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مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلم
The adequacy of exercises in the physical education lesson at the primary level from the
teacher's point of view
إعداد الدكتورة /بدرية قبالن هادي العجمي
دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية ،موجه فني مادة التربية البدنية ،وزارة التربية ،دولة الكويت

ملخص الدراسة:
تبنت دولة الكويت مشوع وطني لتطوير التعليم ومن هذا المنطلق كان االهتمام بمنهج التربية البدنية كشق أصيل فاعل ومؤثر على
قدرات الطالب وإمكانياته ومستقبله ومعدل استجابته وتفاعله في تعلم المواد األخرى وبالتالي كانت أهمية التمرينات الرياضية التي
يتخطى أثرها الجوانب الجسمية للطالب لتتعد أبعادها وأثارها؛ ومن هنا هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى كفاية التمرينات في
درس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلم لتحقيق األهداف المطلوبة ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج
الوصفي التحليلي من خالل تطبيق استبيان مكون من أربع محاور على عدد  25معلم من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة
االبتدائية بدولة الكويت للعام الدراسي  5252 \5252م وقد تمت قياس استجابة المعلمين نحو مدى كفاية التمرينات في درس التربية
البدنية لتحقيق األهداف البدنية ودرجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية ومدى كفاية التمرينات في
درس التربية البدن ية لتحقيق األهداف التربوية ومدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية واالنفعالية
والعاطفية.
وتوصلت الدراسة إلى وجود تجانس بين وجهة نظر معلمي التربية الرياضية نحو كفاية التمرينات في درس التربية الرياضية
لتحقيق الهداف البدنية الجس مانية وأهداف الوقاية والحماية باإلضافة إلى األهداف التربوية واالجتماعية واالنفعالية والعاطفية
وأوصت الدراسة باالستعانة بوسائط فيديو وتمرينات إضافية يمكن للطالب تنفيذها عن بعد لضمان استمرار تحقيق األهداف
باإلضافة إلى عمل دراسات تربط بين الجانب الصحي والتنموي للطالب وبين األهداف المقررة للتمرينات الرياضية في كل مرحلة
على حدى لتحديد مدى فاعليتها بدنيا.
الكلمات المفتاحية :التمرينات الرياضية ،درس التربية البدنية ،اللياقة البدنية ،المهارات الحركية.
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The adequacy of exercises in the physical education lesson at the primary level from the
teacher's point of view
Abstract
The State of Kuwait has adopted a national project for the development of education, and from this
standpoint, the interest in the physical education curriculum was an authentic and effective problem
affecting the student’s abilities, potentials, future, rate of response and interaction in learning other
subjects. Thus, the importance of sports exercises whose impact exceeds the student’s physical
aspects, so that its dimensions and effects go beyond. Hence, the study aimed to identify the
adequacy of exercises in the physical education lesson in the elementary stage from the teacher's
point of view to achieve the required goals and to achieve the goal of the study. The descriptive
analytical approach was used through the application of a questionnaire consisting of four axes on
52 teachers of the subject of physical education for the stage Elementary school in the State of
Kuwait for the academic year 2020/2021 AD has measured the response of teachers towards the
adequacy of exercises in the physical education lesson to achieve physical goals and the degree of
adequacy of sports exercises to achieve the goals of strength, protection and prevention, and the
adequacy of exercises in the physical education lesson to achieve educational goals and the
adequacy of exercises in the education lesson Physical goals to achieve social, emotional .
The study found that there is a homogeneity between the viewpoint of physical education teachers
towards the adequacy of exercises in the physical education lesson to achieve the physical goals and
objectives of prevention and protection in addition to educational, social, emotional and emotional
goals. The study recommended the use of video media and additional exercises that students can
implement remotely to ensure the continued achievement of the goals in addition to Conducting
studies linking the health and developmental aspect of students with the goals set for exercise at
each stage separately to determine its physical effectiveness.
Keywords: exercise - physical education lesson - physical fitness - motor skills
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الفصل األول :اإلطار العام
المقدمة
تتسق أهداف وغايات التربية الرياضية من أهداف التربية العامة ومقاصدها ويهدف منهج التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية إلى
تحقيق العديد من األهداف التي تتناسب مع المرحلة العمرية للطالب فيتم إشراك الطالب في تمرينات تحقق سالمة القوم واللياقة
البدنية وتنمي المهارات الرياضية وتدعم الخبرات العقلية وتحقق القدر المطلوب من السالمة النفسية واالجتماعية كما تهتم برفع
المستوى الصحي والبدني للطالب وال تغفل عن رعاية أصحاب االحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وتهتم باستثمار وقت
فراع الطالب ورعاية القيم األخالقية في التمرينات المشتركة مع األقران.
ويعد منهج ومعايير مادة التربية البدنية والصحية جزءا أصيال من المنهج الوطني الكويتي حيث تتم رعاية الربط بين مادة التربية
البدنية والصحية وبين مختلف المواد الدراسية األخرى للوصول إلى تحقيق هدف التطور الكلي للطلبة ولتحقيق مستويات أداء
محددة بنهاي ة المرحلة االبتدائية ويتوقع منهج التربية البدنية والصحية بدولة الكويت أنه بنهاية المرحلة االبتدائية يكتسب الطالب
االستمتاع بممارسة النشاط البدني سواء بالمشاركة أو المشاهدة باإلضافة إلى الى استيعاب وفهم القواعد الملزمة باألنشطة الرياضية
ذات االهتمام لهم وال مناسبة للمرحلة العمرية فضال عن ممارسة الطلبة لألنشطة المطلوبة لتنمية القدرات البدنية وتضم التحكم بالكرة
والتدحرج والقفز والتحكم بالحركات باستخدام الطارة بالعديد من الطرق عالوة على وعي الطالب بفوائد األنشطة الصحية
وتشجيعهم على ممارساتها في الحياة اليومية وفهم قضايا السالمة الرياضية وحسن التعامل مع الزمالء واألقران وتطوير اللياقة
البدنية الالزمة لمواطن دولة الكويت( .المنهج الوطني الكويتي المرحلة االبتدائية ،إبريل )5226
ويعتمد درس التربية الرياضية بصفة أساسية على التمرينات سواء كانت (فردية أو زوجية أو جماعية) أو كانت (حرة – باألدوات
– على أجهزة) أو (تمرينات استرخاء -مرونة – قوة – تحمل  -سرعة – توازن – رشاقة) ويعتمد اختيار وتحديد التمرينات
الرياضية على المبادئ واألسس التربوية والنفسية واالجتماعية والفسيولوجية والتشريحية وبالتالي لها قدرة على مساعدة الجسم
على النمو الشامل والمتزن وتعتبر أساسا لإلعداد البدني العام والخاص لبعض األنشطة الرياضية( .السيد)5226 ،
ومن الجدير بالذكر أنه لتقييم مدى كفاية التمرينات البدنية في منهج مرحلة عمرية ينبغي العلم بأنه لكل تمرين بدني غرض محدد له
وكل هدف يرتبط بإنجاز مهارة أو حركة ومن ضمن األغراض العامة واألساسية للتمرينات تكوين مجموعات عضلية أو تنشيط
العمليات الحيوية ألجهزة الجسم أو تحقيق القدرة على كشف ما يتمتع به الطالب من مهارات خاصة أو لتطوير الصفات البدنية أو
بهدف تحقيق الرشاقة وبالتالي تعريف التالميذ في تلك المرحلة العمرية على كيفية استخدام القوة البدنية بصورة صحيحة دون
استدعاء مجاميع عضلية ال حاجة لها ،كما تسهم التمرينات الرياضية في تحقيق المرونة الناجمة عن الممارسة باإلضافة إلى تدريب
الطالب على سرعة أد اء الحركات في أقصر وقت ممكن سواء بصورة متتابعة أو توافقية وأخيرا تمتع الطالب بقوة عضلية تجمع
بين القوة والسرعة بشمل منظم يزيد من اإلمكانيات والقدرات.
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ويعد معلم التربية البدنية أحد أجزاء الهيكل التنظيمي وهو الشخص الديناميكي القادر على تنسيق وتحقيق األهداف من خالل تعاونه
مع اإلدارة وزمالئه من المعلمين والطلبة والمرافق والساحات فيقع على عاتقه دورا كبيرا في رعاية النشاط الرياضي الرسمي
وغير الرسمي بما فيه فاعليات الطابور الصباحي وتنفيذ الطالب لتمرينات التهيئة البدنية والنفسية فضال عن محتوى درس التربية
البدنية وا كتشاف الطلبة الموهوبين رياضيا وإشراكهم في الفرق الرياضية ومتابعة التدريب والمشاركة في تنظيم المناسبات المختلفة.
(عودات)5222 ،
ومن منطلق أثر وأهمية مادة التربية البدنية والرياضية وتكاملها مع المنهج الوطني الهادف لتحريج مواطن كويتي مبدع ومتميز كان
االهتمام بدراسة مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية لتحيق تلك األهداف من وجهة نظر المعلم.

مشكلة الدراسة:
يعتبر درس التربية الرياضية بمثابة الحقل الخصب لتلبية االحتياجات الحركية لألطفال خاصة في مراحل التعليم االبتدائي إذ تمثل
تلك المرحلة الفترة الذهبية لتنمية الطفل حركيا وإكسابه المخزون الحركي الذي يستمر معه في مختلف المراحل العمرية التالية ولقد
اهتمت استراتيجية تطوير التعليم بدولة الكويت على نحو خاص بإعداد متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل من خالل نمو
متكامل للشخصية في أبعادها المختل فة الحركية واالنفعالية والمعرفية ومن الجدير بالذكر ان التربية الرياضية والحركية تهتم بإثارة
دوافع األطفال وتساعدهم على اإلبداع واالبتكار ألنها تمنح الطفل القدرة على التحرك بسهولة وسرعة وثقة ومثل ذلك المناخ يحقق
للنظام التربوي األساس الذي يعتمد عليه حيث يمث ل جسم الطفل اإلطار المادي الملموس الالزم لتعليم إيجابي وفاعل ينمي القدرات
والمواهب الفطرية خاصة في تلك المرحلة التي يكتسب فيها الطالب قدراته األساسية والتي تستمر معه( .محمد وأحمد ومحمد،
)5252
وتمثل مرحلة الطفولة أهم مراحل حياة اإلنسان وأكثرها حساسية لكونه ا مرحلة تكوينية تتحدد فيها سمات وسلوكيات وشخصية
الفرد األمر الذي يدعو إلى اهتمام خاص بالتشكيل البدني والنفسي واالجتماعي وحيث أن للمدرسة دورا جوهريا في ذلك كان
للتربية الرياضية جانبا أساسيا في العملية التربوية وتسهم علميا وعمليا في اإلنماء والتطور كما ألن لها أثرا في مواجهة العديد من
الصعوبات والمخاطر التي قد يعاني منها الطالب في تلك المرحلة العمرية ومنها ما أشار إليه (حسن وخلف )5222 ،و (لوح،
 )5222و(البشتاوي وعطية )5222 ،و(عبد الرحمن وناصر )5222 ،كما أكد (علي ،والزبيدي ) 5225 ،على أثر درس التربية
الرياضية في تطوير الصفات البدنية والمهارات الحركية لطالب الصفوف االبتدائية.
وإن من أهم عناصر تطوير أي منهج هو تجريبه وتقويمه ومن ثم االنتقال إلى تنقيحه ومن االتجاهات الحديثة في تطوير منهج
التربية الرياضية كانت ضمان مناسبة الدرس بما يحتوي عليه من تمارين إلى خصائص المرحلة العمرية جسمانيا وحركيا ومدى
كفاءته في تحقيق األهداف المقررة وعليه تبلورت إشكالية الدراسة في ما هي مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في
المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلم؟
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تساؤالت الدراسة الفرعية:
 -2ما هو مفهوم التربية البدنية والرياضية؟
 -5ما هو مفهوم وأهمية واهداف درس التربية البدنية؟
 -2ما هي طبيعة القدرات البدنية لطفل المرحلة االبتدائية؟
 -2ما هي أنواع وأقسام التمرينات البدنية؟
 -2ما هي أهداف وأغراض التمرينات البدنية؟
 -6ما هي متطلبات التطور الحركي في مرحلة الطفولة؟
 -2ما هي مالمح تحليل التمرينات المقررة في درس التربية البدنية بدولة الكويت؟

أهداف الدراسة
 -2شرح وإيضاح مفهوم التربية البدنية والرياضية.
 -5توضيح مفهوم وأهمية وأهداف درس التربية البدنية.
 -2شرح طبيعة القدرات البدنية لطفل المرحلة االبتدائية.
 -2شرح أنواع وأقسام التمرينات البدنية.
 -2توضيح أهداف وأغراض التمرينات البدنية.
 -6شرح متطلبات التطور الحركي في مرحلة الطفولة.
 -2إلقاء الضوء على مالمح تحليل التمرينات المقررة في درس التربية البدنية بدولة الكويت.

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :تسعة الدراسة إلى تحليل مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية بدولة الكويت من
وجهة نظر المعلم.
الحدود البشرية :معلمي مدارس المرحلة االبتدائية لمادة التربية الرياضية بالكويت.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي  5252 :5252بالكويت

أهمية الدراسة:
إن العمل على تطبيق ما جاء به منهاج التربية البدنية والرياضية يساعد التالميذ على اكتساب المهارات الحركية األساسية حيث
تمثل المرحلة االبتدائية أهم المراحل التعليمية ألنها تشكل القاعدة األساسية في السلم التعليمي ومنذ اتجاه الكويت إلى تطبيق المنهج
الوطني للتربية البدنية والرياضية وربطها بباقي المواد التعليمية حيث تعد تلك المرحلة من أنسب المراحل لتكوين العادات الصحية
واالجتماعية السليمة واكتساب وتطوير المهارات األساسية المتمثلة في حركات (الجري – الوثب – الرمي – اللقف) ....،
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إذ يكون نضج تلك الحركات في تلك الفترة بش كل طبيعي كما تسهم األنشطة الحركية التي يمارسها التالميذ في المدارس االبتدائية
في تحسين المهارات والقدرات الحركية األساسية ويدعم جوانب النشأة الوجدانية العاطفية والمعرفية والحس حركية ومن خالل
التمرينات واأللعاب التي تتم ممارستها تخلق جو تفاعلي ينمي قدرات الطالب ويحقق األهداف الوطنية.
والتمرينات جزء أصيل وأساسي في مكونات درس التربية البدنية ال غنى عنه لتحقيق أهداف الدرس الحركية والمهارية وتسعى تلك
الدراسة إلى تحليل محتوى التمرينات الرياضية المقررة في منهج المرحلة االبتدائية مع استطالع وجهة نظر معلمي المادة حول
مدى كفاية تلك التمرينات في تحقيق أهداف الفئة العمرية المقررة .وبالتالي يمكن االعتماد على تلك الدراسة في احليل مدى كفاية
تلك التمرينات نظريا واالستفادة من نتائج الممارسة من خالل خبرة وتجربة معلمي المادة لتقديم أساس يمكن االعتماد عليه في
تطوير المنهج واألداء وشرح اإليجابيات ونواحي القصور التي في حاجة إلى االهتمام والتعديل.

مصطلحات الدراسة:
التمارين البدنية:
هي الحركات التي تشغل الجسم وتنمي مقدرته الحركية وفق قواعد خاصة تراعي األسس التربوية والمبادئ العلمية للوصول إلى
مستوى عالي من األداء.
وهي األوضاع والحركات المختارة طبقا للمبادئ واألسس التربوية والعلمية لتشكيل وبناء الجسم وتنمية مختلف قدراته الحركية
لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها ولتربية الجسم تربية شاملة ومتزنة( .علي)2: 5222 ،
التعريف اإلجرائي:
هي األنشطة والحركات واألوضاع التي يتم تنفيذها في التمرينات المقررة بدرس التربية البدنية للطالب في المرحلة االبتدائية والتي
تهدف إلى تحقيق أغراض مرتبطة بتنمية القدرات وتشكيل وبناء الجسم وتنمية المهارات.
المرحلة االبتدائية:
هي ذلك النوع من التعليم الرسمي الذي يتناول التلميذ من سن السادسة إلى سن الثانية عشر فيتعهده بالرعاية الروحية والجسمية
والفكرية واالجتماعية واالنفعالية بما يتفق مع طبيعة الطفل ومع أهداف المجتمع الذي يعيش فيه( .سمير وكرفس)2: 5222،
التعريف اإلجرائي:
هو التعليم الرسمي لطالب الكويت في المرحلة العمرية من سن السادسة وحتى الثانية عشر والتي تسعى الدراسة إلى التعرف على
مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف من وجهة نظر المعلم.
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التربية البدنية والرياضية:
هي جزء من التربية العامة تهدف غلى تكوين المواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدني
الرياضية المختارة لتحقيق هذا الهدف( .خالفي وبلجوهر)252 : 5222 ،
التعريف اإلجرائي:
هي المادة التعليمية التي من ضمن مكنات الدروس بها أداء التمرينات الرياضية والتي تسعى الدراسة إلى التعرف على مدى كفايتها
لتحقيق األهداف المقررة من وجهة نظر المعلم.

الفصل الثاني :الدراسات السابقة واإلطار النظري
أوال الدراسات السابقة:
في دراسة ( )Corbin, 2020هدفت الدراسة إلى الربط بين التربية البدنية المفاهيمية ) (CPEوبين معدل أعلى لألداء في باقي
المواد التعليمية بالمقارنة بفصول تعليمية أساسية مخصصة لألنشطة فقط .باإلضافة إلى جلسات النشاط البدني ،حيث تستخدم CPE
مواد نصية وجلسات الفصل لتعليم مفاهيم علم الحركة ومبادئ اللياقة البدنية المتعلقة بالصحة والنشاط البدني المعزز للصحة .حيث
يتم تقديم دورات  CPEاآلن في جميع برامج التعليم تقريبًا كصفوف مطلوبة أو اختيارية .بعد عقدين من الزمان ،بدأ ابتكار CPE
في المدرسة الثانوية ،وتبع ذلك برامجKindergarten-8.
في هذه الدراسة رأى الباحث أن روبرتا بارك كانت محقة في تقييمها بأن التربية البدنية لديها القدرة على أن تكون أحد عوامل
النهضة في القرن الحادي والعشرين وستقود المساهمات العلمية للباحثين في علم الحركة الطريق ،لكن  CPEالقائم على العلم
وبرامج تعليم اللياقة البدنية المصاحبة التي تتوافق مع معايير محتوى التربية البدنية ومعايير تعليم اللياقة البدنية ستلعب دو ًرا مه ًما.
أثبتت الدراسة أن دورات  CPEفعالة في تعزيز المعرفة والمواقف والنشاط البدني خارج المدرسة ولديها القدرة على رفع مستوى
التربية البدنية.
في دراسة (سمير وكرفس .) 5222 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج تربية بدنية مقترح لتطوير المهارات
الحركية األساسية لتالميذ المرحلة االبتدائية وقد شملت (المشي – الحجل – الوثب العريض ورمي ومسك الكرة والجري والتحمل
والرشاقة) ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج التجريبي على عينة مكونة من  66تلميذا وكان عدد تالميذ المجموعة التجريبية
 25تلميذا والضابطة  22تلميذ وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي في اختبار المهارات
الحركية األساسية.
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في دراسة (لعرور وشنوف وبوفادن ) 5222 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مناه التربية البدنية والرياضية في تحسين بعض
المهارات الحركية للمعالجة والتناول (الرمي – اللقف) لدى تالميذ التعليم االبتدائي ( )6:2سنوات ولتحقيق هدف الدراسة استخدم
الباحث المنهج التجريبي وتكون مجتمع الدراسة من التالميذ المسجلين في الصف الثاني االبتدائي وبلغت العينة عدد  22تلميذا من
الذكور واإلناث كما تم تطبيق أداة اختبارية (رمي كرة التنس ألبعد مسافة رمي ولقف الكرة على الحائط لقياس المهارات الحركية
للمعالجة والتناول وتوصلت الدراسة إلى وجود فرو ذات داللة إحصائية في اختبار رمي الكرة لدى أفراد المجموعة التجريبية وعدم
وجود فروق ذا داللة إحصائية في لقف الكرة على الحائط .
في دراسة (أحمد )5222 ،هدفت الدراسة إلى مقارنة عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة حسب متغير الفئة العمرية والجنس
ونوع النشاط البدني الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من  2:22سنة ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي
على عينة مكونة من  222تلميذ واستخدم الباحث اختبار للياقة البدنية المرتبطة بالصحة وشمل اللياقة التنفسية والعضلية الهيكلية
والمرونة وقوة القبضة وتركيب الجسم وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في عناصر اللياقة
البدنية المرتبطة بالصحة وفقا لمتغير العمر لصالح الفئة االكبر والجنس لصالح الذكور ووفقا للنشاط البدني لصالح االنشطة
الجماعية .
في دراسة ( )Balan & Shaao, 2014كان الهدف من الدراسة تحسين أساليب التدريس المستخدمة لتحسين األهداف المحددة
ألنشطة التربية البدنية في المدرسة .وقد تم تطبيق هذه التقنيات على تالميذ الصف الثاني االبتدائي باستخدام ألعاب الحركة .حيث
يرى الباحث أن استخدام ألعاب الحركة خالل فصول التربية البدنية قد يساهم في تحسين العملية التعليمية وبالمقارنة بين نتائج
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لالختبارات األولية ،وجدت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
المتوسطات التي حصلت عليها مجموعة األوالد .وكانت االختالفات ذات معنوية05) ، (p <0في االختبار النهائي ،بالنسبة للجري
لمسافات طويلة ،وتمديد الجذع من وضعية االنبطاح ،ونط الحبل ،وعند01 ، p <0لرفع الجذع من وضع ضعيف وللجر على مقعد
الجمباز .كما وجدت بعض التقدم لمجموعات الفتيات وكانت هناك اختالفات في االختبارات النهائية بين المجموعتين التجريبية
والضابطة في حالة الفتيات .وأخي ًرا ،أظهر التقدم الذي حققته المجموعة التجريبية أن الطريقة التي تم تجريبها في استخدام ألعاب
الحركة لتحقيق األهداف المقررة كانت فعالة.

اإلطار النظري
مفهوم التربية البدنية والرياضية:
عرف ويست بوتشر  2222التربية البدنية بأنها العملية التربوية التي تهدف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط وهي
األنشطة البدنية والتمرينات لتحقيق ذلك وقد أشار لمبكين إلى أن التربية البدنية والرياضية هي مرادف للتمرينات واأللعاب وبالتالي
فإن التربية البدنية هي العملية التي يكتسب الفرد خاللها أفضل المهارات البدنية واالجتماعية والعقلية واللياقة من خالل النشاط
البدني.
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والتربية البدنية جزءا متكامال من التربية العامة وهي تمنح التالميذ التوازن الطبيعي وكلمة بدنية أضافت العديد من الصفات البدنية
كالقوة والسرعة والمرونة والتي تساعد على تحسين األداء الجسماني للتلميذ وإكسابه المهارات األساسية وزيادة قدراته الجسمانية
الطبيعية( .مسلم وعوالي وبلعباسي)5222 ،
والتربية البدنية والرياضية تساهم بقسط وافر في بلورة وتطوير شخصية الطفل وتتميز بالتأثير المباشر على القدرات والسلوك
والتصرفات وتحويلها إلى من سمات تلقائية وموروثة إلى مبنية ومكيفة بمنهج علمي شامل ذو نظرة منفتحة على المحيط بأبعاده
ويعتبر اللعب هو النصيب األك بر في تلك المرحلة التعليمية حيث يعتبر الركيزة األساسية ليكتشف الطفل نفسه ومحيطه ويتفاعل معه
والوسيلة المثلى لتطوير قدراته البدنية والفكرية وللرفع من استثماره لموارده الذاتية وتنويع مهاراته الحركية بالتوازي مع تطوير
األجهزة الحيوية وتلعب التمرينات في درس التربية البدنية دورا جوهريا فيها( .لغرور وشنوف وبوفادن)5222 ،
مفهوم درس التربية البدنية والرياضية
يعرف درس التربية البدنية والرياضية بأنه هو ذلك النشاط الحركي الذي يقدم للتالميذ في وقت محدد له مكانا في الجدول المدرسي
أثناء اليوم الدراسي ويحضره التالميذ إلزاميا إال من استوجب اإلعفاء .وكما أن الدرس اليومي يرمي إلى تحقيق أغراض محددة
لتحقيق أهداف مقررة من ضمن أهداف المنه ج ووفقا للخطة السنوية الموزعة إذ يعتبر درس التربية البدنية والرياضية جوهر
برنامج التربية البدنية المدرسي وهو جزء أساسي من منهاج التربية البدنية والرياضية الذي يعمل على تنمية جوانب شخصية
التالميذ.
وتتبلور أهمية درس التربية البدنية في:
أ) المساعدة على تحسين األداء الجسماني للتلميذ وإكسابه المهارات األساسية وزيادة قدراته الجسمانية الطبيعية.
ب) من خالل الخبرات األساسية لممارسة األنشطة الرياضية يشعر التلميذ بالمتعة ويكون ذلك في المسابقات والتمرينات
بمشاركة األقران أو حتى منفردا.
ت) تساهم المهارات التي يتم تدريب التلميذ عليها في تنمية ثقته بنفسه وبمهاراته وبدعم التكوين الجسماني السليم.
وتتمثل أهداف درس التربية البدنية والرياضية في:
 -2أهداف مهارية
وهي ترتبط بنمو وتطوير المهارات الحركية الطبيعية أو المكتسبة والمرتبطة ببرامج التربية البدنية والرياضية وتكون عن
طريق اكتساب التلميذ لجوانب الحركة من خالل تعلمه وفهمه وتنفيذه للحركة والسيطرة عليها.
 -5أهداف بدنية
وترتبط في الدرجة األولى بتنمية وتطوير الصفات البدنية المتعددة الجوانب ومن خالل اكتساب تلك الصفات يقوم بأعباء
نشاطه البدني المرتبط بالحياة اليومية بشكل مرضي.

270

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -2أهداف ثقافية
والمقصود بها تنمية الثقافة العامة والرياضية الخاصة فتنمو قدرة التلميذ العقلية والفكرية من خالل اكتساب المعلومات التي
لها عالقة باألنشطة الرياضية التي تتم ممارستها.
 -2أهداف تربوية:
والتي تحقق النمو االجتماعي العاطفي أثناء ممارسة درس التربية البدنية والرياضية عن طريق ممارسة األنشطة الفردية
أو الجماعية وتعزز التعاون والمنافسة ويت م التدريب على القيادة ودعم اكتساب الصفات االجتماعية والروح الرياضية.
(بوزاهر)5222 ،
القدرات البدنية للطفل في المرحلة االبتدائية:
يرى بعض الباحثين أن القدرات البدنية مرادفة للياقة البدنية أو اللياقة الحركية وهناك من يرى أنها مصطلح يضم اللياقة البدنية أو
الحركية وتدل اللياقة البدنية على الحالة الصحية والسعة الوظيفية للطفل في أداء معين بينما يستخدم مصطلح اللياقة الحركية لإلشارة
إلى مدى كفاءة الطفل في أداء المهارات الحركية األساسية والمهارات المرتبطة بنشاط رياضي معين.
وتنمو مهارات الحركات الكبيرة لدى األطفال بشكل جيد ونمطي منذ بداية سنوات الدراسة وتستمر في التحسن خالل مرحلة الطفولة
المتوسطة والمتأخرة وللذكو ر واإلناث في عمر المدرسة مستويات متماثلة من المهارات الحركية ولكن هناك فروقات إذ للذكور قوة
بدنية أعلى واإلناث بشكل نمطي أكثر رشاقة في الحركة
وبمراجعة نمو الطفل في المرحلة العمرية من ( 6إلى  2سنوات) نجد أن النمو يظهر كل ثالثة أشهر تقريبا وفي تلك المرحلة يتميز
األطفال في الجري ولعب الكرة وتنمو العضالت الصغيرة ويقبل الطفل على العمل اليدوي ويميل للنشاط الزائد ويتعلم المهارات
الجسمية والحركية الالزمة لأللعاب واألنشطة ويستمتعون بالقفز والتسلق.
أما بالنسبة للمرحلة من ( ) 22 :2سنة ويتميز الطفل في تلك المرحلة بسرعة االستيعاب وتعلم الحركات الجديدة كما يتزايد النمو
العضلي ويصبح النمو تدريجي ويكون اإلناث أكثر طوال وأثقل وزنا من الذكور ويتميز األطفال في تلك المرحلة بزيادة التوافق بين
العضالت واألعصاب عند أداء المهارات الحركية األساسية ويتميزون بقدر أعلى من السرعة والقوة والرشاقة وتزداد القدرة على
االنتباه واالستيعاب الحركي( .دمدوم)5252 ،

271

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

القدرات البدنية

اللياقة البدنية

اللياقة
الحركية

التحمل الدوري
التنفسي

السرعة

القوة العضلية

القدرة

التحمل العضلي

التوافق

المرونة

التوازن

أنواع وأقسام التمرينات:
أوال من حيث المادة:
أ) تمرينات حرة بدون أدوات
ب) تمرينات باألدوات مثل الكرة أو العصي أو الطوق
ت) تمرينات على األجهزة (عقل الحائط – المقاعد السويدي – العارضة)
ثانيا :من حيث التأثير:
أ) تمرينات االسترخاء
ب) تمرينات اإلطالة والمرونة
ت) تمرينات التحمل
ث) تمرينات القوة
ج) تمرينات الرشاقة
ح) تمرينات التوازن (الجرجاوي)5222 ،
أهداف وأغراض التمارين البدنية:
تتمثل أهداف التمرينات البدنية بشكل أساسي في
 -2تثبيت أسس شكل الحركة
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 -5تنمية عناصر اإلدراك الحس حركي للطالب.
 -2ربط أجزاء الحركة للوصول إلى أداء مهاري كلي
 -2تحقيق ثبات األداء وتنفيذه بشمل سليم
 -2نقل أثر التعلم إلى مهارات إضافية أخرى مشابهة للمهارة األصلية المراد تنميتها.
 -6المشاركة في بناء الجسم ورفع قدراته من خالل تطوير اللياقة البدنية.
وتتمثل أغراض التمارين البدنية في:
 -2تحقيق تطور في بناء القدرة الجسمية عن طري تقوية األجهزة العضوية المختلفة للحصول على قدرة االحتفاظ بمجهود
تكيفي فالنشاط العضلي يعمل على تقوية أجهزة الجسم مثل الجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز التنفسي.
 -5تحقق التمارين البدنية غرضا حركيا يجعل من حركات الجسم فائدة مع بذل أقل قدر ممكن من الطاقة فتتسم حركات
الطالب باالتزان والرشاقة من خالل عمل منسق ومنظم بين الجهاز العصبي والعضلي وبالتالي دعم مستوى الثقة في
النفس وتحسين الصحة العقلية والجسمية.
 -2تحقيق ه دف بناء قاعدة أساسية جيد لتطوير القابلية الجسمية وفقا للمتطلبات المطلوبة في أي تدريب خاص مطلوب حاليا
أو مستقبليا.
 -2تحقيق هدف اللياقة البدنية وبالتالي حفاظ التلميذ على مستوى معين من القوة والسرعة والرشاقة والمرونة وهي الصفات
البدنية األساسية المطلوب تنميتها بوجه عام( .علي)5222 ،
متطلبات التطور الحركي في مرحلة الطفولة:
يعتمد التعرف على متطلبات التطور الحركي للطالب في مرحلة الطفولة من خالل هدف توفير اإلمكانيات الحركية الكافية مع توفير
محيط يشبع رغباته ويسمح له بالقفز والركض كما ينبغي توفير ما يتناسب مع الحركة من تسلق وصعود وتأرجح ورمي وتعلق
بهدف خدمة التطور الحركي الطبيعي للطفل فاألطفال يتبعون رغباتهم الحركية وينبغي اختيار الحركات السابقة ضمن تمارين
متغيرة ومختلفة تتناسب مع مقتضيات التطور ولضمان نجاح الطفل في تنفيذها وتساعد الحركة على تنمية عقول األطفال وتلعب
د ورا أساسيا في خلق الخاليا العصبية والتي هي أساس عملية التعلم وتساهم في تحسين صورة الذات والتي تكون نتيجة للعملية
المخططة ألداء التمرينات الرياضية والتي تقدم ضمن التربية الحركية أثناء عملية التعلم كما تساعد التمرينات على تنمية عظام
وعضالت األطفال وتساعدهم ع لى تحقيق التوازن والرشاقة والتناسق كما يحتاج األطفال إلى العديد من فرص الحركة في السنوات
األخيرة من الطفولة لتصبح حركاتهم أكثر مهارة( .عبد القادر)5226 ،
تحليل التمرينات الرياضية المقررة للمحلة االبتدائية بدولة الكويت:
من خالل مراجعة المقرر الدراسي بالمنهج الوطني لمادة التربية البدنية والرياضية بدولة الكويت تم التوصل إلى الجدول التالي
والذي يوضح األهداف والمهارات والقدرات المطلوب تنميتها والتمرينات المقررة في الدروس والتي توضح رصد عدد مميز من
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التمرينات األساسية ذات الهدف والتأثير والموجهة لتلك المرحلة والتي تخدم تحقيق الهدف الوطني المقرر لقدرات ومهارات
وطبيعة تكوين الطفل الذي تسعي إليه دولة الكويت.
الصف
األول

التمرين الرياضي

الهدف

اللياقة البدنية وتنمية المستوى الصحي ممارسة تمرينات السرعة – الرشاقة – المرونة – الدقة –

الثاني

ومكافحة السمنة

التحمل – القدرة – مهرجان لأللعاب الترويحية الصغيرة

الوعي بالجسم والفراغ

ممارسة الحركات االنتقالية

التعامل مع الكرة والوعي بالمكان

حركات (المعالجة – التناول -االنتقال

القدرة على الرمي أعلى الكتف والرأس

تمرينات (المعالجة – التناول)

القدرة على ركل الكرة

تمرينات المعالجة – التناول -االنتقال

الوعي باستخدام حركات الجس

تمرينات من خال لحركات غير انتقالية

تنويع الحركات باستخدام األدوات واألجهزة

حركات المعالجة والتناول

التعبير الحركي (بنات)

مواقف تمثيلية تتضمن حركة وتمرينات مصممة.

اللياقة البدنية والصحية

السرعة (الجري في المكان  22ث – السباق مع الزميل لمسافة
 22متر تتابع تسليم العصا  52م)
الرشاقة (الوثب عاليا مع تغيير االتجاه ربع لفة \ نصف لفة –
الجري الزجزاجي – الجري االرتدادي مسافة  22-22م مع
األطواق الصغيرة)
المرونة (سباق تسليم الكرة جانبا ثم عكس االتجاه – سباق
تمرير الكرة أو ميس الحب للزميل من بين الرجلين – وقوف
مسك األطواق باليدين دخول الطوق من أعلى الرأس ثم إعادته
مرة ثانية
القوة والتوافق والتوازن (ألعاب ترويحية وألعاب صفيرة)

الوعي بالمكان والفراغ

الحركات االنتقالية (الجري)
الوقوف مع الجري الخفيف والوعي بالمكان – تنويع الجري مع
الربط بحركات أخرى – الوعي من خالل الحركة التقليدية
للكائنات الحية مثل األرنب والحصان-التسلق
الحجل والجري – الصعود – النزول

التعامل مع الكرة والوعي بالمكان
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باتجاهات مختلفة ولقفها مع القبض عليها من الحركة – دحرجة
الكرة باليدين من الثبات والحركة في أكثر من اتجاه مع التنطط
– الجري والتنقل بالكرة مع التمرير والسيطرة على الكالم)
رمي الكرة ألعلى (حركات المعالجة والتناول)
ركل الكرة الثابتة (حركات المعالجة والتناول واالنتقال)
مع التدريب على عناصر اللياقة
مكونات اللياقة البدنية (الدقة – التحمل -ممارسة حركات غير انتقالية (الدحرجة – اللف والدوران –
القدرة)

االرتكاز والتوازن – ربط حركات من االمتداد والتكور واللف
والدوران والدحرجات المختلفة)

تنمية اللياقة من خالل حركات الجسم

ممارسة حركات الجسم األساسية من الذراعين والقدمين من
الثبات والحركة والمشي والجري والحجل بأنواعه والدورانات
 تقليد الكائنات الحيةتمرينات تعبيرية من التراث الشعبي الكويتي
تقليد ومحاكاة عن الشجاعة والحماس والدفاع عن النفس.

اللياقة البدنية الصحية

الثالث

السرعة (الجري في المكان ( 22ث) – السباق مع الزميل 22
متر – تتابع تسليم العصا  52م

الرشاقة

الوثب عاليا مع تغيير االتجاه (ربع لفة – نصف لفة) – الجري
الزجزاجي – الجري االرتدادي

المرونة

سباق تسليم الكرة جانبا عكس االتجاه -سباق تمرير الكرة

القوة والتوازن والتوافق

وتكون تلك العناصر في شكل ألعاب ترويحية وألعاب صغيرة

تعليم األوضاع األساسية للجسم

التعلق – الوقوف – جلوس التربيع – الجثو – الرقود

التنقل باستخدام مختلف أوزان الجسم

الحجل والوثب – الصعود والنزول باستخدام مقاعد سويدي –
صندوق القفز – الوثب باستخدام الحبل – التسلق باستخدام
جهاز المتعدد األغراض – عقل الحائط – االرتكاز والتوازن –
االمتداد والتكور – الدحرجة – اللف والدوران

الرمي واللقف

حركات المعالجة والتناول

تمريرات للكرات لأللعاب المختلفة

التمرير لألمام في مستوى الصدر من الصبات  -الحركة (كرة
سلة)
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اللياقة البدنية والصحة والتعبير الحركي

التنقل باستخدام كرة السلة من المشي والجري  -الجري والتنقل
بالكرة مع التمرير والسيطرة (كرة السلة)
التمرير واالستالم مع التحرك الحر في كل االتجاهات.

الصف الرابع

الصحة واللياقة

تمرينات عالجية لتحسين القوم – تدريبات لتحسين عمل الجهاز
الدوري التنفسي

ألعاب القوى

تعليم الجري الصحيح – الوثب الطويل بطريقة القرفصاء-تعليم
التتابع بالطريقة البصرية – دفع الجلة.

جمباز (بنين)

الدحرجة األمامية المتكورة – الدحرجة الخلفية المتكورة –
الميزان األمامي والخلفي والجانبي

جمباز (بنات)

الحركات األرضية – الدحرجة االمامية المفرودة – الوقوف
على اليدين – وثبة الفجوة – وثبة الكمات

كرة القدم للصغار (بنين)

تمرير الكرة بوجه القدم الداخلي – كتم الكرة بأسفل القدم –
تصويب الكرة بوجه القدم الداخلي

كرة الطائرة للصغار

التمرير واستقبال الكرة من األسفل بالساعدين

كرة السلة للصغار

التمرير واالستقبال للكرة – تنطيط الكرة من الوقوف والمشي
والجري – التصويب من الثبات والحركة

كرة اليد للصغار

تمرير الكرة بيد واحدة من مستوى الكتف – تمرير الكرة عاليا
لألمام من فوق الرأس – تنطيط الكرة من الوقوف والمشي
والجري

التعبير الحركي (بنات)

الثني العميق ألوضاع الباليه الخمسة – جملة حركية

التمرينات الحديثة

تعليم األوضاع األساسية (الوقوف – الجلوس – الجثو – الرقود
– االنبطاح – التعلق)
حركات الجسم األساسية من الثبات – المرجحات بالذراعين –
التقاطعات (الذراعين أماما – خلفا)
حركات الجسم األساسية مع الحركة
المشي – الجري – الحجل

اللياقة البدنية

الخامس

المشي – التنفس أثناء المجهود البدني  -شدة التمرين ومعدل
النبض – تمرينات الحفاظ على القوام
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ألعاب القوى

البدء المنخفض البدء العالي مسابقة التتابع-الوثب العالي
الصحيح الوثب الطويل بطريقة التعلق دفع الجلة

الجمباز بنين \ الجمباز بنات

الحركات األرضية – الدحرجة األمامية المكورة – الدحرجة
الخلفية -الشقلبة الجانبية – وثبات – االتزانات (الميزان
المنخفض عل الركبة) إلخ

كرة القدم للصغار

تمرير الكرة بوجه القدم الخارجي – والداخلي – كتم الكرة
والسيطرة بباطن القدم

كرة الطائرة

التمرير من أعلى باألصابع إلى األمام وألعلى – اإلرسال
الجانبي من أسفل

كرة السلة

تمرير الكرة باليدين من فوق الرأس – تمرير الكرة باليدين من
األسفل – تنطيط الكرة مع الوقوف والمشي والجري

كرة اليد

التنطيط المستمر للكرة بيد واحدة لألمام مع تغيير السرعة
وتغيير االتجاه
والتمرير واالستالم بيد واحدة

التعبير الحركي (بنات)

الوثب في األوضاع المختلفة – جمل حركية مع حركات ربط

الفصل الثالث :الدراسة الميدانية
منهج الدراسة
اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي "ويختص المنهج الوصفي بجمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها ،باإلضافة
إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق المتعمق بل يتضمن أيضا قدرا من التفسير لهذه النتائج ،لذلك يتم استخدام أساليب القياس
والتصنيف والتفسير بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة ،ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة(".صابر
وخفاجة.)22 ، 5225،

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من عينة من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويت لعام 5252 ،5252
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عينة الدراسة
حدد الباحث عينة الدراسة من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويت لعام 5252 ،5252كعينة عشوائية لتمثيل
مجتمع الدراسة الميدانية.

أداة الدراسة
بعد االطالع على األدبيات والدراسا ت السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،قام الباحث بتصميم استبانة موجهة إلى من معلمي
مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويت لعام 5252 ،5252

إجراءات الدراسة:
التزاما ً بحدود الدراسة ،ولإلجابة عن أسئلتها ،اتبع الباحث الخطوات التالية:
 .2تم االطالع على العديد من الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال سواء كانت عربية أو أجنبية.
 .5تم تحديد وإعداد أداة الدراسة وهي االستبانة.
 .2تم عرض أداة الدراسة على المشرف للتأكد من صالحيتها ومناسبتها لتساؤالت الدراسة ومن ثم القيام بإجراء ما يلزم من
حذف وتعديل العبارات في ضوء مقترحاته.
 .2تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية قوامها  22من معلمي من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية
بالكويت لعام  5252 ،5252ذلك بهدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة الحالية.
 .2تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من معلمي مادة التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية بالكويت لعام 5252 ،5252
 .6قام الباحث بتوزيع االستبانة إلكترونيا من خالل إرسال الرابط إلى عينة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام 5252
م عن طريق التوزيع اإللكتروني وذلك لضمان دقة اإلجابات.
 .2تم رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات.

األساليب اإلحصائية
بناء على طبيعة البحث واألهداف التي سعى إلى تحقيقها ،سيتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSواستخراج النتائج وفقا ً لألساليب اإلحصائية التالية:
 .2التكرارات والنسب المئوية :للتعرف على خصائص أفراد عينة البحث وفقا ً للبيانات الشخصية.
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 .5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :لحساب متوسطات عبارات االستبيان وكذلك الدرجات الكلية ألبعاد
االستبيان بناء على استجابات أفراد عينة البحث.
 .2معامل ارتباط بيرسون :لحساب االتساق الداخلي ،والكشف عن العالقة بين أبعاد االستبيان ومتغيرات الدراسة.
 .2معامل ألفا كرونباخ :لحساب الثبات ألبعاد االستبيان.

التحليل اإلحصائي ونتائج الدراسة:
أوال :إحصائيات الثبات
إحصائيات الثبات
معامل ألفا
عدد البنود
24

كرونباخ
.859

بلغ معامل ألفا كرونباخ  2.222وهي نسبة تتجاوز  2.6مما يؤكد إمكانية االعتماد على االستبيان لتحقيق أهداف الدراسة.
ثانيا :بيانات العينة
أ) مقاييس التشتت

المستوى
التعليمي

اإلحصائيات
العمر

جنس
الطالب

سنوات الخبرة
في تدريس
التربية البدنية
والرياضية
52
0
.723

52
0
.457

52
0
.520

52
0
.495

.523

.209

.270

.245

صالحة
مفقودة
االنحراف
المعياري
التباين
N

هناك تجانس في العينة من حيث جنس الطالب التي يدرس لهم المعلم ويليه التخصص ثم العمر وأخيرا سنوات الخبرة في
تدريس مادة التربية البدنية والرياضية.
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ب) اإلحصائيات التكرارية
جنس الطالب

النسبة التجميعية النسبة الصالحة

النسبة

التكرارات

59.6

59.6

59.6

31

ذكور

100.0

40.4

40.4

21

طالب

100.0

100.0

52

صالحة

اإلجمالي

كانت نسبة  %22.6من معلمي التربية البدنية للذكور في المرحلة االبتدائية و %22.2من معلمي التربية البدنية لإلناث.

العمر

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
84.6
48.6
67.3

التكرارات
44

من  52إلى  22صالحة
عاما
من  26إلى 22
7
13.5
13.5
98.1
عاما
من  26إلى 22
1
1.9
1.9
100.0
عاما
إجمالي
52
100.0
100.0
تراوحت أعمار العينة من  52إلى  22عاما بنسبة %22.6ومن  26إلى  22عاما بنسبة  %22.2ومن  26إلى  22عاما بنسبة
.%2.2
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المستوى التعليمي

التكرارات
37
15

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
71.2
71.2
71.2
28.8
28.8
100.0

بكالوريوس صالحة
دراسات
عليا
إجمالي
52
100.0
100.0
كان المستوى التعليمي للعينة بنسبة  %22.5من حملة البكالوريوس و %52.2من درجة الدراسات العليا.
سنوات الخبرة في تدريس التربية البدنية والرياضية

النسبة التجميعية

النسبة الصالحة

التكرارات

النسبة

38.5

38.5

38.5

20

82.7

44.2

44.2

23

100.0

17.3

17.3

9

100.0

100.0

52

أقل من  2صالحة
سنوات
من  2إلى 2
سنوات
أكثر من 2
سنوات
إجمالي

المحور األول :درجة كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية
أ) مقاييس التشتت واالنحراف
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اإلحصائيات
تنمي التمرينات
البدنية في درس
تنمي التمرينات

التربية البدنية

تنمي التمرينات

تنمي التمرينات

تنمي التمرينات

البدنية في درس

القدرة على

البدنية في درس

البدنية في درس

البدنية في درس

التربية البدنية

الرمي أعلى

التربية البدنية

التربية البدنية

التربية البدنية

لرشاقة.

الكتف والرأس

المرونة.

القدرة والتحمل

السرعة

.760

.696

.706

.621

.658

االنحراف المعياري

.577

.484

.499

.386

.433

التباين

اإلحصائيات
تنمي التمرينات

تنمي التمرينات

تنمي التمرينات

البدنية في درس

البدنية في درس

تنمي التمرينات

البدنية في درس

التربية البدنية

التربية البدنية اللياقة

البدنية في درس

التربية البدنية الوعي

التوازن والتوافق.

البدنية.

التربية البدنية الدقة.

بالمكان والفراغ.

.678

.779

.750

.687

االنحراف المعياري

.460

.607

.562

.472

التباين

عن درجة كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية الدمج نالحظ وجود تجانس بين العينة فيما يتعلق بتنمية
التمرينات البدنية في درس التربية البدنية القدرة والتحمل بانحراف معياري ( )2.652يليه تنمية التمرينات البدنية في درس التربية
البدنية السرعة بانحراف معياري ( )2.622ثم تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية التوازن والتوافق بانحراف معياري
( )2.622وتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية الوعي بالمكان والفراغ بانحراف معياري ( )2.622ثم تنمية التمرينات
البدنية في درس التربية البدنية القدرة على الرمي أعلى الكتف والرأس بانحراف معياري (. )2.626
وهناك تجانس بين العينة فيما يتعلق بتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية المرونة بانحراف معياري ( )2.226ثم تنمية
التمرينات البدنية في درس التربية البدنية للدقة بانحراف معياري ( )2.222ثم تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية
للرشاقة بانحراف معياري ( )2.262وأخيرا تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية اللياقة البدنية بانحراف معياري
(.)2.222
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ب) اإلحصائيات التكرارية:
تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية السرعة.

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
28.8
28.8
28.8

التكرارات
15

أوافق صالحة
بشدة
أوافق
29
55.8
55.8
84.6
محايد
8
15.4
15.4
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت األغلبية بنسبة  %22.2على تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية السرعة ووافقت بشدة نسبة  %52.2وكانت
على الحياد نسبة %22.2
تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية القدرة والتحمل.

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
23.1
23.1
23.1

التكرارات
12

أوافق صالحة
بشدة
أوافق
32
61.5
61.5
84.6
محايد
8
15.4
15.4
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت األغلبية بنسبة  %62.2على تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية القدرة والتحمل ووافقت بشدة نسبة %52.2
وكانت على الحياد نسبة .%22.2
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تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية المرونة

النسبة
التجميعية

النسبة الصالحة

التكرارات

النسبة

أوافق صالحة

5.8

5.8

5.8

3

69.2

63.5

63.5

33

أوافق

92.3

23.1

23.1

12

محايد

100.0

7.7

7.7

4

غير

100.0

100.0

52

بشدة

موافق
إجمالي

وافقت نسبة  %62.2على تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية المرونة ووافقت بشدة نسبة  %2.2وكانت على
الحياد نسبة  %52.2ولم توافق نسبة .%2.2
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تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية القدرة على رمي أعلى الكتف والرأس.

النسبة

التكرارات

النسبة التجميعية النسبة الصالحة
1.9

1.9

1.9

1

38.5

36.5

36.5

19

أوافق

88.5

50.0

50.0

26

محايد

100.0

11.5

11.5

6

غير

100.0

100.0

52

أوافق

صالحة

بشدة

موافق
إجمالي

وافقت األغلبية بنسبة  %22على تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية رمي الكرة ووافقت على ذلك نسبة
 %26.2ولم توافق على ذلك نسبة  %22.2ووافقت بشدة نسبة .%2.2
تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية الرشاقة.

285

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

النسبة التجميعية

النسبة الصالحة

التكرارات

النسبة

38.5

38.5

38.5

20

أوافق صالحة

78.8

40.4

40.4

21

محايد

100.0

21.2

21.2

11

غير

100.0

100.0

52

موافق
إجمالي

كانت األغلبية بنسبة  %22.2على الحياد من حيث تنمية التمرينات البدنية للرشاقة ووافقت على ذلك نسبة  %22.2ولم
توافق على ذلك نسبة .%52.5
تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية الوعي بالمكان والفراغ.

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
1.9
1.9
1.9
44.2
90.4
100.0

التكرارات
1

42.3
46.2
9.6

42.3
46.2
9.6

22
24
5

100.0

100.0

52

أوافق صالحة
بشدة
أوافق
محايد
غير
موافق
إجمالي

كانت األغلبية بنسبة  %26.5على الحياد فيما يتعلق بتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية اوعي بالمكان
والفراغ ووافقت على ذلك نسبة  %25.2ولم توافق على ذلك نسبة  %2.6ولم توافق بشدة نسبة %2.2
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تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية الدقة.

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
1.9
1.9
1.9
34.6
34.6
36.5
46.2
46.2
82.7
17.3
17.3
100.0
100.0
100.0
كانت على الحياد نسبة  %26.5فيما يرتبط بتنمية التمرينات

التكرارات
أوافق بشدة صالحة
1
أوافق
18
محايد
24
غير موافق
9
إجمالي
52
البدنية في درس التربية البدنية الدقة ووافقت على ذلك نسبة

 %22.6ولم توافق على ذلك نسبة  %22.2ووافقت بشدة نسبة .%2.2
تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية اللياقة البدنية.

النسبة التجميعية النسبة الصالحة
1.9
1.9
25.0
26.9
46.2
73.1
26.9
100.0
100.0
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النسبة
1.9
25.0
46.2
26.9
100.0

التكرارات
1
13
24
14
52

أوافق بشدة صالحة
أوافق
محايد
غير موافق
إجمالي
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كانت األغلبية على الحياد بنسبة  %26.5فيما يتعلق بتنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية اللياقة البدنية ووافقت
على ذلك نسبة  %52ولم توافق نسبة  %56.2ووافقت بشدة نسبة .%2.2
تنمي التمرينات البدنية في درس التربية البدنية التوازن والتوافق.

التكرارات
النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
صالحة
 23أوافق
44.2
44.2
44.2
 23محايد
44.2
44.2
88.5
 6غير
11.5
11.5
100.0
موافق
 52إجمالي
100.0
100.0
أيدت وكانت على الحياد نفس النسبة بمعدل  %22.5تنمية التمرينات البدنية في درس التربية البدنية التوازن والتوافق ولم
توافق على ذلك نسبة .%22.2
المحور الثاني :درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية.
أ) مقاييس التشتت واالنحراف
اإلحصائيات
تساعد التمرينات تحمي التمرينات
في درس التربية الرياضية في
تقي التمرينات
درس التنمية
البدنية الطالب
الرياضية في
البدنية الطالب
على تنمية
درس التربية
من تراجع
المهارات
البدنية من
القياسات
الجسمانية
الفطرية الخاصة الجسمية المناسبة مشاكل انحناء
عند الطالب .للمرحلة العمرية العمود الفقري
.525
.717
.577
.276
.514
.333
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تحمي التمرينات
الرياضية في
درس التربية
البدنية الطالب
من السمنة
المفرطة.
.565
.320

تحمي التمرينات
في درس التربية
الرياضية
الطالب من
تشوهات القوام.
االنحراف المعياري
.713
التباين
.508
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كان هناك تجانس بين العينة في درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية أوال من حيث أثر التمرينات
الرياضية في درس التربية البدنية في الوقاية من مشاكل انحناء العمود الفقري ثم حماية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية
الطالب من السمنة المفرطة ويليه مساعدة التمرينات في درس التربية البدنية الطالب على تنمية المهارات الجسمانية الفطرية
الخاصة عند الطالب .ثم حماية التمرينات في درس التربية الرياضية الطالب من تشوهات القوام وأخيرا حماية التمرينات الرياضية
في درس التنمية البدنية الطالب من تراجع القياسات الجسمية المناسبة للمرحلة العمرية.
ب) التكرارات اإلحصائية
تحمي التمرينات في درس التربية الرياضية الطالب من تشوهات القوام

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
21.2
21.2
21.2
55.8
55.8
76.9
21.2
21.2
98.1
1.9
1.9
100.0
100.0
100.0

التكرارات
11
29
11
1
52

أوافق بشدة صالحة
أوافق
محايد
غير موافق
إجمالي

وافقت األغلبية بنسبة  %22.2على حماية التمرينات في درس التربية الرياضية الطالب من تشوهات القوام ووافقت بشدة نسبة
 %52.5وكانت على الحياد نسبة  %52.5ولم توافق على ذلك نسبة .%2.2

289

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

تحمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب من السمنة المفرطة.

التكرارات
النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
أوافق بشدة صالحة
22
42.3
42.3
42.3
أوافق
28
53.8
53.8
96.2
محايد
2
3.8
3.8
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت األغلبية بنسبة  %22.2على أن التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب تحمي من السمنة المفرطة ووافقت
بشدة نسبة  %25.2وكانت على الحياد نسبة .%2.2
تقي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية من مشاكل انحناء العمود الفقري

النسبة التجميعية
38.5

النسبة
الصالحة
38.5

النسبة
38.5

التكرارات
20

أوافق صالحة
بشدة
أوافق
31
59.6
59.6
98.1
محايد
1
1.9
1.9
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت األغلبية بنسبة  %22.6على وقاية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية من مشاكل انحناء العمود الفقري ووافقت
بشدة نسبة  %22.2وكانت على الحياد نسبة %2.2

290

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

تحمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب من تراجع القياسات
الجسمية المناسبة للمرحلة العمرية

النسبة التجميعية النسبة الصالحة

التكرارات

النسبة

أوافق صالحة

42.3

42.3

42.3

22

84.6

42.3

42.3

22

أوافق

100.0

15.4

15.4

8

محايد

100.0

100.0

52

إجمالي

بشدة

وافقت بشدة نسبة  %25.2على حماية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية الطالب من تراجع القياسات الجسمية المناسبة
للمرحلة العمرية ووافقت على ذلك نسبة  %25.2وكانت على الحياد نسبة %22.2
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تساعد التمرينات في درس التربية البدنية الطالب على تنمية المهارات الجسمانية
الفطرية الخاصة عند الطالب

النسبة التجميعية النسبة الصالحة

النسبة

التكرارات
أوافق بشدة صالحة

53.8

53.8

53.8

28

96.2

42.3

42.3

22

أوافق

100.0

3.8

3.8

2

محايد

100.0

100.0

52

إجمالي

وافقت بشدة نسبة  %22.2على مساعدة التمرينات في درس التربية البدنية الطالب على تنمية المهارات الجسمانية الفطرية الخاصة
عند الطالب ووافقت على ذلك نسبة  %25.2وكانت على الحياد نسبة .%2.2
المحور الثالث :مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية
أ) مقاييس التشتت واالنحراف المعياري
اإلحصائيات
تنمي التمرينات تساهم التمرينات تنمي التمرينات تنمي التمرينات تنمي التمرينات
من خالل
الرياضية في في درس التربية في درس التربية
الرياضية في
الحركات غير
البدنية مستوى
البدنية ضبط
درس التربية
درس التربية
البنائية الحرة
البدنية في تنمي السلوك الحركي قدرة الطالب
البدنية قدرة
قدرة الطالب
على اإلتقان
وعي الطالب كم حالل الكفاية
الطالب على
والدقة والمحاكاة على االبتكار
اإلدراكية
الوعي بالجسم بالمكان والفراغ
واالكتشاف.
والترابط.
الحركية.
واالتجاه.
والزمن.
.639
.544
.520
.610
.678
.408
.296
.270
.372
.460
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فيما يتعلق مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية كان هناك تجانس بين العينة أوال من حيث تنمية
التمرينات في درس التربية البدنية ضبط السلوك الحركي كم حالل الكفاية اإلدراكية الحركية ثم تنمية التمرينات في درس التربية
البدنية مستوى قدرة الطالب على اإلتقان والدقة والمحاكاة والترابط ثم مساهمة التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية في
تنمي وعي الطالب بالمكان والفراغ واالتجاه ثم تنمية التمرينات من خالل الحركات غير البنائية الحرة لقدرة الطالب على االبتكار
واالكتشاف وأخيرا تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على الوعي بالجسم والزمن.
التكرارات اإلحصائية
تنمي التمرينات من خالل الحركات غير البنائية الحرة قدرة الطالب على االبتكار
واالكتشاف

النسبة التجميعية النسبة الصالحة

التكرارات

النسبة

أوافق صالحة

17.3

17.3

17.3

9

76.9

59.6

59.6

31

أوافق

100.0

23.1

23.1

12

محايد

100.0

100.0

52

إجمالي

بشدة

وافقت األغلبية بنسبة  %22.6على تنمي التمرينات من خالل الحركات غير البنائية الحرة قدرة الطالب على االبتكار واالكتشاف
ووافقت بشدة نسبة  %22.2وكانت على الحياد نسبة .%52.2
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تنمي التمرينات في درس التربية البدنية مستوى قدرة الطالب على اإلتقان والدقة
والمحاكاة والترابط.

التكرارات
النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
أوافق بشدة صالحة
18
34.6
34.6
34.6
أوافق
32
61.5
61.5
96.2
محايد
2
3.8
3.8
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت األغلبية بنسبة  %62.2على تنمية التمرينات في درس التربية البدنية لمستوى قدرة الطالب على اإلتقان والدقة والمحاكاة
والترابط .ووافقت بشدة نسبة  %22.6وكانت على الحياد نسبة .%2.2
تنمي التمرينات في درس التربية البدنية ضبط السلوك الحركي من خالل الكفاية
اإلدراكية الحركية.

التكرارات
النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
أوافق بشدة صالحة
19
36.5
36.5
36.5
أوافق
32
61.5
61.5
98.1
محايد
1
1.9
1.9
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت األغلبية بنسبة  %62.2على تنمية التمرينات في درس التربية البدنية لضبط السلوك الحركي من خالل الكفاية اإلدراكية
الحركية .ووافقت بشدة نسبة  %26.2وكانت على الحياد نسبة .%2.2
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تساهم التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية في تنمي وعي الطالب بالمكان
والفراغ واالتجاه.

التكرارات
النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
أوافق بشدة صالحة
30
57.7
57.7
57.7
أوافق
19
36.5
36.5
94.2
محايد
3
5.8
5.8
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت بشدة األغلبية بنسبة  %22.2على مساهمة التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية في تنمية وعي الطالب بالمكان
والفراغ واالتجاه .ووافقت على ذلك نسبة  %26.2وكانت على الحياد نسبة .%2.2
تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على الوعي بالجسم
والزمن

التكرارات
النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
أوافق بشدة صالحة
23
44.2
44.2
44.2
أوافق
23
44.2
44.2
88.5
محايد
6
11.5
11.5
100.0
اإلجمالي
52 100.0
100.0
واقت بشدة نسبة  %22.5على تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على الوعي بالجسم والزمن ووافقت
على ذلك نسبة  %22.5وكانت على الحياد نسبة .%22.2
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المحور الرابع :مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية.
أ) مقاييس التشتت واالنحراف المعياري
اإلحصائيات
تنمي التمرينات
الرياضية في
درس التربية
تنمي التمرينات
تنمي التمرينات تنمي التمرينات
البدنية قدرة
الرياضية في
تنمي التمرينات
الرياضية في
الرياضية في
الطالب على
درس التربية
الرياضية في
درس التربية
درس التربية
التفاعل
البدنية قدرة
درس التربية
البدنية مستوى
البدنية قدرة
االجتماعي مع
الطالب على
البدنية التعاون
الحماس
الطالب على
األقران.
المشاركة.
والتقبل.
والمثابرة.
التنظيم وااللتزام
االنحراف المعياري
.638
.667
.572
.658
.724
التباين
.407
.445
.327
.433
.525
هناك تجانس بين العينة فيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية
من حيث تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية للتعاون والتقبل ثم تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية
قدرة الطالب على التفاعل االجتماعي مع األقران ثم تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية لمستوى الحماس والمثابرة.
ثم تنمية التمرينات الرياضي ة في درس التربية البدنية قدرة الطالب على المشاركة ثم تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية
البدنية قدرة الطالب على التنظيم وااللتزام.
اإلحصائيات التكرارية
تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على التفاعل االجتماعي
مع األقران.

النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
28.8
28.8
28.8
57.7
57.7
86.5
13.5
13.5
100.0
100.0
100.0
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وافقت األغلبية بنسبة  %22.2على تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية لقدرة الطالب على التفاعل االجتماعي مع
األقران ووافقت على ذلك بشدة نسبة  %52.2وكانت على الحياد نسبة .%22.2
تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على المشاركة.

التكرارات
النسبة
النسبة التجميعية النسبة الصالحة
أوافق بشدة صالحة
21
40.4
40.4
40.4
أوافق
25
48.1
48.1
88.5
محايد
6
11.5
11.5
100.0
إجمالي
52
100.0
100.0
وافقت األغلبية بنسبة  %22.2على تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية لقدرة الطالب على المشاركة ووافقت بشدة
نسبة  %22.2وكانت على الحياد نسبة .%22.2
تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية التعاون والتقبل.

النسبة التجميعية النسبة الصالحة

التكرارات

النسبة

أوافق بشدة صالحة

34.6

34.6

34.6

18

94.2

59.6

59.6

31

أوافق

100.0

5.8

5.8

3

محايد

100.0

100.0

52

إجمالي

وافقت األغلبية بنسبة  %22.6على تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية التعاون والتقبل ووافقت بشدة نسبة %22.6
وكانت على الحياد نسبة .%2.2
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تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية مستوى الحماس والمثابرة

النسبة التجميعية النسبة الصالحة

التكرارات

النسبة

أوافق بشدة صالحة

32.7

32.7

32.7

17

86.5

53.8

53.8

28

أوافق

100.0

13.5

13.5

7

محايد

100.0

100.0

52

إجمالي

وافقت األغلبية بنسبة  %22.2على تنمية التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية مستوى الحماس والمثابرة ووافقت بشدة على
ذلك نسبة  %25.2وكانت على الحياد نسبة .%22.2
تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على التنظيم وااللتزام

النسبة التجميعية النسبة الصالحة

298

النسبة

التكرارات
أوافق بشدة صالحة

32.7

32.7

32.7

17

84.6

51.9

51.9

27

أوافق

98.1

13.5

13.5

7

محايد

100.0

1.9

1.9

1

غير موافق

100.0

100.0

52

إجمالي
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وافقت األغلبية بنسبة  %22.2على تنمي التمرينات الرياضية في درس التربية البدنية قدرة الطالب على التنظيم وااللتزام ووافقت
بشدة نسبة  %25.2وكانت على الحياد نسبة  %22.2ولم توافق على ذلك نسبة .%2.2
وفيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية تبعا لمتغير جنس الطالب.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير جنس الطالب وكفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف
البدنية ( )2.22-عند معنوية ( ) 2.252وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر
لمتغير جنس الطالب على كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير جنس الطالب وبين درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام
والحماية والوقاية ( )2.222-عند معنوية ( )2.525وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي
ال يوجد أثر لمتغير جنس الطالب على درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير جنس الطالب وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف التربوية ( )2.222-عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي
ال يوجد أثر لمتغير جنس الطالب على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير جنس الطالب وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية ( )2.255-عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون
داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر لمتغير جنس الطالب على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية
 وفيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية تبعا لمتغير العمر.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر ووجهة النظر حول كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف البدنية ( )2.22-عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال
يوجد أثر لمتغير العمر على كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية.


بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر وبين درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية
والوقاية )2.222( .عند معنوية ( ) 2.525وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد
أثر لمتغير العمر على درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية.



بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف
التربوية ( )2.266عند معنوية ( ) 2.522وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر
لمتغير العمر على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية.
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 بلغت نسبة معامل ارتب اط بيرسون بين متغير العمر وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف
االجتماعية واالنفعالية والعاطفية ( )2.226عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة
إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر لمتغير العمر على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف االجتماعية
واالنفعالية والعاطفية.
وفيما يتعلق وفيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية تبعا لمتغير المؤهل التعليمي.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي وكفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف
البدنية ( )2.222-عند معنوية (  )2.222وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر
لمتغير المؤهل التعليمي على كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي وبين درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام
والحماية والوقاية )2.522-( .عند معنوية ( ) 2.222وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي
ال يوجد أثر لمتغير المؤهل التعليمي على درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية.


بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف التربوية ( )2.522-عند معنوية (  )2.252وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي
ال يوجد أثر لمتغير المؤهل التعليمي على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية.



بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير المؤهل التعليمي وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية ( )2.522-عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون
داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر لمتغير المؤهل التعليمي على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية؟

وفيما يتعلق وفيما يتعلق بمدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة وكفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف
البدنية ( )2.252-عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر
لمتغير سنوات الخبرة على كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف البدنية.


بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة وبين درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام
والحماية والوقاية )2.222-( .عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة عكسية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي
ال يوجد أثر لمتغير سنوات الخبرة على درجة كفاية التمرينات الرياضية لتحقيق أهداف القوام والحماية والوقاية.
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 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف التربوية ( )2.222عند معنوية ( ) 2.252وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون داللة إحصائية وبالتالي ال
يوجد أثر لمتغير سنوات الخبرة على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق األهداف التربوية.
 بلغت نسبة معامل ارتباط بيرسون بين متغير سنوات الخبرة وبين مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية ( )2.222-عند معنوية ( )2.222وهذا يوضح وجود عالقة إيجابية ولكن بدون
داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر لمتغير سنوات الخبرة على مدى كفاية التمرينات في درس التربية البدنية لتحقيق
األهداف االجتماعية واالنفعالية والعاطفية.

الخاتمة:
تتعدد غايات وأهمية التربية البدنية للطالب في المرحلة االبتدائية تحديدا إذ تساعد على تطوير خبرة الطالب ومن خالل التمرينات
واالنشطة البدنية يدرك الطالب مفاهيم الحركة كأساس للمشاركة في األنشطة البدنية والتي تعزز من المهارات والقدرات على مدى
الحياة إذ أن الحركة هي أساس اكتساب المهارات والقدرات والمعارف والسلوك كما تساعد التمارين على رعاية األجساد ومواجهة
أي مشكالت قد تصيب األطفال نتيجة للعادات أو أساليب التنشئة الخاطئة والتي قد ينجم عنها مشكالت خطيرة كالسمنة المفرطة أو
تشوهات في القوام.
وبمراجعة وتحليل منهج التربية البدنية الموجه لطالب المرحلة االبتدائية يمكننا أن نلمس أهداف واضحة وأغراض محددة موجهة
نحو تنمية اللياقة البدنية والرشاقة والمرونة والتوزان وتعزيز القدرة والتحمل وتأتي السنوات األخيرة لتعزز من مهارة الطالب في
رياضات الكرة إذ يمكننا ان نلمس تمرينات مخططة بأسلوب يتناسب مع قدرات واحتياجات ومتطلبات تلك المرحلة ومن خالل
استطالع آ راء عينة الدراسة من معلمي مادة التربية البدنية يمكننا أن نلحظ وجود تجانس واتفاق بين عينة الدراسة حول مدى كفاية
التمرينات في درس التربية البدنية للمرحلة االبتدائية في الكويت.

التوصيات:
 -2االستعانة بوسائط فيديو وتمرينات إضافية يمكن للطالب تنفيذها عن بعد أو في أيام اإلجازات لضمان استمرار تحقيق
األهداف.
 -5عمل دراسات تربط بين الجانب الصحي والتنموي للطالب وبين األهداف المقررة للتمرينات الرياضية في كل مرحلة على
حدى لتحديد مدى فاعليتها بدنيا.
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المراجع:
 -2المنهج الوطني الكويتي المرحلة االبتدائية (إبريل .)5226 ،المنهج الدراسي والمعايير لمادة التربية البدنية والصحية،
وثيقة وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم ( )SEQبالتعاون بين حكومة دولة الكويت والبنك الدولي.
 -5محمد ،عماد أبو القاسم ،وأحمد ،منتصر سعدي ومحمد ،أبرار وليد جاسم ( .)5252تأثير منظومة هرمية مقترحة على
تطوير بعض الجوانب المهارية والبدنية بدرس التربية الرياضية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت ،مجلة
سوهاج لعلوم وفنون التربية البدنية والرياضية ،العدد الرابع ،يناير .5252
 -2عودات ،معين أحمد عبد هللا ( .) 5222دور معلمي التربية الرياضية في تحقيق األهداف التعليمية ،كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة ،الجامعة الهاشمية ،األردن.
 -2علي ،خليل حميد محمد ( .)5222طرائق التدريس ،التمارين البدنية ،المرحلة الثالثة ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة،
جامعة كربالء.
 -2السيد ،حازم أحمد ( .)5226أسس ومبادئ التمرينات الرياضية ،دار الفكر العربي ،مصر
 -6حسن ،ثائر رشيد وخلف ،عدنان جواد ( .) 5222تأثير درس التربية الرياضية على السلوك االجتماعي المدرسي للتالميذ
بطيئي التعلم واألسوياء ،مجلة علوم الرياضة العدد األول لعام .5222
 -2علي ،فائق يونس والزبيدي ،قصي حازم محمد عبد الرحمن ( .)5225أثر نمط درس التربية الرياضية البدني – الحركي
في تطوير بعض الصفات البدنية والمهارات الحركية األساسية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي ،مجلة القادسية لعلوم
التربية الرياضية ،المجلد  25العدد . 2
 -2سمير ،مرزوقي وكرفس ،نبيل ( .) 5222فاعلية برنامج تربية بدنية مقترح لتطوير المهارات الحركية األساسية والصفات
البدنية لتالميذ السنة الرابعة ابتدائي  2سنوات ،مجلة المنظومة الرياضية ،المجلد  ،2العدد  ،2ص .622 :652
 -2لوح ،هشام ( .) 5222توصيف وتصنيف االنحرافات القوامية وانعكاسها على اختالل االتزان العضلي لتالميذ المرحلة
االبتدائية ( 22-2سنة) ،رسالة دكتوراه ،معهد التربية البدنية والرياضية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر.
 -22عبد القادر ،عثماني وخليل ،فاطمة الزهرة ( .)5226أهمية التربية الحركية في رياض األطفال ،مجلة دفاتر ،العدد 22
 -22البشتاوي ،مهند حسين وعطية ،طارق مهدي ( .) 5222دراسة ميدانية تحليلية للتعرف على ظاهرة درجة التحدب الظهري
وقوة القبضة لدى طالب مرحلة التعليم األساسي ،مجلة جامعة سبها (العلوم اإلنسانية المجلد  6العدد .2
 -25خالفي ،عزيز وبلجوهر ،فيصل ( .)5222دور النشاط البدني والرياضي في تحقيق االمتثال عند تالميذ المرحلة الثانوية
( ) 22 :22سنة ،مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف وهران ،العدد
الرابع.
 -22الجرجاوي ،عالء الدين نعيم ( )5222التمرينات البدنية لمدرس التربية البدنية ،المكتبة الرياضية الشاملة ،وزارة التربية
والتعليم العالي ،فلسطين.
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 -22مسلم ،عقبة وعوالي ،محمد وبلعباسي ،عبد الرزاق( .)5222الصورة النمطية ألستاذ التربية البدنية وعالقتها بميول
التالميذ نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية ،مذكرة تخرج ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةـ جامعة
أكلي محند أولحاج ،البويرة.
 -22دمدوم ،حمو ( .) 5252دراسة خصائص بعض القياسات الجسمية ونتائج االختبارات البدنية عند مختلف مراحل النمو
البدني للطفل  22-6سنةـ رسالة دكتوراه ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةـ جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
 -26بوزاهر ،محمد لخضر ( .) 5222أهمية التربية البدنية والرياضية في تنمية التكيف االجتماعي المدرسي لدى تالميذ
المرحلة الثانوية ،رسالة دكتوراه ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،جامعة محمد خيضر.
 -22أحمد ،بن شعيب ( .) 5222دراسة مقارنة لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة حسب متغير الفئة العمرية ،الجنس،
ونوع النشاط البدني الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 2:22 ،سنة ،مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي،
جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف وهران ،العدد الخامس ،ديسمبر  ،5222ص 222 :22
 -22لعرور ،عبد الحميد وشنوف ،خالد وبوفادن ،عثمان ( .)5222أثر مناهج التربية البدنية والرياضية في تحسين بعض
المهارات الحركية للمعالجة والتناول (الرمي ،اللقف) لدى تالميذ التعليم االبتدائي( )2-6سنوات ،دراسة ميدانية بالمرحلة
االبتدائية أحمد عالوي ،مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف وهران،
العدد الخامس ،ديسمبر  ،5222ص 262
 -22عبد الرحمن ،سيد علي وماصر ،ياي كريمة ( .) 5222فعالية التمارين الرياضية لعالج مرض تقوس الظهر لدى أطفال
المرحلة االبتدائية ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،جامعة أكلي محند أولحاج ،البويرة ،المؤتمر الدولي
العلمي السابع بعنوان الرياضة والطفل.
20- Balan, Valeria & Shaao, Mirela (2014). Study on Improving the Specific Content of
Teaching Physical Education Classes Through Movement Games in Primary School,
Procedia - Social and Behavioral Sciences 117 ( 2014 ) 173 – 178
21- Corbin, Charles B. (2020). Conceptual physical education: A course for the future, Journal of
Sport and Health Science 00 (2020) 115
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