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قياس التغري يف مستوى االجتاهات حنو مماس ة النشاط الرياضي
بعد دسا ة مساق اللياقة البدنية جبامعة النجاح الوطنية
محمود حسني األطرش
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ملخص
هدفت الدراسة إىل تعرف مستوى االجتاهات حنو النشاط الرياضي بعد دراسة مساق اللياقة البدنية جبامعة النجاح الوطنية ،وكذلك حتديد التغري
السنة الدراسية)،
األكادميي،
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁالتخصص
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ (اجلنس،
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ﻓﻲ اللياقة
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮمساق
ﻗﻴﺎﺱدراسة
االجتاهات حنو النشاط الرياضي بعد
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ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻕ
صمم الباحث استبياناً لقياس مستوى االجتاهات مع إجراء
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ وقد
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔالدراسة،
ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔمن جمتمع
ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ% 3.
ومثلت 33
وتكونت عينة الدراسة من ( )40طالباً وطالبة
(ت) لألزواج واختبار (ت) جملموعتني مستقلتني وحتليل التباين األحادي
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاختبار
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :السايكمرتية هلا ،واستخدمﺩﺭﺍﺳﺎﺕ -
ﺣﺴﻦ حنو ممارسة األنشطة الرياضية بعد دراستهم املساق كانت متوسطة أو
اللياقة البدنية
ﻣﺤﻤﻮﺩمساق
اجتاهات طلبة
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ:أظهرت النتائج أن
ﺍﻟﻤؤﻟﻒ البيانات ،و
من اجل حتليل
ﺣﺴﻨﻲ
ﺍﻷﻃﺮﺵ،
حمايدة ،باإلضافة إىل ذلك ،مل يلحظ وجود فروق دالة إحصائيا وفقا ملتغريات (اجلنس ،واملستوى الدراسي ،والتخصص األكادميي) على اجتاهات طلبة
ﻣﺞ ,43ﻣﻠﺤﻖ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ/ﺍﻟﻌﺪﺩ:
مساق اللياقة البدنية حنو ممارسة األنشطة البدنية وذلك بعد دراستهم للمساق ،استنادا إىل النتائج أوصى الباحث بضرورة طرح اجلامعة ملساق اللياقة البدنية
ﻧﻌﻢ
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الكلمات الدالة :النشاط الرياضي ،اللياقة البدنية ،جبامعة النجاح الوطنية.
1415 - 1422
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ:
املقدمة
761894
:MD
عصر اإلنرتنت فرمبا يتساءل الكثري عما إذا كان هذا العصر نعمة أم نقمة على البشرية؟ فهناك وجهتا
نعيش اآلن يف مطلع القرن احلايل
ﺭﻗﻢحنن
ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ لإلنسان من وسائل الراحة والرفاهية واملتعة دون إجهاد .أما وجهة النظر الثانية ،فتشري على
بقدر ما وفرت
ومستندة على أدلة منطقية
األوىل نعمة
ﺑﺤﻮﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ:
نظر ،ﻧﻮﻉ
ACI,أضعفت لياقته ،مما أثرت على صحته ،حيث يؤكد (الرملي )1995 ،أن العصر احلديث
ونشاطه ،و
أسباب قلة حركة اإلنسان
أهنا نقمة ملا أحدثته من
EduSearch
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
عصر الال نشاط ،فالسيارة ،واملصعد ،والتلفاز ،والكمبيوتر ،وغريها من االخرتاعات ،إمنا هي وسائل اعتمد عليها اإلنسان يف منط حياته ،فأصبح يسوده
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  ،ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ:
الكسل واخلمول مما أثر على صحته وعافيته.
http://search.mandumah.com/Record/761894العافية خاصة يف ضوء قلة حركة األفراد نتيجة
ﺭﺍﺑﻂ:أن أغلب فئات اجملتمع ال ميارسون قدرا كافيًا من النشاط البدين لتحقيق الصحة املثالية و
و
الستخداماهتم للتقنيات اليت تقدمها االخرتاعات التكنولوجية احلديثة وتكفل هلم الراحة يف حياهتم العامة سواء يف جماالت العمل أو املنزل دون احلاجة
للحركة ).(Corbin, and Lindsey, 1996; Stensel, 2003
تشهد السنوات األخرية تزايد االهتمام من خمتلف العلماء واملختصني بالتأكيد على ممارسة األنشطة البدنية ،ليس هبدف املنافسة ،ولكن كنوع
من وسائل الوقاية والعالج من األمراض املرتبطة بقلة احلركة) (Hypokinetics diseasesوالتأثريات السلبية واألضرار النفسية الناجتة عن ضغوط
احلياة اليومية يف ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العامل مثل االكتئاب والتوتر وزيادة القلق (عالوي.)1998 ،
وللنشاط البدين فوائد كثرية الرتباطه اإلاجياي بعديد من اجملاالت احليوية كالذكاء والتحصيل والنضج االجتماعي والنمو البدين والصحة البدنية
والعقلية ،ويساعد على تقليل احتماالت اإلصابة بأمراض القلب ،ومرض السكري ،وآالم أسفل الظهر ،والسمنة ،باإلضافة إىل تنمية اجلوانب املعرفية
املتعلقة بالصحة والتغذية ،وتنمية االجتاهات اإلاجيابية حنو النشاط البدين.(Corbin, Lindsey, Welk, and Corbin, 2002) .
ففي جمال التحصيل العلمي فقد أثبت دراسة حسانني ( )1997وجود عالقة طردية بني الذكاء وأربعة عناصر للياقة البدنية هي التوافق والتوازن
والرشاقة والدقة ،ويف اجملال االجتماعي واإلنتاج فقد أشرا إبراهيم ( )2001أن اللياقة البدنية تساهم يف تطوير الفرد من الناحية االجتماعية الن التفاعل
االجتماعي عامل أساسي يصاحب منو الفرد ،وألن اللياقة البدنية تتيح للفرد اكتساب اخلبات االجتماعية اليت تساعد على تكوين شخصية الفرد ،كما أن
هناك ارتباطاً طردياً بني اللياقة واإلنتاج ،فقد لوحظ أن إصابات العمل تقع نتيجة التعب واإلجهاد .أما يف اجملال الصحي فقد أظهرت دراسة كالرك
( )1987أمهية النشاط البدين للصحة ملا له من أمهية حلماية اجلسم من األمراض والقدرة على القيام باإلعمال بصورة أفضل والعيش لفرتة أطول ومن هذا
املنطلق وضع كالرك تقسيما لكافة العوامل احلركية اليت متس حياة اإلنسان ،حيدد فيه أهم هذه األبعاد ،وهو اللياقة البدنية.
وقد أكد ( )Corbin, and Lindsey, 1996أن ممارسة األفرا د للنشاط البدين واالقتناع به يعتمد على تنمية االجتاهات والقيم واألمناط
السلوكية اإلاجيابية حنو النشاط البدين .وقد أشار ( )Andersen, 2005إىل أن االجتاهات اإلاجيابية حنو النشاط البدين تلعب دوراً مهماً يف تنشيط
الفرد حنو ممارسة األنشطة البدنية ،وتدفعه إىل االستمرار يف ممارس تها ،والعكس صحيح بالنسبة لالجتاهات السلبية .كما أكد أن اجتاهات الفرد هلا تأثري
قوي وفعال يف توجيه سلوكه ،فاالجتاهات تضفي على إدراك الفرد ونشاطاته معين ومغزى تساعده على ممارسة األنشطة البدنية برغبة وفاعلية.
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ملخص
هدفت الدراسة إىل تعرف مستوى االجتاهات حنو النشاط الرياضي بعد دراسة مساق اللياقة البدنية جبامعة النجاح الوطنية ،وكذلك حتديد التغري
يف مستوى االجتاهات حنو النشاط الرياضي بعد دراسة مساق اللياقة البدنية هبذه اجلامعة تبعاً ملتغريات (اجلنس ،التخصص األكادميي ،السنة الدراسية)،
وتكونت عينة الدراسة من ( )40طالباً وطالبة ومثلت  % 3.33من جمتمع الدراسة ،وقد صمم الباحث استبياناً لقياس مستوى االجتاهات مع إجراء
مجيع اخلصائص السايكمرتية هلا ،واستخدم املتوسطات والنسب املئوية واختبار (ت) لألزواج واختبار (ت) جملموعتني مستقلتني وحتليل التباين األحادي
من اجل حتليل البيانات ،وأظهرت النتائج أن اجتاهات طلبة مساق اللياقة البدنية حنو ممارسة األنشطة الرياضية بعد دراستهم املساق كانت متوسطة أو
حمايدة ،باإلضافة إىل ذلك ،مل يلحظ وجود فروق دالة إحصائيا وفقا ملتغريات (اجلنس ،واملستوى الدراسي ،والتخصص األكادميي) على اجتاهات طلبة
مساق اللياقة البدنية حنو ممارسة األنشطة البدنية وذلك بعد دراستهم للمساق ،استنادا إىل النتائج أوصى الباحث بضرورة طرح اجلامعة ملساق اللياقة البدنية
على اعتبار أهنا مساق إجباري.
الكلمات الدالة :النشاط الرياضي ،اللياقة البدنية ،جبامعة النجاح الوطنية.
املقدمة
حنن نعيش اآلن يف مطلع القرن احلايل عصر اإلنرتنت فرمبا يتساءل الكثري عما إذا كان هذا العصر نعمة أم نقمة على البشرية؟ فهناك وجهتا
نظر ،األوىل نعمة ومستندة على أدلة منطقية بقدر ما وفرت لإلنسان من وسائل الراحة والرفاهية واملتعة دون إجهاد .أما وجهة النظر الثانية ،فتشري على
أهنا نقمة ملا أحدثته من أسباب قلة حركة اإلنسان ونشاطه ،وأضعفت لياقته ،مما أثرت على صحته ،حيث يؤكد (الرملي )1995 ،أن العصر احلديث
عصر الال نشاط ،فالسيارة ،واملصعد ،والتلفاز ،والكمبيوتر ،وغريها من االخرتاعات ،إمنا هي وسائل اعتمد عليها اإلنسان يف منط حياته ،فأصبح يسوده
الكسل واخلمول مما أثر على صحته وعافيته.
وأن أغلب فئات اجملتمع ال ميارسون قدرا كافيًا من النشاط البدين لتحقيق الصحة املثالية والعافية خاصة يف ضوء قلة حركة األفراد نتيجة
الستخداماهتم للتقنيات اليت تقدمها االخرتاعات التكنولوجية احلديثة وتكفل هلم الراحة يف حياهتم العامة سواء يف جماالت العمل أو املنزل دون احلاجة
للحركة ).(Corbin, and Lindsey, 1996; Stensel, 2003
تشهد السنوات األخرية تزايد االهتمام من خمتلف العلماء واملختصني بالتأكيد على ممارسة األنشطة البدنية ،ليس هبدف املنافسة ،ولكن كنوع
من وسائل الوقاية والعالج من األمراض املرتبطة بقلة احلركة) (Hypokinetics diseasesوالتأثريات السلبية واألضرار النفسية الناجتة عن ضغوط
احلياة اليومية يف ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العامل مثل االكتئاب والتوتر وزيادة القلق (عالوي.)1998 ،
وللنشاط البدين فوائد كثرية الرتباطه اإلاجياي بعديد من اجملاالت احليوية كالذكاء والتحصيل والنضج االجتماعي والنمو البدين والصحة البدنية
والعقلية ،ويساعد على تقليل احتماالت اإلصابة بأمراض القلب ،ومرض السكري ،وآالم أسفل الظهر ،والسمنة ،باإلضافة إىل تنمية اجلوانب املعرفية
املتعلقة بالصحة والتغذية ،وتنمية االجتاهات اإلاجيابية حنو النشاط البدين.(Corbin, Lindsey, Welk, and Corbin, 2002) .
ففي جمال التحصيل العلمي فقد أثبت دراسة حسانني ( )1997وجود عالقة طردية بني الذكاء وأربعة عناصر للياقة البدنية هي التوافق والتوازن
والرشاقة والدقة ،ويف اجملال االجتماعي واإلنتاج فقد أشرا إبراهيم ( )2001أن اللياقة البدنية تساهم يف تطوير الفرد من الناحية االجتماعية الن التفاعل
االجتماعي عامل أساسي يصاحب منو الفرد ،وألن اللياقة البدنية تتيح للفرد اكتساب اخلبات االجتماعية اليت تساعد على تكوين شخصية الفرد ،كما أن
هناك ارتباطاً طردياً بني اللياقة واإلنتاج ،فقد لوحظ أن إصابات العمل تقع نتيجة التعب واإلجهاد .أما يف اجملال الصحي فقد أظهرت دراسة كالرك
( )1987أمهية النشاط البدين للصحة ملا له من أمهية حلماية اجلسم من األمراض والقدرة على القيام باإلعمال بصورة أفضل والعيش لفرتة أطول ومن هذا
املنطلق وضع كالرك تقسيما لكافة العوامل احلركية اليت متس حياة اإلنسان ،حيدد فيه أهم هذه األبعاد ،وهو اللياقة البدنية.
وقد أكد ( )Corbin, and Lindsey, 1996أن ممارسة األفرا د للنشاط البدين واالقتناع به يعتمد على تنمية االجتاهات والقيم واألمناط
السلوكية اإلاجيابية حنو النشاط البدين .وقد أشار ( )Andersen, 2005إىل أن االجتاهات اإلاجيابية حنو النشاط البدين تلعب دوراً مهماً يف تنشيط
الفرد حنو ممارسة األنشطة البدنية ،وتدفعه إىل االستمرار يف ممارس تها ،والعكس صحيح بالنسبة لالجتاهات السلبية .كما أكد أن اجتاهات الفرد هلا تأثري
قوي وفعال يف توجيه سلوكه ،فاالجتاهات تضفي على إدراك الفرد ونشاطاته معين ومغزى تساعده على ممارسة األنشطة البدنية برغبة وفاعلية.

(*) كلية العلوم الرتبوية وإعداد املعلمني ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني .تاريخ استالم البحث  ،2014/3/17وتاريخ قبوله .2014/11/13
©  2016عمادة البحث العلمي /اجلامعة األردنية .مجيع احلقوق حمفوظة.
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لذا فإن تنمية االجتاه اإلاجياي حنو النشاط البدين يعد ضرورة وخمرجاً تربويا واجتماعيا للتغلب على املشكالت الصحية والنفسية والسلوكية
واألخالقية املتعلقة بالتقدم التقين لدى األفراد عامة .حيث اجيب على املسؤولني يف الضفة الغربية االهتمام بتوفري اإلمكانات من أندية رياضية ومضامري
للمشي ملزاولة األنشطة البدنية.
وقد رأى عالوي ( )1994أن االجتاهات اإلاجيابية حنو النشاط الرياضي تلعب دوراً ًً ًً مهماً يف االرتفاع هبذا النوع من النشاط الذي ميارسه
الفرد.
وكذلك رأى فهيم ( )1991أن االجتاهات عندما تتكون لدى الفرد فإهنا تؤثر بطريقة ملحوظة يف مستقبلة حيث تعمل كأسباب للسلوك
ونواتج له أيضا.
يعمل املختصون بعلم النفس الرياضي وعلم االجتماعي الرياضي على الكشف عن العوامل اليت تؤدي إىل زيادة إقبال األفراد على ممارسة
النشاط الرياضي ضمن مستويات تؤدي إىل االرتقاء مبستوى الصحة البدنية والنفسية ،ويشري بعض الباحثني إىل أن برامج أنشطة اجلامعة تصمم لدعم
مشاركة الطالب يف النشاط الرياضي والكتساب الطالب اجتاهات لدعم إاجيابية حنو النشاط من شأهنا أن تسهم يف تبينهم أمناطاً حياتية نشطة وفعالة.
)(Adams and Brynteson, 1992; Brynteson and .Adams, 1993; slava, and (orbin, 1984
ولعله من أفضل مرتكزات التخطيط السليم هو معرفة االجتاهات اليت تدفعهم حنو مؤازرة النشاط الرياضي أو العزوف عنه (Ebbeck,
)Gibbons, and Loken- Dahle, 0002
وينظر إىل االجتاه باعتباره حالة مفرتضة من التهيؤ لالستجابة بطريقة تقوميية تؤيد أو تعارض موقفاً أو مثرياً ًً معيناً (عالوي.)1997 ،
وقد عرفه ألبورت بأنه حالة من التهيؤ العقلي والعصيب ،واليت تنظمها اخلبة السابقة ،حتدد بطريقة مباشرة أو ديناميكية الطريقة اليت يستجيب هلا
األفراد حنو األشياء واألوضاع املختلفة اليت يواجهوهنا.
تعرف اجتاهاهتم ودوافعهم حيال االشرتاك يف
ويشري الكثري من الباحثني إىل أنه من أفضل السبل لفهم سلوك األفراد فيما يتعلق يف الرياضة هو ّ
النشاط الرياضي )(Ebbeck, Gibbons, and Loken- Dahle, 2000
حيث إن االجتاهات اإلاجيابية حنو النشاط الرياضي حيدد مدى منط احلياة النشط الذي يعيشه األفراد ).(Forry, 1996
وبالتايل ،فإنه إذا كان لدى الفرد اجتاهات إاجيابية حنو اللياقة البدنية فإن السلوك الذي يقوم به يعكس هذه االجتاهات .ومبراجعة سريعة لألدب
النفسي والرتبوي فإن من بني أهم األسباب ملمارس ة طالب اجلامعات لألنشطة الرياضية الرتوحيية هو احلصول على الصحة مبستوى مناسب من اللياقة
البدنية.
لقد كان موضوع االجتاهات حنو النشاط الرياضي وما زال يستأثر اهتمام من الباحثني ،حيث يزخر األدب النفسي والرتبوي مبئات الدراسات
اليت أجريت يف بيئات خمتلفة وتناولت فئات عمرية مناسبة ،وسنكتفي فيما يلي بعرض مناذج خمتارة من الدراسات وخاصة اليت تناولت بيئة طالب
وطالبات اجلامعات.
قام رمزي ( )2010بدراسة هدفت إىل التعرف على اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو ممارسة األنشطة الرياضية يف مدراس حمافظات قطاع غزة،
وكذلك معرفة الفروق يف تلك االجتاهات تبعاً ملتغري اجلنس ،وجلمع البيانات الدراسة وحتقيق أهدافها ،مت استخدام مقياس (كنيون) حيث قام باقتباسه
عالوي ( ،)1998ومن أهم النتائج اليت توصل إليها أن االجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو ممارسة األنشطة الرياضية يف مدراس حمافظات قطاع غزة كانت
إاجيابية بدرجة كبرية جداً.
وقام رحيم ( )2006بدرا سة هدفت إىل التعرف إىل اجتاهات بعض طلبة جامعة السليمانية حنو النشاط الرياضي ،وكذلك على الفروق يف
اجتاهات الطلبة تبعاً ملتغري (اجلنس ،موقف األسرة ،مكان السكن ،املرحلة األساسية) ،ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث أن اجتاه عينة البحث
ملمارس ة األنشطة الرياضية لفرص الصحة والرتويح مل يشكل نسبة كبرية عند عينة البحث.
وقد تناولت دراسة ) (Twellman, Biggs, and Lantz, 2000أثر تدريس مساق الرتبية الصحية على تغيري اجتاهات طلبة
اجلامعة حنو ممارسة النشاط البدين .تكونت عينة الدراسة من ( ) 103من الطالب والطالبات .وجلمع البيانات قام الباحث باستخدام أداة قياس مت بناؤها
خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة.
وأشرات النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تغري اجتاهات طلبة اجلامعة حنو ممارسة النشاط والتدريب البدين ،كما أظهرت عدم وجود
فروق دالة إحصائيا يف تغيري اجتاهات الطلبة حنو النشاط البدين تعزى ملتغري اجلنس والسنة الدراسية.
أما بوصاحل ( )2003فقام بدراسة هدفت إىل التعرف على اجتاهات طالبات جامعة امللك فيصل يف اململكة العربية السعودية حنو أمهية ممارسة
النشاط البدين من خالل أبعاد رابعة هي :اجلانب البدين ،واالجتماعي ،والرتوحيي ،والنفسي.
ومت تصميم مقياس هلذا ومت توزيعه على عينة الدراسة البالغة ( )150طالبة يف جامعة امللك فيصل يف مدينة اإلحساء.
وأشارت النتائج إىل وجود اجتاهات إاجيابية لدي الطالبات حنو أمهية ممارسة النشاط البدين ،كما أظهرت النتائج وجود فروق يف اجتاهات
الطالبات حنو ممارسة النشاط البدين تعزى إىل املستوى الدراسي والتخصص األكادميي.
وقام كل من ( )Matthys and Lantz, 1998بدراسة هدفت إىل قياس التغيري يف مستوي االجتاهات حنو النشاط البدين بعد دراسة
مساق لألنشطة البدنية ،حيث مشلت عينة الدراسة ( )156من الطلبة املسجلني يف مقرر إجباري لألنشطة البدنية ملدة ( )8أسابيع .وقام الباحث جبمع
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البيانات باستخدام أداة قياس مت بناؤها خصيصاً لقياس هدف الدراسة .وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تغري اجتاهات أفراد عينة
الدراسة حنو النشاط البدين على كل اجملاالت بناءً لدراستهم ملساق األنشطة البدنية.
ويف دراسة قام هبا تشارلز )(Charles, 1996هبدف التعرف على أثر مشاركة طلبة اجلامعات يف األنشطة الرتوحيية داخل احلرم اجلامعي على
اجتاهاهتم حنو الرتبية الرياضية ،لتحقيق ذلك أُجريت الدراسة على عينة قوامها ( )112طالباً وطالبة من جامعة املسسيب وذلك بواقع ( )53طالباً و()59
طالبة طُبق عليهم مقياس كنيون لالجتاهات حنو الرتبية الرياضية خالل أول أسبوعني من الفصل الدراسي وآخر أسبوعني بعد اشرتاكهم يف األنشطة
الرتوحيية ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود حتسن يف االجتاهات حنو الرتبية الرياضية ،لكن مل يكن هذا التحسن داالً إحصائياً .
أهمية الدسا ة
تتضح أمهية هذه الدراسة فيما يلي:
 -1أن معرفة التغيري يف اجتاهات ورغبات وميول الطلبة حنو النشاط البدين ميكن أن يكشف عن استعداداهتم ملمارسة النشاط البدين يف املستقبل ،حيث
إنه مل هتتم أي دراسة على -حد علم الباحث -بتناول هذا اجلانب بالدراسة.
 -2تقوية حمتوى مساق اللياقة البدنية من قبل الطلبة ملعرفة النواحي اإلاجيابية لتعزيزها والنواحي السلبية للعمل على تالشيها.
 -3تفتح هذه الدراسة اجملال أمام املهتمني مبجال اللياقة البدنية إلجراء املزيد من الدراسات اليت ميكن أن تكون مكملة وداعمة للدراسة احلالية.
مشكلة الدسا ة
نظراً لكون الباحث مدرس هلذه املادة جبامعة النجاح الوطنية الحظ أقباع الطلبة على هذه املادة على أساس رفع املعدل ،وكانت نظرهتم للمادة
أهنا مادة ال تفيد يف حياتنا اليومية بل هي فقط مضيعة للوقت ،ونظرهتم السلبية للمادة حيث جاءت هذه الدراسة هبدف تقصي أثر تدريس مساق اللياقة
البدنية على اجتاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية حنو ممارس ة النشاط البدين ،كذلك معرفة أثر كل من اجلنس ،والتخصص األكادميي ،والسنة الدراسية،
ومستوي ممارس ة األنشطة البدنية على اجتاهات الطلبة .فمعرفة التغيري يف اجتاهات الطلبة حنو مساق اللياقة البدنية بصورة مسبقة يساعد يف زيادة فاعلية
املساق من جهة ،ويساعد يف حتسني مستواهم التعليمي من جهة أخري.
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 -1تعّرف قياس التغري يف مستوى االجتاهات حنو النشاط الرياضي بعد دراسة مساق اللياقة البدنية جبامعة النجاح الوطنية.
تعرف قياس التغري يف مستوى االجتاهات حنو النشاط الرياضي بعد دراسة مساق اللياقة البدنية جبامعة النجاح الوطنية تبعاً للمتغريات التالية (اجلنس،
ّ -2
التخصص األكادميي ،السنة الدراسية).
تساؤالت الدسا ة
تسعي هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات القياس القبلي (قبل دراسة املساق) والقياس البعدي (بعد دراسة املساق) يف اجتاهات الطلبة
حنو ممارسة النشاط البدين؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات القياس البعدي يف اجتاهات الطلبة حنو ممارسة النشاط الرياضي تعزى للمتغريات التالية (اجلنس،
التخصص األكادميي ،السنة الدراسية ،اخلبة السابقة يف ممارسة النشاط الرياضي)؟
جماالت الدسا ة
المجال المكاني :قاعات التدريس بكلية الرتبية الرياضية.
المجال البشري :الطلبة املسجلني ملساق اللياقة البدنية.
المجال الزماني :من العام اجلامعي 2013 -2012م.
مصطلحات البحث
 االتجاه :وهو امليل والدافع حنو ممارسة النشاط الرياضي. اللياقة البدنية :ممارسة النشاط الرياضي ألطول فرتة زمنية ممكنة مع تأخري الشعور بالتعب. الخبرة السابقة في النشاط البدني :يقصد به مستوي من اللياقة البدنية واحلركية نتيجة ملمارسة الفرد لألنشطة البدنية أو الرياضية خالل السنواتاملاضية.
إجراءات الدسا ة
منهج الدراسة
مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك ملالءمته ألغراض الدراسة احلالية.
مجتمع الدراسة
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تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة جامعة النجاح الوطنية املسجلني يف مساق اللياقة البدنية خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي
ّ
( )2012/2011والبالغ عددهم حوايل ( )120طالب وطالبة ،وقد كان عدد الطالب يف جمتمع الدراسة ( )65وهذا يش ّكل ما نسبته ( )%54من
حجم اجملتمع األصلي ،أما عدد الطالبات فقد كان يف ( ،)56وهذا يش ّكل ما نسبته ( ،)%46لذا ميكن القول أن التوزيع النسيب للجنس مل يكن
متكافئاً يف جمتمع الدراسة ،لذا من الواجب اختيار عينة عشوائية طبقية لتمثيل طبقات اجملتمع (الذكور ،واإلناث) يف ضوء التوزيعات النسبية.
عينة الدراسة
وتكونت عينة الدراسة من ( )40طالباً وطالبة ،وهذا يشكل ما نسبته ( )%30من حجم جمتمع الدراسي ،وهذا يشري إىل متثيل العينة للمجتمع
بدرجة جيدة ،وكان يف العينة ( )22طالباً و( )18طالبة ،وذلك يف الفصل الدراسي الثاين من العام  ،2012/2011واجلدول التايل يبني توزيع عينة
الدراسة حسب متغرياهتا املستقلة.
أداة الدراسة
مت بناء أداة الدراسة بعد االطالع على األدب الرتبوي املتعلق باللياقة البدنية والرتبية الرياضية ،والدراسات السابقة اخلاصة مبوضوع الدراسة مثل
وتكونت أداة الدراسة بصورة أولية من ( )41فقرة تستهدف قياس
دراسة كل من (( ،)Mack,2004بو صاحل( ،)2003 ،الطويلّ ،)2001 ،
اجتاهات طلبة جامعة النجاح املسجلني يف مساق اللياقة البدنية حنو ممارسة األنشطة البدنية ،وتوزعت فقرات األداة على أربعة جماالت ،هي :عالقة
النشاط البدين بالناحية الصحية ويشتمل على الفقرات ( ،)7-1وعالقة النشاط البدين بالناحية االجتماعية ويشتمل على الفقرات ( ،)16-8وعالقة
النشاط البدين بالناحية النفسية ،ويشتمل على الفقرات ( ،)25-17وعالقة النشاط البدين بالناحية األكادميية ،ويشتمل على الفقرات (.)41-26
الجدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة
النسبة المئوية%
العدد
المتغيرات المستقلة
ذكر
55
22
اجلنس
أنثى
45
18
األوىل
7.5
3
الثانية
40
16
السنة الدراسية
الثالثة
33
13
الرابعة
20
8
علمي
75
30
التخصص األكادميي
إنساين
25
10
اجملموع
100
40
وكانت الفقرات إاجيابية ماعدا الفقرات السلبية وهي:
).(41 ،38 ،35 ،34 ،33 ،32 ،28 ،27 ،25 ،22 ،18 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11
ومتت االستجابة للفقرات وفقاً لسلم ليكرت اخلماسي حيث كانت اقصى درجة لالستجابة ( )5موافق بشدة وأدىن درجة لالستجابة ()1
معارض بشدة.
صدق األداة وثباتها
أوالا :صدق المقياس
ويعب عنه بقدرة كل فقرة يف األداة على اإلسهام يف الدرجة الكلية ويعب عن ذلك إحصائياً مبعامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية
صدق البناءّ :
لألداة بغض النظر عن معىن هذا االرتباط وظيفياً (السيد.)1986 ،
ومت حساب صدق الفقرات من خالل تطبيق املقياس بصورته األولية اليت احتوت على ( )41فقرة على عينة استطالعية من الطلبة املسجلني يف
مساق اللياقة البدنية خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسة ( )2012/2011والبالغ عددهم ( )35طالباً وطالبة ،منهم ( )18طالب و()17
طالبة ،وأشار أمحد ( )1981إىل ضرورة استخدام حمك معامل ارتباط للفصل بني الفقرات اليت ستبقى يف األداة وتلك اليت اجيب أن حتذف ،ويتم

حتديد هذا احملك من قبل الباحث تبعاً ألهداف القياس أو املدى املرغوب لديه يف امتالك السمة بالنسبة للعينة ،أو النظر إىل داللة
معامالت االرتباط ،وللحصول على أكثر الفقرات صدقاً بنائياً مت النظر إىل داللة معامالت االرتباط للفصل بني الفقرات ،ويف ضوء
ذلك مت استبعاد ( )11فقرات لعدم داللتها اإلحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05 = αواستقرت األداة بعد ذلك على ( )30فقرة،
األمر الذي أدى إىل بقاء الفقرات ذات صدق البناء املرتفع.
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ثاني ا :ثبات المقياس
طريقة االتساق الداخلي ( :)Cronbach's Alphaبلغ معامل كرونباخ ألفا ( )0.82لألداة ككل ،وهذا معامل ثبات جيد،
يف حني بلغ معامل كرونباخ ألفا عند اجملال األول ( )0.81وعند اجملال الثاين ( ،)0.79وعند اجملال الثالث ( ،)0.77وعند اجملال الرابع
( ،)0.74وهذه معامالت ثبات مقبولة ومناسبة.
األ اليب اإلصحصا ية املستخدمة

-

النسب املئوية ،والتكرارات ،واملتوسطات احلسابية.
معامل االرتباط لبريسون حلساب ثبات األداة.
اختبار "ت" للعينات املرتبطة ( )Paired t- testوللعينات املستقلة (.)Groups t-test
اختبار  ANOVAلقياس الفرق بني اجتاهات الطلبة وفقا ملتغري اجلنس ،والسنة الدراسية ،والتخصص األكادميي ،واخلبة السابقة
يف النشاط البدين.
عرض النتا ج ومناقشتها
 .1النتائج المتعلقة بالتساؤل األول ،الذي ينص على:

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αبين متوسطات القياس القبلي (قبل دراسة
المساق) والقياس البعدي (بعد دراسة المساق) في اتجاهات الطلبة نحو ممارسة النشاط الرياضي"؟
لفحص هذه الفرضية قام الباحث حبساب املتوسط احلساي ،واالحنراف املعياري للدرجة الكلية لالستجابات ،وجملاالت األداء
على القياسني القبلي والبعدي ،كما مت استخدام اختبار (ت) للعينات املرتابطة ( )Paired Sample t-testللمقارنة بني القياسني،
واجلدول ( )2يبني هذه النتائج.
الجدول ( :)2نتائج اختبار ( )Paired Sample t-testلفحص داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي التجاهات طلبة
مساق اللياقة البدنية نحو ممارسة األنشطة البدنية عند الدرجة الكلية ومجاالت األداة
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
مستوى
درجات
قيمة ()t
االتجاهات نحو
القياس
القياس
الداللة
الحرية
المحسوبة
القياس القبلي
األنشطة البدنية القياس القبلي
البعدي
البعدي
اجملال األول
**0.000
39
-42.504
0.34
0.53
4.50
3.16
اجملال الثاين
**0.007
39
-2.866
0.64
0.68
3.86
2.97
اجملال الثالث
**0.004
39
-3.023
0.38
0.4
4.34
3.09
اجملال الرابع
**0.000
39
-6.574
0.35
0.49
3.87
2.93
الدرجة الكلية
**0.000
39
-12.052
0.22
0.55
4.08
3.08
** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01=α
يتضح من نتائج اجلدول السابق أن الفروقات بني القياسني القبلي والبعدي يف اجتاهات طلبة مساق اللياقة البدنية حنو
األنشطة البدنية عند الدرجة الكلية وجماالت األداة كانت ذات داللة إحصائية ،ولصاحل القياس البعدي أي بعد دراسة الطلبة للمساق
ذلك عند مستوى الداللة (.)0.01 = α
ويفسر الباحث ذلك أن املعلومات واملفاهيم واحلقائق اخلاصة بتأثري النشاط الرياضي على (الصحي ،االجتماعي ،النفسي،
العلمي) مل تكن موجودة عند الطلبة بالكم املناسب قبل دراسة املساق ،وبالتايل مما يدل أن املساق حيتوي على معلومات جديدة هامة
يف حياة الطلبة مثل التعرف على اإلصابات الرياضية وطرق عالجها ،وأمهية ممارس ة النشاط الرياضي يف التخلص من السمنة ،وكذلك
املكانة االجتماعية لدى ممارس النشاط الرياضي وفوائد النشاط الرياضي على الراحة النفسية وزيادة الثقة بالنفس.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (رمزي( ،)2010 ،رحيم( ،)2006 ،بوصاحل( ،)2003 ،عالوي،)1998 ،

)(Matthys and ،(Twellman, Biggs, and Lantz, 2000) .Lantz, 1998
 .2النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني ،والذي ينص على:
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"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αبين متوسطات القياس البعدي في اتجاهات
الطلبة نحو ممارسة النشاط البدني تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،التخصص األكاديمي ،السنة الدراسية)"؟
مت فحص هذه الفرضية للكشف عن تأثري املتغريات الدميغرافية على اجتاهات طلبة مساق اللياقة البدنية حنو ممارسة األنشطة
البدنية وذلك قبل دراستهم للمساق ،والختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين املتعدد  ،MANOVAوذلك لفحص
تأثري متغريات اجلنس واملستوى الدراسي والتخصص األكادميي على اجتاهات الطلبة حنو ممارس ة األنشطة البدنية عند الدرجة الكلية
وجماالت األداة ،واجلدول التايل يوضح النتائج اخلاصة بذلك.
الجدول ( :)4نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد  MANOVAالتجاهات طلبة مساق اللياقة البدنية
نحو ممارسة األنشطة البدنية على القياس القبلي تبعا لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي والتخصص األكاديمي
مصدر التباين مجموعات المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة (ف) مستوى الداللة
المجاالت
اجلنس
0.359
0.870
0.246
1
0.246
املستوى الدراسي
اجملال األول
0.357
1.121
0.317
3
0.950
التخصص األكادميي
0.503
0.461
0.130
1
0.130
اجلنس
0.743
0.110
0.049
1
0.049
املستوى الدراسي
اجملال الثاين
0.396
1.025
0.458
3
1.373
التخصص األكادميي
0.153
2.157
0.963
1
0.963
اجلنس
0.392
0.754
0.112
1
0.112
املستوى الدراسي
اجملال الثالث
0.759
0.393
0.058
3
0.174
التخصص األكادميي
0.798
0.067
0.010
1
0.010
اجلنس
0.704
0.147
0.035
1
0.035
املستوى الدراسي
اجملال الرابع
0.625
0.592
0.143
3
0.428
التخصص األكادميي
0.452
0.580
0.140
1
0.140
اجلنس
0.661
0.196
0.014
1
0.014
الدرجة الكلية املستوى الدراسي
0.826
0.249
0.017
3
0.052
التخصص األكادميي
0.087
0.824
0.057
1
0.057
* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.05=α
يتضح من اجلدول ( )4أن متغريات الدراسة املستقلة (اجلنس ،والسنة الدراسية ،والتخصص األكادميي) مل تؤثر على اجتاهات
طلبة مساق اللياقة البدنية حنو ممارسة األنشطة البدنية على القياس القبلي ،وذلك عند مستوى الداللة (.)0.05=α
وفيما يتعلق مبتغري اجلنس تبني عدم وجود فروق بني اجلنسني ويعزو الباحث ذلك أن الطالب والطالبات لديهم نفس االهتمام
يف جمال النشاط الرياضي ،ولديهم كذلك نفس املعلومات واملعارف واخلبات املتعلقة بتأثري النشاط البدين على اجملاالت املختلفة
(الصحية والنفسية واالجتماعية والعلمية) وبالتايل من الطبيعة أن يكون اجتاهاهتم بشكل متساوي.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (رمزي( ،)2010 ،رحيم( ،)2006 ،بوصاحل( ،)2003 ،عالوي،)1998 ،
).(Ebbeck, Gibbons, and Loken_ Dahle, 2000

وفيما يتعلق مبتغري التخصص األكادميي ويعزو الباحث ذلك أن اجتاهات طلبة املواد العلمية واملواد اإلنسانية كانت اجتاهاهتم
إاجيابية بشكل متساوي وعدم وجود فروق بينهم ذلك من خالل وجود املفاهيم واحلقائق واملعارف الرياضية املتعلقة بتأثري النشاط
الرياضي على اجلوانب املختلفة (الصحية واالجتماعية والنفسية والعلمية) كالهلا تلقوها من مساق اللياقة البدنية ،وهذه املعلومات
واملعارف قد ال حيتاجها طلبة املساقات العلمية واإلنسانية بشكل متساوي.
وبالنسبة ملتغري السنة الدراسية يعزو الباحث ذلك أن السنة الدراسية مل يكن هلا تأثري بغض النظر عن السنة الدراسية للطلبة
فقد أظهروا تغيرياً يف اجتاهاهتم حنو ممارسة النشاط الرياضي ،وكذلك بغض النظر عن السنة الدراسية قد اكتسبوا املعارف واملعلومات
-4141 -

دراسات ،العلوم التربوية ،المجلد  ،43ملحق 2016 ،3

واحلقائق املتعلقة يف مجيع اجلوانب املختلفة (االجتماعية والنفسية والعقلية والصحية والعلمية) كان تأثريها بشكل إاجياي على اجتاهاهتم
حنو ممارسة النشاط الرياضي.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من
(Corbin, Lindsey, Welk, and Corbin, 2002); (Adams and Brynteson, 1992; Brynteson and
)Adams, 1993; slava, and orbin,.1984
اال تنتاجات
•

•

كان هناك فروقات ذات داللة إحصائ ية بني القياسني القبلي والبعدي الجتاهات طلبة مساق اللياقة البدنية حنو ممارسة األنشطة
البدنية ولصاحل القياس البعدي ،أي أن طلبة املساق أصبحت اجتاهاهتم إاجيابية حنو ممارسة األنشطة البدنية بعد دراستهم للمساق
بعد أن كانت حمايدة قبل دراستهم للمساق.
مل تؤثر املتغريات الدميغرافية (اجلنس ،واملستوى الدرا سي ،والتخصص األكادميي) على اجتاهات طلبة مساق اللياقة البدنية حنو
ممارسة األنشطة البدنية وذلك قبل دراستهم للمساق.
التوصيات

-

-

ضرورة طرح اجلامعة مساق اللياقة البدنية كمتطلب إجباري جلميع الطلبة.
ضرورة تغيري حمتوى املادة العلمية ملساق اللياقة البدنية مبا يتناسب مع متطلبات احلياة اليومية.
اجيب أن حيتوي مساق اللياقة البدنية على جانب عملي من أجل تنشيط القدرات العقلية لدى الطلبة.
ضرورة إجراء الدراسة احلالية على مساق الرياضة والصحة.
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Attitudes toward Sport Activity after Studying the Physical
Fitness Course at Al-Najah National University
Mahmoud H. Atrash )*(
ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the level of attitudes toward sport activity after
studying the physical fitness course at al-Najah national university, in addition to
determine the changes in the level of attitudes toward sport activity after studying the
physical fitness course at al-Najah national university according to gender, academic
specialty and academic year variables. The sample of the study was consisted of 40
students in physical fitness course and representing 33.3 % of the study population. A
new questionnaire was designed by the researcher with all psychometric characteristics
to measure the level of attitudes. Means, percentages, paired t test, independent t test and
ANOVA were used to analyze data. The results revealed that the attitudes of students
toward sport activities before studying the course were medium or neutral. Furthermore,
no significant differences were noticed according to gender, academic specialty and
academic year variables on the level of attitudes toward sport activity after studying the
physical fitness course. Based on the findings, the researcher recommended the
importunacy of appling the physical fitness course as an obligatory course in the
university.
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