بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي:
) قالوا ســبحانك ل عـــلم لنــــا إل ما علمتنـا انـك أنت
العلــيم الحـكيم(
صدق الله
العظيم

) سورة
ألبقره الةية ( 32
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الدهداء
أهدي هذا الجهد إلي أبي العزةيز والي الوالدة العزةيزة

والي إخواني وأخواتي والي كل أصدقائي

والي كل من اخذ بيدي هادةياً ومعلماً
اهدي هذا البحث عرفاناً بالجميل

الباحث
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شكر وعرفان

)وان ربك لذو فضل علي الناس ولكن أكثهم ل ةيشكرون( )سورة النمل الةية ( 73
الحمد لله حمدا"كثيا" طيبا" مباركا" والصلة والسل م على رسوله المي والشكر لله عــز جــل
على توفيقه حت خرج البحث إلى حي الوجود.
اتــوجه بالشــكر والعرفــان الــى جامعــة الســودان للعلــو م والتكنلوجيــا – كليــة الدراســات العليــا
والشكر أجزله لساتذة كلية التبية البدنيه والرةياضة والى كل من كان سنداً لي.
أتقــد م باســمي آةيــات الشــكر والعرفــان لنــاس خصــهم اللــه عــز وجــل بخــدمه العلــم والطل ب
وجعلهم منارة تض ء الطرةيق لطل ب العلم والبحث اخص منهم الدكتور /حــــامد الســــيد دفــع
الله الذي اش ف علي هذا البحث وأعطاه من علمه الغزةير وإرشاده حت خرج هذا البحث ورأى
النور.
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مستخلص الدراسة :
هدفت هذه الدراسة إلي التعر ف علي واقـع ممارسـة النشـاط الرةياضـ لـدي
طل ب مرحلة الساس – ولةية الخرطو م -محلية أ م درمان .
استخد م الباحث النهـج الوصـفي مسـتخدما السـتبانة كـأداة لجمـع البيانـات
واختــار البــاحث عينـه عشــوائية مــن اســاتذه مرحلــه الســاس – ولةيــة الخرطــو م –
محلية أ م درمان وبلغ عددهم) (150معلـم  ،وقـد تكـونت السـتبانة مـن ) (26فقـره
في ثل ث محاور )الفاهيم ،محور المكانات  ،محور الدارة(
توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
-

عد م وجود كادر مؤهل لتخطيط ممارسة النشاط الرةياض .

-

عد م وجود تخطيط لمارسة النشاط الرةياض.

-

عد م توفي الدعم الادي للنشطة الرةياضية .
مــن خلل الدراســة الخاصــة بواقــع ممارســة النشــاط الرةياض ـ لــدي طل ب

مرحلة الساس – ولةية الخرطو م -محليه أ م درمان ةيوص الباحث بما ةيلي:
_ علي الدارة الهتمـا م بالنشـاط الرةياضـ لنـه ةيعمـل علـي تهيئـه الفـرد وتحسـي
مستوي الدا ء وتهيئة الجهزة الوظيفية ورفع كفا ءتها .
_ إنشــا ء وتــوفي مراكــز وملعــب وصــالت جمني ـ ةيــو م مغلقــة لمارســة النشــاط
الرةياض.
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_ تفعيــل النشــاط مــن خلل الشــاركة الداخليــة والخارجيــة للنشــطة الرةياضــية
الختلفة .
_ توجيه اهتما م عا م للنشاط الرةياض داخـل مـدارس السـاس – ولةيـة الخرطـو م-
محليــة أ م درمــان وذلــك بــالتخطيط الســليم وتأهيــل الكــوادر التخصصــة والخــذ
بآرائهم عند إعداد البنامج الرةياض.
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Abstract
The objective of this identifies the reality of dealing physical a
activity in basic school city (Khartoum state), questionnaires tool of
collecting date. The researcher selected random sample consists of
(150) individuals from the basic level school in Khartoum state.
The question of (26) paragraph in three axes:
(Concepts, capability, manadement)
Study found the following resutis:
-

Lack of support for other sport activity.

-

Lake of qualified staff for prating physical activity.

-

Lake of financial support for physical activity.

Through the special study of the reality of dealing the physical
activity to the basic level school in Khartoum state the researcher
recommend the following.
-

The director must take care of the physical activity because it
improve the standard of working and preparing the functional
equipment and raise their efficiency.

-

Establishment and provision caners and play ground and close
Gimnizion for dealing the physical activity.

-

Activation the sport activity through internal and external
participations and the different sport activities.

-

Draw special attention to the physical activity in the basic level
school in Khartoum state by the prier planning and rehabilitation
of specialized circler and dealing their opinions in the
preparation the sports program.
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