (  فالمقولود بالملا  العلام  نلا 

قبل  اإلمكانات واألدوات واألجهزة الرياضية المستلدمة في تنويذ األنشلطة الرياضلية المدرسلية ملن 
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 الطالب والتلزين من قب  معممي التربية الرياضية.
( ودراسلة ) محملد  Zimmerman Brenda20242و لللللذا يللللتللللول ملع دراسلة كل ) ملن ) 

( اللللذين توولللموا إللللف أن  نلللا  عالقلللة ارتباطيلللة بلللين ممارسلللة  2994السلللمنودي   جملللا  عملللي 
لقلليم اللمقيللة  ممللا يشللير إلللف أن ممارسللة األنشللطة الترويحيللة والرياضللية والمدرسللية وتنميللة بعللض ا

 (25( )26 ذ  األنشطة لها دور إيجابي في إكساب الورد الممارس لها قيم لمقية.)
و ذا يتول مع الهدى اةو  لمبحث و و القيم اللمقية التي يمكلن إكسلابها لطلالب المرحملة 

 رة والجيزة. اإلعدادية من وجهة نظر مشرفي ومعممي التربية الرياضية بمدارس القا 
( اللللنلللسلللبلللللللللة الللللللللمئوية والمتوسللللللط الحسللللللابي لممحللللللور ال للللللاني القلللللليم  9يلللبلليلللللللللن جلللللللللدو  ) 

)اةجتماعية ( في األنشطة الرياضية المدرسية حيث جا ت أعمف نسبة تكرار في قيمة ) العلد  ( 
   لم جلا ت أقل  2.943% ومتوسلط حسلابي مقلدار   94.3كقيمة اجتماعية بنسبة مئوية مقلدار ا 

%  74.3نسلللبة تكلللرار فلللي نولللس المحلللور قيملللة ) اةعتملللاد عملللف اللللنوس ( بنسلللبة مئويلللة مقلللدار ا 
 .2.743ومتوسط حسابي مقدار  

ويشير الباحث أن قيمة ) العلد  ( كقيملة اجتماعيلة تربويلة  املة ألنهلا مسلتمدة ملن اللدين 
يللة الرياضللية لديلل  تملل  اللبللرة فللي تحقيللل اإلسللالمي الحنيللى فللي مبللدأ العللد  والمسللاواة  فمعمللم الترب

قيمة العد  بين الطالب فهو يراعي الورول الوردية بينهم ويعطلي أولوياتل  للذوي اللبلرات البسليطة 
وأيضللًا يراعللي تنميللة الجوانللب الوللحية والنوسللية والمهاريللة ويعللد  بينهللا فللي إكسللابها لللدى الطللالب 

مم  نلا إكسلاب جميلع الطلالب الجوانلب البدنيلة جميعهم دون تمييز أحد عن آلر  وكذل  دور المع
والمعرفيللة والنوسللية واةجتماعيللة بهللدى الووللو  إلللف التنميللة الشللاممة ألن ذللل  للل  عالقللة إيجابيللة 
بزيللادة التحولللي  والتوللول الدراسلللي  و يتضلللف مللن ذلللل  أن ممارسلللة األنشللطة الرياضلللية المدرسلللية 

لوللحية والنوسلية وأن  لذ  القللدرات تلرتبط بزيللادة بولورة منتظملة تسللهم فلي زيلادة القللدرات العقميلة وا
 التحوي  الدراسي لمطالب.

أملللا بالنسلللبة لقيملللة ) اةعتملللاد عملللف اللللنوس ( فيلللرى الباحلللث أنهلللا ترجلللع إللللف علللدم إشلللرا  
الطالب في تنويلذ األنشلطة الرياضلية المدرسلية ملن للال  إعلداد وتجهيلز األدوات والتحكليم وقيلادة 

جللز  مللن درس التربيللة الرياضللية إلظهللار القللدرات الورديللة والجماعيللة المجموعللات وأن يكللون  نللا  
 لمطالب ليتم من لاللها إكسابهم قيمة اةعتماد عمف النوس.

 Ediger&Marlow( ودراسللللللللللللة ) 2990و ذا يؤيد دراسة ك  من ) ب ينة فاض  
ن تووموا إلف ( الذي 2005( ودراسة ) طمعت قاعود  2002( ودراسة ) محمود عومت 2025

أن  نا  فرول بين ةعبي وةعبات األنشطة الرياضية الوردية والجماعية في بعض القيم اللمقية 
واةجتماعية , وكذل  أن المهارات اةجتماعية الهامة لمطالب  ي ) الشجاعة  التعاون  تحم  
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سات أن القيم المسئولية   التحكم اةنوعالي  األمانة و التسامف ( وكذل  أوضحت  ذ  الدرا
اللمقية واةجتماعية أساس منهجي في محتوى منهج التربية الرياضية وبالتالي أساس في 
األنشطة الرياضية المدرسية   وأيضًا ساعد الشرح لهذ  القيم وممارستها الموحوب بالقوص 

 (8( )20( )23( )5الواقعية في إكساب  ذ  القيم.)
م اةجتماعيللللة التللللي يمكللللن إكسللللابها لطللللالب و للللذا يحقللللل الهللللدى األو  لمبحللللث و للللو القللللي

 المرحمة اإلعدادية من وجهة نظر مشرفي ومعممي التربية الرياضية بمدارس القا رة والجيزة. 
( النسللبة المئويلللة والمتوسلللط الحسللابي لممللللللحور ال لالللللللث القيلللللم )  20يتضللف ملللن جلللدو  ) 

مللف نسللبة تكللرار فللي قللللليللللملللللللة ) حللب الجماليللة ( فللي األنشللطة الرياضللية المدرسللية حيللث جللا ت أع
   لللم 2.924% ومتوسلللط حسلللابي مقلللدار   92.4الجملللا  ( كقيملللة جماليلللة بنسلللبة مئويلللة مقلللدار ا 

% ومتوسلط  77.2جا ت أق  نسبة تكرار في نوس المحور قيمة ) النظام ( بنسبة مئوية مقدار ا 
 . 2.772حسابي مقدار  

  ( كقيمللللة جماليللللة تربويللللة تظهللللر أ ميتهللللا فللللي ويوضللللف الباحللللث أن قيمللللة ) حللللب الجمللللا
األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية ملللن للللال  المعملللم والطاللللب واإلمكانلللات  فملللن للللال  معملللم التربيلللة 
دارتللل  وكلللذل  اللللزي  الرياضلللية بلللد ًا ملللن طلللابور الولللباح اللللذي يم للل  قيملللة جماليلللة فلللي تنظيمللل  واه

دالل  درس التربيلة الرياضلية والجانلب  الرياضي والقوام وطبيعلة تلدريس  لذ  األنشلطة والتشلكيالت
الجملللالي ألدا  المهلللارات الرياضلللية وأيضلللًا الجانلللب الجملللالي المتعملللل بلللاألدوات واألجهلللزة وترتيبهلللا 
واسلللتلدامها ملللن للللال  ممارسلللة  لللذ  األنشلللطة  وملللن للللال  الطلللالب فلللإن إكسلللابهم  لللذ  القيملللة 

األنشللطة الرياضللية المدرسللية وتوللبف  الجماليللة وارتباطهللا بللالقيم التربويللة يتعللدى ممارسللتها لللارج
 سمو  ممارس لديهم في حياتهم الشلوية.

أمللا بالنسللبة لقيمللة ) النظللام ( فيللرى الباحللث ب نهللا ترجللع إلللف عللدم ا تمللام بعللض المعممللين 
في أجزا  درس التربية الرياضية الرئيسي ك لذ الطلالب ملن الوول  إللف الممعلب وتسلجي  ال،يلاب 

ولل  الدراسلي وأيضللًا إ مللا  الجوانلب الجماليللة فلي التشللكيالت النظاميللة ومتابعلة الطللالب طلوا  الو
لينشلللطة الرياضلللية المدرسلللية و طلللابور الولللباح والتمرينلللات النظاميلللة كالمشلللي والجلللري والو لللب 
وتمرينللات الدقللة واةتللزان والتوافللل مللن بدايللة العللام الدراسللي  وأيضللًا عللدم ربللط األنشللطة الرياضللية 

ميميللة الحدي للة , وبالنسللبة لمطللالب فيقلل  ا تمللام بعضللهم بللالتركيز عمللف أدا  المدرسلية بالوسللائ  التع
التمرينلات األساسللية فللي درس التربيللة الرياضللية وعمللف الجانلب الجمللالي فللي النظللام العللام لينشللطة 
الرياضية المدرسية من تشجيع ومشاركة  أيضًا انتها  درس التربية الرياضية بنظام كما بدأ بنظلام 

لتامي فهو إلف كون  جانب نظامي فم  مدلو  ذو قيمة تربوية من حيث توجي  الشلكر في الجز  ال
لممعمم عمف ما بذل  لهم في  ذا الدرس وفي ك  أنواع األنشطة الرياضية المدرسية مما يؤدي إللف 
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 اكتساب قيمة تربوية بوورة  ير مباشرة.
محمللللد ناوللللى   ( ودراسللللة ) 2999و للللذا يتمشللللف مللللع دراسللللة كلللل ) مللللن ) وفللللا  المللللاحي  

( اللللذين توولللموا إللللف أن  نلللا  عالقلللة إيجابيلللة ذات دةللللة إحولللائية بلللين القللليم الجماليلللة  2006
ومسلللتوى األدا  المهلللاري فلللي التعبيلللر الحركلللي  وكلللذل  وجلللود بعلللض القللليم اللمقيلللة واةجتماعيلللة 

( 22)والجماليلللة فلللي محتلللوى ملللنهج التربيلللة الرياضلللية وبالتلللالي فلللي األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية.
(24) 

و لللذا يهلللدى إللللف تحقيلللل الهلللدى األو  لمبحلللث و لللو القللليم الجماليلللة التلللي يمكلللن إكسلللابها 
لطلللالب المرحملللة اإلعداديلللة ملللن وجهلللة نظلللر مشلللرفي ومعمملللي التربيلللة الرياضلللية بملللدارس القلللا رة 

 والجيزة. 
ييةططيا الت طيؤل الثطيني   مطي مطدا تطوافر القططيم الخمقيطا واالجتميعيطا والجميليطا فطي األنشط ا الر 

المدر يا ل الب المرحما اإلعداديا من وجها نظر مشطرفي ومعممطي التربيطا الرييةطيا بمطدارس 
 القيهرة والجيزة ؟

بلللين اسلللتجابات مشلللرفي ومعمملللي  2( وجلللود دةللللة إحولللائية لقيملللة كلللا22يشلللير الجلللدو  )
للمقيللللة فللللي التربيللللة الرياضللللية لممرحمللللة اإلعداديللللة بمللللدارس القللللا رة والجيللللزة لممحللللور األو  القلللليم ا

األنشللطة الرياضللية المدرسللية ولوللالف اإلجابللات اإليجابيللة ) اإلجابللة بللنعم ( نحللو تملل  القلليم  ممللا 
يؤكد عمف توفر تم  القيم في األنشطة الرياضية المدرسلية  وحولمت القيملة اللمقيلة ) الشلجاعة ( 

العللام ( عمللف ( وجللا ت القيمللة اللمقيللة ) الحوللاظ عمللف المللا  32.224عمللف أعمللف قيمللة بمقللدار ) 
 (. 8.257أق  قيمة بمقدار ) 

( المذان تووال إللف أن القليم 2994و ذا يتول مع دراسة ) محمد السمنودي  جما  عمي 
اللمقيللللة المرتبطللللة بالممارسللللة  للللي ) التسللللامف   األمانللللة  تحملللل  المسللللئولية  التعللللاون   الشللللجاعة 

(.)25) 
قليم اللمقيلة فلي األنشلطة الرياضلية و ذا يتول مع الهدى ال اني لمبحلث و لو ملدى تلوافر ال

المدرسللية لطللالب المرحمللة اإلعداديللة مللن وجهللة نظللر مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية بمللدارس 
 القا رة والجيزة. 

بلين اسلتجابات مشلرفي ومعمملي  2( وجود دةلة إحولائية لقيملة كلا22يتبين من الجدو  )
ة والجيللزة لممحللور ال للاني القلليم اةجتماعيللة فللي التربيللة الرياضللية لممرحمللة اإلعداديللة بمللدارس القللا ر 

األنشللطة الرياضللية المدرسللية ولوللالف اإلجابللات اإليجابيللة ) اإلجابللة بللنعم ( نحللو تملل  القلليم  ممللا 
يؤكد عمف توفر تم  القيم في األنشطة الرياضية المدرسية  وحومت القيمة اةجتماعية ) العلد  ( 
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ت القيملة اةجتماعيلة ) اةعتملاد عملف اللنوس ( عملف ( وجلا  27.457عمف أعمف قيمة بمقلدار ) 
 (. 8.257أق  قيمة بمقدار ) 

( المذان توولال إللف أن بللللعلللللض  Ediger & Marlow 2025و ذا يتمشف مع دراسة ) 
) اللمقية  اةجتماعيلة   الللللمللللوضلللللوعللللللات اللللللدراسيللللة لللللللهللللا تلللل  للللليلللر إيجابي عمف بعض القيم ومنها

التربويللللة ( كمللللا سللللاعد الشللللرح داللللل  الوولللل  الموللللحوب بالقوللللص الواقعيللللة فللللي إكسللللاب  للللذ  
 (23القيم.)

و ذا يحقل الهدى ال اني لمبحث و و مدى توافر القيم اةجتماعية فلي األنشلطة الرياضلية 
لرياضللية بمللدارس المدرسللية لطللالب المرحمللة اإلعداديللة مللن وجهللة نظللر مشللرفي ومعممللي التربيللة ا

 القا رة والجيزة.
بللين اسللتجابات مشللرفي ومعممللي  2( وجللود دةلللة إحوللائية لقيمللة كللا23يوضللف الجللدو  )

التربيللة الرياضللية لممرحمللة اإلعداديللة بمللدارس القللا رة والجيللزة ة لممحللور ال الللث القلليم الجماليللة فللي 
ة بللنعم ( نحللو تملل  القلليم   ممللا األنشللطة الرياضللية المدرسللية ولوللالف اإلجابللات اإليجابيللة ) اإلجابلل

يؤكلللد عملللف تلللوفر تمللل  القللليم فلللي األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية  وحولللمت القيملللة الجماليلللة ) حلللب 
( وجا ت القيمة الجمالية ) النظام ( عمف أق  قيمة  24.029الجما  ( عمف أعمف قيمة بمقدار ) 

 (.20.324بمقدار ) 
( , التللي تووللمت إلللف أن  نللا  عالقللة  2999و للذا يؤيللد دراسللة كلل ) مللن )وفللا  المللاحي  

 (22إيجابية ذات دةلة إحوائية بين القيم الجمالية ومستوى األدا  المهاري في التعبير الحركي.)
و ذا يهدى الف تحقيل الهدى ال اني لمبحث و لو ملدى تلوافر القليم الجماليلة فلي األنشلطة 

مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية  الرياضللية المدرسللية لطللالب المرحمللة اإلعداديللة مللن وجهللة نظللر
 بمدارس القا رة والجيزة.

مللللن لللللال  مناقشللللة وتوسللللير نتللللائج  للللذا البحللللث  يللللرى الباحللللث أن أ ميللللة القلللليم التربويللللة 
كسابها لطلالب المرحملة اةعداديلة يكلون ملن للال  تلدريس وتنويلذ األنشلطة الرياضلية المدرسلية   واه

ك  مجتمع منظم  وأن  لذ  القليم إحلدى المحلددات حيث أنها ضرورة اجتماعية ة بد أن توجد في 
الهامة لمسمو  اةجتماعي ألنها متعممة ومكتسبة  وملن للال  ارتباطهلا باللدين اإلسلالمي الحنيلى 
اللللذي أعطلللف أ ميلللة كبلللرى لتعميمهلللا  حيلللث أن رسلللالت  رسلللالة ألالقيلللة وقيميلللة تهلللدى إللللف تحقيلللل 

بهلللذ  القللليم والمبلللادئ األلالقيلللة  واألنشلللطة سلللعادة اإلنسلللان فلللي دنيلللا  وآلرتللل  ملللن للللال  التمسللل  
الرياضللية المدرسللية تعملل  عمللف النمللو األم لل  لممللتعمم فللي النللواحي الجسللمية واةجتماعيللة والعقميللة 

 واةنوعالية.
وتلل تي أ ميللة  للذ  القلليم أيضللًا مللن لللال  ال،للزو الوكللري وال قللافي لمجتمعاتنللا والللذي يهللدد 
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دى إللللف التطلللرى فلللي الوكلللر والسلللمو    إن م للل   لللذ  قيمنلللا ويضلللعى اةنتملللا  اةجتملللاعي  ويهللل
التحديات تورض عمف منا جنا من لال  األنشطة الرياضية المدرسية التركيلز والت كيلد عملف قيمنلا 
اللمقيلللة واةجتماعيلللة والجماليلللة  وأن المعرفلللة المقدملللة لمطلللالب يجلللب أن تحمللل  بلللين طياتهلللا قيملللًا 

تطمللللب مللللن معممللللي ومشللللرفي األنشللللطة الرياضللللية مقوللللودة يسللللعف المللللنهج إلللللف تحقيقهللللا  و للللذا ي
 المدرسية أن يعمموا عمف تنمية الوعي لدى طالبهم إلكسابهم  ذ  القيم التربوية.

واألنشللطة الرياضللية المدرسللية بحكللم طبيعتهللا تشللار  فللي اإلعللداد لممواطنللة السللميمة, فهللي 
ية المدرسلللية عبلللارة علللن تعمللل  عملللف بلللث القللليم اللمقيلللة واةجتماعيلللة والجماليلللة  فاألنشلللطة الرياضللل

 دراسة الطبيعة البشرية في مواقى متعددة.
ويتوقللى تحديللد األ للداى التربويللة عمللف نللوع القلليم الهامللة فللي توجيلل  النمللو اإلنسللاني فللي 
المجتمللع   لللذا يجللب أن تؤكللد األ للداى التربويللة عمللف القلليم البيئيللة واإلنسللانية واةجتماعيللة  حيللث 

ف واضلللعي األ لللداى التربويلللة أن يكلللون للللديهم تولللور متكامللل  تلللرتبط األ لللداى بلللالقيم  ويجلللب عمللل
وواضف لمقيم التربوية وكيوية إكسابها لمطالب ملن للال  األنشلطة الرياضلية المدرسلية  وذلل  م ل  
التنميللة العضللوية وتنميللة المهللارات الحركيللة والتنميللة المعرفيللة وتنميللة اةتجا للات الوطنيللة والقوميللة 

 وأليرًا التنمية النوسية واةجتماعية.واألساليب المناسبة لمسمو  
وتكمللن مواضللع القللوة والضللعى فللي اكتسللاب الوللرد لمقلليم اللمقيللة واةجتماعيللة والجماليللة أو 
علللدم اكتسلللابها وذلللل  ملللن للللال  ممارسلللة األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية , ويجلللب تلللدعيمها بشلللتف 

ظل  الشلريعة اإلسلالمية وأن الوسائ  حتف ينمف لدى الورد حب الوطن والمجتمع وكافة الناس فلي 
 يكون مواطن والف يلدم وطن  ومجتمع  لرقي الحضارات وتكاتى الشعوب مع بعضها البعض.

 في ضو  نتائج البحث وفي حدود العينة والمنهج المستلدم تم استلالص ما يمي :اةستلالوات:   
لمقيلللة ( وجلللا ت جلللا ت قيملللة الشلللجاعة فلللي الترتيلللب األو  لعبلللارات المحلللور األو  القللليم ) ال .2

 قيمة الحواظ عمف الما  العام في الترتيب األلير.
جللا ت قيمللة العللد  فللي الترتيللب األو  لعبللارات المحللور ال للاني القلليم ) اةجتماعيللة ( وجللا ت  .2

 قيمة اةعتماد عمف النوس في الترتيب األلير.
جماليلللة ( جلللا ت قيملللة حلللب الجملللا  فلللي الترتيلللب األو  لعبلللارات المحلللور ال اللللث القللليم ) ال  .3

 وجا ت قيمة النظام في الترتيب األلير.
بللين اسللتجابات مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية لممرحمللة  2وجللود دةلللة إحوللائية لقيمللة كللا .4

اإلعداديلللة بملللدارس القلللا رة والجيلللزة لممحلللور األو  القللليم ) اللمقيلللة ( فلللي األنشلللطة الرياضلللية 
نعم ( نحو تم  القيم   مما يؤكلد عملف تلوفر المدرسية ولوالف اإلجابات اإليجابية ) اإلجابة ب

 تم  القيم في األنشطة الرياضية المدرسية.
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بللين اسللتجابات مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية لممرحمللة  2وجللود دةلللة إحوللائية لقيمللة كللا .5
اإلعدادية بمدارس القا رة والجيزة لممحور ال اني القيم ) اةجتماعيلة ( فلي األنشلطة الرياضلية 

ولوالف اإلجابات اإليجابية ) اإلجابة بنعم ( نحو تم  القيم   مما يؤكلد عملف تلوفر  المدرسية
 تم  القيم في األنشطة الرياضية المدرسية.

بللين اسللتجابات مشللرفي ومعممللي التربيللة الرياضللية لممرحمللة  2وجللود دةلللة إحوللائية لقيمللة كللا .6
ماليللة ( فللي األنشللطة الرياضللية اإلعداديللة بمللدارس القللا رة والجيللزة لممحللور ال الللث القلليم ) الج

المدرسية ولوالف اإلجابات اإليجابية ) اإلجابة بنعم ( نحو تم  القيم   مما يؤكلد عملف تلوفر 
 تم  القيم في األنشطة الرياضية المدرسية.

 في ضو  النتائج التي أسور عنها البحث يووي الباحث بما يمي :التوويلللللللللات:    
 الرياضية المدرسية القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية. ضرورة أن تتضمن األنشطة .1
اة تمام باكتساب الطالب القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية وضرورة اتلاذ ا محورًا رئيسيًا  .2

عنلللد تنظللليم األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية حتلللف يمكلللن إحلللداث تلللوازن بلللين الجوانلللب الحركيلللة 
 الورد وقدرت  عمف مقاومة القيم المنحرفة.والمعرفية والوجدانية لتحقل تكام  

مراعللاة مشللرفي ومعممللي األنشللطة الرياضللية المدرسللية عللرض المهللارات مللع اإلشللارة الواضللحة  .3
 لمقيم اللمقية واةجتماعية والجمالية المرتبطة بها.

ينب،لللي عنلللد وللليا ة أ لللداى األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية مراعلللاة أن تتضلللمن البعلللد اللمقلللي  .4
 والجمالي باعتبار  ة يق  أ مية عن بقية األ داى األلرى.واةجتماعي 

ضلرورة اة تمللام بتشللليص نللواحي الضلعى لللدى الطللالب مللن قليم لمقيللة واجتماعيللة وجماليللة  .5
 ومحاولة وضع توور لمعالج من لال  األنشطة الرياضية المدرسية.

عملللف تطبيلللل  تزويلللد األنشلللطة الرياضلللية المدرسلللية ب م ملللة توضلللف كيويلللة قيلللاس قلللدرة الطلللالب .6
 وممارسة القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية.

ضرورة تربية المتعمم عمف القيم اللمقيلة واةجتماعيلة والجماليلة سلوا  كلان فلي القلو  أو الوعل   .7
 أ نا  أدا  األنشطة الرياضية المدرسية.
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  أوةً : المراجع العربية :
لمرياضيين و ير الرياضيين بالمرحمة اإلعدادية  رسالة  القيم األلالقية ( 3119أحمد إ ميعيل فرج   .2

 ماجستير  ير منشورة  كمية التربية الرياضية لمبنين  جامعة حموان.
مدى فاعمية مقررات الدراسات اةجتماعية ومعمميها في تنمية القيم اللمقية (   3127أحمد جيبر  يد    .2

المجمة التربوية  العدد السادس الجز  األو    كمية  واةجتماعية بالحمقة ال انية من التعميم األساسي 
 التربية  جامعة سو اج .

القيم البيئية لدى طالب مرحمة التعميم األساسي وعالقتها بدور (   3122ال يد عبد الرحمن ال يد  .3
عة التربية الرياضية في لدمة المجتمع  رسالة دكتورا   ير منشورة  كمية التربية الرياضية لمبنين  جام

 حموان.
 أوو  التربية البدنية والرياضة   دار الوكر العربي القا رة.(  3123أمين أنور الخولي    .4
دراسة ت  ير الرياضة عمف النسل القيمي لمشلوية رسالة دكتورا   ير (    1::2بثينا محمد فيةل     .5

 منشورة  كمية التربية الرياضية لمبنات  جامعة اإلسكندرية.
األسس  –طرل تدريس التربية الرياضية (    3126غيدة جالل عبد الحكيم   زينب عمي عمر ،  .6

 النظرية والتطبيقات العممية   دار الوكر العربي  القا رة.
منا ج التربية الرياضية   كمية التربية الرياضية لمبنين  جامعة (    3125 يلم عبدالم يف  ويدان    .7

 اإلسكندرية.
دور محتوى منهج التربية الرياضية في اكتساب بعض القيم اللمقية    ( 3116 معت ال يد قيعود    .8

واةجتماعية لتالميذ المرحمة اةبتدائية  رسالة ماجستير  ير منشورة  كمية التربية الرياضية  جامعة 
 الزقازيل .

 العالقة بين ممارسة األنشطة الترويحية لدى طالب (  4::2عميا ح ين خير اهلل،هدا  عيد ال يد    .9
كمية التربية بجامعة طنطا وبعض القيم اللمقية   مجمة عموم وفنون الرياضة  المجمد اللامس   كمية 

 التربية الرياضية لمبنين  جامعة حموان.
القيم األلالقية لمطالب الرياضيين بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة الجيزة  ( 3117مح ن رمةين عمي   .20

 ة التربية الرياضية   جامعة المنوفية .المجمة العممية   العدد العاشر   كمي
دور محتوى منهج التربية الرياضية وطريقة تدريس  في إكساب بعض (   7::2محمد  عد زغمول    .22

القيم اللمقية واةجتماعية لتالميذ المرحمة اةبتدائية بالمممكة العربية السعودية  المجمة العممية لمتربية 
 ة لمبنات   جامعة اإلسكندرية.الرياضية   كمية التربية الرياضي

أساليب تطوير وتنويذ درس التربية الرياضية في مرحمة التعميم األساسي  (   3123محمد  عيد عزمي    .22
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 بين النظرية والتطبيل   منش ة المعارى   اإلسكندرية.
ن رؤية مستقبمية لمنا ج التربية الرياضية المدرسية في الوط   ( 4::2محمد محمد الحميحمي    .23

العربي  المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية  المجمد الرابع  كمية التربية الرياضية لمبنات جامعة 
 اإلسكندرية.

دور محتوى منا ج التربية الرياضية ومعمميها في إكساب بعض    ( 3117محمد عبدالنبي نيصف    .24
لعام بجمهورية مور العربية  رسالة ماجستير القيم اللمقية واةجتماعية والجمالية لطالب مرحمة ال انوي ا

  ير منشورة   كمية التربية الرياضية جامعة طنطا.
أ ر ممارسة بعض األنشطة والهوايات الترويحية    ( 5::2محمد كميل ال منودي ،جميل محمد عمي    .25

مستقب    عمف القيم اللمقية لدى طالب جامعة أسيوط   المؤتمر األو  لمرياضة في مور الواقع وال
   كمية التربية الرياضية   جامعة أسيوط. 3المجمد 

دور المواد التطبيقية ) األنشطة الرياضية ( في    ( 6::2محمد  عد زغمول،  عودي عبد الظيهر    .26
تدعيم بعض القيم اللمقية لدى طالب قسم التربية الرياضية لكميات المعممين بالمممكة العربية السعودية   

 رياضة  المجمد السابع  كمية التربية الرياضية  جامعة المنيا.مجمة عموم ال
دور محتوى منهج التربية الرياضية ومعمميها في    ( 3112محمد  عد زغمول، ميجدة عقل صيبر    .27

إكساب بعض القيم الجمالية لتالميذ الحمقة األولف لمتعميم األساسي  مجمة كمية التربية الرياضية لمبنات  
 درية.جامعة اإلسكن

منا ج التربية الرياضية المدرسية الموجهة    ( 3126محمد  عد زغمول ، مكيرم حممي أبو هرجا    .28
 .قيميًا في مواجهة انعكاسات عور العولمة  مركز الكتاب لمنشر القا رة

: دور منهج كرة السمة والمعمم في إكساب النواحي المعرفية والقيم اللمقية  ( 3112محمد وهبا البيمي    .29
واةجتماعية لتالميذ مراح  التعميم العام في ضو  اة تمام بتطوير التعميم   رسالة دكتورا   ير منشورة   

 كمية التربية الرياضية   جامعة طنطا.
مدى إسهام أنشطة التربية الرياضية المنهجية في تنمية المهارات  (   3112محمود عصمت احمد    .20

ادية   رسالة دكتورا   ير منشورة,كمية التربية الرياضية  جامعة اةجتماعية لدى طالب المرحمة اإلعد
 أسيوط.

القيم الجمالية وعالقتها بمستوى األدا  المهاري في التعبير الحركي    ( :::2وفيء محمد الميحي    .22
   28لدى طالبات كمية التربية الرياضية جامعة طنطا   مجمة التربية الرياضية والبدنية  العدد رقم 

 سكندرية.اإل
 ثينيًي   المراجع األجنبيا  

22. Carlson Teresa ( 3129 )   The student social system within sport education   
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