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 والكش ـ ـ ـ ــف عن،  هدفت الدراسة إىل التعرف على إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حن ــو ممارسة االنشطة الرياضية:ملخص
 ومتاشيا مع طبيعة الدراسة احلالية،الفروق يف تلك اإلجتاهات تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص الدراسي والرياضة املفضلة
 والية-وأجريت الدراسة على تالميذ السنة الثالثة ثانوي بثانوية الصغري زقوين – الطيبات،فقد اعتمدنا على املنهج الوصفي
ومن أجل احلصول على معلومات مت،% 50 تلميذا مت اختيارهم بطريقة طبقية وهذا بنسبة107 تقرت والبالغ عددهم
وقدتوصل الطالب إىل وجود إجتاهات إجيابيةGerald Kenyon )1968( اإلعتماد على مقياس جريالد كينون
.للتالميذ حنو ممارسةاالنشطة الرياضية

.األنشطة الرياضية،تالميذ الثالثة ثانوي، اإلجتاهات:الكلمات المتاحية
Abstract:
The study aimed to identify the trends of third secondary school pupils towards
practicing sports activities, and to uncover the differences in those trends according to
the variables of sex, academic specialization and preferred sport, and in line with the
nature of the current study, we adopted the descriptive approach, and the study was
conducted on third year secondary school pupils at Al Saghir Zaqouni High School. AlTayebat - Wilayat Touggourt, which numbered 107 students, were selected in a class
manner, and this is 50%, and in order to obtain information, Gerald Kenyon (1968) was
relied on, and the student found that there are positive trends for pupils towards
practicing sporting activities.
Keywords: Directions ،Third pupils high school ، Sports activities
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-1مقدمة ومشكلة الدراسة:

تعد املؤسسات الرتبوية إحدى الركائز األساسية يف تقدم وتطور اجملتمعات بإعتبارها مؤسسات تعليمية وتربوية
حتتوي على شرحية مهمة من اجملتمع ال يستهان هبا أال وهي التالميذ املراهقني فمن خالهلم يكمن هذا التطور
والرقي بأفراد اجملتمع علميا ومعرفيا يف كافة جماالت احلياة ومن احد ابرز هذه اجملاالت على صعيد الثانويات حتديدا
النشاط الرياضي والبدين والذي يلعب دورا أساسيا ومهما يف رفع كفاءة التلميذ ذهنيا وبدنيا من خالل ممارستهم
لبعض األنشطة الرياضية ،فضال عن أن املؤسسات الرتبوية نظام يتطور وفق حاجات اجملتمع ويعد النشاط الرياضي
جزءا من هذا النظام الذي يعمل على إعداد األفراد من ناحية تربوية وعلمية يف نفس الوقت وتكوين شخصية
متكامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة للتالميذ و إعدادهم ليكونوا قادة هلذا اجملتم ـ ـ ـع كما أشار كل من (وديـع ياسين محمد .مازن

حديث .ضياء بالل )"إذ أن النشاط الرياضي مبفهومه احلديث يشكل بعدا هاما من ميادين الرتبية وعنصرا قويا
يف عملية إعداد شخصية التلميذ جنبا إىل جنب مع املناهج الدراسية " (ابراهيم امساعيل ،2016 ،صفحة .)166
يزداد التحام املربني بالدور اهلام الذى تلعبه العوامل العاطفية كاملشاعر واإلنفعاالت واإلجتاهات والقيم يف
العملية الرتبوية ،وتلعب العوامل العاطفية دورا هاما يف التعلم واألداء ،فمشاعر الطالب وإجتاهاهتم حنو املادة
الدراسية والنشاطات املدرسية األخرى ،وكذالك إجتاهاهتم حنو زمالئهم ومعلميهم تؤثر ىف قدراهتم على إجناز املهام
التعليمية ،وعلى حتقيق األهداف التعليمية املرغوب فيها ،لذالك أهتم العلماء واملفكرين مبوضوع اإلجتاهات لكونه
من املوضوعات الرئيسية يف علم النفس اإلجتماعى،كما عرفها (البورت)  ALLPORTهو حالة إستعداد
عقلية ونفسية وعصبية تتكون لذا الفرد من خالل اخلربة والتجربة الىت مير بيها ،وتؤثر هذه احلالة تأثريا ملحوظا على
إستجابات الفرد او سلوكه إزاء مجيع املواقف و األشياء الىت تتعلق هبذه احلالة (عبد الرمحن العيسوي،2006 ،
صفحة . )13
إن دراسة اإلجتاهات يف جماالت احلياة املختلفة تؤدي وظيفةحيوية كربى ،سيما يف اجملاالت الرتبوية،بالنظر
ايل عالقة اإلجتاه بالسلوك املتوقع حيال تلك املوضوعات (Ajutriaquva & MARCELLII,
)1982, p. 105
وعرفها إنتصار يونس اإلجتاه عاطفة إيل أنه أقل منها يف احلدة اإلنفعالية ،يعىن ذالك إختالف األفراد يف

إجتاههم تبعا يف إختالف اخلربات واملواقف الىت يتعرضون هلا ،والعالمات الىت يتفاعلون يف إيطارها (حممود عبد
احلليم منسي ،2001 ،صفحة .)228
وميثل النشاط الرياضي أحد الوسائل الرتبوية الذي جيب أن هتتم به املدرسة يف بناء وتشكيل إجتاهات التالميذ
حنو ما ترضاه وتدعمه ،مبا يتماشى مع ثقافة وفلسفة النظام املدرسي ،وذلك يف ضوء قيم وفلسفة الرتبية والتعليم
داخل الدولة ،وقد أشار حسن عالوي يف هدا السياق "بأن النشـ ــاط الرياضي ذو فائدة متباينـ ـ ـ ـ ــة ختتل ــف من

فـ ــرد ألخ ــر وقد يكـ ــون ذلك على أساس الفائدة اليت ميثلها النشاط البدين بالنسبة للفرد (حسن عالوي،1979 ،
صفحة .)37
ويعد الرياضي يف الثانوية عامال مهما يف تكوين العالقات اإلجتماعية وتطورها ما بني التالميذ الرياضيني
وما يثمر عنها من لقاءات تنافسية ضمن منهاج منظم يعكس دوافع وإجتاهات التالميذ يف املؤسسات الرتبوية
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ككل ويف الثانوية بشكل خاص ،فمزاولة النشاط الرياضي يف اجملال املدرسي ،يعتمد بصورة أساسية على النواحي
الرتبوية الىت هتتم بصفة رئيسية على اجلوانب النفسية واإلجتماعية للتالميذ املمارسني أكثر من إعتمادها على تقدم
مستوى فئة معينة للوصول إيل قطاع البطولة ال فرق بني تلميذ وأخر لكل منهم مستواه وبراجمة اخلاصة الىت قد
أعدت له من قبل املتخصصني وفق مناهج مربجمة خاصة بذلك (عباس امحد السمرائي و بسطويس أمحد
بسطويسي ،1984 ،صفحة .)67
فاملدرسة عي املؤسسة الرتبوية املسؤولة عن إعداد بناء اجملتمع اعداد كامال يف معظم جماالت النمو فهي
تعترب القاعدة األساسية العريضة اليت يتوقف علي براجمها حتقيق أهداف الرتبية الرياضية (MATVEEV,
)2009, p. 228
وقد اهتم الباحثون يف علم النفس الرياضي ملوضوع اإلجتاهات يف الوسط املدرسي كدراسة يعقوب
العيد( )2012اليت خلصت إيل أن اإلجتاهات النفسية للتالميذ حنو النشاط الرياضي كانت إجيابية (زايد
كاشف ،مصطفي اجلباىل ،و علي الشعيلي ،2004 ،صفحة .)04
وتوصلت دراسة عبابسة( )2015بعنوان اجتاهات طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
حنو ممارسة االنشطة البدنية والرياضية،واسفرت نتائجها أن إجتاهات طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية حنو ممارسة االنشطة البدنية والرياضيةواثر متغريات اجلنس واملستوى الدراسي كانت اجيابية (عبابسة جنيب،
 ،2015صفحة .)07
ويف حني افضت دراسة ابراهيم(،)2013بعنوان إجتاهات طلبة بعض اقسام كلية الرتبية األساسية حنو
ممارسة النشاط البدين واللياقة الصحية،وتوصلت الدراسة ايل وجود اجتاهات اجيابية للطلبة حنو ممارسة النشاط
الرياضي (ابراهيم و دبان عبد احلق ،2013 ،صفحة .)14
وتوصلت دراسة رحيم(، )2006بعنوان اجتاهات بعض طلبة جامعة السلمانية حنو النشاط الرياضي
،واظهرت النتائج ايل وجود إجتاهات إجيابية للطلبة حنو النشاط البدين تعزي ملتغري اجلنس وموقف االسرة (رحيم و
أنور حممود ،2006 ،صفحة .)10
وهو ما اكدته دراسة هاردن ( ) Hardin،1991اليت أسفرت نتائجها إىل تفحص العالقة بني مستوى
اللياقة البدنية لطالب اجلامعة واإلجتاهات حنو النشاط الرياضي (زايد كاشف ،مصطفي اجلباىل ،و علي الشعيلي،
 ،2004صفحة .)04
ويف حني أفضت دراسة هبجت أبو طامع ( )2005ايل أن اجتاهات طلبة كليـة فلـسطني التقنية-
خضوري -حنو ممارسة النشاط الرياضي كانت اجيابية (رمزى رمسي جابر ،2009 ،صفحة .)394
وتوصلت دراس ـ ــة ماكلوك ( )1984اليت أظهـ ـ ــرت نتائج ـ ــها أن اإلجتاهات التالميذ حنو ممارسة االنشطة
الرياضية كانت اجيابية (زايد كاشف ،مصطفي اجلباىل ،و علي الشعيلي ،2004 ،صفحة .)04
ويف حني اكدت دراسة شوشان عمار( )2016اليت اسفرت نتائحها ايل ممارسة النشاط الطاليب وعالقته
بالدافعية لالجناز والتحصيل الدراسي وإجتاه الطلبة حنو الدراسة (شوشان عمار ،2015-2016 ،صفحة )125
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إن خالصة نتائج الدراسات السابقة املشار اليها يف إشكالية حبثنا احلايل تبني وبوضوح مدى أمهية الدراسات
العلمية يف جمال اإلجتاهات نظرا إيل أمهيته البالغة يف اجملال الرتبوي ،لذالك جاءت دراستنا لرتكز علي إجتاهات
تالميذ السنة الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية ،وعلي ضوء ما تقدم فقد سعت هته الدراسة ايل اإلجيابة
على التساؤالت التالية:
 ما طبيعة إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية بثانوية الصغري زقوين -الطيبات-؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغرياجلنس (ذكور ـ إناث) ؟
ـ-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغري
التخصص الدراسي(علوم – آداب ) ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغريالرياضة املفضلة ؟
 -2فرضيات الدراسة:

اإلجتاهات لدى تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية لثانوية الصغري زقوين -الطيبات – إجيابية.توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغري اجلنس(ذكور ـ إناث).
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغريالتخصص الدراسي(علوم – آداب).
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغريالرياضة املفضلة .
 - 3أهـداف الدراسة :هتدف هده الدراسة إىل:
 التعرف على طبيعة إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية . التعرف على الفروق يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تبعا ملتغري اجلنس. التعرف على الفروق يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تبعا ملتغري التخصص الدراسي(علوم –آداب).
 التعرف على الفروق يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تبعا ملتغري الرياضة املفضلة. -4أهمية الدراسة :تكمن أمهية دراستنا هذه يف النقاط التالية:

 إظافة جديدة إيل الدراسات اليت تعاجل إجتاهات وميول التالميذ حنو ممارسة األنشطة الرياضية بنوعيها الفرديواجلماعي
 إثراء املكتبة اجلامعية هبذا النوع من املراجع كي تستفيد منه األسرة اجلامعية (أساتذة ـ باحثني ـ طلبة ) إثراء البحث العلمي مبثل هده املواضيع العلمية اليت تبحث يف جوانب شخصية الفرد املمارس لألنشطة الرياضيةبصفة عامة.
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 -5تحديد المصطلحات:

 1-5اإلتجاهات:

لغة  :اجته ،اجتاها ،قصد ،توجه ،اختذ وجهة له (امل عبد العزيز حممود ،1997 ،صفحة .)16
إصطالحا :هو ميل الفرد الذي ينحو بسلوكه جتاه عناصر البيئة اخلارجية قريبا منها أو بعيدا عنها متأثرا بذلك
باملعايري املوجبة أو السالبة اليت تفرضها هده البيئة (كنيوة ،2008/2007 ،صفحة .)08
فاإلجتاه هو تنظيم مستمر للعمليات اإلنفعالية واإلدراكية واملعرفية إزاء بعض اجلوانب اجملال الذي يعيش
فيه الفرد(KRECH & CRUTCHFIELB, 2014, p. 256) .
 2-5األنشطة الرياضية  ":هي نشاط تربوي يعمل على تربية النشــأ تربية متزنة من النواحــي الوجــدانية
واإلجتــماعية والبدنيـة والعقلية عن طريق برامج وجماالت رياضية متعددة حتت إشراف قيادة متخصصة تعمل على
حتقيق أهداف النشاط الرياضي مبا يساهم يف حتقيق األهداف العامة للرتبية العامة للرتبية البدنية يف مراحل التعليم
العام"(ابراهيم حممد سالمة ،1980 ،صفحة .)129
أما إجرائيا  :فهي النشاطات اليت ميارسها تالميذ الثالثة ثانوي خالل درس الرتبية البدنية والرياضية بثانوية الصغري
زقوين بالطيبات ،للموسم الدراسي  2021 / 2020وهي عبارة عن رياضات فردية (كالسرعة والوثب الطويل
ودفع اجللة) وأخرى مجاعية (ككرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة) متارس من كال اجلنسني (ذكور وإناث) واليت
تساعد يف حتقيق السلوك النفسي كاإلجتاهات.
 -6طريقة وأدوات الدراسة:

1ـ منهج البحث :متاشيا مع طبيعة الدراسة احلالية فقد اعتمدنا على املنهج الوصفي.
2ـ حدود البحث:

 1.2الحدود المكانية :أجريت الدراسة يف بثانوية الصغري زقوين -الطيبات -والية تقرت.

 2.2الحدود البشرية :أجريت الدراسة على تالميذ السنة الثالثة ثانوي بثانوية الصغري زقوين – الطيبات -والية

تقرت والبالغ عددهم 107تلميذا.
 3.2الحدود الزمنية :أجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة من 07جانفي  2021إىل غاية 31مارس .2021

.3عينة الدراسة :اشتملت عينة الدراسة على( )107تلميذا ،مت اختيارهم بطريقة طبقية وهذا بنسبة % 50
واجلدول رقم( )01يوضح خصائص عينة الدراسة حسب املتغريات املستقلة:
الجدول رقم ( )01يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس والتخصص الدراسي والرياضة المفضلة.
اجلنس
أفراد العينة

دكور
53

اجملموع

107

التخصص الدراسي
إناث
54

الرياضة املفضلة

علوم

أداب

رياضة فردية

40

67

16

107
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4ـ أدوات جمع البيانات:
ـ وصف أداة الدراسة :من أجل احلصول على معلومات وبيانات متعلقة باجتاهات التالميد نحو ممارسة االنشطة

الرياضية قام الباحثان باالعتماد على مقياس جريالد كينون ( Gerald Kenyon )1968وأعد صورته
إىل العربية حممد حسن عالوي والذي يقيس سلوك اإلجتاهات حنو النشاط الرياضي ،ويتكون املقياس من()54
عبارة موجبة وأخرى سالبة ،مقسمة إىل( )06أبعاد ،وأمام كل فقرة مخسة مستويات لإلجابة هي(أوافق بدرجة

كبيرة  ،أوافق ،لم أكون رأي بعد  ،أعارض ،أعارض بدرجة كبيرة) (حممد حسن عالوي ،1998 ،صفحة
.)444
5ـ الخصائص السيكومترية لشبكة المالحظة:

 الدراسة اإلستطالعية :تكمن أمهية الدراسة اإلستطالعية يف حماولتنا للتأكد من اخلصائص السيكومرتية ألدواتالدراسة ،والوقوف على ثبات وصدق األدوات ،حيث تتكون عينة الدراسة من  39تلميذ ممن تنطبق عليهم
املواصفات وشروط أفراد العينة األساسية.
ـ الصدق:قمنا حبساب الصدق التمييزي بطريقة صدق املقارنة الطرفية وكانت النتائج موضحة يف اجلداول التالية:
جدول رقم ( )02يمثل صدق مقياس اإلتجاهات نحو ممارسة األنشطة الرياضية.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.06
0.28

الفئة

عدد األفراد

الدنيا

10

3.15

العليا

10

3.99

درجة الحرية مستوى الداللة
18

دالة عند 0.05

من خالل نتائج اجلدولني ()01و ( )02اتضح أن معامالت اإلرتباط الناجتة (معامالت الثبات) بطريقة
اإلتساق الداخلي وبطريقة التجزئة النصفية دالة إحصائيا عند مستوى  0,01مما يشري إىل أن أداة الدراسة متتاز
بدرجة عالية من الثبات.
من خالل نتائج اجلدول رقم( )02نالحظ إختالف بني قيمة املتوسط احلسايب للفئة الدنيا ()3.15
واملتوسط احلسايب للفئة العليا ( )3.99وبالتايل فإن أداة الدراسة متتاز بدرجة عالية من الصدق التمييزي .
ـ الثبات :مت حساب الثبات عن طريق تطبيق معادلة ألفا كرونباخ وكانت النتائج موضحة يف اجلدول:
الجدول رقم ( )03يمثل معامل ثبات األداة بطريقة اإلتساق الداخلي
أداة الدراسة
اإلتجاهات نحو النشاط
البدني

العبارات

معامل ألفا كرونباخ

54

0.81

كما مت حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج موضحة يف اجلدول:
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الجدول رقم ( )04يمثل معامل ثبات األداة بطريقة التجزئة النصفية
معامل اإلرتباط بني معامل اإلرتباط سبريمان وبروان
بعد التصحيح
جزئي اإلستمارة

املقياس
اإلتجاهات نحو النشاط

0.84

0.73

مستوى الداللة
0.05

البدني سبق أن أداة الدراسة تتمتع بقدر كبري من الصدق والثبات.
يتضح مما
6ـ أساليب المعالجة اإلحصائية:
 التكرار والنسبة املئوية املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري إختبار "ت" أسلوب التحليل التباين األحادي -7النتائج ومناقشتها :

عرض وتحليل ومناقشة الفرضية العامة:إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو ممارسة األنشطة الرياضية بثانوية الصغير زقوني-الطيبات -إيجابية .
مت معاجلة البيانات حبساب اختبار "ت" بني املتوسط احلسايب الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وإستخراج داللتها
اإلحصائية فكانت النتائج موضحة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)05يمثل قيم المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي للعينة وقيمة "ت" وداللتها
اإلحصائية.

املتغري

املتوسط الفرضي

املتوسط احلسايب

قيمة (ت)

مستوى الداللة

القرار

النشاط البدين كخربة
اجتماعية

3

3.08

1.77

0.08

غري دال

النشاط البدين للصحة
واللياقة

3

3.43

11.57

0.00

دال

النشاط البدين كخربة توتر
وخماطرة

3

2.64

6.88

0.00

دال

النشاط البدين لتخفيض
التوتر

3

3.40

10.00

0.00

دال

النشاط البدين كخربة مجالية

3

3.73

10.58

0.00

دال

النشاط البدين كخربة للتفوق
الرياضي

3

2.83

3.85

0.00

دال

المقياس ككل

3

3.49

15.67

0.00

دال

يتبني من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب لعينة الدراسة يف األداة ككل أكرب من قيمة املتوسط احلسايب
الفرضي  ،يف حني بلغت قيمة (ت) ( )15.67وهي دالة عند مستوى داللة  ،0.05أي توجد فروق ذات داللة
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إحصائية ولصاحل املتوسط احلسايب لعينة الدراسة ،وعليه ميكن القول أن درجة إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو
ممارسة األنشطة الرياضية بثانوية الصغير زقوني مرتفعة (إيجابية) ،كما أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني املتوسط احلسايب لعينة الدراسة و املتوسط احلسايب الفرضي يف
إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو ممارسة االنشطة الرياضية يف أغلبية أبعاد األداة.

بينت نتائج اجلدول رقم ( )05أن درجة إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية جاءت
بدرجة مرتفعة ،وجاءت أبعاد األداة كلها يف الدرجة املرتفعة أيضا ماعدا يف بعدين إثنني حيث جاءت درجة
اإلجتاهات فيها منخفضة حيث جاءت درجة اإلجتاهات يف بعد النشاط البدين كخربة توتر وخماطرة مبتوسط حسايب
( )2.64وهو دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.05لصاحل املتوسط احلسايب الفرضي وجاءت درجة اإلجتاهات
يف بعد النش ـ ـ ـ ـ ــاط البدين كخربة للتفـ ـ ـ ـ ـ ــوق الرياضي مبتوسط حسـ ـ ـ ـ ـ ــايب ( )2.83وهي دالة إحصائيـ ـ ـ ـ ـ ــا عند مستوى
الداللة ( )0.05لصاحل املتوسط احلسايب الفرضي.
أما باقي األبعاد فقد كانت درجة اإلجتاهات فيها مرتفعة (إجيابية) لصاحل املتوسط احلسايب لعينة الدراسة
حيث جاء يف الرتتيب األول بعد النشاط الرياضي كخربة مجالية مبتوسط حسايب ( )3.73ويف الرتتيب الثاين بعد
الصحة واللياقة مبتوسط حسايب ( )3.43يف حني جاء يف الرتتيب الثالث بعد ختفيض التوتر مبتوسط حسايب
( )3.40وجاء يف الرتتيب الرابع بعد الرياضة كخربة إجتماعية مبتوسط حسايب ( )3.08وهي كلها درجات مرتفعة
(إجيابية) عند مستوى الداللة  0.05لصاحل املتوسط احلسايب لعينة الدراسة ويعزو الطالب الباحث هذه النتائج أن
بعد النشـ ـ ــاط الرياضي كخبـرة مجاليـة أحتل املرتبـ ــة األوىل كونه جماال مهمــا خالل ممارس ــة األنشطة الرياضي ــة وهو
دليل على أن معظم التالميذ يشعرون بالسعادة عند تأدية احلركات الرياضية كما أنه دليل على األمهية البالغة اليت
يوليها التالميذ يف مجال حركاهتم ،بينما أحتل النشاط البدين للصحة واللياقة املرتبة الثانية باعتباره جمال يهتم بالقيمة
الصحية للرياضة كما يهتم أيضا مبمارسة التمارين البدنية إلكتساب صحة جيدة وسليمة ،يف حني أحتل النشاط
البدين خلفض التوتر املرتبة الثالثة كونه سبيال جيدا إلزالة التوترات والضغوطات النفسية الكبرية واملساعدة على
اإلسرتخاء من متاعب ومشاكل احلياة اليومية من خالل ممارسة األنشطة الرياضية ،يف حني أحتل بعد النشاط
البدين كخربة إجتماعية املرتبة الرابعة بإعتباره جماال أساسيا يف اإلتصال اإلجتماعي بني التالميذ من خالل إبرام
عالقات تعاون تساعد يف تسهيل اإلتصال فيما بينهم وهذا من خالل ممارسة األنشطة الرياضية اليت تتسم باألداء
اجلماعي ،يف حني أحتل بعد النشاط البدين كخربة للتفوق الرياضي املرتبة اخلامسة كما أحتل بعد النشاط البدين
كخربة توتر وخماطرة كونه يهتم باألنشطة الرياضية ذات اخلطورة الكبرية واليت تتطلب اجلرأة واملغامرة والسيطرة على
املواقف اخلطرة ،واملالحظ هو حصول احملاور مجيعها على قيم مرتفعة وتباينها الطفيف يف الرتتيب وهذا ما تدل
عليه قيم املتوسطات احلسابية املتقاربة ،ويعد هذا مؤشر على اإلجتاهات اإلجيابية واملرتفعة لتالميذ الثالثة ثانوي حنو
ممارسة األنشطة الرياضية ،وهذا ما أكدته دراسة يعقوب العيد( )2012اليت أظهرت نتائجها أن اإلجتاهات النفسية
للتالميذ حنو النشاط الرياضي كانت إجيابية ،وأتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة يوسف حرشاوي ()2004
واليت أظهرت نتائجها أن طلبة املرحلة الثانوية مبختلف مناطقهم يف الساحل أو اهلضاب أو الصحراء ميتلكون
إجتاهات إجيابية حنو النشاط الرياضي.
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وأتفقت نتائج الدراسة كذلك مع نتائج دراسة أمحد صاحل قراعة ( )1989واليت أظهرت نتائجها أن
إجتاهات تالميذ املرحلة الثانوية بنني بإدارات أسيوط كانت إجيابية ،وأتفقت نتائج الدراسة كذلك مع نتائج دراسة
عزيزة حممود أمحد سامل ( )1977واليت أظهرت نتائجها أن اإلجتاهات النفسية لطالبات املرحلة الثانوية حنو
األنشطة الرياضية إجيابية.
 عرض وتحليل ومناقشة الفرضية األولى:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في درجة إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو

ممارسة األنشطة الرياضية تعزى لمتغير الجنس.

إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام اختبار "ت" لعينتني مستقلتني ،والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)06يوضح نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجة إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو
ممارسة األنشطة الرياضية تبعا لمتغير الجنس.

البعد
النشاط البدين
كخربة إجتماعية

اجلنس

العدد

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

ذكر

53

3.12

0.44

أنثى

54

3.03

0.48

ذكر

53

3.41

0.42

أنثى

54

3.45

0.35

ذكر

53

2,61

0,53

أنثى

54

2,66

0,55

ذكر

53

3,42

0,40

أنثى

54

3,38

0,42

ذكر

53

3,74

0,71

أنثى

54

3,72

0,72

النشاط البدين
كخربة للتفوق
الرياضي

ذكر

53

2,87

0,44

أنثى

54

2,80

0,42

املقياس ككل

ذكر

53

3,50

0,32

أنثى

54

3,48

0,32

النشاط البدين
للصحة واللياقة
النشاط البدين
كخربة توتر
وخماطرة
النشاط البدين
لتخفيض التوتر
النشاط البدين
كخربة مجالية

قيمة (ت)
احملسوبة
0.96
0.42
0.40

0.51
0,09
0,85

0,33

قيمة (ت)
اجلدولية
1.64
1.64
1.64

1.64
1.64
1.64

1.64

درجة
احلرية

مستوى
الداللة

105

0.34
غري دال

105

0.67
غري دال

105

0.68
غري دال

105

0.61
غري دال

105

0,92
غري دال

105

0,39
غري دال

105

0,73
غري دال

يتبني من اجلدول أعاله أن قيمة (ت) احملسوبة قد بلغت ( )0.33وهي أقل من قيمة (ت) اجلدولية البالغة
( )1.64عند درجة حرية ( )105ومستوى داللة ( ،)0.05وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
الذكور واإلناث في درجة اتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو ممارسة األنشطة الرياضية ،ومل تظهر النتائج
وجود فروق بني الذكور و اإلناث يف كل أبعاد املقياس ،وبالتايل نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بني اجلنسني يف درجة إجتاهات التالميذ حنو ممارسة األنشطة الرياضية.
- 699 -

اتجاهات تالميذالثالثة ثانوي نحو ممارسة ألانشطة الرياضية بثانويةالصغير زقوني-الطيبات-والية تقرت

أشارت نتائج اجلدول رقم ( )06أنه ال توجد فروق عند مستوى داللة ( )0.05يف درجة إجتاهات تالميذ
الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغري اجلنس ،ومبا أن قيمة (ت) يف بعد النشــاط البــدين كخبــرة
إجتماعي ـ ـ ـ ـ ــة هي ( )0.96وهي غري دالة عند مستوى داللة ( )0.05أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بني إجتاهات الذكور و إجتاهات اإلناث حنو النشاط البدين و الرياضي كخبـرة إجتماعية وهو دليل على الوعي بني
اجلنسني من حيث إدراك أن الرياضة تساعد على التعاون وضرورة ممارستها بصورة مجاعية ،أما يف بعد النشاط
البدين للصحة واللياقة فكانت قيمة (ت)هي ( )0.42وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( )0.05وبالتايل نقر
بأنه ال توحد فروق جوهرية بني إجتاهات الذكور وإجتاهات اإلناث حنو النشاط البدين للصحة واللياقة مما يدل على
وعي اجلنسني بالدور الصحي يف ممارسة النشاط الرياضي ،وجاءت قيمة (ت) يف بعد النشاط البدين كخربة توتر
وخماطرة تساوي ( )0.40وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( )0.05وبالتايل نقر بأنه ال توجد فروق دالة بني
إجتاهات الذكور وإجتاهات اإلناث حنو النشاط الرياضي كخربة توتر وخماطرة وهو ما فسره الباحثون بأنه ليس هناك
فرق جوه ــري يبــرز جنس عن آخر يف نظ ـرته للممارسة الرياضيـ ـ ــة اليت تعتمــد على مترينـ ـ ــات اليت تعتم ــد على
املخاط ــرة و املغامرة والسيطـرة على املواق ــف اخلطـ ــرة ،كما أوضحت النتائج إىل عدم وجـ ــود فروق دالة إحصائيــا يف
إجتاهات التالميذ حنو ممارسة النشاط البدين لتخفيض التوتر حيث كانت قيمة (ت) تساوي ( )0.51وهي غري
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05وهو ما يبني الوعي الكبري للجنسني بضرورة املمارسة للنشاط البدين
للهروب عن الضغوطات النفسية النامجة عن الدراسة أو املشاغل اليومية ،كما أتضح من اجلدول بأنه ال يوجد فرق
واضح ومؤثر يف إجتاهات الذكور وإجتاهات اإلناث حنو ممارسة األنشطة الرياضية كخربة مجالية حيث جاءت قيمة
(ت) تساوي ( )0.09وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05وهو ما يفسر وعي التالميذ ذكور
و إناث باألداء اجلمايل للتمرينات البدنية و إخراجها يف تناسق وتناغم جيد وهو ما يشعرهم بالسعادة واإلنشراح
النفسي ،كما تبني من اجلدول بأنه ال توجد فروق دالة يف إجتاهات الذكور وإجتاهات اإلناث يف ممارسة النشاط
الرياضي للتفوق الرياضى حيث جاءت قيمة (ت) تساوي ( )0.85وهي غري دالة عند مستوى داللة ()0.05
وهو ما فسره الباحثون اىل النظرة العامة للتالميذ حنو ممارسة األنشطة الرياضية هبدف التدريب الرياضي املنتظم
ولفرتات طويلة من أجل منافسة رياضيني ذو مستوى عال من اللياقة أو الذين يشاركون يف النوادي الرياضية والفرق
الرياضية القومية.
واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة هاردن ( ) Hardin،1991واليت أظهرت نتائجها إىل عدم
وجود فروق دالة احصائيا يف إجتاهات التالميذ حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغري اجلنس ذات داللة إحصـ ــائية
يف إجتاهات التالميذ حنو ممارسة االنشطة الرياضية تعزى ملتغري اجلنس ،واتفقت نتائج الدراسة كذلك مع نتائج
دراس ـ ــة ماكلوك ( )1984واليت أظهـ ـ ــرت نتائج ـ ــها أنه ال توجد ف ـ ـ ـ ـ ــروق يف اإلجتاهات حنو النشاط الرياضي وفقا
ملتغري اجلنس،وكذالك اتفقت مع دراسة إبراهيم ( )2013والىت اظهرت نتائجها ايل وجود اجتاهات إجيابية للطلبة
حنو ممارسة النشاط البدين،ودراسة رحيم ( )2006والىت اظهرت نتائجها ايل وجود اجتاهات اجيابية للطلبة حنو
النشاط البدين.
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وأختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة زايد ( )1973والذي توصل إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف بعض أبعاد مقياس اإلجتاهات حنو النشاط الرياضي تبعا ملتغري اجلنس ،كما أختلفت نتائج الدراسة كذلك مع
نتائج دراسة زومينج ( (Xuming, 1992اليت أشارت نتائجها أنه توجد فروق يف اإلجتاهات حنو النشاط
الرياضي وفقا ملتغري اجلنس وذلك لصاحل اإلناث ،وكذلك أختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة ليوسف حرشاوي
( )2004حيث أظهرت نتائجها إىل وجود فروق يف اإلجتاهات النفسية للتالميذ حنو ممارسة النشاط الرياضي تبعا
ملتغري اجلنس،وأختلفت نتائجها مع نتائج دراسة جنيب عبابسة ()2015بأنه توجد فروق ذات داللة احصائيا بني
اجلنسني يف ابعاد االجتاهات.
واختلفت كذلك مع دراسة شوشان عمار()2019والذي توصل ايل وجود فروق بني الذكور واإليناث يف
كل من ممارسة األنشطة الطالبية يف حتصيلهم الدراسي ويف دافعيتهم حنو اإلجناز ويف اجتاهم حنو الدراسة.
عرض وتحليل مناقشة الفرضية الثانية:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في درجة إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو

ممارسة األنشطة الرياضية تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام حتليل التبــاين األحــادي (ت) وذلك من أجــل معــرفة مدى وج ــود فروقات يف
إجابات أفراد العينة تبعا ملتغري التخصص الدراسي ،وكانت النتائج ممثلة يف اجلدول التايل:
جدول رقم( : )07يوضح قيمة (ت) لحساب الفروق في إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو ممارسة
األنشطة الرياضية تبعا لمتغير التخصص الدراسي.

البعد

التخصص
الدراسي

العدد

املتوسط احلسايب

اإلحنراف
املعياري

قيمة (ت)

درجة
احلرية

مستوى الداللة

النشاط البدين
كخربة إجتماعية

آداب

40

3,09

0,53

0.18

105

علوم

67

3,07

0,42

0.85
غري دال

آداب

40

3,42

0,40

105

علوم

67

3,44

0,38

0.82
غري دال

آداب

40

2,57

0,59

105

علوم

67

2,68

0,50

0.32
غري دال

آداب

40

3,35

0,45

105

علوم

67

3,42

0,38

0.39
غري دال

آداب

40

3,78

0,74

105

علوم

67

3,70

0,70

0.56
غري دال

النشاط البدين
كخربة للتفوق
الرياضي

آداب

40

2,77

0,45

105

علوم

67

2,87

0,42

0.25
غري دال

املقياس ككل

آداب

40

3,46

0,37

105

علوم

67

3,50

0,29

0.58
غري دال

النشاط البدين
للصحة واللياقة
النشاط البدين
كخربة توتر
وخماطرة
النشاط البدين
لتخفيض التوتر
النشاط البدين
كخربة مجالية
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0.22
1.00

0.86
0.58
1.13
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تشري النتائج الواردة يف اجلدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستـ ـ ــوى داللة ()0.05
بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة املتعلقة يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية
تبعا للتخصص الدراسي ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )0.55وهي قيمة غري دالة عند مستوى داللة (،)0.05
وبالتايل نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التخصصات الدراسية يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي
حنو ممارسة األنشطة الرياضية.
بينت املعاجلة اإلحصائية لنتائج الفرضية الثانية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة إجتاهات
تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضيـ ــة تع ــزى ملتغي ـ ــر للتخصص الدراسي ،أي أن التخصص الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال يع ـ ـ ـ ــد من العوامل املؤثرة يف حتديد درجة إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية ،ولقد اتضح
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مل تظهر فروق بني التخصصات الدراسية يف كل أبعاد املقياس ،ويفسر الباحثون هذه النتيجة أن التالميذ
ميتلكون نفس اإلجتاهات وامليول يف نظرهتم للنشاط الرياضي كالشعور بالسعادة عند املمارسة اجلماعية للرياضة
والوعي التام إلكتساب صحة سليمة و اإلبتعاد عن التوتر النفسي الناجم عن الضغوطات الدراسية إظافة إىل
األمهية البالغة اليت يولوهنا جلمال حركاهتم خالل أداء أي نشاط أو حركة رياضية و القدرة على التعاون والعمل
بروح الفريق الواحد بغض النظـ ـ ــر عن ختصصـ ـ ــاهتم الدراسي ــة ،ويفس ـ ــر ذلك أيضا إىل أن التالميــذ يف مجيع
التخصصات خيضعـ ـ ــون إىل نفس الظروف التعليمية من حيث أسلوب وطريقة التدريس ومعاملة األستاذ خالل
دروس الرتبية البدنية والرياضية.
وأتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة هاردن( )1991حيث أظهرت نتائجها إىل عدم وجود فروق يف
اإلجتاهات حنو النشاط الرياضي بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري الكليات اليت يدرسون هبا ،وكذلك أتفقت
نتائج الدراسة مع نتائج دراسة هبجت أبو طامع ( )2005اليت أظهرت نتائجها إىل عدم وجود فروق يف ذات
داللـة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05=αيف إجتاهات الطلبة حنـو النـشاط الرياضـي تعـزى ملتغري التخصص
الدراسي ،واتفقت مع دراسة جنيب عبابسة( )2015ايل عدم وجود فروق دالة حسب املستوي الدراسي ،ومل جند
دراسات أختلفت مع دراستنا من حيـث النتائج فيما تعلق بوجود ف ـ ـ ــروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ
الثالثة ثانوي حنو األنشطة الرياضية تعزى ملتغري التخصص الدراسي يف حدود حبثنا.

-عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في درجة إتجاهات تالميذ الثالثة ثانوي نحو
ممارسة األنشطة الرياضية تعزى لمتغير الرياضة المفضلة.
إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام حتليل التباين األحادي (ت) وذلك من أجل معرفة مدى وجود فروقات يف
إجابات أفراد العينة تبعا ملتغري الرياضة املفضلة ،وكانت النتائج ممثلة يف اجلدول التايل:
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جدول رقم( :)08يوضح قيمة (ت) لحساب الفروق في إتجاهات التالميذ نحو ممارسة األنشطة
الرياضية تبعا لمتغير الرياضة المفضلة.

البعد

الرياضة
املفضلة

العدد

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

قيمة (ت)

درجة احلرية

مستوى
الداللة

النشاط البدين
كخربة إجتماعية

فردية

16

27,56

4,33

0.15

105

مجاعية

91

27,74

4,20

0.87
غري دال

فردية

16

41,56

4,53

105

مجاعية

91

41,17

4,72

0.75
غري دال

فردية

16

27,31

5,44

105

مجاعية

91

26,24

5,41

0.47
غري دال

فردية

16

34,31

3,62

105

مجاعية

91

33,96

4,25

0.73
غري دال

فردية

16

32,87

5,97

105

مجاعية

91

33,72

6,55

0.61
غري دال

النشاط البدين
كخربة للتفوق
الرياضي

فردية

16

27,25

3,85

105

مجاعية

91

25,24

3,86

0.06
غري دال

املقياس ككل

فردية

16

3,53

0,32

105

مجاعية

91

3,48

0,32

0.56
غري دال

النشاط البدين
للصحة واللياقة
النشاط البدين
كخربة توتر
وخماطرة
النشاط البدين
لتخفيض التوتر
النشاط البدين
كخربة مجالية

0.31
0.72

0.34
0.51
1.92

0.58

تشري النتائج الواردة يف اجلدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة املتعلقة يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية
تبعا للرياضة املفضلة ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )0.58وهي قيمة غري دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05وبالتايل
نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الرياضات املفضلة يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة
األنشطة الرياضية.
بينت املعاجلة اإلحصائية لنتائج الفرضية الثالثة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة إجتاهات
تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارس ـ ــة األنشطة الرياضيـ ــة تعزى ملتغري الرياضة املفضلة ،أي أن الرياضــة املفضلـة ال تعـ ـ ــد
من العوامل املؤثرة يف حتديد درجة إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية ،ولقد اتضح أنه مل
تظهر فروق يف إجتاهات التالميذ يف كل أبعاد املقياس تعزى للرياضة املفضلة ،ويفسر الباحثون هذه النتيجة أن
التالميذ ميتلكون نفس امليوالت يف نظرهتم للنشاط الرياضي كالشعور بالسعادة عند املمارسة اجلماعية للرياضة
والوعي التام إلكتساب صحة سليمة واإلبتعاد عن التوتر النفسي الناجم عن الضغوطات الدراسية إظافة إىل األمهية
البالغة اليت يولوهنا جلمال حركاهتم خالل أداء أي حركة رياضية و القدرة على التعاون والعمل كمجموعة متضامنة
بغض النظر عن الرياضة احملبذة لديهم ويفسر ذلك أيضا إىل أن التالميذ يف مجيع التخصصات ومبختلف إجتاهاهتم
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لنوع الرياضة اليت يفضلوهنا خيضعون إىل نفس الظروف التعليمية من حيث أسلوب وطريقة التدريس ومعاملة األستاذ
خالل دروس الرتبية البدنية والرياضية.
كما أنه مل جند دراسات سابقة تناولت الفروق يف إجتاهات تالميذ الثالثة ثانوي حنو ممارسة األنشطة
الرياضية تعزى ملتغري الرياضة املفضلة وذلك يف حدود حبثنا  ،وحىت إن وجدت فقد ركزت على متغريات أخرى
كمتغري اجلنس ومتغري التخصص الدراسي ...اخل لتأخذ دراستنا بذلك طابع اجلدة وهو ما سنضيفه للبحث العلمي
من خالهلا (الدراسة).
 -8اإلستنتاجات:
 أن اإلجتاهات لدى تالميذ الثالثة الثانوي من خالل ممارسة األنشطة الرياضية جاءت إجيابية .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة الثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغرياجلنس.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة الثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغريالتخصص الدراسي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجتاهات تالميذ الثالثة الثانوي حنو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى ملتغريالرياضة املفضلة.
 – 9اقتراحات :على ضوء النتائج املتوصل إليها يف الدراسة احلالية يقرتح الباحثان على القائمني يف هذا اجملال
ما يلي:
 ضرورة التنويع يف إستخدام أساليب التدريس احلديثة اليت هتتم بشخصية املتعلم وتكسبه القدرة على حتديدإجتاهاته حنو ممارسة األنشطة الرياضية واليت تساعده يف حياته اليومية.
 ضرورة اإلهتمام بالنشاطات البدنية والرياضية يف املؤسسات الرتبوية وإعطائها مكانتها البيداغوجية كباقي املوادالتعليمية األخرى باستعمال الوسائل التعليمية احلديثة واليت تساهم يف الرفع من اإلجتاه حنو النشاط الرياضي.
 تزويد املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم بنتائج الدراسة كي يتمكنوا من التعرف على أهم إجتاهات تالميذ الثانويةحنو األنشطة الرياضية .
 نأمل أن تكون نتائج دراستنا هذه مبثابة إنطالقة لدراسات أخرى أكثر تعمقا بالنسبة إلجتاهات التالميذ حنوممارسة األنشطة الرياضية وهذا بدراستها يف مراحل تعليمية أخرى وربطها مبتغريات أخرى
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