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  شكر وتقدير
  وصـالة وسـالمًا علـى نبيـه حممـد أحسـن البشـر ، احلمد هللا الذي أمت علينا نعمه ظاهراً وباطنـًا

، الــذي عــاش ومــات وهــو هللا حامــداً شــاكراً، وعلــى آلــه وصــحبه  ديــه فكــانوا خلقــًا الكــرام الــذين اقتــدوا 
، وبعد   :للسماء جنومًا

أمحـــد اهللا الـــذي أعـــانين علـــى إمتـــام هـــذا العمـــل وإجنـــازه، فقـــد هيـــأ يل األســـباب املعينـــة علـــى   
ذلـــك، واعرتافـــًا مـــين بالفضـــل واجلميـــل ملـــن مـــد يل يـــد العـــون وســـاعدين علـــى إجنـــاز هـــذا العمـــل، أتقـــدم 

اجلامعــة، وســعادة عميــد كليــة الرتبيــة، ورئــيس قســم الرتبيــة اإلســالمية  معــايل مــدير :بالشــكر والتقــدير إىل
ـــة التـــدريس يف القســـم علـــى إتـــاحتهم الفرصـــة ملواصـــلة دراســـيت  واملقارنـــة، والســـادة األفاضـــل أعضـــاء هيئ

  .ومشواري العلمي، ملا قدموه من جهد ومعلومات ونصائح وتوجيهات خالل فرتة الدراسة النظرية
عمــر حســني عبــدالغفور عطــار، إلشــرافه علــى / واالمتنــان إىل الــدكتوركمــا أتقــدم بالشــكر   

هذه الدراسة، ولرعايته الكرمية، وتوجيهاته وملحوظاته القيمة، ومتابعته املستمرة، وجهـوده اخلـرية املثمـرة، 
الــيت كـــان هلـــا الفضـــل الكبــري بعـــد اهللا يف إخـــراج هـــذه الدراســـة بالشــكل املطلـــوب، فجـــزاه اهللا عـــين خـــري 

  .اءاجلز 
/ حممـــود كســـناوي، وســـعادة الـــدكتور/كمـــا أزجـــي الشـــكر اجلزيـــل لســـعادة األســـتاذ الـــدكتور  

حممــود عطــا، علــى تكرمهمــا مبناقشــة خطــة الدراســة، ومســامهتهما يف حتســينها مــن خــالل مــا أبــدياه مــن 
  .ظات وتوجيهات قيمة ختدم الدراسةو حلم

، )االسـتبانة(ن حكموا أداة الدراسـة وال يفوتين أن أتقدم بأوفر الشكر وأجزله لألساتذة الذي  
  .وما أشاروا به من أفكار وملحوظات قيمة

حممــــود حممــــد  / األســــتاذ الــــدكتور كمــــا ال يفــــوتين شــــكر عضــــوي جلنــــة املناقشــــة الفاضــــلني،  
علــى تكرمهمــا باملوافقــة علــى مناقشــة هــذه الدراســة، ومــا حممــد عبــداهللا بصــنوي، / كســناوي، والــدكتور

  .مة كان هلا األثر الكبري يف إخراج الدراسة بالصورة احلاليةأبدياه من ملحوظات قي
وأخــرياً أقــدم شــكري وتقــديري إىل كــل مــن كــان لــه أثــر يف مســاعديت وتشــجيعي علــى إجنــاز   

  .قدم العون والنصح والتوجيه خالل فرتة الدراسة وتطبيقها الدراسة، وإىل كل من



مدعائي للجميع أن جيزل اهللا هلم األجر واملثوب     .ة وأن جيعل ذلك يف ميزان حسنا

  
  

  إهداء
إىل مــن كــان هلمــا الفضــل بعــد ا فيمــا أنــا عليــه، هنــر العطــاء، ومصــدر           
ــن وال       ــري م ــن غ ــخاء م ــا بس ــا وأعطي ــا وأدب ــا وربي ــن أجنب ــان، إىل م احلن

  ).والدي ووالدتي. (رجاء، أطال ا عمرمها على الطاعة والعمل الصاحل
األعزاء، الذين شجعوني على املواصـلة  وأخواتي  ،وإىل إخوتي

  .وقدموا يل كل عون سهل يل بعد توفيق ا، النجاح وإخراج هذا العمل للوجود
وإىل زوجيت الغالية، وإىل أبنائي وأحبابي أعلى ا شأهنم مجيعـاً  
ورفع قدرهم، الذين كانوا خري معني يل على حتقيق النجاح، وهتيئـة الظـروف   

  .املعينة عليه
ــثري مـــن العـــون    وإىل ــاء الـــذين قـــدموا يل الكـ أصـــدقائي األوفيـ

  .املادي واملعنوي
  .وإىل كل من قدم يل عوناً أو مساعدة



  . إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع عرفاناً مين هلم باجلميل واإلحسان
  
  
  

  ملخص الدراسة
وجهـــة نظـــر معلمـــي التربيـــة البدنيـــة بمحافظـــة فـــي تنميـــة القـــيم الخلقيـــة مـــن المدرســـي دور النشـــاط الرياضـــي ": العنـــوان  

  "القنفذة
  :هدفت هذه الدراسة إىل توضيح :أهداف الدراسة

 .مفهوم النشاط بعامة، والنشاط الرياضي خباصة، وأمهية ممارسته .١
تمع .٢  .أمهية القيم اخللقية يف اإلسالم وأثرها على الفرد وا
 .دور النشاط الرياضي يف تنمية قيمة الصدق .٣
 .اط الرياضي يف تنمية قيمة األمانةدور النش .٤
 .دور النشاط الرياضي يف تنمية قيمة التعاون .٥
 .دور النشاط الرياضي يف تنمية قيمة الشجاعة .٦
ة حتديــد مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات عينــة  الدراســة حــول دور النشــاط الرياضــي يف تنميــة القــيم اخللقيــة مبحافظــ .٧

 ).املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة(تعزى ملتغريات القنفذة 

  :أداة الدراسة
: ، واجلـزء الثـاين عـن احملـاور اآلتيـة)املؤهـل العلمـي، سـنوات اخلدمـة( استبانة صممها الباحـث، تكونـت مـن جـزأين، اجلـزء األول عـن املعلومـات األوليـة 
، وزعت على عينـة الدراسـة مـن معلمـي الرتبيـة البدنيـة يف املرحلـة االبتدائيـة )عبارة١٢(، الشجاعة )عبارة١٤(، التعاون )عبارة١٢(، األمانة)عبارة١٢(الصدق

م ) ٧٠(بنني مبحافظة القنفذة البالغ عددهم  ، وبلـغ )٥(، دبلـوم معهـد الرتبيـة البدنيـة)٤(، دبلوم الكليـة املتوسـطة)٥٤(بكالوريوس(معلمًا مبختلف ختصصا
  .استبانة) ٦٣(روط عدد االستبانات العائدة املستوفية للش

  :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي :النتائج
 .النشاط املدرسي من الوسائل اليت تعمل على تنمية القيم، فهو جمال عملي تطبيقي لتنمية لقيم .١
 .علو كجيل األمسالتمسك بالقيم اخللقية اإلسالمية املستمدة من املنهج اإلسالمي هي السبيل إىل متيز جيل اليوم ليسمو وي .٢
 .بدرجة عالية) الصدق، األمانة، التعاون، الشجاعة(النشاط الرياضي يعمل على تنمية القيم اخللقية  .٣
ميــة توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات أفــراد العينــة تعــزى إىل املؤهــل العلمــي، فــاملعلمني احلاصــلني علــى مؤهــل البكــالوريوس أكثــر تن .٤

 . حلاصلني على مؤهل دبلوم معهد الرتبية البدنية، وكذلك من املعلمني احلاصلني على مؤهل دبلوم الكلية املتوسطةللقيم من املعلمني ا
ـــذين خـــدمتهم مـــن  .٥ ــــ ١١(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اســـتجابات أفـــراد العينـــة تعـــزى إىل ســـنوات اخلدمـــة لصـــاحل املعلمـــني ال ســـنة ) ١٥ـ

م منخفضةاحلاصلني على مؤهل البكالوريوس   .بالنسبة ملن خدمتهم كبرية ومؤهال

  : يف ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج قدمت جمموعة من التوصيات منها :التوصيات



ــالقيم.١ ، وتشــجيع القــائمني عليــه، وضــرورة ربطــه ب ــًا اخللقيــة  ضــرورة االهتمــام بالنشــاط بعامــة والنشــاط الرياضــي خباصــة، ومتابعتــه، وتقوميــه، ودعمــه مادي
 .ستمدة من شريعتنا اإلسالميةامل

، وإحلـاقهم بـدورات تدريبيـة تربويـة متخصصـة يف كيفيـة تفعيـل النشـاط ال.٢ رياضـي يف تأهيل املشرفني على النشاط الرياضي من معلمـني ومـدربني أكادمييـًا
 .جمال تنمية القيم اخللقية

ـا، ومـنح اجلـوائز واملكافـآت الرتكيز على القيم اخللقية اإلسالمية يف امليدان الرتبوي، وإقامة احمل.٣ اضرات والندوات اليت تعرف بأمهيتها وضـرورة التمسـك 
ا أثناء ممارسة النشاط أو عدمه  .ألكثر الطالب التزامًا 

ــالقيم حــث املشــرفني علــى النشــاط الرياضــي مبتابعــة ســلوكيات الطــالب اخللقيــة، ومــنح جــائزة للطالــب الرياضــي اخللــوق، وتوليــة أكثــر الطــالب التزامــًا .٤ ب
 .مسئوليات قيادية داخل وخارج املدرسة

مج التعــاون مــع املؤسســات األخــرى املشــرفة علــى النشــاط الرياضــي مبــا خيــدم املصــلحة العامــة، وإتاحــة الفرصــة للطــالب واملعلمــني لالشــرتاك يف بــرا .٥
 .وأنشطة تلك املؤسسات، وتبادل املعلومات واخلربات اخلاصة بالنشاط الرياضي

 
  

ABSTRACT 
The role of Scholastic Athletic Activity in developing the moral 

values from Teachers of physical education point of view in 
Alqunfudah province. 

This study aimed at: 
1. Clarifying the aspect of activity generally, the athletic activity in private 

and the importance of practicing it. 
2. The importance of moral values in Islam and its impact on person and 

the society. 
3. Showing the role of athletic activity in developing the value of true. 
4. Showing the role of athletic activity in developing the value of honesty. 
5. Showing the role of athletic activity in developing the value of co – 

operation. 
6. Showing the role of athletic activity in developing the value of courage. 
7. If there are significant differences between responding of the study 

sample about the role of athletic activity in developing the moral values 
in Alqunfudah province  concerning the variables of scientific 
qualifications serving years.  

The sample of the study is composed of(70) mole teachers selected randomly 
from primary level in  Alqunfudah province. The instrument of the study is a 
questionnaire designed by the researcher, which is composed of two parts, part 
one personal data, part two aimed to identify the four values (true, honesty, co 
– operation, and courage). 
 Important findings of the study were: 

1. Activity is a means that works on developing the values. 
2. using the Islamic moral values is the way to this generation to be 

excellent as the previous generation. 



3.  Athletic activity develops the moral values (true, honesty, co – operation, 
and courage) with highly grade. 

4. significant differences were found between the responding of studied 
sample related to the scientific qualification, so the teachers that hare 
Bachelor of education are more developing to the values, than the 
teachers have diploma from Institute of physical education and the 
teachers have diploma from the intermediate college. 

5. significant differences were found between the responding of studied 
sample related to the teachers who worked from (11-15) service years, 
and have Bachelor than who have less qualifications and worked the 
same years. 

Then the study recommended some points to be considered like the importance 
of activity generally and the athletic activity and its follow up, evaluating and 
supporting it financially and those who work in it. Training the teacher who 
supervises it and concentrating on the Islamic moral values in education. Lastly, 
co – operation with the other organizations that are supervising the athletic 
activity to serve the activity. 
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  ً   ٣٥-٣٤  .اخلصائص العامة للقيم: خامسا

  ً   ٣٦  .معايري تصنيف القيم: سادسا

  ً   ٤١-٣٦  .تصنيف القيم: سابعا

  ٤٢  .القيم الخلقية في اإلسالم: المبحث الثاني

  ً٤٣-٤٢  .القيم اخللقية يف اإلسالم هومفم: أوال  

  ً   ٤٧-٤٣  .مصادر القيم اخللقية يف اإلسالم: ثانيا

  ً   ٥٣-٤٧  .خصائص القيم اخللقية يف اإلسالم: ثالثا

  ٥٤  .منماذج من القيم الخلقية في اإلسال: المبحث الثالث

  ً٦٠-٥٤  .قيمة الصدق: أوال  

 ثا ً ◌   ٦٦-٦٠  .قيمة األمانة: نيًا

  ً   ٧٣-٦٦  .قيمة التعاون: ثالثا

  بعار ً   ٧٩-٧٣  .قيمة الشجاعة :ا

  الصفحة  المـــــــوضــــــــوع

  ٨٠  النشاط المدرسي: الفصل الثالث
  ٨١  .مفهوم النشاط المدرسي:المبحث األول

 ٨٢-٨١  .متهيد  

  ً٨٣-٨٢  .مفهوم النشاط املدرسي: أوال  

  ً   ٨٤-٨٣  .مراحل تطور النظرة إىل النشاط املدرسي: ثانيا



  ً   ٨٩-٨٤  .أمهية النشاط املدرسي: ثالثا

  ً   ٩٢-٨٩  .أهداف النشاط املدرسي: رابعا

  ً   ٩٣-٩٢  .جماالت النشاط املدرسي :خامسا

  ٩٤  .النشاط الرياضي: المبحث الثاني

  ً٩٦-٩٤  .مفهوم النشاط الرياضي: أوال  

  ً   ٩٨-٩٦  .يف اإلسالم أمهية النشاط الرياضي: ثانيا

  ً   ١٠٥-٩٨  .من الناحية الفسيولوجية النشاط الرياضي أمهية: ثالثا

  ً   ١٠٦-١٠٥  .من الناحية الصحية النشاط الرياضيأمهية : رابعا

 مساخ ً   ١٠٨-١٠٧  .من الناحية الرتبوية النشاط الرياضيأمهية : ا

 دساس ً   ١١٠-١٠٨  .من الناحية النفسية النشاط الرياضي أمهية: ا

 ١١١-١١٠  .النشاط الرياضي أهداف: ابعاً س  

  ١١٢  .المرحلة االبتدائية وخصائص نمو طالبها: الفصل الرابع

  ١١٣  .مفهوم المرحلة االبتدائية: األول المبحث

  الصفحة  المـــــــوضــــــــوع

  ً١١٣  .مفهوم املرحلة االبتدائية: أوال  
  ً   ١١٤-١١٣  .أهداف املرحلة االبتدائية: ثانيا

  ً   ١١٧-١١٤  .سنوات)٩-٦(من املرحلة االبتدائية خصائص منو طالب: ثالثا

  ً   ١٢٠-١١٧  .سنة)١٢-٩(من االبتدائيةخصائص منو طالب املرحلة : رابعا

  ١٢١  .المدرسي في المرحلة االبتدائية النشاط الرياضي: المبحث الثاني



  ً١٢١  .مفهوم النشاط الرياضي املدرسي: أوال  

  ً   ١٢٢-١٢١  .أهداف النشاط الرياضي يف مراحل التعليم العام: ثانيا

  ً   ١٢٤-١٢٢  .أهداف الرتبية البدنية يف املرحلة االبتدائية: ثالثا

 رابع ً   ١١٣٤-١٢٤  .يف املرحلة االبتدائيةاملدرسي برامج النشاط الرياضي : ا

  ً   ١٣٤  .سير دالنشاط الرياضي يف امل عوامل جناح: خامسا

  ١٣٥  إجراءات الدراسة :الفصل الخامس

  ً١٣٦  .الدراسة جمتمع: أوال  

  ً   ١٣٧-١٣٦  .عينة الدراسة: ثانيا

  ً   ١٤٢-١٣٧  .أداة الدراسة: ثالثا

  ً   ١٤٢  .األساليب اإلحصائية املستخدمة: رابعا

  ١٦٣-١٤٣  الدراسة ومناقشتهانتائج عرض : الفصل السادس

  ١٦٤  النتائج والتوصيات: الفصل السابع

  ً١٦٦-١٦٥  .نتائج الدراسة: أوال  

  الصفحة  المـــــــوضــــــــوع

  ً   ١٦٧-١٦٦  .توصيات الدراسة: ثانيا
  ً   ١٦٨-١٦٧  .الدراسات املقرتحة: ثالثا

  ١٨٨-١٦٩  .مــــــــالحــــق الدراسة

  ٢٠٠-١٨٩  .الـمـراجــع

 
 



 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة الجداول
  رقم

  الصفحة  ــــــوانالعنــــــالجدول

  136  .توزيع أفراد العينة حسب املؤهل  ١
  137  .توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلدمة  ٢
  138  .االستبانة االستطالعيةتوزيع الدرجات على عبارات مقياس   ٣
  138التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة للقـــيم   ٤



  رقم
  الصفحة  ــــــوانالعنــــــالجدول

األكثـــر ارتباطـــًا بالنشـــاط الرياضـــي حســـب اســـتطالع رأي عينـــة عشـــوائية مـــن 
  .معلمي الرتبية البدنية يف املرحلة االبتدائية

  140  .توزيع الدرجات على عبارات املقياس  ٥
  140  .لصدق األداة) بريسون(قيم معامل  ٦
  141  .لكل حمور من حماور الدراسة) ألفا كرونباخ(قيم معامل الثبات   ٧
  142  .توزيع الدرجات على عبارات املقياس  حسب املتوسط احلسايب   ٨

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري الستجابات أفراد   ٩
  144  .الدراسة على حمور قيمة الصدق عينة

لتكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري الستجابات أفراد ا  ١٠
  ١٤٧  .عينة الدراسة على حمور قيمة األمانة

والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري الستجابات أفراد  اتالتكرار   ١١
  ١٥٠  .عينة الدراسة على حمور قيمة التعاون

والنســب املئويــة واملتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري الســتجابات  اتالتكــرار   ١٢
  ١٥٣  .أفراد عينة الدراسة على حمور قيمة الشجاعة

حملـاور الدراسـة مـع ) One Way Anova( نتـائج اختبـار حتليـل التبـاين   ١٣
  ١٥٦  .متغري املؤهل

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ١٤
  ١٥٧  .ي مع حمور الصدقملالعاملؤهل الختالف 

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ١٥
  ١٥٧  .ي مع حمور األمانةملالعاملؤهل الختالف 

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ١٦
  ١٥٨  .ي مع حمور التعاونملالعاملؤهل الختالف 



  رقم
  الصفحة  ــــــوانالعنــــــالجدول

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ١٧
  ١٥٩  .ي مع حمور الشجاعةملالعاملؤهل الختالف 

حملـاور الدراسـة مـع ) One Way Anova( نتـائج اختبـار حتليـل التبـاين   ١٨
  ١٥٩  .متغري سنوات اخلدمة

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ١٩
  ١٦٠  .سنوات اخلدمة مع حمور الصدقالختالف 

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ٢٠
  ١٦١  .سنوات اخلدمة مع حمور األمانةالختالف 

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ٢١
  ١٦٢  .سنوات اخلدمة مع حمور التعاونالختالف 

لتحديــد اجتـاه الفــروق بـني اســتجابات أفـراد عينــة الدراسـة تبعــًا  )شـيفيه(اختبـار   ٢٢
  ١٦٣  .سنوات اخلدمة مع حمور الشجاعةالختالف 

  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المالحق
رقم 

  الملحق
  الصفحة  المــوضــــــــــــوع



١  
ـــــيم  أعـــــداد معلمـــــي الرتبيـــــة البدنيـــــة يف املرحلـــــة االبتدائيـــــة بـــــإدارة الرتبيـــــة والتعل

هــــ ١٤٢٦/١٤٢٧دراســـي الثــاين مــن عــام مبحافظــة القنفــذة خــالل الفصــل ال
  .حسب القطاعات

١٧٠  

القيم اخللقيـة يف املرحلـة االبتدائيـة حسـب  نمضتتاليت الستبانة االستطالعية ا  ٢
  ١٧١  .هـ١٤٢٢الدليل التعليمي ملنهج مادة الرتبية البدنية الصادر عام 

مــدير الرتبيــة والتعلــيم مبحافظــة القنفــذة بشــأن طلــب الباحــث ســعادة خطــاب   ٣
  ١٧٢  .تطبيق االستبانة االستطالعية

  ١٧٣  .أداة الدراسة قبل التحكيم  ٤
  ١٨٠  .األساتذة أعضاء جلنة حتكيم أداة الدراسةأمساء   ٥

خطــاب ســـعادة عميـــد كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة أم القـــرى إىل ســـعادة مـــدير الرتبيـــة   ٦
  ١٨١  .والتعليم مبحافظة القنفذة لتسهيل مهمة الباحث

ــــة  ىلمبحافظــــة القنفــــذة إخطــــاب ســــعادة مــــدير الرتبيــــة والتعلــــيم   ٧ معلمــــي الرتبي
  ١٨٢  .بتدائية بشأن تعبئة االستبانةة االلحالبدنية باملر 

  ١٨٣  .أداة الدراسة بعد التحكيم  ٨
 

  

  
  
  
  
 
 
 

 



 
  

  الفصل األول
  المدخل إلى الدراسة
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  .ـ مصطلحات الدراسة
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 .الدراسات السابقةـ 
  
  
  
  
  

  :المقدمة



والصـالة والسـالم  ،)١(}لَقَـد خلَقْنـا الْإِنسـان فـي أَحسـنِ تَقْـوِيمٍ       {: احلمد هللا القائـل

، )٢(}وإِنَّـك لَعلــى خلُـقٍ عظــيمٍ   {: علـى سـيد املرسـلني، أحسـن اخللــق خلقـا، زكـاه ربـه  بقولــه
رىب أصــحابه علــى أفضــل القــيم والفضــائل، فــال نكــاد جنــد قيمــة خلقيــة إال  الــذيقــدوة األمــة، 

ـا أحـد أصـحابه، فقـد وصـف أبـا بكـر بالصـديق، وعمـر بالفـاروق، وأبـا عبيـدة بـأمني  وصـف 
م جاء بدين يتمم مكـارم األخـالق، ف. هذه األمة عـن أيب هريـرة رضـي وال غرو يف ذلك فقدو

، )٣)(إمنــا بعثــت ألمتــم مكــارم األخــالق( :هللا عليــه وســلمصــلى ا قــال رســول اهللا :اهللا عنــه قــال
وسـادوا الـدنيا ونشـروا . فتكون جمتمع إسالمي فريد يف كل شيء؛ يف مرتكزاته، أخالقه، وقيمه

  .العدل والرمحة
تمـع اإلسـالمي ـ علـى تـوارث  تمعـات عـرب التـاريخ ـ  وعلـى رأسـها ا لقـد حرصـت ا

باعتبارها من أهـم املعـامل الـيت متيـز شخصـيتها، وعلـى كـل هذه القيم ونقلها من جيل إىل جيل 
تمع  الــذي ميتلــك نظامــًا قيميــًا ميلــك مفــاتيح "جمتمــع أن يهــتم بقيمــه ليحــافظ علــى متيــزه، فــا

التقدم واالرتقاء اليت تؤهله ملواجهة حتديات العصر وتساعده علـى توقـع سـلوك أفـراده يف ضـوء 
  ).٤("بنائهم القيمي

ة ال تــزال خبــري مــا متســـكت بكتــاب اهللا وســنة رســوله صــلى اهللا عليـــه واألمــة اإلســالمي
تمع وحـــــده ال  وســــلم، وتضــــافرت جهــــود أفـــــراده ومؤسســــاته املختلفــــة، ومنهـــــا املدرســــة، فــــا
يسـتطيع القيــام ببنــاء األجيــال واحملافظــة علــى تراثـه ومدخراتــه، فأوكــل هــذه املهمــة إىل املدرســة، 

جيــال، وإتاحــة فــرص النمــو املتكامــل هلــم ليعيشــوا طفولـــة املؤسســة املختصــة بتنشــئة األ"فهــي 
ــتمعهم ينتقــل الفـرد مــن حيــاة " اواسـطتهب، و )٥("سـعيدة، ويصــبحوا رجـاالً نــافعني ألنفسـهم و

                                                
  ).٤(اآلیة : سورة التین) ١(
  ).٤(اآلیة : سورة القلم) ٢(
ق) ٣( رى، تحقی ي الكب عودیة، : أحمد بن الحسین البیھقي، سنن البیھق ة الس ة العربی ادر عطا، المملك د الق د عب محم

از،  ة دار الب ارم ١٤١١مكة المكرمة، مكتب اب مك ھادات، ب اب الش ـ، كت اھ ، ١٩١، ص ١٠، ج..األخالق ومعالیھ
  .٢٠٥٧١رقم الحدیث 

ة، ) ٤( یج العربی ي دول الخل ة ف ة المرحلتین المتوسطة والثانوی دى طلب محمود عطا حسین عقل، القیم السلوكیة ل
-٢١ھـ، ص ص ١٤٢٢دراسة منشورة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، 

٢٢.  
عودیة، طسل) ٥( ة الس ة العربی ي المملك یم ف ة ١٣یمان بن عبد الرحمن الحقیل، نظام وسیاسة التعل ة العربی ، المملك

  .١١٨ھـ، ص ١٤٢٠السعودیة، الریاض، 



ـا الوسـيلة الـيت يصـبح مـن خالهلـا الفـرد  تمع، إ التمركز حول الذات إىل حياة التمركز حول ا
تمعاإلنسان إنسانًا اجتماعيًا عامالً وفا   ).٦("عالً يف ا

تمع وفقـًا خلطـط ومنـاهج حمـددة، وأنشـطة  وهي حتقق األهداف اليت يريدها ويرمسها ا
وبــرامج متنوعــة داخــل املدرســة وخارجهــا يف مجيــع جمــاالت النشــاط املدرســي، وهــي متتــاز عــن 

ــا الثقافيــة، بيئــة تربويــة مبســطة للمــواد العلميــة و : املؤسســات االجتماعيــة والوســائط الثقافيــة بأ
ــا منقيــة للثقافــة ممــا قــد يتخللهــا مــن فســاد واحنرافــات، فهــي توســع أفــق الناشــئ عــن طريــق  وأ
تعليمــه املباشــر وغــري املباشــر، وتعــده للخــروج إىل معــرتك احليــاة، وتســتكمل مــا بــدأ يف األســرة 

ذبه، وتقوم االعوجاج اخللقي، وهي تسهم اإلسهام الفعال يف بناء شخصـية الفـر  د مبـا لتتمه و
يؤه له من مناخ تربوي صحي يساعد على النمو املعريف واالنفعايل واجلمايل، ليس عن طريـق 
املعلومـــات النظريـــة فقـــط بـــل باملمارســـة العمليـــة بكـــل مـــا يعنيـــه هـــذا مـــن تكامـــل بـــني املعرفـــة 
 واملمارســة، وهــذا يعــين أن دور املدرســة يف تنميــة القــيم اإلســالمية لــيس نظريــًا وإمنــا هــو نظــري

   ).٧( تطبيقي عن طريق النشاط املدرسي مبجاالته املختلفة
أحــد جمــاالت النشــاط املدرســي، وممارســته أمــر حمبــب  النشــاط الرياضــي املدرســيويعــد 

وله دوره وتأثريه علـى الفـرد يف مجيـع جوانبـه اجلسـمية لدى الطالب يف مجيع املراحل الدراسية، 
، ال ميكــن التفريــق فيهــا بــني عقــل وجســم أو روحوحــدة متكاملــة "اإلنســان والعقليـة والنفسية؛ف

فما يؤثر يف العقل البد أن يؤثر يف اجلسـم والـروح، والتبـادل يف هـذا التـأثري والتـأثر موجـود بـني 
حبيــث يـؤثر أي عنصــر منهــا يف اإلنســان كلـه ككــائن حــي متكامــل غــري ،  هـذه العناصــر مجيعــا

ـــاة املختلفـــة ، جمـــزأ ناهيـــك ، حـــىت وصـــل إىل جمـــال اإلنتـــاجوقـــد انعكـــس ذلـــك يف جمـــاالت احلي
مبجاالت الـدفاع عـن الـنفس والـوطن وجمـال الصـحة الشخصـية ـ عضـوية كانـت أو نفسـية ـ ممـا 

  ).٨("يتيح للمرء أن حييا حياة سعيدة
يلعـب دوراً مهمــًا يف تنميــة القـيم اخللقيــة، وتعــدل يف بنــاء  والنشـاط الرياضــي املدرســي 

أن يتصـرف يف املواقـف املختلفـة الـيت يواجههـا مـع مـا يتفـق فهو يتيح للفـرد شخصية املمارس؛ 

                                                
 .٧١، ص )ت.د(إبراھیم ناصر، علم االجتماع التربوي، لبنان، بیروت، دار الجیل، ) ٦(
یم اإلسالمیة والترب) ٧( راھیم علي خلیل أبو العینین، الق ة إب ورة، مكتب ة المن عودیة، المدین ة الس ة العربی ة، المملك ی

 .١٧٤ -١٧٣ھـ، ص ص ١٤٠٨حلبي، 
ریة،  ) ٨( و المص ة األنجل اھرة، مكتب ر، الق ا، مص یة وتنظیمھ دورات الریاض والت وال وض، البط ید مع ن س حس
  .١٣، ص)ت.د(



مــن أهــم الوســائل الفاعلــة لتحقيــق النمــو اجلســمي الــذي يــؤثر يف "مــع أبعــاد الشخصــية، فهــو 
جوانــــب النمــــو األخــــرى، ويهــــدف إىل تعميـــــق املفهــــوم األمثــــل للرياضــــة يف صــــقل املواهـــــب، 

ذيب النفوس، وتقومي السلوك، وإعداد الشخصـية السـو  ية املتوازنـة الـيت جتمـع إىل قـوة العقـل و
والــروح قــوة اجلســم، والــيت حثــت عليهــا الشــريعة الســمحة، فالعقــل الســليم يف اجلســم الســليم، 

  . )٩("واستثمار الوقت مبا يفيد املتعلم وحيفظ عليه صحته ونشاطه يف املستقبل
يـه مـن دروس متنوعـة والنشاط الرياضي املدرسي أبرز جماالته مادة الرتبية البدنية مبا حتو 

اختالف طـالب يف املـدارس بـمن املواد احملببة لدى التشمل مهارات وحركات وألعاب، جعلها 
حتريريـــة ولـــيس فيهـــا رســـوب ممـــا يزيـــد مـــن حـــب  تلـــيس هلـــا اختبـــارا يهـــفمراحلهـــا التعليميـــة؛ 

مــــن التفاعــــل االجتمــــاعي للطالــــب داخــــل حتققـــه  ؛ وملــــاالطـــالب هلــــا واإلقبــــال علــــى ممارســــتها
تمع ا ملدرســـة أثنــــاء املمارســـة، وخــــارج املدرســــة مـــن خــــالل العالقــــات االجتماعيـــة اجليــــدة بــــا

ـــالنفس واحـــرتام  ـــادة الثقـــة ب ـــم مـــن خـــالل هـــذا التفاعـــل، وزي احملـــيط، وتعمـــل علـــى توكيـــد ذوا
ـــا حتقـــق النمـــو املتكامـــل للطفـــل يف مجيـــع النـــواحي الروحيـــة واجلســـمية والعقليـــة  الـــذات؛ أي أ

دائيــة باململكـة العربيــة أهـداف التعلــيم يف املرحلـة االبتيتفـق مــع االجتماعيـة، وهــذا والوجدانيـة و 
  .السعودية

ــدف إىل حتقيـق النمـو وهـو  املتكامـل للطفـل مـن مجيــع مـن أجنـح الـربامج الرتبويـة الـيت 
عــن طريقهــا إحــدى الــدوافع األساســية لإلنســان، و  ، فاحلركــةركــةيتميــز بــه مــن احل ااجلوانــب؛ ملــ

للحركــة "وهــذا امليــل الطبيعــي . طفــل منــذ حياتــه األوىل يف التعــرف علــى العــامل احملــيط بــهيبــدأ ال
ـا ...جيعلها إحدى طرق التعلم وهي وسيلة تعليميـة ممتـازة إذا نفـذت بطريقـة صـحيحة، كمـا أ

املدرســـة األوىل الـــيت تعلـــم الطفـــل ضـــبط الـــنفس، واإلخـــالص، والصـــدق، وكيفيـــة التعامـــل مـــع 
  .)١٠("اآلخرين

خـــالل عمـــل الباحـــث كمعلـــم للرتبيـــة البدنيـــة مث مشـــرف هلـــا، ملـــس شـــكوى مـــن  ومـــن
املعلمني يف تدين الروح الرياضية والقيم اخللقية لدى الطالب أثنـاء املمارسـة لألنشـطة الرياضـية 

                                                
ھ  و) ٩( ھ  أھداف ھ وأھمیت ي  ماھیت اط المدرس ود، النش اكر محم دي ش ھ حم اییره   إدارت ھ ومع ھ   مجاالت وظائف

  .٥٦ھـ، ص١٤١٨وتخطیطھ   تنفیذه وتقویمھ، المملكة العربیة السعودیة، حائل، دار األندلس، 
دد) ١٠( ت، الع ة الكوی س النشر العلمي بجامع ة، مجل ة التربوی أثیر ٢٠٠١، )٦٠(المجل دهللا، ت م، فیصل المال عب

ة، ص برنامج مقترح للتربیة الحركیة على النمو  ل المدرس ا قب ة م ال مرحل ي واالجتماعي ألطف الحركي والمعرف
١٦٤.  



املختلفة داخل املدرسة وخارجها، وشاهد من خالل مـا تبثـه وسـائل اإلعـالم أحـداث الشـغب 
ــــــون  ــــــا الالعب يف امللعــــــب، واملشــــــجعون يف املــــــدرجات مــــــن مضــــــاربات وحتطــــــيم الــــــيت يقــــــوم 

للممتلكــات، والســلوك غــري الرياضــي داخــل امللعــب مــن خشــونة وضــرب متعمــد وبصــق بعــض 
النشـــاط الالعبـــني علـــى املنافســـني، وهـــذا مـــرده بـــدون شـــك إىل إمهـــال القـــيم اخللقيـــة املرتبطـــة ب

القــيم مــن أهــم حمركــات الســلوك لــدى  يف املراحــل املبكــرة مــن التعلــيم؛ ألن الرياضــي املدرســي
ا تصنع نسيج الشخصية، وتقوم بالضبط والتحكم يف تفاعالت األفراد وعال م األفراد، وأ قا

  .باآلخرين
كمــا الحـــظ خــالل زياراتـــه امليدانيــة أثنـــاء العمـــل اإلشــرايف تركيـــز املعلمــني علـــى تعلـــيم 

انـــب القيمـــي املـــرتبط بـــذلك أثنـــاء وإغفـــال اجلاملدرســـي املهـــارات احلركيـــة يف النشـــاط الرياضـــي 
املمارســة والتطبيــق، وعــدم االهتمــام مــن قبــل مــديري املــدارس ومعلمــي الرتبيــة البدنيــة بالنشــاط 

عر الباحــث كمجــال مهــم للرتبيــة وتعــديل للســلوك وتنميــة للقــيم؛ لــذا استشــاملدرســي  الرياضــي 
وذلــك  بعــض القــيم اخللقيــة ؛احلاجــة إىل دراســة تبــني دور النشــاط الرياضــي املدرســي يف تنميــة 

يف إعـداد وتنميـة الشخصـية املدرسـي للوصول إىل نتائج تساعد إىل استغالل النشاط الرياضي 
تمع والعـيش بإجيابيـة، وإبـراز مـا لـ مـن أمهيـة يف تنميـة ه السوية اليت تساعد على التكيف مع ا

ـــــة واخللقيـــــة مـــــن ـــــواحي العقليـــــة واالجتماعي ـــــة، تعـــــاون، صـــــدق: (الصـــــفات البدنيـــــة والن ، أمان
القــيم اخللقيــة مــن األمهيــة مبكــان  تنميــةوبــني التأكيــد علــى ته ، وأن الــربط بــني ممارســ)شــجاعة

التعلـــيم ينبغـــي أن "فمواقـــف . إلظهـــار مـــدى العالقـــة بـــني هـــذه األنشـــطة وتلـــك القـــيم اخللقيـــة
تكـون مواقــف مشــكالت تثـري النشــاط اهلــادف، وتـدعو املــتعلم إىل البحــث عـن حــل ومواصــلة 

  )١١("النشاط هلذه الغاية
  :مشكلة الدراسة

الالباحث من خالل إطالع   ، وجد أن بعضـهاعلى العديد من الدراسات يف هذا ا
فروقـًا يف القـيم بـني  فقـد وجـدتأوصت بضرورة ممارسة النشاط الرياضي لتنمية القـيم اخللقيـة؛ 

                                                
اط ) ١١( ان، النش ن ری ري حس ھ، ط.. فك ھ، تطبیقات ھ، أھداف الم ٥أسس اض، ع عودیة، الری ة الس ة العربی ، المملك

  .٢٣م، ص١٩٩٥الكتب، 



املمارســـــات لصـــــاحل  املمارســـــني واملمارســـــات لألنشـــــطة الرياضـــــية وبـــــني غـــــري املمارســـــني وغـــــري
  ).١٢(املمارسني لألنشطة الرياضية

أن هناك جمموعة من القـيم أكثـر ارتباطـًا مبمارسـة األنشـطة  ت دراسة أخرىوجدكما 
األمانـــة، حتمـــل املســـئولية، التســـامح، التعـــاون، الشـــجاعة، الصـــدق، النظافـــة، (الرياضـــية وهـــي 

ري املمارسـني لصـاحل املمارسـني ممـا يـدل ، وأن القيم ختتلف يف ترتيبها بـني املمارسـني وغـ)النظام
علـــى أن القـــيم تكتســـب مــــن خـــالل املواقـــف، وأن األنشـــطة الرياضــــية تتميـــز بتعـــدد مواقفهــــا 
الســلوكية أثنــاء املمارســة الفرديــة واجلماعيــة، كمــا أن هنــاك تقاربــًا يف ترتيــب القــيم اخللقيــة بــني 

الطالب املمارسني لألنشـطة بني و  اضيةالرتبية الري ةكلياملمارسني للنشاط الرياضي يف  طالب ال
ً الرياضية يف خمتلف كليات اجلامعة، ووجدت فروق مـوعتني ممـا يشـري  ا غري دالة إحصـائيًا بـني ا

كمــا وجــدت فروقــًا ذات دالــة إحصــائية إىل دور املمارســة يف التــأثري علــى هــذه القــيم اخللقيــة،  
للنشــاط الرياضــي لصــاحل املمارســني للنشــاط بــني املمارســني للنشــاط الرياضــي وغــري املمارســني 

  . )١٣(عديل السلوكالرياضي، وتوصلت إىل أن القيم اخللقية هلا دور يف ت
أن ممارســــــة األنشــــــطة الرياضــــــية تســــــاعد الطــــــالب علــــــى أخــــــرى دراســــــة ووجــــــدت   

االحتفـاظ بــالقيم اخللقيـة الســابقة وتنميهـا، وأوصــت الدراسـة بضــرورة االهتمـام بالرتبيــة اخللقيــة 
عمــــر مبكــــر، وضــــرورة االعتمــــاد علــــى املــــدربني املــــؤهلني أكادمييــــًا لتنميــــة اجلانــــب اخللقــــي  يف

  ).١٤(واملهاري
مـــدى تــأثري مــادة الرتبيــة البدنيـــة علــى الســمات اخللقيـــة شــارت دراســة أخــرى إىل وأ  

  ).١٥(للطالب
دور النشــاط الرياضــي املدرســي يف تنميــة "ويف ضــوء ذلــك أتــت هــذه الدراســة بعنــوان 

  ."من وجهة نظر معلمي الرتبية البدنية مبحافظة القنفذةيم اخللقية بعض الق

                                                
ة) ١٢( دى طلب ي ل ب القیم ى الترتی یة عل طة الریاض ة األنش ر ممارس ي، أث د القاض ة محم ات  فاطم ات كلی وطالب

 .م١٩٨١التربیة الریاضیة بالقاھرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، مصر، جامعة حلوان، كلیة التربیة الریاضیة، 
ة ) ١٣( دى طالب جامع ة ل یم الخلقی بھاء سید محمد حسانین، دور ممارسة األنشطة الریاضیة في تنمیة بعض الق

 .م١٩٨٩المنیا، كلیة التربیة الریاضیة،  أسیوط،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، مصر، جامعة
ورة، ) ١٤( ر منش ة، رسالة ماجستیر غی ة مقارن دى الریاضیین، دراس ة ل یم الخلقی ي، الق د كیالن دین محم وسام ال

 .م١٩٩٥مصر، جامعة حلوان، كلیة التربیة الریاضیة للبنین، 
ة) ١٥( ادة التربی ي م ة ف یم الخلقی اس للق اء مقی ویمي، بن ة، رسالة  ماجد بن سعد الت ة الثانوی ة لطالب المرحل البدنی

وم  ة وعل ة البدنی ة التربی عود، كلی ك س ة المل اض، جامع عودیة، الری ة الس ة العربی ورة، المملك ر منش تیر غی ماجس
 .ھـ١٤٢٥الحركة، 



  :أهداف الدراسة
التعـرف علـى دور النشـاط الرياضـي املدرسـي يف تنميـة بعـض القـيم  دف الدراسة إىل

اخللقيـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي الرتبيـــة البدنيـــة مبحافظـــة القنفـــذة، وذلـــك مـــن خـــالل توضـــيح 
  :النقاط اآلتية

 .خباصة، وأمهية ممارسته النشاط الرياضي املدرسيبعامة، و املدرسي مفهوم النشاط  .١
تمع مفهوم القيم اخللقية .٢  .وأثرها على الفرد وا
 .يف تنمية قيمة الصدق النشاط الرياضي املدرسيدور  .٣
 .يف تنمية قيمة األمانة النشاط الرياضي املدرسيدور  .٤
 .قيمة التعاونيف تنمية  النشاط الرياضي املدرسيدور  .٥
 .يف تنمية قيمة الشجاعة النشاط الرياضي املدرسيدور  .٦
مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات عينــة  الدراســة حــول  .٧

مبحافظــة القنفــذة تعــزى  دور النشــاط الرياضــي املدرســي يف تنميــة بعــض القــيم اخللقيــة 
 ).املؤهل العلمي وسنوات اخلدمة(ملتغريي 

  :ت الدراسةتساؤال
  :حددت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل

فـــي المرحلـــة  دور النشـــاط الرياضـــي المدرســـي فـــي تنميـــة بعـــض القـــيم الخلقيـــة مـــا : س
  االبتدائية بنين من وجهة نظر معلمي التربية البدنية بمحافظة القنفذة؟

  :وتتفرع عنه األسئلة اآلتية
  ؟ يالنشاط الرياضي املدرسما مفهوم : ١س
  ؟ ا مفهوم القيم اخللقيةم: ٢س
يف تنميـة قيمـة الصـدق مـن وجهـة نظـر معلمـي الرتبيـة  النشاط الرياضي املدرسـيما دور : ٣س

  البدنية مبحافظة القنفذة؟
يف تنميــة قيمــة األمانـة مــن وجهــة نظــر معلمــي الرتبيــة  النشــاط الرياضــي املدرســيمـا دور : ٤س

  البدنية مبحافظة القنفذة؟



يف تنميـة قيمـة التعـاون مـن وجهـة نظـر معلمـي الرتبيـة  النشـاط الرياضـي املدرسـيمـا دور : ٥س
  البدنية مبحافظة القنفذة؟

يف تنمية قيمة الشجاعة من وجهة نظر معلمـي الرتبيـة  النشاط الرياضي املدرسيما دور : ٦س
  البدنية مبحافظة القنفذة؟

ســة تعــزى ملتغــري عينــة الدرا هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات أفــراد: ٧س
  املؤهل العلمي؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــري  :٨س
  سنوات اخلدمة؟

  :أهمية الدراسة
القرآن منهج احليـاة األول، ومعينهـا املتجـدد الـذي ال ينضـب علـى مـر الزمـان، والـذي 

ا الكثري من املتغريات، مما جيعلها حباجة دائمـة ملرجـع يقومهـا ينظم حياة اإلنسان، اليت حييط 
ا، وثبــات القــرآن الكــرمي ووضــوح منهجــه حجــة دامغــة علــى املســلمني، وعليــه  ويصــحح مســري
ينبغـــي أن نكـــون علـــى صـــلة دائمـــة بكتـــاب اهللا وننشـــئ أبناءنـــا ونـــربيهم عليـــه، فالرتبيـــة عمليـــة 

، وكوننـا أمـة مسـلمة فـال بـد أن نسـتمد تربيتنـا مـن مستمرة؛ وهي األسـاس املهـم لبنـاء األجيـال
منهجنا يف تنشئة األجيال تنشئة اجتماعية صاحلة، وأن يعمل أبناؤنا على نشر اخلري والفضيلة 
والقيم احلميدة كالصدق واألمانة والتعاون والشجاعة، وعليه فـإن أمهيـة هـذه الدراسـة تنبـع مـن 

  :تسهم مبا يليميكن أن هللا أمهية املوضوع الذي تدرسه، فهي مبشيئة ا
خباصـة ودوره يف غـرس  النشـاط الرياضـي املدرسـيتوفري معلومات عن النشاط بعامة، و  .١

القـــيم اخللقيـــة اإلســـالمية، وخاصـــة يف الوقـــت احلاضـــر الـــذي يتســـم بســـيطرة املاديـــات 
وإمهـــال القـــيم، وأنـــه أحـــد الســـبل للمحافظـــة علـــى جيـــل اليـــوم وصـــنع جيـــل املســـتقبل 

 .القادم
ـــا يف جمتمعنـــا  تأكيـــد .٢ عامليـــة القـــيم اخللقيـــة وعـــدم قصـــرها علـــى جمتمـــع دون غـــريه، وأ

مســتمدة مــن كتــاب رب العــاملني، ومــن املــنهج القــومي، وآخــر الكتــب الســماوية الــذي 
مجـع حكــم الكتــب الســابقة، ومنبثقــة مــن أخــالق ســيد املرســلني حممــد صــلى اهللا عليــه 

 .وسلم الذي كان خلقه القرآن



وكيفيـة اسـتفادة املعلمـني واملـربني  النشـاط الرياضـي املدرسـين بـرامج توفري معلومات عـ .٣
 .منها يف تنمية القيم لدى أبنائنا

ـــذه القـــيم  .٤ ـــا متيـــزه عـــن غـــريه ممـــن يتمتعـــون  ـــة القـــيم اخللقيـــة للمســـلم وأ توضـــيح أمهي
ــا اجلنــة، فقــد قــال  ــا وأنــه مــأجور عليهــا وســينال  واألخــالق، وأنــه األوىل واألجــدر 

ــرَّى (:  عليــه وســلمصــلى اهللا َ تَح َ ي ــدَ َل ْ ب َ إِنَّ اْلع َ نَّــةِ و َ ى إِىلَ اجلْ ــدِ ْ ه َ َّ يـ ِ ــرب إِنَّ اْل َ ــرٌّ و قَ بِ ــدْ إِنَّ الصِّ
ى إِىلَ النَّـارِ  ـدِ ْ ه َ َ يـ ور ُ إِنَّ اْلفُج َ ٌ و ور ُ َ فُج ذِب إِنَّ اْلَك َ ا و يقً دِّ نْدَ اللَّهِ صِ َ عِ تَب ُْك ىتَّ ي َ قَ ح الصِّدْ

رَّ  َ تَح َ ي دَ َل ْ ب َ إِنَّ اْلع َ او ً اب ذَّ َ كَ تَب ُْك ىتَّ ي َ َ ح ذِب   .)١٦)(ى اْلَك
يف العمليــة  النشــاط الرياضــي املدرســيتقــدمي معلومــات للمعنيــني بالرتبيــة تتعلــق بأمهيــة  .٥

) االهتمـــام بـــالتخطيط، والتنظـــيم، واإلشـــراف، والتنفيـــذ(الرتبويـــة والتعليميـــة، وضـــرورة 
والـــدعم هلـــذا النشـــاط وعقـــد الـــدورات والنـــدوات للمســـئولني عـــن تنفيـــذه مـــن معلمـــني 

 . ومشرفني حىت حيقق األغراض واألهداف املنشودة من ورائه
للقــيم اخللقيــة يف  شــاط الرياضــي املدرســيالنفــتح البــاب أمــام البــاحثني يف جمــال تنميــة  .٦

 .أماكن أخرى ومراحل دراسية خمتلفة

  :منهج الدراسة
مبـا أن هــذه الدراسـة يف أحــد شــقيها تعتمـد علــى مجــع املعلومـات وتفســريها ومناقشــتها 

، لكونــه يتناســـب مــع طبيعتهـــا، )التحليلـــي والكمــي(ســوف يســتخدم املـــنهج الوصــفي بشــقيه 
ا للوصـــول إىل فهـــم وذلـــك عـــن طريـــق مجـــع البيا ـــربط بـــني مـــدلوال نـــات وتبويبهـــا وحتليلهـــا، وال

  .الظاهرة املدروسة واملتغريات املؤثرة فيها
يعتمـــد علـــى دراســـة الواقـــع أو الظـــاهرة كمـــا توجـــد يف " واملـــنهج الوصـــفي هـــو الـــذي 

 ً ، ويعرب عنها تعبرياً كيفيًا أو تعبرياً كميا   . )١٧("الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا
  :مصطلحات الدراسة

  .)١٨("عليه يتوقف ما على الشيء توقف هو " :ـ الدور١
                                                

ق ) ١٦( لم، تحقی حیح مس ابوري، ص اج النیس ن الحج لم ب اء : مس روت، دار إحی ان، بی اقي، لبن د الب ؤاد عب د ف محم
بح الكذب وحسن الصدق وفضلھ، ج)ت.د(العربي،  التراث اب ق ، ٢٠١٢، ص٤، كتاب البر والصلة واآلداب، ب

  .٢٦٠٧رقم الحدیث
ھ -مفھومھ -ذوقان عبیدات، البحث العلمي) ١٧( ع، ٦أسالیبھ، ط -أدوات ان، إشراقات للنشر والتوزی ، األردن، عم

  .٢٤٧ھـ، ص١٤٢٤



ان،كقولنا"ويعين  َ نْس ِْ قُوم بِه اإل َ ا يـ َ ا:م ً ر ْ و َ دَ ـب عِ رٍ  ، َل ْ و ـدَ َ بِ ا، والـدور الطبقـة  َأدَّى ، قـام ً ر ْ و دَ
  . )١٩("من الشيء املدار بعضه فوق بعضه

السلوكية الـيت حتقـق مـا هـو متوقـع جمموعة من األنشطة املرتبطة أو األطر "ويعرف بأنه 
  .)٢٠("يف مواقف معينة

جمموعة الوظائف واألنشطة املرتابطة اليت حتقـق هـدفًا أو تعـدل : ويقصد به يف الدراسة
، وال ينتهي ببلوغ اهلدف بل هي مستمرة ومتكاملة ومرتابطة   .سلوكًا معينًا

ــ النشــاط٢ ــطَ  )ن ش ط(جــاء عــن مــادة  :ـ ــاطَ  بالكســر الرجــل نَشِ ً نَشَ ــيطٌ  فهــو بــالفتح ا  و نَشِ
ــطَ  نَشَّ  بـــرج إىل بـــرج مــن تنشـــط النجــوم يعـــين) نشــطا والناشـــطات: (تعــاىل وقولـــه ،كــذا ألمـــر تـَ
طِ  كالثور   .)٢١( أرض إىل أرض من خيرج الذي الوحشي الثور وهو النَّاشِ

ـطَ مــن املكــان: كمـا تعــين ً  -نَشَ ً : نشـطا ــطَ إليـه ولــه نشــاطا خـف لــه وجــد : خــرج، ونَشِ
ـٌط ونشــيطفهــو . فيـه ـاطُ . ناشِ لفــالن نشــاط : يقـال. ممارســة صـادقة لعمــل مـن األعمــال: والنَّشَ

  .)٢٢(زراعي أو جتاري
ممارسة فعلية لعمل من األعمال، ويطلق خباصة على كل عمليـة عقليـة أو "ويعرف بأنه

حركيــة متتــاز بالتلقائيــة أكثــر منهــا باالســتجابة، أو علــى كــل عمليــة عقليــة أو بيولوجيــة متوقفــة 
  .)٢٣("ى استخدام طاقة الكائن احليعل

، : ويقصد به يف هذه الدراسة ما يبذله املـتعلم مـن جهـد بـدين أو عقلـي أو كالمهـا معـًا
  .للوصول إىل هدف حمدد أو حتقيق غاية معينة، برغبة وتلقائية منه

مهـارات :(مـنيف درس الرتبيـة البدنيـة هـو مـا ميارسـه الطالـب  :النشاط الرياضي المدرسـيـ ٣
ــــال  بــــرامجومــــا يقــــدم لــــه مــــن ، )حركيــــة، ألعــــاب تروحييــــة ، قصــــص حركيــــة ثقافيــــة مرتبطــــة با

                                                                                                                                       
ات، ) ١٨( اني، التعریف د الجرج ن محم ي ب قعل ي، : تحقی اب العرب روت، دار الكت ان، بی اري، لبن راھیم األبی إب

  .١٤٠ھـ، ص١٤٠٥
  .٣٠٢ھـ، ص ١٤٢٥، مصر، القاھرة، مكتبة الشروق الدولیة، ٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط) ١٩(
و، ) ٢٠( ة األنجل اھرة، مكتب ر، الق یم، مص ي التعل تراتیجیة اإلدارة ف لیمان، إس دالعزیز س ات عب م، ١٩٧٨عرف

  .٢٣٠ص
ق) ٢١( ار الصحاح، تحقی رازي، مخت دالقادر ال ن عب ي بكر ب ن أب د ب ة : محم روت، مكتب ان، بی ود خاطر، لبن محم

  ).بتصرف(، ٦٨٨ھـ، ١٤١٥لبنان، 
  ).بتصرف(، ٩٢٢مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص) ٢٢(
 .٤٦٩، ص ٢م، ج١٩٩٤لمیة للكتب، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، لبنان، بیروت، الشركة العا) ٢٣(



خارج املدرسة حتت إشراف منظم لتحقيق هدف  وأبصورة فردية أو مجاعية، داخل الرياضي، 
  :تربوي، وينقسم إىل

 هـو كـل نشـاط رياضـي يـتم تنفيـذه داخـل املدرسـة أثنـاء اليـوم الدراسـي :أ ـ النشـاط الـداخلي
خـارج اجلــدول املدرســي، ويشــرتك فيــه معظــم طــالب املدرســة حبــريتهم واختيــارهم، وقــد يشــارك 

  .فيه العاملون باملدرسة
وهــو النشــاط الرياضــي الـــذي ميــارس خــارج املدرســة وخــارج اليـــوم  :ب ـ النشـــاط الخــارجي

، درسـةو األنشـطة الوديـة التنافسـية خـارج امل، ويشمل املنافسات اخلارجيـة للمـدارس، الدراسي
عـــن طريـــق االشـــرتاكات املنتظمـــة يف األنديـــة ، و النشـــاطات الـــيت متـــارس يف األنديـــة الرياضـــية

  .   الرمسية أو األندية اخلاصة حتت إشراف موجه
ا قيمـــة و مرغـــوب فيهـــا، تـــرتبط بشخصـــية  :ـ القـــيم الخلقيـــة ٤ هـــي كـــل صـــفة يف مضـــمو

ويتفـق معظـم النـاس علـى إعطائهـا قـدراً  اإلنسان، حتدد عالقته بغريه، تتميز بالثبـات والتكـرار،
تمع   .وقيمة يف ضوء مبادئ ومعتقدات ا

ــ القــيم الخلقيــة اإلســالمية ٥ ا قيِّمــة ومرغــوب فيهــا منبثقــة مــن هــي   :ـ كــل صــفة يف مضــمو
ا الــنفس الســوية فتظهــر ســلوكًا  املــنهج اإلســالمي، جيمــع النــاس علــى فضــلها وقيمتهــا، تتشــر

ـا العبـد ممارسًا يف عالقة اإلنسا ن مع اإلنسان واحليـاة والكـون تتميـز بالثبـات والتكـرار، يـزداد 
   .قربة من اهللا

 :حدود الدراسة
  :ـ حدود موضوعية 

ـا أبـرز القـيم ) الصـدق، األمانـة، التعـاون، الشـجاعة: ( القيم اخللقية اآلتية .١ أل
القــــيم الــــيت  ، ومــــنالنشــــاط الرياضــــي املدرســــييف املرحلــــة االبتدائيــــة وأكثرهــــا ارتباطــــًا ب

تضمنها الدليل التعليمي ملنهج مادة الرتبية البدنية يف مراحل التعليم العام الصـادر عـام 
هــــ، وهـــي أكثـــر القـــيم اخللقيـــة وضـــوحًا وميكـــن مالحظتهـــا بســـهولة يف ســــلوك ١٤٢٢

تمــع إليهــا خاصــة يف ظــل االنغمــاس يف ملــذات احليــاة واجلـــري وراء  الفــرد، وحلاجــة ا
تمعات املعاصرة اليوم تعيش أزمة أخالقية، وألمهية هـذه القـيم زخرفها الزائف، و  ألن ا



تمع ودورها يف تقويـة العالقـات بـني  يف إبراز الشخصية، وألثر هذه القيم على أفراد ا
 .أفراده

املرحـلـــة الــــيت ترتكــــز حوهلــــا الدراســــة هــــي املرحلــــة االبتدائيــــة يف التعلــــيم العــــام  .٢
األساســـية يف حيــاة الطفــل التعليميـــة؛ لتأثريهــا يف بقيـــة مبحافظــة القنفــذة، فهـــي الركيــزة 

املراحــــل األخــــرى، فهــــي األســــاس يف حيـــــاة الطفــــل، إذ تتشــــكل مــــن خالهلــــا خرباتـــــه 
تمع   .ومعلوماته، وينتظم يف دراستها أكرب جمموعة من أبناء ا

  :الدراسات السابقة
اط املدرسـي عامـة على الرغم من كثرة الدراسات الرتبوية الـيت أجريـت يف جمـال النشـ  

دور النشـــاط الرياضـــي املدرســـي يف والنشـــاط الرياضـــي خاصـــة، إال أن وجـــود دراســـات تتنـــاول 
مـن النـدرة مبكـان، ممـا تسـبب يف وجـود فجـوة وحاجـة ملحـة إلجـراء تنمية بعـض القـيم اخللقيـة 

دراســات تتنــاول هــذا اجلانــب؛ ممـــا أعطــى مشــروعية لظهــور الدراســـة احلاليــة، الــيت تعقبــت مـــا 
دمـــه البـــاحثون والدارســـون يف جمـــال النشـــاط املدرســـي أو النشـــاط الرياضـــي، وتســـهيالً علــــى ق

القارئ وتيسرياً يف العرض فقد عمـدت الدراسـة احلاليـة إىل اسـتعراض الدراسـات السـابقة علـى 
  :النحو التايل

  :الدراسات التي تحدثت عن النشاط المدرسي أو النشاط الرياضي: أوالً 
دراسـة مقارنـة بـني التالميـذ املتفـوقني "دراسة بعنـوان ) م١٩٧٨(أجرى علي املهدي   

مقدمـة إىل  رسالة دكتوراه غري منشـورة، ، "رياضيًا وغري الرياضيني يف بعض مكونات الشخصية
إىل التعرف على الفروق بـني الرياضـيني وغـري الرياضـيني الدراسة وهدفت  كلية الرتبية بالقاهرة،

ــــة، (يف بعــــض مكونــــات الشخصــــية  ــــة املزاجيــــة، العالقــــات االجتماعي الثبــــات االنفعــــايل، احلال
، وقـد اســتخدم الباحـث املــنهج الوصـفي املقــارن، حيـث طبــق جمموعـة مــن )احلاجـة إىل اإلجنــاز

ــــة، اســــتمارة التحصــــيل الدراســــي، مقيــــاس اإلرشــــاد (االختبــــارات اختبــــار القــــدرة العقليــــة األولي
لشخصـــية أليزنـــك، اختبـــار القـــدرات احلركيـــة النفســـي، مقيـــاس التفضـــيل الشخصـــي، اختبـــار ا

، وقــد طبقــت علــى عينتــني، عينــة ممارســة )العامــة، اســتبانة الــدوافع الرياضــية اإلجيابيــة والســلبية
عــن وجـــود : للنشــاط الرياضــي وعينــة غــري ممارســة للنشـــاط الرياضــي، وأســفرت نتــائج الدراســة



ثبــــات االنفعــــايل، احلالــــة املزاجيــــة، فــــروق دالــــة إحصــــائيًا بــــني الرياضــــيني وغــــري الرياضــــيني يف ال
  .العالقات االجتماعية، احلاجة إىل اإلجناز لصاحل الرياضيني

مـــدى اســـتخدام املعلـــم للنشـــاط "دراســـة بعنـــوان ) هــــ١٤١٥(وأجـــرى حممـــد العـــويف   
، رســالة ماجســتري "املدرسـي يف جمــال تـدريس الرتبيــة اإلسـالمية باملرحلــة الثانويـة مبدينــة الطـائف

وهـدفت امعـة أم القـرى، جبكليـة الرتبيـة ب قسم املناهج وطرق التـدريس، مقدمة إىل غري منشورة
الدراسـة إىل التعــرف علــى مــدى اســتخدام املعلــم للنشــاط املدرســي يف جمــال الرتبيــة اإلســالمية، 
واســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي، حيــث قــام ببنــاء ثــالث اســتبانات وزعــت علــى املــوجهني 

ة الثانويــة مبدينــة الطــائف، وأســفرت عــن وجــود فوائــد عديــدة تتحقــق واملعلمــني وطــالب املرحلــ
 .أثناء ممارسة النشاط املدرسي يف جمال تدريس الرتبية اإلسالمية

العالقة بني ممارسـة النشـاط الرياضـي "دراسة بعنوان) هـ١٤٢٠(وأجرى فاحل أبورجيلة  
الة ماجســتري غــري رســ، "وبعــض مســات الشخصــية لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة مبحافظــة جــدة

وهـــدفت الدراســـة إىل  امعـــة أم القــرى،جب كليــة الرتبيـــةبقســم علـــم الـــنفس مقدمـــة إىل منشــورة، 
ــــني الطــــالب املمارســــني للنشــــاط الرياضــــي وغــــري املمارســــني للنشــــاط  التعــــرف علــــى الفــــروق ب
الرياضــي يف مســـة االنبســـاطية، العصـــابية، توكيـــد الــذات، واســـتخدم الباحـــث املـــنهج الوصـــفي، 

مقياس أيزنك املقنن على البيئة السعودية من إعداد كايد، ومقيـاس توكيـد الـذات (طبق  حيث
ً  ١٢٥(على عينة الدراسة واليت بلـغ عـددها ) من إعداد فرج طالبـًا غـري ١٢٥(و ) طالبـا ممارسـا

  :، وأسفرت الدرسة عن نتائج أمهها)ممارس
الرياضـــي وغــــري  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني الطـــالب املمارســـني للنشـــاط .١

ـــــد  ، العصـــــابية،االنبســـــاطية: (الســـــمات التاليـــــةاملمارســـــني للنشـــــاط الرياضـــــي يف  توكي
 .لصاحل املمارسني) الذات

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني الطـــالب املمارســـني للنشـــاط الرياضـــي وغــــري  .٢
: ليـةاملمارسني للنشاط الرياضي يف مسة توكيد الـذات لصـاحل املمارسـني، يف األبعـاد التا

املصارحة، طلب تفسريات من اآلخر، ضبط النفس، االستقالل بـالرأي، الـدفاع عـن (
 ).احلقوق العامة واخلاصة



تـــأثري ممارســة األنشـــطة الرياضـــية "دراســـة بعنــوان) هــــ١٤٢١(وأجــرى حســـن حلــواين   
رسـالة ماجسـتري ، "على مستوى التحصيل الدراسي لطالب الصف الثـاين ثـانوي مبكـة املكرمـة

وهـدفت  امعـة أم القـرى،جبكليـة الرتبيـة بقسم املناهج وطرق التـدريس  ، مقدمة إىلشورةغري من
الدراســة إىل التعــرف علــى مســتوى التحصــيل الدراســي للطــالب املمارســني لألنشــطة الرياضــية 
الداخليــة واخلارجيــة والطــالب غــري املمارســني لألنشــطة الرياضــية، واســتخدم الباحــث أســلوب 

مــع البيانــات واملعلومــات علــى عينــة طبقيــة عشــوائية مشلــت مجيــع املــدارس التحليــل الوثــائقي جل
مدرســــة ثانويــــة، وقــــام بتصــــميم ) ١٧(احلكوميـــة التابعــــة للعاصــــمة املقدســــة والــــيت بلـــغ عــــددها

اســـتمارة خاصـــة جلمـــع البيانـــات واملعلومـــات للممارســـني لألنشـــطة الرياضـــية وغـــري املمارســـني 
ســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف مســتوى لألنشــطة الرياضــية، وقــد توصــلت الدرا

التحصــيل الدراســي لصــاحل الطــالب املمارســني للنشــاط الرياضــي بشــقيه الــداخلي واخلــارجي، 
نشــر الــوعي بأمهيــة الرياضـــة وممارســة األنشــطة الرياضــية، وأمهيــة مــادة الرتبيـــة ضــرورة وأوصــت ب

ة قيـام وسـائل اإلعـالم بـإبراز العالقـة الرياضية، وضرورة اهتمام املسئولني بـذلك، وكـذلك ضـرور 
بني ممارسة األنشطة الرياضية والتفوق الدراسي، ودور النشاط الرياضي يف تنمية كافة اجلوانـب 

  .الرتبوية والصحية والنفسية واالجتماعية
معوقـــات تنظـــيم النشـــاط الرياضـــي "دراســـة بعنـــوان) هــــ١٤٢٢(وأجـــرى نـــزار قـــاروت  

ـــإدارة التعلـــيم يف مبراحـــل التعلـــيم العـــام بنـــني مـــ ـــة ب ن وجهـــة نظـــر مشـــريف ومعلمـــي الرتبيـــة البدني
، رسـالة ماجســتري غـري منشــورة، مقدمـة إىل قســم اإلدارة الرتبويـة والتخطــيط "العاصـمة املقدســة

وهــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى املعوقــات اإلداريــة والبشــرية  بكليــة الرتبيــة جبامعــة أم القــرى،
احـل التعلـيم العـام بنـني والتعـرف علـى الفـروق بـني  وجهـيت ر واملادية لتنظـيم النشـاط الرياضـي مب

نظر كل من  املشـرفني واملعلمـني، واسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي املسـحي، وتكـون جمتمـع 
معلمًا للرتبية البدنية، وقد استخدم الباحـث اسـتبانة )٢٥٠(مشرفني تربويني، و)٩(الدراسة من

  :جلمع املعلومات، وأسفرت الدراسة عن نتائج أمهها
 .وجود معوقات تعرتض النشاط الرياضي ومتثلت يف املعوقات اإلدارية والبشرية واملادية .١



ة وعدم أهم املعوقات املادية بدرجة عالية لدى جمتمع الدراسة املباين املدرسية املستأجر  .٢
وجــود مظــالت واقيــة مــن الشــمس، وعــدم وجــود مســاحات مالئمــة ملمارســة النشــاط 

 .الرياضي وما يتعلق بالنشاط الرياضي
 ً   :الدراسات التي تحدثت عن القيم: ثانيا

القـيم الـيت ينشـدها " دراسـة بعنـوان) م١٩٩٢(أجرت شيخة املسـند وحممـد الصـاوي  
وهــــدفت  ، دراســــة منشــــورة،"تتضــــمنه كتــــب القــــراءةاملعلمــــون لتالميــــذ املرحلــــة االبتدائيــــة ومــــا 

الدراســة إىل التعــرف علــى القــيم الــيت يرغــب املعلمــون باملرحلــة االبتدائيــة أن يكتســبها تالميــذ 
املرحلــة االبتدائيــة، ومعرفــة القــيم الــيت تضــمنتها كتــب القــراءة باملرحلــة االبتدائيــة، ومعرفــة مــدى 

قـيم مرغـوب فيهـا لتلـك املرحلـة، واسـتخدما املـنهج  مشوهلا وتطابقها مع ما ينشده املعلمون مـن
معلمـًا ومعلمـة مـن ) ٢٣٩(الوصفي، وقاما بتوزيع استمارة على عينة الدراسة واليت بلغ عـددها

  :القطريني وغري القطريني باملرحلة االبتدائية، وأسفرت الدراسة عن نتائج أمهها ما يلي
والصــدق والتعــاون واألمانــة والنظافــة،  القــيم الــيت نالــت مرتبــة عليــا هــي القــيم الدينيــة، .١

 .حب الوطن، حب املدرسة واملعلم، أدب احلديث، النظام
األمانـة : إن هناك قيمًا كثرية ينشدها املعلمون ومل يكن هلا نصيب وافر يف املناهج هـي .٢

 .والصدق، حب املدرسة، واالنتظام واملواظبة، احرتام اآلخرين، اإلحساس باملسئولية
األحكــام القيميــة اإلســالمية "دراســة بعنــوان ) هـــ١٤١٤(ودود مكــروموأجــرى عبــدال  

وهــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى مــدى  ، رســالة دكتــوراه منشــورة،"لــدى الشــباب اجلــامعي 
تـــأثري القـــيم اخللقيـــة اإلســـالمية يف توجيـــه األحكـــام القيميـــة لـــدى طـــالب اجلامعـــة، إضـــافة إىل 

والعوامــل املــؤثرة فيهــا ووســائل تنميتهــا، واســتخدم  توضــيح ماهيــة األحكــام القيميــة اإلســالمية
الباحـــث املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، ومشلـــت عينـــة الدراســـة فئتـــني رئيســـيتني مهـــا أعضـــاء هيئـــة 

وطـــالب وطالبـــات اجلامعـــات املصـــرية، وبلغـــت نســـبة % ٨التـــدريس جبامعـــات مصـــر بنســـبة 
لدراســـة إىل ضـــرورة إبـــراز ،  وتوصـــلت ا%٣الطــالب والطالبـــات املســـلمني بالســـنوات النهائيـــة 

تمـع، وأن هنـاك وسـائالً ميكـن  اجلانب التطبيقي للقيم واألخالق اإلسـالمية يف حيـاة الفـرد وا
تنظيم نـدوات فكريـة، ربـط املنـاهج : ا تنمية األحكام القيمية اإلسالمية لدى الطالب، منها

 . بالدين اإلسالمي



ـــــوان) هــــــ١٤١٦(وأجـــــرى ســـــيد طهطـــــاوي   ـــــة يف القصـــــص القـــــي"دراســـــة بعن م الرتبوي
وهدفت الدراسة إىل استخراج القيم الرتبوية كمـا تظهـر مـن  ، رسالة ماجستري منشورة،"القرآين

خــــالل القصــــص القــــرآين والتعــــرف علــــى الــــدور الــــذي تلعبــــه القصــــة القرآنيــــة يف غــــرس القــــيم 
رس القـيم، اإلسالمية يف نفوس النشء، والتعرف على وسائل الرتبية اإلسـالمية وأسـاليبها يف غـ

واســتخدم الباحــث مــنهج حتليــل احملتــوى، وتوصــلت الدراســة إىل أن مــن أهــم أســاليب الرتبيــة 
اإلســالمية يف غــرس القــيم العبــادات، الــيت تعتــرب األســلوب العملــي، والطريقــة األوىل مــن طــرق 
الرتبيـــة اإلســـالمية يف غـــرس القـــيم، فالعبـــادات تشـــتمل علـــى طريقـــة الرتبيـــة باملمارســـة والعمـــل؛ 

 .حيث يعد ذلك من مبادئ اإلسالم يف ربط الفكر بالتطبيق
ا "دراســة بعنــوان) هـــ١٤٢٠(وأجــرت آمنــة بنجــر    القــيم اإلســالمية الواجــب إكســا

 رســالة دكتـوراه غــري منشــورة، "للطفـل وعالقتهــا بـبعض املتغــريات اخلاصـة مبعلــم ريــاض األطفـال
ة إىل التعــرف علــى القــيم اإلســالمية ، وهــدفت الدراســكليــة الرتبيــة للبنــات بالريــاضمقدمــة إىل  

ا لطفـــل ريـــاض األطفـــال يف مدينـــة الريـــاض، والكشـــف عـــن أهـــم األســـاليب  الواجـــب اكتســـا
الرتبويـــة الـــيت تتبعهـــا املعلمـــات إلكســـاب األطفـــال تلـــك القـــيم، واســـتخدمت الباحثـــة املـــنهج 

  :الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها ما يلي
ا لألطفـــال هـــيإن أهـــم القـــيم الذاتيـــ .١ الصـــدق والصـــراحة وآداب : ة الـــيت جيـــب إكســـا

 .الطعام واالعرتاف باخلطأ
ا لألطفــــال هــــي .٢ الطاعــــة واإلحســــان : إن أهــــم القــــيم االجتماعيــــة الــــيت جيــــب اكتســــا

 .واحرتام الكبار والتعاون
احلـوار : إن أهم األساليب الرتبوية اليت تتبعهـا املعلمـات يف غـرس القـيم اإلسـالمية هـي .٣

 .ناقشة، املالحظة، التعليم املباشر، كتابة التقارير، املواقف التعليمية، القصصوامل
القـــيم اإلســـالمية لـــدى طالبـــات "دراســـة بعنـــوان) هــــ١٤٢٠(وأجـــرت رجـــاء احملضـــار  

رسـالة ، "جامعيت أم القرى مبكة املكرمة وامللك عبد العزيز جبدة وعالقتها بالتخصص الدراسي
 امعـة أم القـرى،جبكليـة الرتبيـة ب واملقارنـةقسـم الرتبيـة اإلسـالمية  مقدمة إىل دكتوراه غري منشورة

وهــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى القــيم الــيت تتصــدر البنــاء القيمــي لــدى طالبــات جــامعيت أم 



القـــــرى مبكـــــة املكرمـــــة وجامعـــــة امللـــــك عبــــــد العزيـــــز جبـــــدة وعالقتهـــــا بالتخصـــــص الدراســــــي، 
  :وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها ما يليواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، 

إن هناك تراجعًا يف القيم االجتماعية والروحيـة لـدى طالبـات اجلـامعتني رغـم انتمـائهن  .١
 .للبيئة السعودية املسلمة

وجــــود هـــــذه القـــــيم لـــــدى مجيـــــع األفــــراد ولكنهـــــا بنســـــب متفاوتـــــة الخـــــتالف األفـــــراد  .٢
 .واملؤثرات

سة لدى طالبات األقسام األدبية بينما احتلت املرتبـة احتالل القيم اخللقية املرتبة اخلام .٣
 .السادسة لدى طالبات األقسام العلمية

ومما أوصت به الدراسة ضرورة توفري الظروف الرتبوية املقصودة وشبه املقصودة وغري   
 .املقصودة للطالبات، أي ربط القول بالعمل

ية لـدى طلبـة املـرحلتني القيم السلوك"دراسة بعنوان ) هـ١٤٢٢(وأجرى حممود عقل   
بتكليــف مــن مكتــب الرتبيــة العــريب دراســة منشــورة  ،"املتوســطة والثانويــة يف دول اخللــيج العربيــة

لــدول اخللــيج، وهــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى القــيم الســلوكية األكثــر واألقــل أمهيــة لــدى 
حليلـي، واسـتخدم أداة طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي الت

  :االستبانة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها ما يلي
إن القــــــيم االجتماعيــــــة املســــــتمدة مــــــن العقيــــــدة والــــــيت تنســــــجم مــــــع طبيعــــــة التنشــــــئة  .١

االجتماعية كرب الوالدين، األمانة، الصدق، التعاون، من القيم األكثر أمهية لدى عينة 
 .الدراسة من القيم الفكرية والشخصية

ن القيم الفكرية اقل أمهية لدى عينـة الدراسـة وهـذا يشـري إىل قصـور املنـاهج يف ترمجـة إ .٢
تلك القيم إىل واقع ملموس، وإىل هوة واسـعة بـني مـا خنطـط لـه ومنارسـه، وإىل تنـاقض 

 .بني ما نقول ونفعل
طريقة املشـروع، لعـب : إن أساليب تعليم القيم وتعلمها اليت احتلت ترتيبا متقدمًا هي .٣

األدوار، املناقشة واحلوار، القدوة، احملاكمة العقلية؛ ألن هذه الطرق تتيح للطلبة فرصة 
ـــا ومـــن مث تقـــديرها  اختيـــار القيمـــة ومناقشـــتها بـــني بـــدائل كثـــرية، ممـــا يعمـــق االقتنـــاع 

 .وممارستها



إن الــــــرحالت واســــــتثمار املناســــــبات أســــــلوبان مناســــــبان لتنميــــــة التعــــــاون والتخطــــــيط  .٤
قـيم موجبـة  سامح، وأن أسلوب القصة مثـري لتشـكيل قـيم جديـدة وتعزيـزوالتواضع والت

  .إذا ما أحسن استغالله
 ً الدراســــات التــــي تحــــدثت عــــن دور النشــــاط الرياضــــي فــــي تنميــــة القــــيم : ثالثــــا

  :الخلقية
أثـر ممارسـة األنشـطة الرياضـية علـى "دراسـة بعنـوان) م١٩٨١(أجرت فاطمة القاضي  

رســـالة دكتـــوراه غـــري ، "بـــات كليـــات الرتبيـــة الرياضـــية بالقـــاهرةالرتتيــب القيمـــي لـــدى طلبـــة وطال
وقد هدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى  امعة حلوان،جب كلية الرتبية الرياضيةقدمة إىل  منشورة، م

أثر ممارسة األنشطة الرياضية على الرتتيب القيمي لدى طلبة وطالبـات كليـات الرتبيـة الرياضـية 
املـــنهج الوصــــفي عـــن طريــــق دراســـة العالقــــات املتبادلـــة، وقــــد بالقـــاهرة، واســـتخدمت الباحثــــة 

طالـــب وطالبـــة مقســـمني إىل ثـــالث جمموعـــات، جمموعـــة ) ٦٠٠(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 
جتريبية وجمموعة ضابطة أوىل وجمموعة ضابطة ثانية، واستخدمت الباحثة اختبار القيم جلوردن 

توصــلت الدراســة إىل أن هنــاك فروقــًا يف البــورت، ومقيــاس القــيم الفــارق جلــابر عبــد احلميــد، و 
القـــيم بـــني املمارســـني واملمارســـات لألنشـــطة الرياضـــية وبـــني غـــري املمارســـني وغـــري املمارســـات 

 .لصاحل املمارسني لألنشطة الرياضية
ـــاء حســـانني   دور ممارســـة األنشـــطة الرياضـــية يف "دراســـة بعنـــوان) م١٩٨٩(وأجـــرى 

مقدمـة رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، ، "امعـة أسـيوطتنمية بعض القيم اخللقية لدى طالب ج
وهـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى دور ممارسـة األنشـطة  ،كلية الرتبية الرياضية جامعة املنيـاإىل  

الرياضية يف تنمية بعض القيم اخللقيـة لـدى طـالب جامعـة أسـيوط، واسـتخدم الباحـث املـنهج 
طالـب مـن املمارسـني وغـري املمارسـني لألنشـطة ) ٤٠٥(الوصفي، وتكونت عينة الدراسـة مـن 

حمـــاور )٨(الدراســـة، وتكونـــت مـــن  الرياضـــية، وقـــام الباحـــث ببنـــاء اســـتمارة وزعـــت علـــى عينـــة
) األمانــــة، التعــــاون، النظــــام، حتمــــل املســــئولية، الشــــجاعة، النظافــــة، الصــــدق، التســــامح:(هــــي

  :عبارة، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية) ٦٤(و
إن هنـــاك اختالفـــًا يف ترتيـــب القـــيم اخللقيـــة بـــني املمارســـني وغـــري املمارســـني لألنشـــطة  .١

 .نيالرياضية لصاحل املمارس



إن ممارســـــة األنشـــــطة الرياضـــــية هلـــــا دور يف تنميـــــة القـــــيم اخللقيـــــة، وأن القـــــيم اخللقيـــــة  .٢
 .تكتسب من خالل املواقف السلوكية اليت يتعرض هلا الفرد

إن هنــــاك فروقــــًا ذات داللــــة إحصــــائية بــــني املمارســــني للنشــــاط الرياضــــي وبــــني غــــري  .٣
 .املمارسني للنشاط الرياضي لصاحل املمارسني

دور ممارســة األنشــطة الرياضــية "دراســة بعنــوان ) م١٩٩٥( حممــد فــودة وأجــرت مــىن  
قدمـة إىل  رسالة ماجستري غـري منشـورة، م، "يف تنمية القيم اخللقية لدى املعاقني حركيًا بالقاهرة

دف التعرف على دور ممارسة األنشطة الرياضـية امعة حلوانجب كلية الرتبية الرياضية للبنات  ،
، مستخدمة املـنهج الوصـفي، واشـتملت العينـة علـى يف تنمية القيم اخل لقية لدى املعاقني حركيًا

، وطبقــت مقيــاس )١٣٢٠( معاقــًا مــن ســبعة مراكــز للشــباب الــيت يــرتدد عليهــا املعــاقني حركيــًا
لبهــاء ســيد، وأســفرت النتــائج عــن عــدم وجــود اخــتالف يف ترتيــب القــيم اخللقيــة بــني املعــاقني 

ً الرياضي ارسة النشاط حركيًا مما يشري إىل دور مم   .يف تنمية القيم اخللقية لدى املعاقني حركيا
يــــــة لــــــدى قالقــــــيم اخلل"دراســــــة بعنــــــوان ) م١٩٩٥(وأجــــــرى وســــــام الــــــدين كــــــيالين   
 كلية الرتبيـة الرياضـية للبنـنيقدمة إىل  رسالة ماجستري غري منشورة، م دراسة مقارنة، "الرياضيني

ا ، ملعرفة أثر ممارسة الرياامعة حلوانجب ضة على احتفاظ ممارسيها بقيم خلقية سبق هلم اكتسـا
م األســــرية واملدرســــية، واخــــتالفهم عــــن غــــري الرياضــــيني، مســــتخدمًا املــــنهج  عــــن طريــــق حيــــا

، علـى جممـوعتني رياضـيني وغـري رياضـيني، ) ٣١٨(الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من  طالبـًا
ذي صـنف القـيم اخللقيـة إىل قـيم تقليديـة حيث طبق مقياس القيم الفارقة جلابر عبد احلميـد الـ

، وقـيم )القيم األخالقية، االعتماد على الـذات، النجـاح يف العمـل، االهتمـام باملسـتقبل: (هي
التـــودد والصـــداقة، مســايرة اآلخـــرين، النســـبية يف املواقـــف، االهتمـــام : (متحــررة أو فارغـــة وهـــي

صـلت الدراسـة إىل أن ممارسـة األنشـطة ، ومقياس الـروح الرياضـية لعصـام اهلـاليل، وتو )باحلاضر
الرياضــية تســاعد الطــالب علــى االحتفــاظ بــالقيم اخللقيــة الســابقة وتنميهــا، وأوصــت الدراســة 
بضـــرورة االهتمـــام بالرتبيـــة اخللقيـــة يف عمـــر مبكـــر، وضـــرورة االعتمـــاد علـــى املـــدربني املـــؤهلني 

  .أكادمييًا لتنمية اجلانب اخللقي واملهاري
بنـــاء مقيـــاس للقـــيم "دراســـة بعنـــوان ) هــــ١٤٢٥(التـــوميي  وأجـــرى ماجـــد ســـعد    

مقدمــة رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، ، "اخللقيـة يف مـادة الرتبيـة البدنيـة لطـالب املرحلـة الثانويـة



، وهــدفت الدراســة إىل بنــاء مقيــاس لــك ســعودامعــة املجب ةكــر بدنيــة وعلــوم احلكليــة الرتبيــة الإىل  
البدنيــــة لطـــالب املرحلــــة الثانويــــة، واســــتخدم املــــنهج الوصــــفي، للقـــيم اخللقيــــة يف مــــادة الرتبيــــة 

طالبـًا مـن مجيـع املـدارس الثانويـة مبدينـة الريـاض، مت تقسـيمها إىل ثـالث ) ٣١١(وبلغت عينتـه 
، واستخدم أدوات املقابلـة الشخصـية للمحكمـني، واالسـتبانة )راقية، متوسطة، شعبية(طبقات

األمانـــة، : (واتفـــق احملكمـــني علـــى تســـعة حمـــاور هـــي الســـتطالع آراء احملكمـــني حـــول املقيـــاس،
) ٤٤(، موزعـة علـى )الصدق، التسامح، العدل، التواضع، التعاون، الطاعة، اإلصرار، النظافـة

عبــارة، وأســفرت نتــائج الدراســة عــن بنــاء املقيــاس يف صــورته النهائيــة حيــث تكــون مــن تســعة 
ــــة، التســــامح، التواضــــع، اإل: (حمــــاور، هــــي صــــرار، التعــــاون، النظافــــة، العــــدل، الطاعــــة، األمان

عبـــارة، ) ٤١(، وحـــذفت مـــن املقيـــاس ثـــالث عبـــارات، فأصـــبحت عبـــارات املقيـــاس )الصـــدق
وأوصت الدراسة باستخدام املقيـاس واالسـتفادة منـه للتعـرف علـى مسـتوى القـيم اخللقيـة لـدى 

  .ة للطالبالطالب، وأوضحت الدراسة مدى تأثري مادة الرتبية البدنية على السمات اخللقي
  :التعليق على الدراسات السابقة

  :أ ـ الدراسات التي تحدثت عن النشاط
مما تقدم أوضحت الدراسات السابقة أمهية النشـاط بصـفة عامـة، وحتـث الدراسـات   

 ً الـيت حتـدثت عــن النشـاط الرياضــي علـى أمهيــة ممارسـته للفوائـد الــيت تعـود علــى املمارسـني ســواء
خصــية املتزنــة الســوية القــادرة علــى حتمــل املســئولية، أو الفوائــد بتحســني صــحتهم، أو بنــاء الش

، ودراســـة فـــاحل )م١٩٧٨(النفســـية كـــالتخفيف مـــن القلـــق واالكتئـــاب، كدراســـة علـــي املهـــدي 
على ضـرورة اسـتخدام النشـاط يف ) هـ١٤١٥(وتؤكد دراسة حممد العويف، )هـ١٤٢٠(أبورجيلة 

ـــًا إىل جنـــ ب، والتأكيـــد علـــى أمهيـــة املمارســـة يف غـــرس تـــدريس املـــواد، ومصـــاحبته للمـــادة جنب
فتشـري إىل أن ممارســة األنشــطة الرياضــية تزيــد مــن ) هـــ١٤٢١(أمــا دراســة حســن حلــواين. القـيم

إىل املعوقات اليت تعرتض النشـاط ) هـ١٤٢٢(مستوى التحصيل، وتطرقت دراسة نزار قاروت 
ملاديـــــة مـــــن ســـــاحات الرياضـــــي يف حتقيـــــق أهدافـــــه، وتوصـــــلت إىل ضـــــرورة تـــــوفر اإلمكانـــــات ا

  .وصاالت حىت حيقق النشاط الرياضي أهدافه اليت تتكامل وترتابط مع أهداف التعليم
  :االختالفات بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في مجال النشاط



بـــالرغم مـــن أن معظـــم الدراســـات الســـابقة حتـــدثت عـــن النشـــاط املدرســـي والنشـــاط   
لرتبيــة، إال أن الدراســة احلاليــة اختلفــت عنهــا يف عــدة نقــاط الرياضــي وتؤكــد أمهيــة النشــاط يف ا

 :متثلت يف اآليت
كمجـــال مهـــم يف غـــرس القـــيم   النشـــاط الرياضـــي املدرســـيتركـــز الدراســـة احلاليـــة علـــى  .١

 .اخللقية ألنه يركز على املمارسة الفعلية فأساس ممارسته هي احلركة
كنشـاط حمبـب إىل   اضـي املدرسـيالنشاط الريدف الدراسة احلالية إىل استغالل مزايا  .٢

 .نفوس الطالب يف غرس وتنمية القيم
ركــزت وحصــرت دور النشــاط الرياضــي يف جمــال ) هـــ١٤٢١(إن دراســة حســن حلــواين  .٣

 النشـاط الرياضـي املدرسـيالتحصيل الدراسي، غـري أن الدراسـة احلاليـة تركـز علـى دور 
 .يف بناء الشخصية املتوازنة، وتنمية ما هو أهم وأصعب وهو القيم

تركـز الدراسـة احلاليـة علـى املرحلـة االبتدائيــة كمرحلـة مهمـة وأساسـية تلعـب دوراً مهمــًا  .٤
يف املراحــل التابعــة هلــا، خبــالف تلــك الدراســات الــيت ركــزت علــى املرحلــة املتوســطة أو 

 .الثانوية واجلامعية
  :تحدثت عن القيم الدراسات التي -ب

لقد حتـدثت تلـك الدراسـات عـن القـيم وأمهيتهـا وضـرورة العنايـة برتبيـة الـنشء عليهـا   
تطرقــت للقــيم يف املقــررات الدراســية ومــدى ) م١٩٩٢(فدراســة شــيخة املســند وحممــد الصــاوي

توافقهــا مــع القــيم الــيت يرغــب املعلمــون فيهــا، وخلصــت إىل أن هنــاك قيمــًا مل تعــط حقهــا مــن 
  .ية واالهتمامالعنا

فأشارت إىل أن أساليب غرس القيم ينبغي ) هـ١٤١٤(أما دراسة عبدالودود مكروم  
والـيت أكـدت ) هـ١٤١٦(أن تأخذ شكالً آخر غري التلقني، وتتفق معها دراسة سيد طهطاوي

  .أمهية القصص القرآين كأسلوب من أساليب غرس القيم
القيم يف مرحلة رياض األطفـال  إىل أمهية غرس) هـ١٤٢٠(وركزت دراسة آمنة بنجر  

ـــا مرحلـــة مهمـــة يف التنشـــئة، واتفقـــت معهـــا دراســـة رجـــاء احملضـــار والـــيت ) هــــ١٤٢٠(حيـــث إ
أكـــدت إحـــدى نتائجهـــا تراجـــع القـــيم االجتماعيـــة واخللقيـــة لـــدى طالبـــات جـــامعيت أم القـــرى 

القـيم  علـى) هــ١٤٢٢(وامللك عبدالعزيز وعزت ذلك إىل التنشئة، وركزت دراسة حممـود عقـل 



اخللقية لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانويـة يف دول اخللـيج وترتيبهـا، كمـا تطرقـت إىل أي 
 .هذه القيم أكثر أمهية، ووضعت جمموعة من الوسائل واألساليب لتنمية القيم اخللقية

  :االختالفات بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في مجال القيم
لسابقة حتدثت عن القيم وأكـدت علـى أمهيتهـا وتطرقـت إىل إن  معظم الدراسات ا  

التنويــع يف أســاليب غرســها يف الناشــئة، غــري أن الدراســة احلاليــة ختتلــف  عنهــا يف عــدة نقــاط 
  :هي
إن الدراسة احلالية تركز على قيم حمـددة تسـعى إلبـراز أمهيـة تنميتهـا يف املرحلـة االبتدائيـة  .١

ا تندرج حتتها قيم أخرى  .وأل
، و تسع .٢ النشـاط ى إىل إجياد أسلوب جديد لتنمية القيم؛ ألن القيم حتتاج ممارسـة وتطبيقـًا

 .يعتمد على املمارسة والتطبيق الرياضي املدرسي
م القـــيم، ومعلـــم الرتبيـــة  .٣ إن القـــدوة احلســـنة هلـــا دورهـــا يف التـــأثري علـــى الناشـــئة وإكســـا

طلعونـه علـى كثـري مـن أسـرارهم، البدنية من أكثر املعلمني قربًا للطالب ومييلون إليـه وي
 .ومبخالطته هلم يسهل عليه توجيههم حنو القيم اخللقية اجليدة

 
  :الدراسات التي تحدثت عن أثر ممارسة النشاط الرياضي على القيم -ج

لقـــــد مجعـــــت تلـــــك الدراســـــات بـــــني النشـــــاط الرياضـــــي والقـــــيم إال أن دراســـــة فاطمـــــة 
لرياضــي علــى الرتتيــب القيمــي وأكــدت أنــه أوضــحت أثــر ممارســة النشــاط ا) م١٩٨١(القاضــي

ــــاء حســـــانني،  يوجــــد فروقًــــا لصــــاحل املمارســـــني يف املرحلــــة اجلامعيــــة، كــــذلك ركـــــزت دراســــة 
على أثر النشاط الرياضي على ترتيـب القـيم وتنميتهـا وأكـدت أنـه يلعـب دوراً كبـرياً ) م١٩٨٩

فقـــد درســـت تـــأثري ) م١٩٩٥(يف تنميتهـــا ولكـــن يف املرحلـــة اجلامعيـــة، أمـــا دراســـة مـــىن فـــودة 
، وتوصـــلت إىل أن  ـــًا ـــة لـــدى املعـــاقني حركي ـــة القـــيم اخللقي ممارســـة األنشـــطة الرياضـــي علـــى تنمي
ملمارسة األنشطة أثراً على تنمية القيم اخللقية، وأنه ال توجـد فـروق يف تلـك القـيم بـني املعـاقني 

، وكذلك دراسة وسام الدين كيالين  سـة الرياضـة تسـاعد توصـلت إىل أن ممار ) م١٩٩٥(حركيًا
الطـــالب علـــى االحتفـــاظ بـــالقيم اخللقيـــة الســـابقة، وكـــذلك أنـــه ال يوجـــد اخـــتالف يف الـــروح 

توصــلت ) هــ١٤٢٥(ماجــد سـعد التــوميي أمــا دراسـة  الرياضـية بــني الرياضـيني وغــري الرياضـيني،



إىل وجــود  مقيــاس يف مــادة الرتبيــة البدنيــة للقــيم اخللقيــة يف املرحلــة الثانويــة، وتوصــلت ءإىل بنــا
  .تأثري ملادة الرتبية البدنية يف بناء القيم اخللقية

  .وهذا يتفق مع ما تسعى الدراسة احلالية إلثباته أو نفيه
االختالفات بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في مجـال تنميـة النشـاط الرياضـي  

  :للقيم
والثانويــة أكثــر وعيــًا وإدراكــًا ومعرفــة إن املرحلــة العمريــة ختتلــف فطــالب املرحلــة اجلامعيــة  .١

للخــري مــن الشــر والصــواب مــن اخلطــأ بعكــس طــالب املرحلــة االبتدائيــة، وكــذلك يقبــل 
طــالب املرحلــة اجلامعيــة والثانويــة علــى ممارســة النشــاط برغبــة واختيــار ويســعون لتحقيــق 

 .أهداف ختتلف عن طالب املرحلة االبتدائية
هـــذه الدراســـة نشـــاط براجمـــه حمـــددة وميـــارس الطالـــب يف  النشـــاط الرياضـــي املدرســـيإن  .٢

بعضـــها برغبـــة واختيـــار وأخـــرى تفـــرض عليـــه ضـــمن مقـــرر مـــادة الرتبيـــة البدنيـــة يف هـــذه 
 .املرحلة

 .إن اإلمكانات املادية ختتلف عن إمكانات مدارس التعليم العام .٣
طلبـــة اخـــتالف املرحلـــة العمريـــة املقصـــودة بالدراســـة فالدراســـات الســـابقة أجريـــت علـــى  .٤

 .اجلامعات واملرحلة الثانوية، أما هذه الدراسة فتطبق يف املرحلة االبتدائية
إن بعـــض تلـــك الدراســــات هـــدفت إىل بنـــاء مقيــــاس للقـــيم اخللقيـــة مــــن خـــالل ممارســــة  .٥

النشـاط األنشطة الرياضية أو مادة الرتبية البدنية، أما الدراسة احلالية فغرضها معرفة دور 
 .ة قيم حمددة، وبيان الربامج اليت تنمي تلك القيم اخللقيةيف تنمي الرياضي املدرسي

  :وتتلخص جوانب االستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي
 ).موضوعات اإلطار النظري(وضع اإلطار العام لألساس النظري  .١
 .االستفادة من توصيات الدراسات السابقة .٢
 ).االستبانة(تصميم أداة الدراسة  .٣
 .دراسات السابقةاالستفادة من مراجع ال .٤
 .االستفادة من األساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف الدراسات السابقة .٥
 .مقارنة نتائج الدراسة احلالية بالنتائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات السابقة .٦



هــذا إضــافة إىل اســتفادة الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الســابقة يف املنهجيــة العامــة   
ــــا أغفلــــت للرســــائل العلميــــة، ومــــ دور ن خــــالل إمعــــان النظــــر يف الدراســــات الســــابقة وجــــد أ

ـــال يف حتســـني النشـــاط الرياضـــي املدرســـي يف تنميـــة بعـــض القـــيم اخللقيـــة  ، رغـــم أمهيـــة هـــذا ا
ا علــى حتقيــق أهــدافها وجعــل البيئــة املدرســية جاذبــة؛ ممــا  أســاليب ووســائل املدرســة ومســاعد

ذه الدراسـة قصـب السـبق ويكسـبها تفـرداً ومتيـزاً عـن يقلل من التسرب الدراسي، وهذ يعطي هل
النشـــاط غريهــا، وجيعــل مــن إجرائهــا ضـــرورة ملحــة؛ لتكشــف عــن واقــع الـــدور الــذي يقــوم بــه 

يف تنميـــة القـــيم اخللقيـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي الرتبيـــة البدنيـــة يف املرحلـــة  الرياضـــي املدرســـي
  . االبتدائية

 


