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 المشاركة في الرياضة
 

 خلفية

 ُيقّدم الُملخص أدناه األدلة البحثية حول المشاركة في الرياضة في العالم العربي.
 

ُتركز مجموعة أدوات التعليم على األثر الواقع على مخرجات المتعّلمين؛ حيث تقّدم تقديًرا لمتوسط أثر 

وذلك استناًدا إلى عدد كبير من الدراسات المشاركة في الرياضة على التقدم الُمحرز في التعليم، 

عة من جميع أنحاء العالم.  الكّمية المجم�
 

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول نهج المشاركة في الرياضة الُمطّبق في 

ا تبحث العالم العربي، وعلى خالف مجموعة األدوات فإنها تتضمن دراسات ال تقّدم تقديًرا لألثر، وإنم

في تطبيق التدخالت ونظرة مديري المدارس والمعلمين والطلبة إليها باستخدام مجموعة من الطرق 

البحثية، وُتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع 

 على أمثلة محددة عن تدخالت المشاركة في الرياضة التي طّبقت في العالم العربي.

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

تعمل تدخالت المشاركة في الرياضة على إشراك الطلبة في األنشطة الرياضية كوسيلة لزيادة 

المشاركة والتحصيل التعليميين، كما ُتستخدم األنشطة الرياضية في بعض األحيان إلى جانب مهارات 

ت واالتصاالت، أو الرياضيات، أو القراءة والكتابة. يعد األثر الدراسة لتحسين تعّلم تكنولوجيا المعلوما

الُكلي للمشاركة في الرياضة على تحسين التحصيل األكاديمي إيجابًيا لكنه منخفض (إحراز تقدم يعادل 

شهرين إضافيين تقريبًا). ومع ذلك لم تجد األدلة في العالم العربي صلة مباشرة بين النشاط البدني 

كاديمية، لكنها تشير إلى أن المشاركة في الرياضة والنشاط البدني من المرجح أن يكون والمخرجات األ

   له فوائد صحية واجتماعية أوسع.
 

) أن المشاركة المنتظمة في Bekhechi  &Khiat )2019وفي دراسة طولية ُأجريت في الجزائر، أظهر 

ي األداء األكاديمي والمعرفي لطلبة ممارسة األنشطة البدنية والرياضات لها أثر إيجابي كبير ف

طالًبا يمارسون الرياضات خارج المدرسة  55االبتدائي، وعند متابعة المجموعة التجريبية المكونة من 

طالًبا ال يمارسون رياضات خارج  55بمعدل ثالث مرات في األسبوع، والمجموعة الضابطة المكونة من 

ئج أن الطلبة في المجموعة التجريبية كانت مستويات شهًرا. بّينت النتا 15المدرسة، على مدار 

  تركيزهم أعلى، وتحّسن أداؤهم التحصيلي بشكل عام.
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من ناحية أخرى، أظهرت دراسات أخرى أن الطلبة في العالم العربي ال يشاركون في الرياضات داخل 

قين الذين تتراوح المدرسة وخارجها، ففي األردن على سبيل المثال كشفت عينة من الطلبة المراه

) والمأخوذة من خمس مدارس حكومية ومدرستين 1166سنة (المجتمع =  15و 11أعمارهم بين 

% من المراهقين مارسوا التمارين الرياضية خارج ساعات الدوام المدرسي مرة واحدة 34.5خاصتين أن 

ن الفتيات مارسن التمارين ). وكشفت المقارنات بين الجنسين أNassar et al., 2018في األسبوع أو أقل (

الرياضية بوتيرة أقل من األوالد. وفي حين يمكن تفسير قلة األنشطة البدنية لألوالد بقلة المرافق 

المخصصة للتمارين خارج المدرسة، فإن النشاط البدني المحدود للفتيات يمكن أن ُيعزى ألسباب 

ات للرياضة ليست مقبولة ثقافًيا كما هو ) أن ممارسة الفتيNassar et al) .2018ثقافية. وقد أوضح 

األمر بالنسبة ألقرانهن من الذكور، كما أنهن يتحّملن مسؤوليات أسرية أكثر، وليس لديهن الوقت 

للمشاركة في الرياضات مثل األوالد، إضافة إلى ذلك فإن رغبة األوالد في أن يكونوا أقوياء لتحقيق 

أن يكون سبًبا آخًرا يحفز األوالد ليمارسوا النشاط البدني شكل الجسم الذكوري وحماية أنفسهم يمكن 

   بشكل أكبر.
 

) الذي وجد خالل El Hamdouchi et al) .2017كانت نتائج الدراسات المذكورة أعاله متوافقة مع دراسة 

% من هؤالء يعانون 21في المغرب أن  14-8استكشاف حجم النشاط البدني لمئة طفل أعمارهم بين 

دقيقة فقط  60الوزن، وأن البنات بشكل عام أقل نشاًطا من األوالد. ولم تخصص المدارس  زيادة في

للتربية الرياضية في األسبوع، بل لوحظ أيًضا أن هذه المدارس كانت غير مجهزة ولم تضم سوى مالعب 

فق لكرة القدم وساحات خارجية، وكذلك كان األمر في األحياء المحيطة بالمدرسة إذ ال توجد مرا

مجانية أو منخفضة التكلفة (مثل المراكز الترفيهية والنوادي)، كما يوجد نقص في ساحات اللعب 

الخارجية، والمرافِق الخاصة بالدراجات الهوائية، واألرصفُة حول المدرسة غير صالحة للمشي. وفي 

درة على الوصول طالبة في المرحلة الثانوية أن عدم الق 384دراسة كّمية ُأجريت في ُعمان، اعتبرت 

) لذلك تشير Sulaimi et al., 2018(إلى المرافق ومحدوديتها تمثل عوائق رئيسة أمام التربية الرياضية 

هاتان الدراستان إلى أن ثمة حاجة لتصميم تغييرات في البيئة المدرسية لتشمل مرافق (مثل الصاالت 

لتعزيز ممارسة النشاط البدني لألطفال في الرياضية في المدارس أو قريًبا من البيئة المدرسية) 

  ).El Hamdouchi et al., 2017;  Sulaimi et al., 2018المدرسة (
 

) أّن مشاركة الطلبة في الرياضة ضمن Zerouki, Benour  &Zerouki )2018عالوة على ذلك، اكتشف 

ساعات الدوام المدرسي وبعدها مقترنة بإدراكهم الذاتي الجسدي والعام، وعلى هذا النحو ُوجد أن 

مدراس  10من الطلبة في المتوسط والثانوي من  229وتيرة النشاط الرياضي والتربية الرياضية لـ 

هم، فالمشاركة في النشاط البدني ألكثر من ساعة حّسن جزائرية ُمختارة مرتبط بمواقفهم وسلوكات

السالمة البدنية والنفسية للطلبة، وزاد ثقتهم بأنفسهم. وبناء على هذا فقد أوصى القائمون على 

 Zerfالدراسة المدارَس بزيادة عدد حصص التربية الرياضية في األسبوع. وفي سياق مماثل اقترح 

ضمين أوقات استراحة نشطة من خالل ألعاب تمثيل األدوار؛ لزيادة ) على المدارس الجزائرية ت2018(

  النشاط البدني، وتحسين مستوى رفاه طلبة المرحلة المتوسطة.
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) مدى تضمن قائمة مؤشرات Zitouni, Daho & ,Bloufa )2018في دراسة أخرى أجريت في الجزائر، درس 

مهارات التفكير وفًقا لتصنيف بلوم، فَوجد أن الكفاءة في مناهج التربية الرياضية في مدرسة ثانوية 

المناهج الدراسية تتضمن غالبية مهارات التفكير، لكنها ال ُتنّمي قدرة الطلبة على التحليل، وال تطّور 

المهارات المعرفية لديهم في مرحلة المتوسط، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن مصممي المناهج 

نب الحركي من مهارات التفكير، ألنهم يعتقدون أن األنشطة الدراسية أعطوا أهمية كبيرة للجا

الرياضية التي يمارسها الطلبة في سياق مادة التربية الرياضية تحتاج مزيًدا من التركيز على المهارة 

التطبيقية مقارنًة بمهارات التفكير المعرفي األخرى لتصنيف بلوم. ولهذا السبب تقترح هذه الدراسة 

هج الدراسية مراعاة المهارات المعرفية والتحليلية عند إعادة تصميم المناهج على مصممي المنا

الدراسية الخاصة بالرياضات والتربية الرياضية؛ لتقوية القدرة على التفكير اإلبداعي ومهارات حل 

    المشكالت لدى الطلبة.
 

 183في قطر أن  أظهرت دراسة مستعرضة ُأجريت في أربع مدارس ابتدائية مختارة بشكل عشوائي

سنة ال يصلون إلى معيار النشاط البدني  12-6بنًتا) أعمارهم بين  97ولًدا و 86طفًال في االبتدائي (

دقيقة أو أكثر في اليوم  30"): مدة MVPAالمدرسي الُموصى به (نشاط بدني معتدل إلى قوي "

)Zimmo et al., 2017 األوالد في العمر نفسه، لهذا أقل نشاًطا من  سنوات 9). وكانت البنات في عمر

السبب كان من الضروري أن يدرس الباحثون مشكلة قلة الوقت المخصص للنشاط البدني أثناء ساعات 

Sager, Al-Al-الدوام المدرسي بين األطفال في المدارس االبتدائية في قطر. وعلى سبيل المثال بحث 

Maadeed & ,AlJa'am )2017المنتظم  وسيلة لتعزيز النشاط البدني) في استخدام التكنولوجيا ك

والنظام الغذائي الصحي لطلبة المدارس االبتدائية في قطر. وحددت نتائج دراستهم أن استخدام 

التي طّورت بمساعدة أخصائيي تغذية ومدّرسي -اللعبة التفاعلية القائمة على الوسائط المتعددة 

طفال والعادات الغذائية السيئة ونمط الحياة التربية الخاصة، والتي استهدفت مرض السمنة لدى األ

ساعد الطلبة على إدراك أهمية تناول وجبة فطور صحية يومًيا وممارسة الرياضة  -قليل الحركة

Al-البدنية بانتظام في تحسين أدائهم في المدرسة. ورغم الفوائد المبّشرة للعبة التفاعلية، إال أن 

Sager et al) .2017للعبة الرقمية تحتاج مزيًدا من التقييمات ودراسة تحليلية حول ) أشاروا إلى أن ا

   فاعليتها.
 

)، 20من ناحية أخرى كان الستخدام األلعاب اإللكترونية عالقة سلبية بالصحة (معامل االرتباط = .

 ) لدى الطلبة49=−.)، والنشاط البدني (معامل االرتباط 42−.والعالقات االجتماعية (معامل االرتباط = 

مدرسة ثانوية في  30سنة الذين اختيروا بطريقة عشوائية من بين  18-16الذين تتراوح أعمارهم بين 

ُجمعت البيانات في فصل دراسي واحد  )Alshehri & Mohamed, 2019 .(المملكة العربية السعودية

لعالقة بنًدا. وقد أظهرت النتائج أن ا 60باستبانة عبر اإلنترنت صممها مؤلفو البحث وتضمنت 

االرتباطية يمكن أن تستند إلى انخفاض مستويات النشاط البدني والزيادة في معدل كتلة الجسم في 

العينة، وفي هذا الشأن أوصى المؤلفون المدارس بتخصيص مزيد من الوقت لألنشطة البدنية 

ي والعادات ودعمها وتشجيعها. وقد ثبت أن الوقت اليومي أمام الشاشة يرتبط بانتشار الخمول البدن
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 ) Elسنة في المغرب 19-14السيئة المرتبطة بنمط الحياة لطلبة الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 

)Achhab et al., 2018 وكان هذان األثران السلبيان شائعين بين اإلناث أكثر من الذكور. كذلك في ،

ت الصلة بين المراهقات اللواتي المملكة العربية السعودية كان انتشار السمنة واألمراض المزمنة ذا

 )Bajamal et al., 2017 .(سنة النتيجة التي أدى إليها النشاط البدني غير الكافي 20تقل أعمارهن عن 

وعلى غرار ذلك، شارك أطفال المدارس االبتدائية في قطر وال سيما البنات في نشاط بدني معتدل إلى 

ونظًرا لهذه النتائج المقلقة،  )Zimmo et al., 2020 .(يبشكل غير كاف خالل اليوم الدراس"MVPA "قوي 

توصي هذه الدراسات المدارس بتعزيز فرص ممارسة النشاط البدني خالل حصص التربية الرياضية 

دقيقة على األقل في أنشطة بدنية  60وأوقات االستراحة، وتشجيع الطلبة على المشاركة مدة 

 .معتدلة إلى قوية في اليوم

 

 الُملخص

ال يزال ثمة عدد محدود من الدراسات في العالم العربي التي تسعى لربط ممارسة الرياضة بعد 

المدرسة أو الرياضة الالمنهجية مع المخرجات األكاديمية، فقد بحثت غالبية الدراسات الموجودة حالًيا 

النتائج الصحية المترتبة على عدم ممارسة األنشطة البدنية، وقد أظهرت الدراسات التي ُأجريت في 

الجزائر بعض األدلة على أن الطلبة الذين يمارسون رياضات خارج المدرسة بمعدل ثالث مرات في 

األسبوع لديهم مستويات تركيز أعلى، وأن إدراكهم الذاتي الجسدي والعام تحّسن، كما اقترحت 

الدراسات أيًضا إدراج مهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت في حصص التربية الرياضية عند تصميم 

 المناهج الدراسية.
 

أشارت أدلة الدراسات التي ُأجريت في األردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وقطر وُعمان 

والجزائر إلى وجود صلة بين السمنة والمشاكل الصحية لدى الطلبة والممارسة غير الكافية للتمارين 

الرياضية، وُوجد أن البنات أقل نشاًطا، ولديهن عادات سيئة مرتبطة بنمط الحياة أكثر من األوالد،.وفي 

حين أن القليل من الدراسات ربطت هذه المشكلة باستخدام الشاشات، أشارت دراسات أخرى إلى أن 

ممارسة الفتيات للرياضات أمر غير مقبول ثقافًيا كما هو األمر بالنسبة ألقرانهن من األوالد، وبأنهن 

 يتحّملن مسؤوليات أسرية أكثر، وليس لديهن الوقت لممارسة الرياضات مثل األوالد.          

   

 سيكون من المفيد إجراء دراسات تجريبية ضمن األبحاث المستقبلية لدراسة المشاركة في الرياضة 

باعتبارها تدخًال يهدف إلى تحسين المخرجات األكاديمية، وتحديد عناصر النشاط البدني والرياضي األكثر 

تأثيًرا على النتائج المدرسية، كما توجد حاجة أيًضا إلجراء دراسات طولية الستكشاف العالقات السببية 

بين متغيرات مثل دخل األسرة ومستواها التعليمي، والنوع االجتماعي، ومستوى المعيشة وجودة 

 الحياة، والوقت المستغرق في اللعب.    
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 والحصص الدراسيةالتربية الرياضية، ووقت االستراحة، حصة القوي خالل إلى  معتدلال(النشاط البدني 

 بين أطفال المدارس االبتدائية في قطر) 
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activity among Arab elementary school children in Qatar. BMC pediatrics, 17(1), 1-7. 
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لتفكير وفًقا لتصنيف بلوم المتضمنة في المناهج الدراسية للتربية لمهارات ا(دراسة تحليلية 

 في الجزائر)  المتوسطةالمرحلة  الرياضية والرياضة القائمة على نهج الكفاءة في

 

  



 

 

 8 

 مصطلحات البحث

ة؛ النوادي المدرسية؛ رياضي/رياضة؛ النشاط البدني؛ تمرين؛ منهجي؛ الالمنهجية؛ النوادي الالةالرياض

 ترفيهي؛ وقت الفراغ؛ حصة الرياضة.     
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