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 الممخص
دور معممي التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوية لدى طالب المرحمة  ىلتعرف إلاىدفت ىذه الدراسة    

المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق  انفي محافظات غزة، واستخدم الباحثمن وجية نظر المعممين األساسية 
ان ، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثعشوائيةاختيرت بطريقة معمم ( 011عينة الدراسة )ت وشمم ،أغراض الدراسة

ممارسة معمم درجة  ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن( مجاالت0( فقرة موزعة عمى )01من )مكونة  ةاستبان
التربية الرياضية لدوره في تعزيز القيم التربوية عمى الدرجة الكمية لالستبانة كبيرة، وجاءت بنسبة 

%(، تمييا القيم الجمالية في 34%(، بينما احتمت القيم الجسمانية في المرتبة األولى بوزن نسبي )37.37)
%(، تمييا القيم 30جتماعية في المرتبة الثالثة بوزن نسبي )%(، تمييا القيم اال33المرتبة الثانية بوزن نسبي )

، وأنو ال %(37.3بوزن نسبي )%(، وأخيرًا القيم الوطنية 37.7األخالقية في المرتبة الرابعة بوزن نسبي )
سنوات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين تبعًا لمتغيرات )المؤىل العممي، و 

إعادة النظر في الجدول المدرسي اليومي بحيث يسمح بمزيد من حصص الدراسة بضرورة  وتوصي (،الخدمة
 التربية الرياضية بدرجة أكبر.

 الكممات المفتاحية: معمم، والتربية الرياضية، والقيم التربوية، وطالب.
 

The Role of The Physical Education Teachers in Reinforcing The 

Educational Values among Basic Stage Students in Gaza Governorates 
 

Abstract 
    This study aimed at identifying the role of the teachers of physical education in 

reinforcing the educational values among basic stage students in Gaza governorates 

from teachers perspectives. The researchers used the descriptive analytical 

approach. The sample of the study was chosen randomly and it was consisted of 

(100) teachers. To achieve this, the researcher used a questionnaire consisted of 

(50) items distributed on (5) domains. 
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    The results of the study showed that the degree of the practice of teachers of 

physical education in his role in reinforcing the educational value on the total 

degree for the study was large with (73.74%), while the physical values reached the 

first rank (78%), then the fine values reached the second rank with (77%), then the 

social values reached the third rank with (75%), then the moral values reached the 

fourth rank with ( 73.2%). And finally the national values reached (72.7%) 

percentage. Also, there are no statistically significant differences in the means of 

teachers responses due to the (qualification, years of service) variables. 

   The researcher recommended the necessity to reconsider the school daily 

timetable i.e. to add one more physical education class.   
Keywords: Teacher, Physical Education, The educational values, Students. 

 :المقدمة
العممية التربوية إلى تحقيق ىدف سام يتمثل في مساعدة المعممين عمى تنمية وتطوير  ىتسع   

وذلك باالرتقاء بالفرد وتنمية مواىبو، وال  أدائيم لمنيوض بالعممية التعميمية التعممية عمى أكمل وجو،
نما ت،اإلنساني بمعموما العقل أحد ينكر أن تربية الفرد غير مقتصرة عمى حشو  ذلك يتعدى األمر وا 

 ويضبط سموكو يوجو بحيث اإلنساني، وتوجييو الضمير بناء في يسيم القيم من بنسق تزويده إلى
تضيء لو طريق الرشد واالستقامة، وتعمل عمى  إنسانية وقيم وقواعد بمبادئ تصرفاتو، وتزويده

 العممية تقترن بالممارسة أن بد ال النظرية فالمعرفة وبالتالي تغميب المصمحة العامة عمى الخاصة،
 والمجتمع. الفرد عمى والخير بالنفع يعود وعمل سموك إلى تترجم وأن
إن تعزيز القيم التربوية يعد من أولويات الدول الساعية إلي تطوير واستقرار مجتمعاتيا، وتحقيق    

مجتمعية بإيجابية، ونظرًا الرفاىية ألفرادىا، بما يضمن تماسكيم وقدرتيم عمى التفاعل مع قضاياىم ال
لمظروف التي يمر بيا الشعب الفمسطيني فيو بحاجة أكثر من غيره لتربية أبنائو عمى القيم والميول 
واالتجاىات، وىذه المسئولية تقع عمى عاتق النظام التربوي الفمسطيني الذي يمثل فيو المعممون ركنًا 

 لقيم التربوية.أساسيًا، يستند عميو في تربية النشء واكتسابيم ا
يعيش العالم في ىذه األيام أزمة أخالقية، فقد ظير في أغمب المجتمعات الكثير من المفاىيم    

: 7112والمصطمحات المشوىة والسموكيات الميزوزة من خالل الغزو الثقافي المتصارع. )ناصر، 
00 .) 
يحقق الخير ألبنائيا، كما تبني  ومن ىذا المنطمق، تعتمد كل أمة بل كل دولة نيجيا وقوانينيا بما   

الدول نظاميا التعميمي ومناىجيا في ظل استباق الخيرية والنفع ألبنائيا، من وجية نظرىا، وبما 
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 يتناسب مع قيميا وعاداتيا وتقاليدىا ومعتقداتيا، سواًء كان ذلك صوابًا أو خطأ من وجية نظر دول
 (.7: 7100ا. )اقصيعة، أخرى، فكل دولة ليا مناىجيا بما يتالءم مع نيجي

وتزداد أىمية الحديث عن القيم ال سيما، ونحن نعيش عالمًا متغيرًا في عصر العولمة الذي يسعى    
إلى تذويب القيم التي يمتمكيا الفرد المسمم؛ لذا كان لزامًا عمى الغيورين عمى المجتمع أن يعتنوا 

ا في المجتمع المسمم، ال سيما القيم التي بدراسة قيمو ومبادئو ووضع الحمول والمقترحات لتفعيمي
 (.7: 7114تتعمق باألعمال التي يقوم بيا اإلنسان في حياتو اليومية. )القرني، 

 فييا المرغوب غرس القيم ضرورة والتعميم التربية مجال في يعممون ومن المفكرين من كثير يرى لذا   

 نطاق فعمى األفراد والجماعات، سموك في كبير أثر من ليا لما وذلك وتنميتيا، التربوية العممية في

 المنحرفة القيم مواجية عمى لديو القدرة وتنمي سموكو، واتزان شخصيتو تكامل عمى القيم تعمل الفرد،

 عمى العامة المصمحة وتفضيل المجتمع الشخصية ومصالح وحاجاتو مصالحو بين والموازنة ومقاومتيا

 ومتانة وأصالتو وىويتو ثقافتو عمى الحفاظ عمى تعمل القيم عالمجتم نطاق الخاصة، وعمى المصمحة

 .(7: 7110، اليندي) .فيو تحدث التي مواجية التغيرات عمى المجتمع تساعد كما بنيانو،
إلى تحقيقو أال وىو إعداد  التربيةتسعى  ذيالتربية الرياضية يتقاطع مع اليدف ال يإن دور معمم   

تأمين ظروف حياة حرة  من أجلالتربوية  بمجموعة من القيم الطمبة توعيةب وذلك المواطن الصالح،
كريمة ليم، ويسيم في غرس قيم االنتماء والوالء والتسامح والقيم األخرى في نفوس النشء، كما أنو 

التي تساعدىم في  والخمقية والجسمانية والوطنية والجمالية الميارات االجتماعية الطمبةيكسب 
وقيم الفضيمة ع وظروفو، ويزودىم بالمعارف األساسية واالتجاىات والقيم والعادات التعامل مع المجتم

 .التي توجد في المجتمعوالخير 
أصبح أكثر مما ىو عميو، حيث ال يقتصر  دور معمم التربية الرياضيةومن الجدير بالذكر أن    

بح مربيًا ومرشدًا وموجيًا دوره عمى دروس التربية الرياضية واألنشطة الرياضية، بل تعدى ذلك ليص
 لطالبو ليساعدىم في تقويم المعوج من السموك وغرس قيم الخير والفضيمة في نفوسيم. 

وبالقراءة واالطالع عمى بعض الدراسات والمراجع توصل الباحثان إلى دراسات تناوليا العديد من    
ية ودولية، منيا: دور المدربين الباحثين في مؤتمرات، وندوات عممية، ودراسات تربوية  محمية وعرب

وأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية الرياضية في تنمية القيم التربوية، وقد بينت نتائج بعض ىذه 
( 2002الدراسات عمى أن ىناك بالفعل بعض القصور في القيم التربوية، مثل دراسة كل من: بيمر )
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م يعمل عمى تعزيز القيم التربوية بشكل ( وبعض الدراسات األخرى بينت أن المعم2000وقشالن )
(، 2007(، والعاجز )2009(، وبدوي والمكيمي )2000طبيعي، مثل دراسة كل من: البزم )

 (.2000(، وشمبي )2006والصائغ )
 مشكمة الدراسة:

وىذا يدل  أوساط الطالب في المدارس ال يزال يتسم بالعنف، بل والتخريب في بعض األحيان،   
اإلعالم  أجيزة أىميا قيمي لدى مجموعات من الطمبة يعود ألسباب مختمفة، لعل عمى وجود خمل

 والتأثر نحو االنحراف ويوجييم قيميم عمييم فيفسد النشء نفوس في السيئ ودورىا واإلنترنت
 ليذه الخطيرة، المرحمة العمرية ىذه في ألبنائيم األسري التوجيو ضعف المسمومة، كذلك باألفكار
ومن ىنا األمر الذي  لطالبنا، القيمي الجانب ضعف وراء كانت أنيا الكثيرون يعتقد رىاوغي األسباب

التربية  يمعممكان ال بد من قطع الشك باليقين، لذا كانت ىذه الدراسة لموقوف عمى الدور الميم ل
حل التعميم واختار الباحثان مرحمة التعميم األساسي كونيا أولى مرا، التربوية القيمالرياضية في تعزيز 

في دولة فمسطين، ولخطورة ىذه المرحمة في تشكيل شخصية الطالب، ولما تتسم بو من سمات 
 يتضح أثرىا عمى أداء شخصية المعممين.

 :     في ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي   
ة لدى طالب المرحمة األساسية ما دور معممي التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوي   

 بمحافظات غزة؟
 أىداف الدراسة:

 تيدف الدراسة لمتحقق مما يمي:   

الكشف عن درجة ممارسة معممي التربية الرياضية لدورىم في تعزيز القيم التربوية )الجسمانية،  -0
ة نظر لدى طالب المرحمة األساسية من وجي ، والجمالية، واالجتماعية، واألخالقية، والوطنية(

 المعممين.

التعرف إلى الفروق في درجة ممارسة معممي التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوية  -7
لدى طالب المرحمة األساسية تبعًا ، )الجسمانية، والجمالية، واالجتماعية، واألخالقية، والوطنية(

 لمتغيرات )المؤىل العممي، وسنوات الخدمة( من وجية نظر المعممين.
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 الدراسة: تساؤالت
ما درجة ممارسة معممي التربية الرياضية لدورىم في تعزيز القيم التربوية )الجسمانية، والجمالية،  -0

 لدى طالب المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين؟، واالجتماعية، واألخالقية، والوطنية(

معممي بين متوسطات تقديرات دور α ≤ 10. (0ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -7
التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوية )الجسمانية، والجمالية، واالجتماعية، واألخالقية، 

لدى طالب المرحمة األساسية تبعًا لممتغيرات )المؤىل العممي، وسنوات الخدمة( من ، والوطنية(
 وجية نظر المعممين؟

 أىمية الدراسة:
 تكمن أىمية الدراسة من خالل اآلتي:   
عد ىذه الدراسة في إلقاء الضوء عمى الوضع الذي يجب أن يكون عميو دور معممي التربية تسا -0

الرياضية، مما قد ينعكس إيجابًا عمى ممارسات المعممين في تنمية القيم التربوية )الجسمانية، 
 مع الطالب. ، والجمالية، واالجتماعية، واألخالقية، والوطنية(

أنظار القائمين عمى موضوع القيم التربوية في العممية التعميمية قد تفيد ىذه الدراسة في توجيو  -7
 في الكشف عن مواطن القوة والعمل عمى تعزيزىا ومواطن الضعف والعمل عمى عالجيا.

قد تساعد الدراسة المختصين والمؤسسات التعميمية في عقد الورشات والندوات والدورات التدريبية  -7
 تعزيز القيم التربوية.لتنمية كفايات المعممين في مجال 

قد تفيد ىذه الدراسة الباحثين في اقتراح أبحاث جديدة تكمل ما سيقوم بو الباحثان في ىذا  -7
 المضمار.

 :حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة عمى المحددات التالية:   
التربوية )الجسمانية، والجمالية،  القيمالتربية الرياضية في تعزيز  ي: دور معممحد الموضوع .0
 .االجتماعية، واألخالقية، والوطنية(و 
 التربية الرياضية.  معممي: عينة من الحد البشري .2
 : تم تطبيق الدارسة في محافظات غزة.الحد المكاني .3
 م.2005 –2004: تم تطبيق الدارسة في الفصل األول من العام الدراسي الحد الزمني .4
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 ارة التربية والتعميم.: تم تطبيق الدارسة في مدارس مديريات وز  الحد المؤسساتي .5
 مصطمحات الدراسة:

 ورد في الدراسة العديد من المصطمحات والمفاىيم التي ال بد من تعريفيا، وىي:     
 Roleالدور:  -8

يمكن أن يكون الدور وظيفيًا أي ممارسًا؛ إذا تم النظر إليو عمى أنو مجموعة من الوظائف، أو    
 (.77: 7117جياز معين )ناصر،  الميام األساسية التي يقوم بيا شخص، أو

( الدور بأنو: "مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السموكية 077: 7110ويعرف )مرسي،    
التي تحقق ما ىو متوقع في مواقف معينة، وتترتب عمى األدوار إمكانية التنبؤ بسموك الفرد في 

 المواقف المختمفة". 
كونو أكثر وضوحًا حيث أن تناول الدور باعتباره إطارًا  ويتبنى الباحثان تعريف مرسي لمدور   

 سموكيًا يمكن التنبؤ بو بحسب المواقف المختمفة.
 التربية الرياضية:  -2

تمك األنشطة الرياضية المختارة لتحقيق حاجات الفرد من الجوانب البدنية والعقمية والنفس حركية    
 (.0552 :70بيدف تحقيق النمو المتكامل لمفرد. )الخولي، 

  دور معممي التربية الرياضية:  -3

ويعرفو الباحثان إجرائيًا بأنو مجموعة من الجيود والطرق واألساليب التي يبذليا معممو التربية    
تأدية مياميم، والقيام بواجباتيم بكل مسؤولية؛ ليساىموا بشكل فعمي  الرياضية، حتى يتمكنوا من

وىي: )الوطنية واالجتماعية واألخالقية والجمالية في تعزيز القيم عمى المجاالت الخمسة، 
بأداء  واقوميأن ب ،تغيير لما ىو أفضلفي إحداث ال األسمىمن ىدفو  وانطالقاً  ،والجسمانية(

 لممجتمعتؤثر في سموك الطالب ونظرتيم من شأنيا أن واألنشطة التي  مجموعة من الوظائف
ة الدراسة عمى االستبانة المستخدمة في الدراسة، والذي ويقاس إجرائيًا بالدرجة التي يقدرىا أفراد عين

  أعدىا الباحثان.
 القيم:  -4

( القيم بأنيا: لفظ يطمق عمى كل ما ىو جدير باىتمام المرء وعنايتو 23: 2009يعرف )فيمي،    
 العتبارات سيكولوجية واقتصادية وأخالقية وجمالية.
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والمعايير التي تنظم سموك اإلنسان في  المبادئ وعةمجم" بأنيا: إجرائياً  القيم الباحثان ويعرف   
 قيام من خالل وذلك إلييا، ينتمي التي الجماعة لدى ومقبول منسجم باألفراد، وتوجييو بسموك عالقتو

وتطبيقيا عمى طالب المرحمة  األنشطة الرياضية، في والمشاركات الممارسات بتوظيف المعمم
 خالل تطبيق من ذلك ويتضح لدييم، وتنميتيا القيم إكسابيم األساسية داخل المدرسة وخارجيا بيدف

 ".الدراسة استبانة
 وتشمل القيم في ىذه الدراسة عمى:   
قيم أخالقية: رسوخ الخالق واآلداب عند اإلنسان، ويمتزم بيا في سموكو بحيث ال يصدر عنو إال    

 الفعل األمثل.
 سعادتيم أجل من الجيود وبذل أجميم من والتضحية اسالن بحب الفرد باىتمام ترتبط اجتماعية: قيم   

 .أحواليم وتحسين
 قيم وطنية: تعبر عن اىتمام الفرد وميولو لمنشاط الوطني والعمل الوطني وحل مشكالت المجتمع.   
 التنسيق واالنسجام. وكمال الشكل حيث من جميل ىو ما إلى وميمو الفرد باىتمام وترتبط جمالية: قيم  
 سمانية: تعبر عن اىتمام الفرد وميولو لمنشاط البدني وممارسة الرياضة والمياقة البدنية.قيم ج   

 :الدراسات السابقة المرتبطة
بعرض  وقام الباحثإلى عدد من الدراسات السابقة المرتبطة بمجال ىذا البحث،  انالباحث اطمع   

 تمك الدراسات وفقًا لتاريخ إجرائيا من األحدث إلى األقدم.
الدراسة بجامعة اليرموك وتأثيرىا عمى تنمية القيم لدى ( بعنوان: "3102) مناعيراسة د

الدراسة بجامعة . ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى "المتعممين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
وقد استخدم ، اليرموك وتأثيرىا عمى تنمية القيم لدى المتعممين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 (777)من  الدراسة، وتكونت عينة الدراسةطبيعة مشكمة للمالئمتو  الوصفي التحميميالمنيج  لباحثا
عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس تم اختيارىم بصورة عشوائية، وتكونت أداة الدراسة من استبانة 

دراسة ال( فقرة، وكان من أىم نتائج الدراسة: أن تأثير 73مكونة من أربعة مجاالت تحتوي عمى )
كبيرة، وتوجد فروق دالة احصائية  تقدير كان بدرجة المتعممين لدى القيم تنمية عمى بجامعة اليرموك

تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، وأوصت الدراسة بأن تتسم االدارة الجامعية بالمرونة واالبداع 
 في تعامميا مع طمبتيا.
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ية الرياضية في تنمية القيم الخمقية لطالب فاعمية مناىج الترب( بعنوان: "3101دراسة شمبي )
فاعمية مناىج التربية . ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى "المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية

وقد استخدم ، الرياضية في تنمية القيم الخمقية لطالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية
 (700)من  الدراسة، وتكونت عينة الدراسةطبيعة مشكمة للمالئمتو  يالوصفي التحميمالمنيج  الباحث

معممًا تم اختيارىم بصورة عشوائية، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من أربعة مجاالت، 
أن مجال نشر العمم حصل عمى المرتبة األولى والقيم الخمقية عمى وكان من أىم نتائج الدراسة: 

يور العديد من المشكالت السموكية واالجتماعية، وأوصت الدراسة بتفعيل دور المرتبة األخيرة، وظ
 المدارس الثانوية لتنمية القيم الخمقية.

( بعنوان: "دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالبيم في 3101قشالن )
الثانوية في تعزيز القيم  . ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى دور معممي المرحمةمحافظات غزة"

لمالئمتو  الوصفي التحميميالمنيج  وقد استخدم الباحثاإلسالمية لدى طالبيم في محافظات غزة، 
طالبًا من طالب الثانوية، تم اختيارىم  (277)من  الدراسة، وتكونت عينة الدراسةطبيعة مشكمة ل

( مجاالت، وكان من 0نات مكونة من )بصورة عشوائية، وتكونت أداة الدراسة من استبانة لجمع البيا
%(، وحصمت القيم الخمقية عمى المرتبة 67.7أن الدرجة الكمية لالستبانة )أىم نتائج الدراسة، 
%(، تمييا القيم االجتماعية بوزن 68.7%(، تمييا قيم العمم بوزن نسبي )69.2األولى بوزن نسبي )

%(،  وأنو توجد فروق دالة إحصائيًا 66.4%(، وأخيرًا القيم الشخصية بوزن نسبي )67.6نسبي )
 -تعزى لكل من المستوى التعميمي والتخصص الدراسي، وأوصت الدراسة بضرورة اقتفاء أثر الرسول

في التوجيو التربوي واالقتناء بو بأفعالو وأقوالو بما يحقق اإلتقان واإلحسان في  -صمى اهلل عميو وسمم
 الحياة الخاصة والعامة.

( بعنوان: "دور األنشطة الالصفية في تنمية قيم طمبة المرحمة األساسية من 3101)دراسة البزم 
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى دور األنشطة الالصفية في وجية نظر معممييم بمحافظات غزة" 

 وقد استخدم الباحثتنمية قيم طمبة المرحمة األساسية من وجية نظر معممييم بمحافظات غزة، 
معممًا  (033)من  الدراسة، وتكونت عينة الدراسةطبيعة مشكمة للمالئمتو  التحميميالوصفي المنيج 

من كال الجنسين بالمرحمة األساسية في محافظات غزة، تم اختيارىم بصورة عشوائية، وتكونت أداة 
( فقرة، وكان من أىم نتائج الدراسة، أن 03( محاور تحتوي عمى )7الدراسة من استبانة مكونة من )
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نشطة الالصفية  ليا دور فعال في تنمية قيم طمبة المرحمة األساسية من وجية نظر معممييم، األ
%( حصمت القيم االجتماعية عمى المرتبة 34.02حيث بمغ الوزن النسبي لمدرجة الكمية لالستبانة )

بوزن  %( وأخيرًا القيم الخمقية33.40%( يمييا القيم الوطنية بوزن نسبي)40.47األولى بوزن نسبي)
%(،  وأنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس والمؤىل العممي وسنوات 32.15نسبي)

الخبرة والتخصص والمنطقة التعميمية، وأوصت الدراسة بإعادة النظر في الجدول المدرسي اليومي 
 بحيث يسمح بممارسة األنشطة الالصفية بدرجة أكبر.

القيم الخمقية لدى ممارسي النشاط الكشفي بجميورية نوان: "( بع3112دراسة بدوي والمكيمي )
القيم الخمقية لدى ممارسي النشاط الكشفي بجميورية ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى  "مصر العربية
الدراسة، طبيعة مشكمة للمالئمتو  الوصفي التحميميالمنيج  وقد استخدم الباحث، مصر العربية

( 024و) مصر العربية( ممارسًا من جميورية 777ممارسًا ) (757)من  وتكونت عينة الدراسة
سنة( تم اختيارىم بصورة عشوائية، وتكونت  03 -07ويت، تراوحت أعمارىم من )ممارسًا من الك

: )اإلخالص، والكرم، والشورى، ( مجاالت وىي2أداة الدراسة من استمارة لجمع البيانات مكونة من )
جاء النسق القيمي لممارسي النشاط الكشفي ، وكان من أىم نتائج الدراسة: واإليثار، والصبر، والوفاء

مصر كما يمي: )اإلخالص، والكرم، والشورى، واإليثار، والصبر، والوفاء(، جاء النسق القيمي في 
لممارسي النشاط الكشفي في الكويت كما يمي: )اإلخالص، والشورى، والصبر، واإليثار، والكرم، 
والوفاء(، وأنو توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لممارسي النشاط الكشفي في مصر والكويت 

لكرم، واإليثار، والصبر، والوفاء(، ولصالح ممارسي النشاط الكشفي في مصر، وأوصت الدراسة في)ا
بإعداد برامج تتناسب مع األلفية الثالثة بما يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم الخمقية ليذه 

 المجتمعات.
 "دريس القيمقمة التأىيل الميني الالزم لت ( بعنوان: "3112) Thornbergدراسة ثورن برق 

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى وجية نظر المعممين فيما يتعمق بما يقومون بو من أجل إكساب 
الدراسة، طبيعة مشكمة للمالئمتو  الوصفي التحميميالمنيج  وقد استخدم الباحثالطالب القيم، 

تين ابتدائيتين معممًا ومعممة، تم اختيارىم بصورة قصدية من مدرس (07)من  وتكونت عينة الدراسة
( دقيقة، وكان من أىم نتائج 51 -71في السويد، وتكونت أداة الدراسة من مقابمة مدتيا من )

أن وجية نظر المعممين في إكساب القيم لمطالب في أغمب األحيان ما ىو إال ردة فعل ال الدراسة، 

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
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نم ا يعتمد عمى شعوري يظير ضمن النشاط اليومي في المدرسة، وىو ال يستند عمى نظرية وا 
 التجربة الشخصية لممعمم.

دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم اإلسالمية من  ( بعنوان: "3112دراسة العاجز )
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم  وجية نظر طمبتيا"

طبيعة للمالئمتو  الوصفي التحميميلمنيج ا وقد استخدم الباحثاالسالمية  من  جية نظر طمبتيا، 
طالب والطالبات تم اختيارىن بصورة عشوائية،  (010)من  الدراسة، وتكونت عينة الدراسةمشكمة 

أن أىم القيم ( فقرة، وكان من أىم نتائج الدراسة، 71وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من )
رضا اهلل من رضا الوالدين، وأنو ال توجد فروق دالة  ىي الشعور بقضاء اهلل وقدره، واالعتقاد بأن

إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس والمنطقة، وتوجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لنوع الكمية والمستوى 
 األكاديمي.

ىدفت ىذه الدراسة التعرف  ( بعنوان: "دور المعمم في تنمية القيم الخمقية"3112دراسة الصائغ )
لمالئمتو  الوصفي التحميميالمنيج  وقد استخدم الباحثنمية القيم الخمقية، إلى دور المعمم في ت

مديرًا ومديرًا من مدينة الرياض تم  (774)من  الدراسة، وتكونت عينة الدراسةطبيعة مشكمة ل
( محاور تحتوي عمى  0اختيارىم بصورة عشوائية، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من )

من أىم نتائج الدراسة: استجابات المعممين حول دور المعمم في تنمية القيم الخمقية ( فقرة، وكان 21)
كانت كبيرة جدًا، استجابات المديرين حول دور المعمم في تنمية القيم الخمقية كانت كبيرة، وأنو ال 

ين توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير التخصص والمؤىل العممي، وتوجد فروق دالة إحصائيًا ب
 المعممين والمديرين ولصالح المعممين.

( بعنوان: "دور البرامج الرياضية المدرسية في تطوير السموك 3113) Bellarدراسة بيمر 
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى دور  اإليجابي لدى طالب المرحمة الثانوية في المدارس األمريكية"

بي لدى طالب المرحمة الثانوية في المدارس البرامج الرياضية المدرسية في تطوير السموك اإليجا
طالبًا ممارسًا لألنشطة الرياضية من طالب المرحمة  (757)من  األمريكية، وتكونت عينة الدراسة

سنة( تم اختيارىم بصورة عشوائية،  05 -02الثانوية في المدارس األمريكية، تراوحت أعمارىم من )
( مجاالت، وكان من أىم نتائج 7يانات مكونة من )وتكونت أداة الدراسة من استبانة لجمع الب

الدراسة: أن البرامج الرياضية المدرسية تسيم في تطوير السموك اإليجابي لدى طالب المرحمة 
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 الثانوية في المدارس األمريكية، وذلك بتنمية القيم الشخصية وتطوير البيئة االجتماعية، وذلك تحت
والمجتمع واألسرة واإلعالم(، وأوصت الدراسة بإعداد برامج  اإلشراف التربوي من )المدرب والمعمم

 تتوافق مع العادات والتقاليد والسموك اإليجابي ليذه المجتمعات.
 :السابقة الدراسات عمىتعقيب 

 المنيج، حيث األىداف من بمناقشتيا الباحث سيقوم سابقة دراسات من عرضو سبق ما خالل من   

 الدراسة وبين بينيا واالختالفو الشب أوجو ستخمصة منيا بيدف عرضوأىم النتائج الم ،المستخدم

دور المعممين في تعزيز القيم يتضح أن معظم الدراسات قد حاولت التعرف إلى ، حيث الحالية
، رغم قمة الدراسات التي تناولت موضوع دور معممي وىذا ما اتبعو الباحث في دراستوالتربوية، 

 اتالدراس من االستفادة تم وقدي دعت إلى الحاجة إلى إجراء ىذه الدراسة، ىي التو التربية الرياضية، 

 لمعالجاتاوالمفاىيم، وصياغة تساؤالت الدراسة، وتحديد  الدراسة مشكمة في تحديد السابقة

 بيا واالسترشاد الحالية الدراسة نتائج تفسير في الدراسات ىذه نتائج تساعد أن كما يمكن اإلحصائية،

في المنيج المستخدم والعينة  السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة وتتشابوج، النتائ ىذه في مناقشة
دور واختمفت الدراسات فيما بينيا في أثر المتغيرات المستقمة التصنيفية عمى ، وأداة الدراسة

ي أدت الدراسة إلى معالجة الوسط التعميمالمعممين، وتميزت ىذه الدراسة عن سابقاتيا في أنيا 
وتعميم القيم التربوية، وانفردت بتركيزىا عمى طالب المرحمتين األساسية الدنيا والعميا في محافظات 

 غزة.

جراءاتيا  :منيجية الدراسة وا 
وصفًا لإلجراءات التي اتبعت في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف منيج الدراسة،  انيتناول الباحث   

 .ذلك أداة الدراسة المستخدمة وخطوات إعدادىاووصف مجتمع الدراسة وتحديد العينة، وك
 منيج الدراسة: 

المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة  انانطالقًا من أىداف الدراسة استخدم الباحث   
 الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا وتحميميا.

 مجتمع الدراسة:
ي المرحمة األساسية بمحافظات غزة ي التربية الرياضية الذكور فجميع معمممجتمع الدراسة  يشمل   

 .(07 -7107( معممًا، والمسجمين لمعام الدراسي )770والبالغ عددىم )
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 عينة الدراسة: 
 العينة االستطالعية:

( من مجتمع الدراسة األصمي، وقد تم 30قام الباحثان باختيار عينة عشوائية استطالعية قواميا )   
الستبانة المستخدم في ىذه الدراسة عمى ىذه العينة بيدف التحقق من صالحية األدوات تطبيق ا

لمتطبيق عمى أفراد العينة الكمية، وذلك من خالل حساب صدقيا وثباتيا بالطرق اإلحصائية 
المالئمة، ولم يقم الباحثان بضم أفراد العينة االستطالعية لمجتمع الدراسة وعينتيا في التطبيق 

 ي.النيائ
 العينة الفعمية الميدانية:

%( من 70.0( معمم، أي ما نسبتو )011قام الباحثان باختيار عينة عشوائية ميدانية والبالغة )   
 مجتمع الدراسة األصمي. 

ولمزيد من التفصيل في وصف عينة الدراسة، فإن الباحثين قاما بإعداد الجدول اآلتي الذي يبين 
زيع أفراد العينة تبعًا لعدد من المتغيرات المستقمة التصنيفية، وذلك كما التكرارات والنسب المئوية لتو 

 يمي:
 (800توزيع أفراد عينة الدراسة الكمية وفقًا لممتغيرات التصنيفية )ن=  (8الجدول )

 النسبة% العدد المتغير البيان

 المؤىل العممي
 %16 16 دبموم

 %78 78 بكالوريوس

 %6 6 دراسات عميا

لخدمة في المينةسنوات ا  

 %32 32 سنوات 0أقل من 
 %25 25 سنوات 0-01

 %43 43 سنوات 01أكثر من 
 %800 800 المجموع
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 :أداة الدراسة وخطوات إعدادىا
( مجاالت ىي القيم )الجسمانية، 0)( فقرة موزعة عمى 01مكونة من ) ةبإعداد استبان انقام الباحث   

دور معممي التربية ، بحيث يمكن االستفادة منيا في القية، والوطنية(والجمالية، واالجتماعية، واألخ
الخطوات  انحيث وضعت ضمن مقياس خماسي، وقد اتبع الباحثالرياضية في تعزيز القيم التربوية، 

 اإلجرائية التالية إلعدادىا:
 خطوات بناء أداة  الدراسة:

ة بمشكمة الدراسة عمى المستوى العالمي االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمق-
(، والعاجز 2009(، وبدوي والمكيمي )2000مثل دراسة كل من: البزم ) والمحمي واإلقميمي

 (.2000(، وشمبي )2006(، والصائغ )2007)
والتي  ،إعداد االستبانة في صورتيا األولية من أجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات-

مجاالت )القيم االجتماعية، والقيم الخمقية، والقيم الوطنية،  خمسةتحتوي عمى ( فقرة 04شممت )
والقيم الجسمانية، والقيم الجمالية(، وبعد عرضيا عمى المحكمين، تم تعديل بعض الفقرات لتصبح 

 ( فقرة.01مكونة من )
 صدق األداة:

 الصدق الظاىري لألداة )صدق المحكمين(: -8

( 3اة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تألفت من )قام الباحثان بعرض أد   
( أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة 0مختصين في التربية، ويوضح الممحق )

 الدراسة. 
 صدق االتساق الداخمي: -2
نتمي إليو. والجدول قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي ت   

التالي يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو من أبعاد االستبانة 
 موضوع الدراسة:
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التربية الرياضية في تعزيز القيم ارتباط درجة كل فقرة من استبانة دور معممي  (2الجدول )
 غزة مع درجة البعد الذي تنتمي إليو التربوية لدى طالب المرحمة األساسية بمحافظات

غير
لمت
ا

 

 الفقرة
 معامل
 االرتباط

مستوى 
غير الداللة

لمت
ا

 

 الفقرة
 معامل
 االرتباط

مستوى 
غير الداللة

لمت
ا

 

 الفقرة
 معامل
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

نية
سما

الج
يم 
الق

 

1 0.469 0.01 
 

18 0.710 0.01 

قية
خال

 األ
قيم
 ال

35 0.532 0.01 

2 0.473 1.10 19 0.800 0.01 36 0.561 0.01 

3 0.575 0.01 20 0.734 0.01 37 0.757 0.01 

4 0.593 0.01 

عية
تما
الج

م ا
القي

 

21 0.532 0.01 38 0.563 0.01 

5 0.375 0.05 22 0.614 0.01 39 0.697 0.01 

6 0.441 0.05 23 0.700 1.10 71 0.530 0.01 

7 0.453 1.10 24 0.723 1.10 

نية
وط

م ال
القي

 

70 0.577 0.01 

8 0.501 0.01 25 0.641 1.10 77 0.403 0.00 

9 0.592 0.01 26 0.590 1.10 77 0.520 0.01 

10 0.430 1.10 27 0.623 1.10 77 0.635 0.01 

الية
جم
م ال

القي
 

00 0.689 0.01 28 0.572 1.10 70 0.562 0.01 

12 0.433 0.00 29 0.710 1.10 72 0.583 0.01 

07 0.532 0.01 30 0.800 1.10 73 0.604 0.01 

14 0.510 0.01 

 

31 0.734 1.10 74 0.655 0.01 

15 0.555 0.01 32 0.532 1.10 75 0.510 0.01 

02 0.503 0.01 33 0.687 0.01 01 0.542 0.01 

03 0.615 0.01 34 0.797 0.01  

 00463= 0008، وعند مستوى داللة 00368= 0005( عند مستوى داللة 28رجات حرية= قيمة )ر( الجدولية )د   
 (:2يتبين من الجدول )   
أن معظم فقرات استبانة دور معممي التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوية لدى طالب  -

تنتمي إليو  فقرة( حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي 01المرحمة األساسية بمحافظات غزة )
 (.1.10، 1.10عند مستوى داللة )

كما قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لالستبانة موضوع    
 الدراسة:
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 ( يبن ارتباط درجة كل بعد من االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة3الجدول )
 الداللةمستوى  معامل االرتباط مجاالت االستبانة م

 1.10دالة عند  0.873 القيم الجسمانية 8

 1.10دالة عند  0.870 القيم الجمالية 2

 1.10دالة عند  0.911 القيم االجتماعية 3
 1.10دالة عند  0.852 القيم األخالقية 4

 1.10دالة عند  0.938 القيم الوطنية 5

، وعند مستوى داللة 00368= 0005( عند مستوى داللة 28قيمة )ر( الجدولية )درجات حرية=    
0008 =00463 
( أن جميع أبعاد االستبانة حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لالستبانة 7يتبين من الجدول )   

(، مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من 1.10موضوع الدراسة عند مستوى داللة )
 الصدق.

 ثبات األداة:
 وذلك باستخدام طريقتي التجزئة النصفية ،الستبانة عمى أفراد العينة االستطالعيةتم تقدير ثبات ا   

 .spss)معادلة سيبرمان براون(، و)معامل ألفا كرنباخ(؛ وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

 طريقة التجزئة النصفية: -أ
 ط بين درجات الفقرات،حيث احتسب معامل االرتبا تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية،   

ودرجة الفقرات الزوجية، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، وتبين أن معامل الثبات 
وىذا يدل  ،(1.571) ن معامل الثبات بعد التعديلأ( و 1.400) بطريقة التجزئة النصفية قبل التعديل

 لى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.  إ ينعمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث
 طريقة معامل ألفا كرنباخ: -ب

طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث  الباحثاناستخدم 
وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات  ،(0.927حصمت عمى قيمة معامل ألفا )

 يا عمى عينة الدراسة.إلى تطبيق ينتطمئن الباحث
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  :درجات القياس في االستبانة
الخماسي، وىي: )كبيرة جدًا، وكبيرة، ومتوسطة، وقميمة،  )ليكرت( المقياس العالميالباحثان  تبنى   

 (.7وقميمة جدًا( كما يوضحيا الجدول )
 ( المحك المعتمد في الدراسة4الجدول )

 0 – 7.70من  7.71 – 7.70من  7.71 – 7.20 من 7.21 -0.40من  0.41 -0.11من  طول الخمية
الوزن النسبي 

 %011 –%47أكبر من  %47 –% 24أكبر من  % 24 -% 07أكبر من  % 07 -% 72أكبر من  % 72 -% 71من  المقابل له

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا   درجة التوافر

 : إجراءات الدراسة
بدور معممي  التربية دب التربوي، واالتجاىات الحديثة المتعمقة باالطالع عمى األ الباحثانقام  .0

 .الرياضية والقيم التربوية

دور معممي  باالطالع عمى البحوث والدراسات السابقة والرسائل المتعمقة  انكذلك قام الباحث .7
(، 7100،اقصيعةبيدف بناء االستبانة، مثل دراسة )التربية الرياضية والقيم التربوية 

 .(7101( و)قشالن، 7115و)البزم،  (،7107ي،مناع)و

المتخصصين  ، وذلك بعرضيا عمى لجنة من المحكمينبطريقتينتم التأكد من صدق االستبانة  .7
 ، وبحساب االتساق الداخمي لالستبانة.في التربية الرياضية وأصول التربية

ومن  ،باخ والتجزئة النصفيةوىما معامل ألفا كرون ،كذلك تم التأكد من ثبات االستبانة بطريقتين .7
ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لمتصحيح، وأصبحت أداة البحث في صورتيا النيائية ومناسبة 

 لمتطبيق.
 .مديريات تابعة لوزارة التربية والتعميم سبعتتكون من  قصديةعينة  الباحثاناختار  .0
جراء بتفريغ استجابات أفراد العينة عمى االستبانة،  الباحثانقام  .2 وتم تحميل البيانات ومعالجتيا، وا 

 (.(spssالمقارنات المطموبة باستخدام برنامج 
 مناقشة النتائج وتفسيرىا وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ىذه الدراسة. .3
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 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: المعالجات
 اإلحصائية التالية: المعالجاتتم استخدام    
ب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط لبيرسون ومعادلة التكرارات والنس   

( وتحميل التباين t-test) ت. تست ارتبط سبيرمان براون، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ، واختبار
 ."One Way Anova " أحادي االتجاه

  نتائج الدراسة ومناقشتيا:
 :عمى الذي ينصنتائج ومناقشة السؤال األول 

ما درجة ممارسة معممي التربية الرياضية لدوره في تعزيز القيم التربوية لدى طالب المرحمة    
 األساسية من وجية نظر المعممين؟

 والوزن النسبي والترتيبم التكرارات والمتوسطات ااستخدالسؤال قام الباحثان ب عن ىذالإلجابة    
  (.0ضحيا الجدول )يو لكل مجال عمى حدة، كما 

 والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة والوزن النسبي( يبين المتوسط واالنحراف المعياري 5جدول )ال

 المجاالت م
عدد 

 الفقرات

مجموع 

 الدرجات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%
 الترتيب

 1 78 4.705 39 50 01 القيم الجسمانية 0

 2 77.0 4.423 38.52 01 01 القيم الجمالية 7

 3 75 9.852 37.5 50 01 القيم االجتماعية 7

 4 73.2 10.269 36.58 50 01 القيم األخالقية 7

 5 72.5 10.270 36.24 01 01 القيم الوطنية 0

 * * 73.7 30.333 184.36 250 50 الدرجة الكمية لالستبانة 

التربوية  رياضية لدوره في تعزيز القيمالتربية ال يدرجة ممارسة معمم( أن 0يتضح من الجدول )   
%( 37.37جيدة ، ويقع عند وزن نسبي ) لدى طالب المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين

وىذا يدل عمى أن معمم التربية الرياضية يعد منارة لإلشعاع العممي والفكري والقيمي وحسب 
جة ممارسة معمم التربية النسبية لدر استجابات العينة يقوم بدوره بدرجة كبيرة، وكانت األوزان 

 التربوية عمى التوالي، كما يمي: الرياضية لدوره في تعزيز القيم
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%(، يمييا القيم الجمالية في المرتبة 34تأتي القيم الجسمانية في المرتبة األولى بوزن نسبي )   
%(، يمييا 30ن نسبي )%(، يمييا القيم االجتماعية في المرتبة الثالثة بوز 33الثانية بوزن نسبي )

بوزن نسبي %(، وأخيرًا القيم الوطنية 37.7القيم األخالقية في المرتبة الرابعة بوزن نسبي )
( و)البزم، 7107وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة كل من )مناعي، %(37.3)

دراسة  ( حيث حصمت القيمة االجتماعية في7101(، و)قشالن،7115( و)بدوي والمكيمي،7115
( وحصمت القيم األخالقية في دراسة كل 40.0( عمى أعمى المجاالت وبوزن نسبي )7115)البزم،

( عمى أعمى المجاالت وبوزن نسبي عمى 7115( و)بدوي والمكيمي،7101من)قشالن،
 %(.25.0%(، و)31التوالي)

 وبدراسة فقرات كل مجال عمى حدة يتبين اآلتي:    
 الجسمانية:فيما يتعمق بالقيم  -أوالً 
قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات ىذا    

 المجال كما يوضحيا الجدول التالي:
( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى 6الجدول )

 ر المعمم في تعزيز القيم التربوية لدى الطالبفقرات القيم الجسمانية لدو 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 2 85.6 0.877 4.28 يعرف الطالب بالقوانين الرياضية وطرق تنظيم المباريات 1

 3 83.2 1.070 4.16 يذكر الطالب باآليات واألحاديث التي تدل عمى ممارسة األنشطة الرياضية 2

 4 83.6 0.845 4.18 يحث الطالب عمى ممارسة المياقة البدنية يومياً  3

 5 82 0.927 4.1 يعزز لدى الطالب مبدأ الرياضة فن وذوق وأخالق 4

 1 84.8 1.164 4.24 يغرس لدى الطالب مبدأ العقل السميم في الجسم السميم 5

 7 74.4 1.682 3.72 العروض الرياضيةيشجع الطالب عمى المشاركة في المسابقات و  6

 8 70.8 1.494 3.54 ينمي لدى الطالب عالقة القوة البدنية بالجياد في سبيل اهلل 7

 9 70 1.467 3.5 يعزز لدى الطالب مبدأ إن لبدنك عميك حقاً  8

 6 76.8 0.762 3.84 يذكر الطالب بسالمة المأكل والمشرب والممبس 9

 10 68.8 1.572 3.44 ىم وقاية خير من قنطار عالجيؤكد لمطالب مبدأ در  80
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في مجال التربوية  أن مظاىر دور معمم التربية الرياضية في تعزيز القيم (6)يتضح من الجدول    
 %(. 84.8 -%68.8لدى الطالب جاءت بين ) القيم الجسمانية

م التربية الرياضية في ويعود سبب ىذه النسب المرتفعة إلى المدلوالت اإليجابية نحو دور معم   
تنمية وتعزيز القيم الجسمانية في محافظات غزة لدى الطالب، وسعيو الجاد نحو القيام بواجبو 

لى قيام المعمم بيذا الدور بشكل جيد تربويًا، ولقد  في الجسمانية القيم جاء بعد القيمي تجاه طالبو، وا 

كما يعزو الباحثان ذلك إلى انتشار  األخرى، لقيما بأبعاد مقارنة األكثر لمقيم بالنسبة األولى المرتبة
المعرفة والمعمومات من خالل األحاديث واآليات العادات التدريسية، والتي تركز عمى إكساب الطالب 

وىذا يشير إلى أن معممي التربية الرياضية يقومون بدور فعال في التربية الرياضية القرآنية، 
ن خالل تدريسيم، وأنيم يعطون بعد القيم الجسمانية جانبًا ميمًا، ويعززون القيم الجسمانية لمطالب م

عدادىم ييتمون بيذا البعد باعتباره  ويعود ذلك إلى أن معممي التربية الرياضية وبحكم تخصصيم، وا 
واجبيم ومسئوليتيم، وبحكم إدراكيم إلى أىمية غرس روح التفاىم والحوار والمناقشة في المجتمع مما 

وتوجيييا وجعميا مقبولة  الجسمانيةية المجتمع واستقراره، كذلك لدييم اىتمام بالجوانب استمرار  يعزز
ضمن سياق البيئة المدرسية، ويضاف إلى ذلك أن االىتمام بالقضايا التي تخص سموكيات  تربوياً 

وأفعال المجتمع ككل ىي معان سموكية يعيشيا المجتمع الفمسطيني بطبيعتو، فيي جزء من عاداتو 
ىا أساسًا لمحفاظ عمى المجتمعات دقاليده وقيمو، خاصًة وأن الدين اإلسالمي يركز عمييا ويعوت

وتختمف ىذه ، وبذلك يمكن وصف المجتمع الفمسطيني في ىذا الجانب بالمجتمع المحافظ إلى حد ما
ى في ىذه الدراسة، والتي حصمت عمى أعم النتيجة عن الدراسات السابقة لوجود القيمة الجسمانية

 القيم التربوية.
 (. 7107( و)مناعي، 7117وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة )بيمر،   
 فيما يتعمق بالقيم الجمالية: -ثانياً 
قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات ىذا    

 المجال كما يوضحيا الجدول التالي:
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عمى  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة (7دول )الج
 فقرات القيم الجمالية لدور المعممين في تعزيز القيم التربوية لدى الطالب

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 5 75.6 1.292 3.78 وجو بشوش دائماً يذكر الطالب بأن يكونوا ب 1

 4 83.2 1.070 4.16 يحث الطالب عمى انتقاء مالبسيم بعناية 2

 3 83.6 0.845 4.18 يشجع الطالب عمى ارتداء الزي الرياضي 3

 1 88.8 0.946 4.44 يحث الطالب عمى المحافظة عمى مرافق المدرسة 4

 2 85.6 0.877 4.28 عد المعبيحث الطالب عمى إعادة األدوات إلى مكانيا ب 5

 6 71.2 1.743 3.56 يعزز لدى الطالب مبدأ ترك المكان أفضل مما كان 6

 8 70.8 1.494 3.54 يذكر الطالب بتعزيز مواطن الجمال لدى اآلخرين 7

 9 70 1.467 3.5 يحث الطالب عمى النظام والترتيب 8

9 
يشجع الطالب عمى المشاركة في مسابقة أنظم وأجمل 

 7 72.8 1.000 3.64 فصل في المدرسة

 10 68.8 1.572 3.44 يحث الطالب عمى المشاركة في أسبوع النظافة بالمدرسة 80

في مجال التربوية  أن مظاىر دور معمم التربية الرياضية في تعزيز القيم (7)يتضح من الجدول    
ىذه النسب المرتفعة إلى  ويعود سبب %(،88.8 -%68.8لدى الطالب جاءت بين ) القيم الجمالية

المدلوالت اإليجابية نحو دور معمم التربية الرياضية في تنمية وتعزيز القيم الجمالية في محافظات 
لى قيام المعمم بيذا الدور  غزة لدى الطالب، وسعيو الجاد نحو القيام بواجبو القيمي تجاه طالبو، وا 

 القيم بأبعاد مقارنة األكثر لمقيم بالنسبة الثانية المرتبة يف الجمالية القيم جاء بعد بشكل جيد تربويًا، ولقد

 والتي والفنية، الجمالية لمجوانب الرياضية األنشطة توليو الذي االىتمام مدى يعكس حيث األخرى،

كساب غرسيا معمم التربية الرياضية عمى يعمل  خالل الترتيب من الفنية لمقيم التربية الرياضية وا 

عادة األدوات إلى مكانيا بعد المعب وارتداء الزي  والنظافة والنظام والمحافظة عمى مرافق المدرسة وا 
 تتخذ والتي التربية الرياضية، ومنياج برامج في كبيرة بأىمية التي تحظى واألناقة الرياضي واالنضباط

ج الغرفة خار  بحياة متمثمة الرياضية المتنوعة األنشطة لممارسة مكاناً  بجماليا وروعتيا الطبيعة من
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لذلك طالب   الرياضية ومن الشعارات والخضرة، والنباتات بجمال األشجار فييا يستمتع التي الصفية
 في وجميل صفو، في ونظيف الرياضي، زيو في أنيق الجمالية فيو بالقيم ممتمئ التربية الرياضية

 رحب. بصدر الشدائد يقابل دائمًا باش، وىو ،مظيره
( 7115( و)البزم، 7107ع ما توصمت اليو دراسة كل من )مناعي ،وتختمف ىذه النتيجة م   

 (.7115و)بدوي والمكيمي، 
 فيما يتعمق بالقيم االجتماعية: -ثالثاً 
قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات ىذا    

 المجال كما يوضحيا الجدول التالي:
متوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد ال (8الجدول )

 عمى فقرات القيم االجتماعية لدور المعممين في تعزيز القيم التربوية لدى الطالب العينة

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 1 86.8 1.075 4.34 اليوم الدراسييحث الطالب عمى االلتزام بمواعيد  1

 4 75.6 1.177 3.78 يشجع الطالب عمى الدافعية لمعمل التطوعي 2

 10 65.2 1.475 3.26 يرغب في األنشطة التي تعزز تحمل المسئولية 3

تقان العمل الجماعي 4  2 80 1.255 4 ينمي التعاون وا 

 3 78 1.275 3.9 يغرس في الطالب روح المنافسة الشريفة بينيم 5

 4 75.6 1.142 3.78 يحث الطالب عمى الوقوف بجانب األصدقاء وقت الشدة 6

 7 73.6 1.145 3.68 يرغب الطالب في مصاحبة األخيار ومجالستيم 7

 9 68.8 1.122 3.44 يحث الطالب عمى التسامح مع اآلخرين 8

 6 74 1.159 3.7 يشجع الطالب عمى إتاحة فرص اإلصالح بين المتخاصمين 9

 8 72.4 1.117 3.62 يحث الطالب عمى احترام آراء اآلخرين ولو كانت مخالفة ليم 80

في مجال التربوية  أن مظاىر دور معمم التربية الرياضية في تعزيز القيم (8)يتضح من الجدول    
 %(. 86.8 -%65.2لدى الطالب جاءت بين ) القيم االجتماعية

إلى المدلوالت اإليجابية نحو دور معمم التربية الرياضية في  ويعود سبب ىذه النسب المرتفعة   
 في االجتماعية القيم جاء بعد ولقد تنمية وتعزيز القيم االجتماعية في محافظات غزة لدى الطالب،
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أن معمم التربية  إلى ذلك الباحثان ويعزو األخرى، القيم بأبعاد مقارنة األكثر لمقيم بالنسبة الثالثة المرتبة
 منياج كبير، كما يرى الباحثان أن محتوى بشكل الجانب بيذا اىتم قد األساسية اضية لممرحمةالري

 واإلفيام التربية الرياضية يعزز ذلك، وبالتالي يشكل دافع لدى المعممين لمقيام بمزيد من التفسير،

ر أو غير ليذا المحتوى الذي في الغالب يكون قريبًا من القيم االجتماعية بشكل مباش حوالتوضي
وتعزيز القيم في تربية الطالب دورًا فعااًل يقوم بو بدرجة كبيرة  معمممباشر، وىذا يشير إلى أن لم

ويعود ذلك إلى أن قيام المعمم بيذا الدور جاء من خالل وجود تقاليد يومية في الحياة  ،االجتماعية
يقف الطالب أمامو يوميًا في المدرسية توجب عميو القيام بيذا الدور مثل احترام المعمم، والذي 

الطالب  طابور الصباح وفي حصة التربية الرياضية، كذلك احترام مواعيد اليوم الدراسي، ومساعد
أن  إلى ذلك في السبب المجتمع، وقد يرجع لدى مقبوالً  وليكون ليساير المجتمع الغير؛ مع لمتواصل

كبار السن ويحترمون األنظمة والقوانين،  يحترمون اآلخرين ويقدرون الطالب القيم االجتماعية تجعل
 قسوة التعميقات، فرغم عن والبعد األنظار لمفت تفادياً  وذلك ويتمسكون بالعادات والتقاليد الحميدة؛

 يحفظ جيل تنشئة سبيل في طريقو معمم التربية الرياضية شق أن إال األعباء وكثرة الراتب، وقمة الحياة،

 وليس الدارين، في السعادة بأسباب واألخذ والرقي إلى النيوض طريقو عرف جيل واألجداد، اآلباء أمانة

 صنع والذي قضيتو وعدالة بربو المؤمن الفمسطيني من الطالب النفر أولئك من ذلك عمى أدل

معممو الذي  بأن يشير والسمو العظمة ىذه سر عن يسأل عندما من الناس الكثير نظر في المعجزات
نممس  اليوم أننا الطالع ولحسن والقيم، الفضائل لكل اإلخالص معاني والعطاء، الوفاء زرع فيو معاني

 الواسعة، والتزاميم اإلسالمية ثقافتيم حيث الغالي الوطن ىذا أبناء من المعممين من الجيل ذلك ونرى

 من موالتعمي وزارة التربية تبذليا التي لمجيود كان وربما وجميل، خير كل إلى ونزوعيم الدين بأىداف

 النسبة ىذه عمى الحصول رئيس في دور المعممين لجميور الثقافية والندوات التربوية الورش عقد خالل

 لدور كان وربما لدى الطالب، االجتماعية القيم بعض تنمية نحو معمم التربية الرياضية دور في الجيدة

 في دور بارز معات ليماالمساجد والجا خصوصاً  غزة، محافظات في واإلسالمية الثقافية المؤسسات

المساقات، فمعمم  بعض في خالل مساىماتيا من التربية كميات تمعبو الذي الدور وأيضاً  المجال، ىذا
 ويتمتع ودين خمق وعمى صالحًا وطيباً  النموذج ىذا كان فكمما لطمبتو؛ نموذج وقدوة التربية الرياضية

 الصاغية اآلذان يجد أن فال بد ليذا الوطن اءاالنتم وصدق الدين ىذا أصالة من نابعة أصيمة بثقافة

 .الطالب من
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( 7115( و)البزم، 7107وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة كل من )مناعي،    
 (.7101و)قشالن، 

 فيما يتعمق بالقيم األخالقية: -رابعاً 
والترتيب لفقرات ىذا  قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي   

 المجال كما يوضحيا الجدول التالي:
عمى  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة (9الجدول )

 فقرات القيم األخالقية لدور المعممين في تعزيز القيم التربوية لدى الطالبى

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 1 85.2 0.799 4.26 ينمي لدى الطالب احترام المعممين وتوقيرىم  1

 3 76.4 1.373 3.82 يرشد الطالب إلى تحري الصدق في القول والعمل  2

 8 65.6 1.570 3.28 ينمي لدى الطالب الصبر وسعة الصدر  3

 7 71.2 1.743 3.56 يعزز لدى الطالب الشجاعة وقول الحق  4

 8 66.8 1.628 3.34 يشجع الطالب عمى اإليثار وأن يحب ألخيو ما يحب لنفسو  5

 10 65.6 1.718 3.28 ينمي لدى الطالب الثقة بالنفس واحترام الذات  6

 2 76.8 1.339 3.84 يحث عمى إفشاء السالم بين الناس لنشر المحبة  7

 6 73.2 1.458 3.66 ق إلى أصحابيايرسخ لدى الطالب األمانة ورد الحقو   8

 3 76.4 1.359 3.82 يغرس لدى الطالب مبدأ األخوة والمحبة لجميع الناس  9

 5 74.4 1.272 3.72 يحث الطالب عمى خفض الصوت عند مخاطبة اآلخرين  80

ال في مجالتربوية  أن مظاىر دور معمم التربية الرياضية في تعزيز القيم (9)يتضح من الجدول    
 %(. 85.2 -%65.6لدى الطالب جاءت بين ) القيم األخالقية

ويعود سبب ىذه النسب المرتفعة إلى المدلوالت اإليجابية نحو دور معمم التربية الرياضية في    
 في األخالقية القيم جاء بعد ولقد تنمية وتعزيز القيم األخالقية في محافظات غزة لدى الطالب،

أن معمم التربية  إلى ذلك الباحثان ويعزو األخرى، القيم بأبعاد مقارنة األكثر لمقيم بالنسبة الرابعة المرتبة
كبير، من خالل إرشاد الطالب إلى القيم  بشكل الجانب بيذا اىتم قد األساسية الرياضية لممرحمة

ألخوة األخالقية الحميدة المتمثمة في احترام المعممين وتوقيرىم وحسن االستماع والصدق واألمانة وا
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والمحبة واإليثار والشجاعة وقول الحق والصبر وسعة الصدر، وااللتزام بتعاليم الشريعة اإلسالمية 
والسنة النبوية، وذلك من خالل األنشطة الرياضية التي يستطيع من خالليا توصيل الكثير من القيم 

لب يتعامل ايجابيًا مع مثل نصرة المظموم والوفاء بالعيد، ونشر المحبة والوئام، وبذلك تجعل الطا
 زمالءه ومعمميو والمجتمع الذي يعيش فيو.

( وتختمف ىذه النتيجة مع ما 7101وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )قشالن،    
 (.7101( و)شمبي، 7115توصمت إليو دراسة كل من )البزم، 

 فيما يتعمق بالقيم الوطنية: -خامساً 
توسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات ىذا قام الباحثان بحساب الم   

 المجال كما يوضحيا الجدول التالي:
عمى  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة (80الجدول )

 ى الطالبفقرات القيم الوطنية لدور المعممين في تعزيز القيم التربوية لد

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 1 78 1.367 3.9 يعزز لدى الطالب االنتماء الوطني باحترام عمم بالدىم  1

 10 66 1.210 3.3 يحث الطالب عمى رفض الظمم والطغيان  2

 3 74 1.210 3.7 ينمي لدى الطالب االرتباط باألرض والدفاع عنيا  3

 8 70.8 1.520 3.54 يحث الطالب عمى نبذ الخالفات والتعصب الحزبي  4

 6 73.2 1.485 3.66 يحث الطالب عمى المشاركة في المناسبات الوطنية  5

 3 74 1.193 3.7 يكسب الطالب التمسك باليوية الوطنية  6

 5 73.6 1.145 3.68 يحث الطالب عمى أداء الحقوق والواجبات الوطنية 7

 9 68.4 1.319 3.42 يغرس لدى الطالب حب الشيادة والدفاع عن الوطن  8

 2 74.8 1.169 3.74 يوجو الطالب إلى احترام حقوق اإلنسان وتعزيزىا  9

 7 72 1.189 3.6 يعزز لدى الطالب فكرة المساواة بين أفراد الوطن الواحد  80

في التربوية  ية الرياضية في تعزيز القيمأن مظاىر دور معمم الترب (00)يتضح من الجدول    
 %(. 78 -%66لدى الطالب جاءت بين ) القيم الوطنيةمجال 
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ويعود سبب ىذه النسب المرتفعة إلى المدلوالت اإليجابية نحو دور معمم التربية الرياضية في    
 المرتبة في طنيةالو  القيم جاء بعد في محافظات غزة لدى الطالب، ولقد تنمية وتعزيز القيم الوطنية

أن معمم  إلى ذلك الباحثان ويعزو األخرى، القيم بأبعاد مقارنة األكثر لمقيم بالنسبة الخامسة واألخيرة
كبير، من خالل إرشاد الطالب إلى  بشكل الجانب بيذا اىتم قد األساسية التربية الرياضية لممرحمة

 القيم الوطنية. 
 من عمييا تؤكد والتي والوطنية، السياسية لمقيم التربية الرياضية تولييا التي األىمية إلى يرجع وىذا   

والنشيد الوطني الذي ينشده  العمم واحترام واالنتماء لو ،الوطني الوالء خالل ومن العمم، تحية خالل
الطالب كل صباح وما يرافق ذلك من توجييات وتعميمات يصدرىا المعممون بشكل يعزز من 

يذه الجوانب بفعالية عالية، واالرتباط باألرض والدفاع عنيا ونبذ الخالفات قناعتيم بأنيم يقومون ب
والتعصب الحزبي واحترام حقوق اإلنسان وتعزيزىا وحب الشيادة والدفاع عن الوطن والمشاركة في 

والتفرقة العنصرية، وذلك من خالل األلعاب الشعبية  والطغيان الظمم المناسبات الوطنية ورفض
براز دورىم وتسمية الفمسطينية،  واألنشطة المتنوعة داخل المدرسة وخارجيا، وزيارة أسر الشيداء، وا 

 حب من فمسطين يعيشو أبناء الذي الواقع ويعزو الباحثان ذلك إلى المجموعات الرياضية بأسمائيم،

 عيرج معانييا، وىذا بكل يعيش السياسة الفمسطيني فالشعب القيود، وكسر التحرر في ورغبة لوطنيم
 مناصرتو في أجمع العالم بل والمسممين العرب تجاه الشعب الفمسطيني أصابت التي الثقة عدم إلى

 والمناصرة االستغاثة نداءات ألن حريتو، واستعادة وطنو استرداد في عن حقو المشروع ولدفاعو لقضيتو

 لممذابح يوم كل يتعرض وىو عاما خمسين من أكثر مدار عمى الشعب الفمسطيني يطمقيا التي

 يأس استجابة لذلك أية يتمق لم ذلك ومع ،الجميع من ومرأى مسمع وعمى والدمار والظمم والمجازر

 نفسو.  عمى وجياده دفاعو في واعتمد مناصر أي من الفمسطيني المواطن
 التكنولوجي ويعزو الباحثان حصول القيم الوطنية عمى أقل بعد في القيم األخرى بسبب التطور   

الحزبية المميئة بالعنف والحقد  اإلعالم اإلنترنت ووسائل وخاصة العصر ىذا في اتوالمعموم
المختمفة، والتي بداًل من تعمل عمى توحيد المجتمع  وسائميا خالل من القيم ىذه نشر في والكراىية،

قة ولم شممو بعد االنقسام الفمسطيني بين شطري الوطن، تراىا تدعو عمى االحتكام إلى السالح والفر 
 والتعصب الحزبي الضيق.
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( 7115( و)البزم، 7107وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة كل من )مناعي،    
 (.7101(، و)قشالن، 7115و)بدوي والمكيمي، 

 الذي ينص عمى: الثانينتائج السؤال 
دور  تقديراتمتوسطات  ( فيα ≤ 0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .0
لدى طالب المرحمة األساسية تبعًا لمتغير المؤىل التربوية  التربية الرياضية في تعزيز القيم يمممع

 العممي لدى أفراد العينة؟ 
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق في دور معمم    

)دبموم،  لمتغير المؤىل العمميبعًا التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوية لدى الطالب ت
 وبكالوريوس، ودراسات عميا( لدى أفراد العينة، والجدول التالي يبين ذلك:

( نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في دور معممي التربية الرياضية في 88الجدول )
 تعزيز القيم التربوية لدى الطالب أفراد العينة تبعًا لممؤىل العممي

 مصدر التباين لمجاالتا
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

القيم 
 الجسمانية

 18.0 2 35.9 بين المجموعات

0.808 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 22.2 97 2156.1 داخل المجموعات

  99 2192.0 المجموع

 الجمالية

 القيم

 96.5 2 193.1 بين المجموعات

0.995 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 97.1 97 9415.9 داخل المجموعات

  99 9609.0 المجموع

القيم 
 االجتماعية

 259.6 2 519.2 بين المجموعات

2.538 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 102.3 97 9921.1 داخل المجموعات

  99 10440.4 المجموع

القيم 
 األخالقية

 53.5 2 107.0 بين المجموعات

0.502 

 

غير دالة 
 106.5 97 10335.3 داخل المجموعات إحصائياً 

  99 10442.2 المجموع
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القيم 
 الوطنية

 1.862 35.8 2 71.6 بين المجموعات
غير دالة 
 إحصائياً 

  19.2 97 1865.3 داخل المجموعات

   99 1937.0 المجموع

الدرجة 

الكلية 

 لالستبانة

 0.221 206.2 2 412.4 بين المجموعات
غير دالة 
  934.8 97 90674.6 داخل المجموعات إحصائياً 

   99 91087.0 المجموع

، وعند مستوى 3085= 0005( عند مستوى داللة 97، 2قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=      
 .4098= 0008داللة 
ديرات عينة ( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسطي تق00يتبين من الجدول )   

الدراسة تبعًا لمتغير المؤىل العممي )دبموم، وبكالوريوس، ودراسات عميا( في جميع أبعاد االستبانة 
ودرجتيا الكمية لدى أفراد العينة، مما يدلل أن أفراد العينة لدييم تقديرات متقاربة عمى االستبانة 

 موضوع الدراسة تبعًا لمتغير المؤىل العممي.
أن أفراد العينة الحاصمين عمى درجة الدبموم أو الدرجات األعمى قد قاموا بنفس  وىذا يشير إلى   

الدور وبنفس الدرجة، ويعود ذلك إلى أن الدرجة أو المؤىل العممي الذي يحممو المعمم يزوده بالمعرفة 
 العممية في تحديد دور المعمم، ويؤىمو ألن يقوم بدوره عمى أكمل وجو، وبالتالي فإن مستوى ىذا
المؤىل كما يشير البحث ال يؤثر في طبيعـة دور المعمم، خاصة وأن ممارسات التربية الرياضية 

 يعيشيا الناس في حياتيم اليومية مما يسيل عمييم إدراكيا وممارستيا.
( و)بدوي 7115( و)البزم، 7107وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة كل من )مناعي،    

 (.7101ما اختمفت ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة )قشالن، (، ك7115والمكيمي، 
( في متوسطات تقديرات دور α ≤ 0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2

لمتغير  التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوية لدى طالب المرحمة األساسية تبعاً  يمعمم
 سنوات الخدمة لدى أفراد العينة؟

متحقق من ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق في دور معمم ل   
سنوات، من  0التربية الرياضية في تعزيز القيم التربوية لدى الطالب تبعًا لسنوات الخدمة )أقل من 

 سنوات( لدى أفراد العينة، والجدول التالي يبين ذلك: 01سنوات، أكثر من  01 -0
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يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في دور معممي التربية الرياضية في تعزيز  (82الجدول )
 القيم لدى الطالب أفراد العينة تبعًا لسنوات الخدمة

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

القيم 
 الجسمانية

 11.0 2 22.0 بين المجموعات

0.492 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 22.4 97 2170.0 داخل المجموعات

  99 2192.0 المجموع

 الجمالية

 القيم

 72.9 2 145.8 بين المجموعات

0.747 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 97.6 97 9463.2 داخل المجموعات

  99 9609.0 المجموع

القيم 
 االجتماعية

 50.3 2 100.7 بين المجموعات

0.472 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 106.6 97 10339.7 داخل المجموعات

  99 10440.4 المجموع

القيم 
 األخالقية

 102.7 2 205.5 بين المجموعات

0.973 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 105.5 97 10236.8 داخل المجموعات

  99 10442.2 المجموع

القيم 
 الوطنية

 0.889 17.4 2 34.9 بين المجموعات
غير دالة 
 إحصائياً 

  19.6 97 1902.1 داخل المجموعات

   99 1937.0 المجموع

الدرجة 

الكلية 

 لالستبانة

 0.68 629.3 2 1258.5 بين المجموعات
غير دالة 
  926.1 97 89828.5 داخل المجموعات إحصائياً 

   99 91087.0 المجموع

، وعند مستوى داللة 3085= 0005( عند مستوى داللة 97، 2=قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح   
0008 =4098 
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 ( ومستوى1.10( أنو ال تجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )07يتبين من الجدول )   
سنوات، من  0(، بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخدمة )أقل من 1.10)
سنوات( لدى أفراد العينة في جميع المجاالت، واتفقت ىذه الدراسة مع  01سنوات، أكثر من  01 -0

(، كما 7115( و)بدوي والمكيمي، 7115( و)البزم، 7107ما توصمت إليو دراسة كل من )مناعي، 
 (.7101اختمفت ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة )قشالن، 

 :االستنتاجات والتوصيات
 :االستنتاجات

ومن خالل المعالجات اإلحصائية لمبيانات، توصل  ،وعينة البحث تف وتساؤالفي حدود أىدا   
 إلى ما يمي: انالباحث

أن مستوى ممارسة معمم التربية الرياضية لدوره في تعزيز القيم التربوية لدى طالب المرحمة  .0
ما %(، بين37.37األساسية من وجية نظر المعممين عمى الدرجة الكمية لالستبانة جاءت بنسبة )

%(، تمييا القيم االجتماعية بوزن نسبي 34احتمت القيم الجسمانية في المرتبة األولى بوزن نسبي )
%(، تمييا القيم الوطنية بوزن نسبي 37.02%(، تمييا القيم األخالقية بوزن نسبي )30)
 .%(31.14بوزن نسبي ) %(، وأخيرًا القيم الجمالية37.74)
بين متوسطات تقديرات دور معمم التربية الرياضية في تعزيز ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .7

 .الخدمة(سنوات القيم التربوية لدى طالب المرحمة األساسية تبعًا لمتغيرات )المؤىل العممي، و 

 :التوصيات 
 .لدييم ممارستيا وتعزز الطالب تنمي القيم التربوية لدى تربوية أنشطة تضمين .0

الطالب عمى اإليثار وأن يحب ، وتشجيع دفاع عن الوطنيغرس لدى الطالب حب الشيادة وال .7
 .ألخيو ما يحب لنفسو

تعويد الطالب عمى ممارسة القيم التربوية بشكل عممي وممموس وخاصة القيم الجمالية والوطنية  .7
من خالل األنشطة الرياضية، والتشجيع عمى تعميم ىذه الممارسة في البيت والشارع والحي 

 والنادي.
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 راجع:قائمة الم
 :المراجع العربية -أوالً 

 القرآن الكريم تنزيل العزيز الحكيم.
فعالية برنامج مقترح قائم عمى الوسائط المتعددة في (:  بعنوان: "7100اقصيعة، عبد الرحمن ) -

" رسالة اكتساب بعض مبادئ حقوق اإلنسان والمواطنة لدى طالب الصف التاسع بمحافظات غزة
 يد البحوث لمدراسات التربوية، القاىرة.دكتوراه غير منشورة، مع

القيم الخمقية لدى ممارسي النشاط (: 2009) المكيمي، حسين زايدو  بدوي، بالل عبدالعزيز -
جامعة  -كمية التربية الرياضية ،البدنية والرياضةمجمة العموم  ،الكشفي بجميورية مصر العربية

 .169- 155 ،(06) مصر، ،المنوفية
دور األنشطة الالصفية في تنمية قيم طمبة المرحمة األساسية من (: 7101البزم، ماىر أحمد ) -

، كمية التربية، جامعة األزىر، رسالة ماجستير غير منشورة وجية نظر معممييم بمحافظات غزة،
 غزة.

 ، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت.الرياضة والمجتمع(: 0552الخولي، أمين ) -

مقية فاعمية مناىج التربية الرياضية في تنمية القيم الخ(: 7101) شمبي، رضا مصطفى ىالل -
)التربية  المؤتمر العممي الدولي الثالث عشر .لطالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية

 .199– 179(، 7)مصر،  ،تحديات األلفية الثالثة( -البدنية والرياضة
رسالة ماجستير غير ، كمية التربية، دور المعمم في تنمية القيم الخمقية(: 7112الصائغ، محمد ) -

 ، جامعة اليرموك، إربد.ةمنشور 
دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم اإلسالمية من وجية نظر  (:7113العاجز، فؤاد ) -

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، طمبتيا
 الجامعي. ، اإلسكندرية، دار الفكر0، طحرية الرأي والتعبير(6 2009فهمي، خالد مصطفى ) -
قيم العمل الواردة في ميثاق أخالقيات التعميم من منظور إسالمي، (: 7114القرني، عبد اهلل ) -

جامعة أم القرى، مكة  ، كمية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة، وآلية تفعيميا لدى المعممين
 الكرمة.

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068769
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99783
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99783
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ي تعزيز القيم اإلسالمية دور معممي المرحمة الثانوية ف(: 7101قشالن، عبد الكريم منصور ) -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، لدى طالبيم في محافظات غزة

 غزة.
 ، القاىرة، عالم الكتب.اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا(: 7110مرسي، منير ) -

الدراسة بجامعة اليرموك وتأثيرىا عمى تنمية القيم لدى (: 7107) المولى ، رانيا عبديمناع -
 14 ،البحرين، مجمة العموم التربوية والنفسية ،المتعممين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

(0،) 345 –370. 
 ، عمان، دار وائل لمنشر.قيةالتربية األخال(:  7112ناصر، إبراىيم ) -
 ، عمان، مكتبة الرائد. المواطنة(: 7117ناصر، إبراىيم عبد اهلل ) -

دور المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طمبة الصف الثاني (: 7110اليندي، سييل ) -
 ة،، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربيالثانوي بمحافظات غزة من وجية نظر معممييا

 الجامعة اإلسالمية بغزة.
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