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ABSTRACT 

This study aims at studying the attitudes of An-Najah National 
University students towards Miss Conceptions of physical education.  
The research was covered (740) students using a questionnaire of (30) 
items. 
The results indicated a positive attitude of students towards physical 
education for (21) items, and it was negative for (9) items. 
Furthermore the results indicated a significant differences at( =0.05) in 
the students attitudes due to gender, participation in activity, and 
achievement variables, while the results were not significant According 
to the type of college, and place of students residence variables, the 
researchers recommended to increase attention for physical education at 
schools level. 

  ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو بعض المـدركات              

طالباً وطالبـة، طبـق     ) 740(الخاطئة للتربية الرياضية، وُأجريت الدراسة على عينة قوامها         
ت مـدركا ) 9(ظهرت النتائج أنه يوجـد  فأ ).0.89(عليها استبانة طورها الباحثان معامل ثباتها  

إن التربيـة  : مدركاً خاطئاً، ومـن أكثرهـا شـيوعاً   ) 30(خاطئة للتربية الرياضية من اصل  
الرياضية عبارة عن تمرينات وألعاب، وال يجوز رسوب الطلبة في التربيـة الرياضـية، وأن     
المشي لمسافة طويلة يعني تربية رياضية، وكل العـب مميـز يـستطيع تـدريس التربيـة                 

 فـي   ) = 0.05(ائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         الرياضية، وأظهرت النت  
اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربيـة الرياضـية    

                                                        
  . جامعة النجاح الوطنية بنابلس- رئيس قسم التربية الرياضية  *

  . جامعة النجاح الوطنية بنابلس- مدرس في قسم التربية الرياضية **
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بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً      . تبعاً لمتغير الجنس والمعدل التراكمي والممارسة الرياضية      
  .إلقامة الدائم لدى الطلبةتبعاً لمتغيري الكلية ومكان ا

 
 

  : المقدمة

 مهمـة لتأهيـل   مرحلـة  الجامعة مرحلة أن إلى )1962(بيوكر      يشير

 بمـستلزمات  يتعلـق  فيما الحقيقية المعرفة ولكسب لمسؤولية الشباب لتحمل

 مشكالت الفرد وتأهيله لمواجهة إعداد فترة أنها وتقنية، كما علوم من العصر

 مرحلة الجامعة مرحلة تعتبر كما زيادة اإلنتاج، على لثم العم ومن المجتمع

 ونتيجة الكتاب، نحو يكون مشدوداً بحيث وثقافياً؛ علمياً الفرد تأهيل في فريدة

 إلى بحاجة لذا فهو التفكير، مجهد الطالب يعيش والدراسة القراءة وقت لطول

ارسـة  مم طريق الجسم عن وبناء للترفيه الضرورية ورغباته حاجاته إشباع
 هاماً ميداناً يشكل الحديث بمفهومه الرياضي الرياضية، إذ إن النشاط األنشطة

 أن كما الصالح، المواطن إعداد عملية في قوياً وعنصراً ، ميادين التربية من

 اإلنسان حياة في الناتج التوازن عدم عن تعوض الرياضي النشاط ممارسة

 البدنيـة  والحركـة  لنفـسية ا وشتى الضغوط بالتوتر المليء العصر هذا في

  .المحدودة
 الجامعي التعليم إلى اعتبار مرحلة) 1983(ويؤكد على ذلك الكردي 

 فـي  المؤهلة بالكوادر العصرية المجتمعات لرفد خصباً ومنبعاً غزيراً مجاالً

 تحدد الشباب بهؤالء واالهتمام الرعاية من قدر وعلى الحياة مجاالت مختلف

 يكتسبون مفيدة وأعمال أنشطة في ، وإمكاناتهم ، تهمطاقا استثمار استمرارية

 من مواجهة العديد في تساهم التي والخبرات المعلومات من العديد خاللها من

  .اليومية الحياة مشاكل
 الجامعيـة  المرحلـة  فـي  أنه )1978(عالوي  يشير ذلك عن     عوضاً

 األنـشطة  معظم في الرياضية المستويات أعلى إلى الوصول الفرد يستطيع
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 والـسرعة  والتحمل العضلية البدنية كالقوة الصفات الكتمال نظراً الرياضية

 هـذه  في للفرد الرياضي النهائي التخصص يتحدد كما والرشاقة، والمرونة

الـسباحة   الطـائرة،  الكرة القدم، كرة السلة، كرة يمارس سواء كان المرحلة
مرحلة هامـة لمتابعـة    حلةالمر هذه وتعتبر ، الرياضية األنشطة من الخ،...

 لدى نزعة هناك أن نجد ذلك من النقيض على ولكن إعداد المنتخبات الوطنية

الرياضي ويوجد لـديهم مـدركات    النشاط العزوف عن ممارسة نحو الكثيرين
 .خاطئة حول التربية الرياضية

 الـضفة  في الجامعية الرياضية األنشطة أن إال األهمية هذه من     بالرغم

مهدها، وذلك بالرغم من أهميتها في تـشكيل   في زالت ما ية وقطاع غزةالغرب
االتجاهات اإليجابية نحو التربية الرياضية وذلك من خـالل تـوفير الخبـرات             

 لعمليـة  نتيجـة  التي حـدثت  التغيرات ضوء وفي. والمعارف الالزمة لذلك 

 ية وقطـاع الغرب الضفة في الشاملة التنمية إلى السالم، اصبح التوجه الحالي

 الفلـسطينية  السلطة غياب ظل المجاالت والقطاعات وفي مختلف وفي غزة

 التربيـة  فـي مـستوى   التراجع على سلبياً ذلك انعكس طويلة لفترة زمنية

انعكس  األندية  مما أم الجامعات أم في المدارس ذلك أكان سواء ، الرياضية
 للبرامج السليم طالتخطي أجل حولها ومن خاطئة ومدركات مفاهيم ظهور على

 من بد ال خاص بشكل والجامعات عام بشكل المؤسسات هذه في الرياضية

 الرياضية للتربية الطلبة مفهوم واقع تعكس التي من الدراسات العديد إجراء

 من واالهتمام بالدراسة عنيت التي الهامة ، ومن الموضوعات الجامعات في

 "Attitudes" التجاهاتا الرياضي النفس علم مجال المختصين في قبل

 سـلوكه  في والتأثير الفرد شخصية تكوين في أهمية من لها لما نظراً وذلك

 حياته في الفرد سيسلكها للكيفية التي مؤشراً تعطينا أنها إلى إضافة وتوجهه،

 .المستقبلية
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  اسـتجابات القبـول    مجموعـة  هـو  )1972(صالح  يعرفه كما     واالتجاه
 الجـدلي  بالموضوع والمقصود معين جدلي موضوعب تتعلق التي الرفض أو

 علـى  )1974(زهران  يعرفه المقابل في المناقشة ، يقبل اجتماعي موضوع

 نحو السالبة أو الموجبة لالستجابة متعلم عصبي عقلي وتهيؤ نفسي استعداد أنه

 التي البيئة في رموز أو مواقف، أو موضوعات، أو ، أشياء، أو ، أشخاص

 ثالثة لالتجاه يوجد أنه إلى )1976(الحميد  عبد ويشير .تجابةاالس هذه تثير

 البعض ويضيف النزوعي والبعد العاطفي ، والبعد المعرفي ، البعد هي أبعاد

 .التقويمي البعد

 : هي مراحل ثالث في يمر أن يجب الشخص لدى االتجاه يتكون وحتى

  :اإلدراكية  المرحلة* 
 بعناصـر  مباشرة بصورة الفرد اتصال بضرورة المرحلة هذه      وترتبط

كالمدرسـة، والجامعـة، والنـادي     االجتماعية والبيئة والطبيعة المحيطة البيئة
 الرياضـي  الناشئ اتصال وكذلك . والعلمي االقتصادي، والمنزل، والمستوى

  .إليها المنتسب الجديد بالمدربين أو األندية
      :التقيمية   المرحلة *

 بمرحلة تسمى ما وهي ما، شيء نحو االتجاه بنمو رحلةالم هذه تتميز    

 سبيل وعلى االتجاه، موضوع تمثل التي والطبيعة البيئة لعناصر الفرد تقييم

 إلـى  ميـاالً  الطالـب  يصبح فقد الرياضي المجال الحصر في وليس المثال

 .الجامعية دراسته في أثناء التدريس إلى ميال وغير التدريب

   : مالحك إصدار مرحلة *

 التربية مهن من مهنة اختيار للفرد أتيح فلو االتجاه، ثابتة مرحلة      وهي

 المتصلة والمعلومات المعارف جمع ضوء في التدريس يختار فقد الرياضية

 ينظر لذلك ذلك، في هاماً دوراً االجتماعية التنشئة عوامل وتلعب بالتدريس،
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 التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف وليدة أنها على لالتجاهات

 .الفرد بها يمر

 وتنفيذ التخطيط في الرياضية التربية مجال في االتجاهات ألهمية      ونظراً

 مجال في ذلك أكان سواء الدراسات من العديد إجراء تم الرياضية البرامج

)          1989عفـاف،  (، )1980وفـاء،    ()1989فاديـة،  (التـدريب الرياضـي   
) 1979ليلـى، (وتدريـسها   الرياضـية  التربيـة  مهنـة  نحـو  جاهاتأم االت

)   1986ووجيـه،   فائدة( ،)1991وهارون،  حليمة أبو(، )1986الحمامي،(
 ).1986واحمد،  فهد(  ،)1987عفاف،(

 المجـال  فـي  االتجاهات دراسة أهمية من وبالرغم سبق ما ضوء     في

 نحـو  االتجاهات وضوعم بدراسة اهتمت التي الدراسات أن إال ، الرياضي

 فـي  محدودة تكون تكاد الجامعات في الرياضية للتربية الخاطئة المدركات

 مـشكلة  ظهـرت  لـذلك  خاص، وفلسطين بشكل عام بشكل العربي الوطن

 جامعـة  طلبـة  على اتجاهات للتعرف منهما كمحاولة الباحثين لدى الدراسة

 أن الرياضية، أملـين  للتربية الخاطئة المدركات نحو بنابلس الوطنية النجاح

 البـرامج   وإعـداد  بالتخطيط القائمين مساعدة في الدراسة هذه نتائج تساهم

 وبالتـالي  البـرامج،  لهذه والتنفيذ التخطيط حسن في الجامعة في الرياضية

 اشتراكهم ، وزيادة الرياضية التربية على اتجاهات الطلبة نحو اإليجابي التأثير

  .الجامعي لحرما داخل الرياضية البرامج في
  : السابقة  الدراسات

 العديـد  إلى التوصل تم السابقة الدراسات على الباحثان اطالع ضوء    في

  :أهمها من السابقة الدراسات من

 اتجاهـات  على التعرف إلى هدفت بدراسة (Carlson, 1994) كارلسون     قام

 تلك تحديد في ثرةالمؤ والعوامل الرياضية التربية نحو الثانوية المرحلة طلبة

 طالبـاً  )150(قوامها  عينة على الدراسة أجريت ذلك لتحقيق ، االتجاهات
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 العوامـل  أن الدراسـة  نتـائج  أظهرت .الثانوية المرحلة طلبة من وطالبة

 لـدى  االتجاهـات  تكوين على تأثيراً العوامل أكثر من واالجتماعية الثقافية،

ومستوى  واإلعالم األسرة، أن سةالدرا نتائج أظهرت ذلك إلى إضافة الطلبة،
 الممارسـة  فـي  الـسابقة  والخبرة واألصدقاء الطلبة، لدى المهاري األداء

 كما الرياضية، التربية نحو الطلبة اتجاهات تحديد في هامة جميعها الرياضية

 التربيـة  أن يتـضمن  الرياضـية  للتربيـة  الطلبة مفهوم أن النتائج أظهرت

 وتقتصر األهداف محدودة الرياضية التربية نوأ المتعة، أجل من الرياضية

 .الرياضيين إعداد على

 قـد  المرحلـة  هـذه  فـي  الطلبة أن االعتبار بعين األخذ الدراسة وأوصت

 تكـوين  علـى  يؤثر ضغط تحت تضعهم موقفيه ضغوطات إلى يتعرضون

 .اتجاهاتهم

 أثـر  علـى  التعرف بهدف (Charles, 1996) تشارلز بها قام دراسة     وفي

الجامعات في األنشطة الترويحية داخل الحـرم الجـامعي علـى     طلبة شاركةم
اتجاهاتهم نحو التربية الرياضية ، لتحقيق ذلك ُأجريت الدراسة على عينة قوامها            

) 59(طالبـاً و    ) 53(طالباً وطالبة من جامعة المسسبي وذلك بواقـع         ) 112(
  .  الرياضية طالبة طُبق عليهم مقياس كنون لالتجاهات نحو التربية 

(Kenyon Attitude Toward Physical Education Inventory)     

 في اشتراكهم بعد أسبوعين و آخر الدراسي الفصل من أسبوعين أول خالل

 نحو االتجاهات في تحسن وجود الدراسة نتائج أظهرت الترويحية، األنشطة

 .إحصائياً داالً التحسن هذا يكن لم لكن ، الرياضية التربية

 اتجاهـات  على التعرف بهدف )1994(الرويضان  بها قام دراسة     وفي

 مجـاالت  نحو األردنية الجامعة في الرياضية التربية كلية وخريجي طالب

) 450(قوامهـا   عينـة  على الدراسة إجراء تم ذلك لتحقيق المختلفة، العمل
 ، نـسين الج كال من خريجاً )225(و  طالباً) 225(وبواقع  وخريجاً طالباً
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 مجـاالت  جميـع  على سلبية كانت االتجاه درجة أن الدراسة نتائج أظهرت

 النتائج أظهرت كذلك ، الجنسين كال ومن والخريجين الطالب عند الدراسة

 في الخريجين عينة من واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 تظهر لم بينما ،الذكور لصالح و اإلدارة التدريب مجالي على االتجاه درجة

 داللـة  ذات فروق وجود أظهرت النتائج كذلك التدريس، مجال على الفروق

 الـسنة  طلبـة  بين واإلدارة التدريب مجال نحو االتجاه درجة في إحصائية

 .الثالثة السنة لصالح الرابعة السنة وطلبة الثالثة

 أسـباب  على التعرف بهدف )1993(العزيز  عبد بها قام دراسة     وفي

 الرياضـية  األنـشطة  في االشتراك عن فيصل الملك جامعة طالب عزوف

 فـي  الفعلية المشاركة على الطالب تحفز التي الوسائل على التعرف وكذلك

 عينـة  علـى  الدراسة إجراء تم ذلك تحقيق أجل ومن ، الرياضية األنشطة

 وقـد  م،1991/1992الثـاني   الدراسـي  الفصل في طالباً )314(قوامها 

 في االشتراك عن الطالب عزوف أسباب أهم أن إلى الدراسة ائجنت توصلت

 إلى إضافة الجامعي، الحرم عن الطالبي السكن بعد هو الرياضية األنشطة

 فـي  المختصين والمدربين الصاالت، وجود وعدم واألدوات اإلمكانات قلة

 .الرياضي المجال

 سـباب أ علـى  التعـرف  بهدف )1990(الحبوري  بها قام دراسة     وفي

 أظهـرت  ، الرياضية األنشطة ممارسة عن البصرة جامعة طالبات عزوف

 واعتقادهن الدراسة في الطالبات انهماك إلى تعود األسباب أن الدراسة نتائج

 وعدم والخجل، الوقت، أن كما ، الدراسي مستواهن على تؤثر الرياضة بأن

 عـزوف  لـى ع تساعد التي العوامل أهم من المالعب وقلة األهل، موافقة

 .الرياضي النشاط ممارسة عن الطالبات

 التـي  العوامل على التعرف بهدف )1979(ذنون  بها قام دراسة     وفي

 الموصـل  بجامعة الرياضي النشاط ممارسة عن الطالب عزوف إلى تؤدي
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 التحصيل على تؤثر الرياضي النشاط ممارسة الدراسة إلى أن نتائج أشارت

 الرياضية واإلمكانات الحوافز وجود أيضاً عدم ةالدراس أوضحت كما العلمي،

 األسباب من ذلك واعتبر والصاالت الرياضية الجاهزة، المؤهلين، كالمدربين

 .الجامعة في الرياضية األنشطة ممارسة عن الطالب عزوف إلى تؤدي التي

ومهنة التربيـة   مفهوم نحو االتجاهات بدراسة اهتمت التي الدراسات     ومن
 اتجاهـات  على التعرف إلى هدفت بدراسة )1979(ليلى  قامت ،الرياضية

 إجراء تم ذلك لتحقيق ومهنة، مفهوماً الرياضية التربية نحو المصرية الفتاة

 بمحافظة العامة الثانوية طالبات من طالبة )930(قوامها  عينة على الدراسة

 مـن  طالبـة  )270(الحـضر،   مجموعة من طالبة )660(وبواقع  الجيزة

 )100(قوامهـا   بعينة الباحثة استعانت ذلك إلى باإلضافة الريف، وعةمجم
 نتـائج   أظهـرت  الرياضية، التربية بكلية الرابعة السنة طالبات من طالبة

 التربيـة  مهنـة  نحو االتجاه مفهوم في إحصائياً دالة فروق وجود الدراسة

 لصالح ثانويةال المرحلة وطالبات الرياضية التربية كلية طالبات بين الرياضية

 لمهنة تقبالً أكثر عامة بصفة الريف طالبات أن إلى باإلضافة الكلية، طالبات

 داللة ذات فروق وجود إلى باإلضافة الحضر، طالبات من الرياضية التربية

 التربية نحو االتجاهات في األدبي والفرع العلمي الفرع طالبات بين إحصائية

 .األدبي الفرع اتطالب لصالح ومهنة مفهوماً الرياضية

 اتجاهات على التعرف بهدف (Mosses, 1976) موزس بها قام دراسة     وفي

 من طالباً )200(على  الدراسة عينة اشتملت الرياضية، التربية نحو الطلبة

 فـي  شاركوا الذين الطلبة أن النتائج أظهرت وقد ، واشنطن جورج جامعة

 .الرياضية التربية نحو إيجابية اتجاهات لهم كانت الدراسة هذه

    ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة االتجاهات نحو مهنة التدريب الرياضـي        
، بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات طالبـات كليـة           )1989(قامت فادية   

التربية الرياضية بالزقازيق نحو مهنة تـدريب مـسابقات الميـدان والمـضمار         
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طالبة من طالبات السنة    ) 160(ينة قوامها   لتحقيق ذلك تم إجراء الدراسة على ع      
طالبـة مـن الـسنة      ) 79(طالبة من السنة الثالثة و      ) 81(الثالثة والرابعة بواقع    
، أظهرت النتائج أن هناك اتجاهـاً إيجابيـاً         1987/1988الرابعة للعام الدراسي    

لدى الطالبات نحو مهنة تدريب مسابقات الميدان والمضمار ال تقل أهمية عن أي             
  .نشاط رياضي آخر

بهـدف التعـرف علـى      ) 1980(    وفي دراسة أخرى مماثلة قامت بها وفاء        
اتجاهات ممارسي بعض األنشطة الرياضية نحـو مهنـة التـدريب الرياضـي             

العباً والعبة من المنتخب القومي المـصري       ) 160(اشتملت عينة الدراسة على     
االتجاه لدى أفـراد عينـة   لبعض األنشطة الرياضية ، أظهرت نتائج الدراسة أن     

  .الدراسة كان إيجابياً نحو مهنة التدريب الرياضي
    في ضوء عرض الدراسات السابقة الحظ الباحثان نقصاً في الدراسات التـي           
اهتمت بدراسة االتجاهات نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية، إضافة إلـى      

 التربيـة الرياضـية كمهنـة    أن غالبية الدراسات اهتمت بدراسة االتجاهات نحو     
  .وهذه بدورة يؤكد على أهمية إجراء مثل هذه الدراسة

  : مشكلة الدراسة 
    من خالل عمل الباحثين في قطاع التـدريس علـى المـستويين المدرسـي              
والجامعي ، واحتكاكهم بحكم عملهم بكافة فئات وقطاعات المجتمـع الحظـاً أن             

 ، ولم يتعد المفهوم لدى الغالبيـة أن التربيـة           هناك فهماً خاطئاً للتربية الرياضية    
، وجهد وعرق متجاهلين الـدور التربـوي        "وثب ولعب   " الرياضية عبارة عن    

الذي تلعبه التربية الرياضية في صقل شخصية الفرد في جميع جوانبها البدنيـة             
والنفسية واالجتماعية والعقلية من خالل ممارسة األنشطة الرياضـية المنظمـة           

هة وفق أسس علمية سليمة، ولم يقتصر دورها على تنمية جانـب مـن               والموج
الجوانب السابقة وهذا ما يميزها عن بعض باقي العلوم األخرى التي تنصب في             
غالبيتها في التركيز على الجانب العقلي على حساب الجوانب األخرى ، إضـافة          

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
  

      
41        ــــــــ اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو بعض المدركات الخاطئة

الرتباطهـا  إلى ذلك ظهرت أهمية التربية الرياضية في العصر الحديث نظـراً            
بالجانب الصحي للفرد ودورها اإليجابي في الوقاية وعالج أمراض العصر مثل           

ويظهر ذلك من   . الخ.. …السكري وضغط الدم و تصلبات الشرايين ، والسمنة،         
 Health Related physical خالل ظهور مصطلح اللياقة البدنية المرتبطة بالـصحة  

Fitness ”  "قة البدنية المرتبطة بالصحة هـي اآلن فـي   إضافة إلى أن برامج الليا
الدول المتقدمة أشبه ما تكون بوصفة طبية ألمراض العصر بـدالً مـن تنـاول               

ولعل الـسبب فـي     . األدوية التي قد تعود إلى أعراض جانبية   ال تحمد نتائجها           
ترسيخ المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية لدى أفراد المجتمع يعود           

ل إلى نقص االهتمام في التربية الرياضية في المـدارس التـي تمثـل              في األص 
القاعدة الواسعة والعريضة التي يمر من خاللها غالبية أفراد الشعب والتي مـن             
خاللها يتم تكوين اتجاهات األفراد سواء كانت سلبية أم إيجابيـة نحـو التربيـة               

تداد للمدرسة، ال بد مـن      الرياضية ، ونظراً ألن مرحلة التعليم الجامعي تعتبر ام        
الوقوف عند هذه الفئة على اعتبارها شريحة هامة من شرائح المجتمـع والتـي              
سوف يكون بيدها زمام التخطيط مستقبالً ، من هنا ظهرت مشكلة الدراسة لـدى        
الباحثان وبالتحديد فإن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على اتجاهـات طلبـة             

  .لخاطئة للتربية الرياضيةجامعة النجاح نحو المدركات ا
  : أسئلة الدراسة 

  :     سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية 
 ما هي اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو بعض المدركات الخاطئة            . 1

  للتربية الرياضية ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبـة جامعـة النجـاح               . 2

مدركات الخاطئة للتربية الرياضـية تعـزى لمتغيـر         الوطنية نحو بعض ال   
  الجنس؟
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبـة جامعـة النجـاح               . 3
  الوطنية نحو بعض المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير الكلية؟        

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبـة جامعـة النجـاح               . 4
ية نحو بعض المدركات الخاطئة للتربية الرياضـية تعـزى لمتغيـر            الوطن

  الممارسة الرياضية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبـة جامعـة النجـاح               . 5

الوطنية نحو بعض المدركات الخاطئة للتربية الرياضـية تعـزى لمتغيـر            
  المعدل التراكمي؟

ات طلبـة جامعـة النجـاح        هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه        . 6
الوطنية نحو بعض المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير مكـان    

 اإلقامة الدائم لدى الطلبة؟

  : أهداف الدراسة 
  ـ:     سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

التعرف على اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو بعـض المـدركات            .  1
  بية الرياضية؟الخاطئة للتر

إجراء مقارنات في اتجاهات طلبة جامعة النجـاح الوطنيـة نحـو بعـض              . 2
المدركات الخاطئة للتربية الرياضـية تبعـاً لمتغيـرات الجـنس، والكليـة        

  .والممارسة الرياضية، والمعدل التراكمي، ومكان اإلقامة الدائم عند الطلبة
  : أهمية الدراسة 

  : الية بما يلي      تكمن أهمية الدراسة الح
 تعتبر الدراسة الحالية في ضوء علم الباحثين األولى في فلسطين التي تهـتم       . 1

بدراسة االتجاهات نحو بعض المدركات الخاطئة للتربية الرياضية مما يؤكد          
  .على أصالتها وأهمية إجرائها
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 يتوقع من نتائج الدراسة الحالية التعرف على اتجاهات طلبة جامعة النجـاح          . 2
ية نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية وبالتالي االطمئنـان علـى      الوطن

  .إمكانية التغير في مفاهيم أفراد المجتمع للتربية الرياضية مستقبالً
 سوف تزودنا نتائج الدراسة الحاليـة بـأثر متغيـرات الجـنس ، والكليـة         . 3

لطلبـة  والممارسة الرياضية، والمعدل التراكمي ومكان اإلقامة الدائم عنـد ا         
على اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو بعض المـدركات الخاطئـة            
للتربية الرياضية وبالتالي إعداد البرامج العالجية في ضـوء الفروقـات إن            

  .وجدت تبعاً لهذه المتغيرات
 سوف يكون للدراسة الحالية دور في ميالد بحوث جديدة في المجال وذلـك              . 4

مشكلة التربية الرياضية في المفهوم الخاطئ      نظراً لحيوية الموضوع وكمون     
  .للمجتمع بكافة فئاته وأفراده للتربية الرياضية

  : مجاالت الدراسة 
  : المجال البشري . 1

) 10106(طلبة جامعة النجاح الوطنية المسجلين في مساق الثقافة الرياضية          
  .الذي يعتبر متطلباً إجبارياً لجميع طلبة الجامعة

   :ني المجال المكا. 2
  .     جامعة النجاح الوطنية في نابلس

  : المجال الزماني . 3
     تم إجراء الدراسة في األسبوع األول من الفصل الدراسـي الثـاني للعـام              

الـذي  ) 10106( قبل دراسة مساق الثقافة الرياضية     1997/1998الدراسي  
 وأهـدافها   يتضمن تعريف الطلبة بالتربية الرياضية وعالقتها بالتربية العامة       

واللياقة البدنية وعناصرها، ودور التربية الرياضية فـي المحافظـة علـى            
  . القوام والوقاية من أمراض العصر الحديث

  : مصطلحات الدراسة 
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  : االتجاه 
مجموعة استجابات القبول أو الرفض التي      " ، على أنه    )1972(يعرفه صالح   

  ".تتعلق بموضوع جدلي معين 
  : ئي أما التعريف اإلجرا

    فهو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقيـاس االتجاهـات نحـو             
  .المدركات الخاطئة للتربية الرياضية المعد في الدراسة الحالية

  : المدركات 
هي مفهوم الـشخص لـشيء أو فكـرة              " : يعرفها الباحثان على أنها     

  ".أو سلوك ما، وقد تكون خاطئة أو صحيحة 
  : سة إجراءات الدرا

  :   منهج الدراسة 
   استخدم الباحثان المنهج الوصفي  المسحي وذلك نظراً لمالءمتـه ألغـراض            

  .الدراسة
  :مجتمع الدراسة 

   تكون مجتمع الدراسة من طلبة البكالوريوس في الكليات العلميـة واإلنـسانية        
 والـذين   1997/1998في جامعة النجاح الوطنية في نابلس للعام الدراسـي          

طالباً وطالبة كما وردت في سجالت دائرة القبول        ) 7258( عددهم إلى    وصل
  .والتسجيل في الجامعة

  : عينة الدراسة 
من الطلبة المسجلين في    ) القصدية(   تتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية       

مادة الثقافة الرياضية المطلب اإلجباري لطلبة الجامعة في الفصل الدراسـي           
طالباً وطالبـة  ) 815( حيث وصل عددهم    1997/1998م الجامعي   الثاني للعا 

استبانة وبهذا تكون نسبة تمثيل العينة لمجتمـع الدراسـة          ) 800(وتم توزيع   
تقريباً وقد تم إجراء التحليل اإلحصائي الستبانات أفراد العينـة  %) 11(بواقع  
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 وطالبة  طالباً) 740(الذين تقيدوا بشروط االستجابة ، حيث وصل عددهم إلى          
  .   تبين ذلك) 1(ونتائج الجدول 

  
  )1(الجدول 

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة
  المعدل التراكمي  مكان اإلقامة  الممارسة الرياضية  الكلية  الجنس

غير   ممارس  نسانيةإ  علمية  أنثى  ذكر
  ممارس

أقل من   مخيم  قرية  مدينة
70%  

-70من
79.9%  

80 %
  فأكثر

422  318  264  476  352  388  264  438  38  54  508  178  
  )740= ن (       

  : أداة الدراسـة 
من أجل بناء استبانة االتجاهات نحو المدركات الخاطئة حـول مفهـوم               

الطلبة اعتمد الباحثان على خبرتهما الشخصية في المجال إضافة إلى مراجعـات          
) 1964(تشارلز بيـوكر    بعض الكتب العلمية التي اهتمت بالموضوع مثل كتاب         

حول أسس التربية الرياضية، حيث اشتملت األداة في صـورتها األوليـة علـى        
) 5(مدركاً خاطئاً ، تم صياغتها صياغة سلبية وتكون سلم االستجابة مـن             ) 45(

  : استجابات هي 
   درجات   3 درجات       غير متأكد 4 درجات        أوافق 5أوافق بشدة 

   درجة1           ال أوافق بشدة  درجة  2ال أوافق 
  .درجات) 5(وبهذا تكون أقصى درجة لالستجابة 

فأكثر كاتجـاه   %) 50( ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت النسبة المئوية        
اتجاهاً إيجابياً ألنـه تـم صـياغة الفقـرات جميعهـا            %) 50(سلبي، وأقل من    
  .كمدركات خاطئة

  :تقنين أداة الدراسة 
  :صدق األداة   ) أ
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أجل التحقق من أن األداة صادقة في قياس ما وضعت لقياسـه تـم              من  
عرضها بصورتها األولية على عشرة محكمين من حملة درجة الـدكتوراه فـي             
كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية اثنان منهم من حملة الدكتوراه في             

أو علـم الـنفس     مجال التربية الرياضية وثمانية من حملة الدكتوراه في التربية          
حيث طلب منهم إبداء الرأي حول صالحية األداة، وإضافة أي اقتراحات يرونها            

فقرة؛ حيـث  ) 30(فقرة، وتم االتفاق على   ) 15(مناسبة، في ضوء ذلك تم حذف       
كمحك العتماد الفقرة حيث اعتمدت الفقرات التي اجمـع   %) 70(تم اعتماد نسبة    

  ).1قانظر الملح. (محكمين فأكثر) 7(عليها 
  : ثبات األداة   ) ب

من أجل تحديد ثبات األداة تم تطبيق االستبانة بصورتها األوليـة علـى             
طالباً وطالبة من كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية من خارج            ) 30(

نطاق عينة الدراسة حيث وصل معامل الثبات باستخدام معادلة كروبناخ الفا إلى            
ومثل ذلك يعنـي  ) 0.89(نة الدراسة ككل وصل إلى ، أما الثبات على عي )0.87(

  .ثبات االستبانة وتفي بأغراض الدراسة
  : تصميم الدراسة 

     ( Independent variables ): المتغيرات المستقلة   ) أ
  :       تضمنت الدراسة المتغيرات المستقلة التالية 

  أنثى* ذكر         *     ـ  الجنس وله مستويان      
  إنسانية * علمية       *      ولها مستويان ـ  الكلية 

  وغير ممارس*  ممارس * ـ  الممارسة الرياضية ولها مستويان       
  مخيم*قرية     * مدينة     * ـ  مكان اإلقامة الدائم وله ثالث مستويات  

%    79.9-70%   * 70أقـل مـن     * ـ  المعدل التراكمي وله ثالث مستويات        
  .فأكثر% 80*

  Dependent variable: ر التابع المتغي  ) ب
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47        ــــــــ اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو بعض المدركات الخاطئة

يتمثل في استجابات الطلبة على استبانة االتجاهـات نحـو المـدركات               
  .الخاطئة للتربية الرياضية

  
  : المعالجات اإلحصائية 

 واستخدمت  (SAS)من أجل معالجة البيانات استخدم البرنامج اإلحصائي        
  ـ: المعالجات اإلحصائية التالية 

  .والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  -1
   .( Independent T-test)للمجموعات المستقلة " ت"اختيار  -2
    واختبار (ANOVA). ( One Way Analysis of Variance)تحليل التباين األحادي  -3

  . للمقارنات البعدية بين المتوسطات (Tukey Test)يتوكي 
  .معادلة كرونباخ الفا لحساب معامل الثبات لالستبانه -4

  : دراسة ومناقشتهانتائج ال
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبـة جامعـة النجـاح                

الوطنية نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية ، إضافة إلى التعرف على أثر            
متغيرات الجنس، والكلية، والممارسة الرياضية، والمعـدل التراكمـي، ومكـان         

) 800(ريت الدراسة على عينة قوامهـا       لتحقيق ذلك أج  . اإلقامة للطلبة على ذلك   
طالباً وطالبة، وتم إجراء التحليل اإلحصائي لالستبانات التي اسـتوفت شـروط            

  :استبانة وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعاً لتسلسل أسئلتها) 740(االستجابة 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوالً 
جاح الوطنية نحـو المـدركات الخاطئـة               ما هي اتجاهات طلبة جامعة الن     

  للتربية الرياضية؟
لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكـل فقـرة           

ومن أجل تفسير النتائج اعتمـدت     ). 2(ولالستبانة ككل كما هو مبين في الجدول        
 مدركاً  فأكثر% 50كنقطة حياد حيث تمثل النسبة المئوية       %) 50(النسبة المئوية   
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48  ات الخاطئة ــــــاتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو بعض المدرك

ال تعتبر مدركاً خاطئاً وذلك باالسـتناد علـى دراسـة               %) 50(خاطئاً وأقل من    
  ).1993(أبو حليمة 

  
  )2(الجدول 

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية التجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية
  نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية     

   )740= ن     ( 
متوسط   الفقــــرات  الرقم

  *االستجابة
النسبة 
(%)  

  *االتجاهات 

التربية الرياضية في الجامعة عبارة عن فتـرة راحـة بـين              .1
  .محاضرتين

  إيجابية  48.8  2.44

أي شخص يستطيع تدريس مادة التربية الرياضية وال داعـي            .2
  .لوجود متخصصين

  إيجابية  27.4%  1.37

س عـن التـوتر     التربية الرياضية وجدت في الجامعة للتنفـي        .3
  .العصبي المتولد من المحاضرات

  سلبية  57.4%  2.87

  إيجابية  %34.8  1.74  .التربية الرياضية ليست ضرورية للطلبة في الجامعة  .4

  سلبية  57.6  2.88  .التخصص في التربية الرياضية معناه تعلم أللعاب وممارستها  .5

  سلبية  %50.4  2.52  .التربية الرياضية عبارة عن تمرينات وألعاب  .6

ال تحتاج الفتيات للتربية الرياضية ألنهن ال يحتجن لعـضالت            .7
  . قوية

  إيجابية  36.6%  1.83

ال يجوز رسوب الطلبة في مـساق التربيـة الرياضـية فـي               .8
  .الجامعة

  سلبية  68.2%  3.41

  إيجابية  %48.8  2.44  .الغرض الرئيسي للتربية الرياضية هو تقوية العضالت  .9

  إيجابية  %40.2  2.01  .ربية الرياضية وثب ولعبالت  .10

  إيجابية  %33.4  1.67  .تعتبر ممارسة النشاط الرياضي في الجامعة مضيعة للوقت  .11

  إيجابية  %31.6  1.58  .ليس هناك أي أساس علمي للتربية الرياضية  .12

  يةإيجاب  %34.4  1.72  .التربية الرياضية ال تسهم في التربية العامة للمواطن  .13

  إيجابية  %46.2  2.31  .التربية الرياضية عبارة عن جهد وعرق  .14
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إذا مشيت يومياً لمسافة طويلة أكون قد قمـت بنـصيبي مـن               .15
  . التربية الرياضية

  سلبية  58.6%  2.93

ال يجوز أن تقوم الطالبات بأداء حركات رياضية عنيفة ألنهـا         .16
  .تؤذي األعضاء الداخلية لديهن

  سلبية  70.4%  3.52

  إيجابية  %38.2  1.91  .رجال التربية الرياضية أقل المتخصصين ثقافة  .17

إذا أردت أن تتفوق في التربية الرياضية فإنـك بحاجـة إلـى          .18
  .عضالت أكثر من احتياجك إلى الذكاء

  إيجابية  41.6%  2.08

  يةسلب  %51.8  2.59  .كل العب مميز يستطيع أن يكون مدرساً للتربية الرياضية  .19

  إيجابية  %35.2  1.76  .التربية الرياضية ليست ضرورية لكبار السن  .20

التربية الرياضية لألشخاص أصحاب المهارات العاليـة فـي           .21
  .األلعاب الرياضية فقط

  إيجابية  36.6%  1.83

  إيجابية  %28.8  1.44  . التعاليم الدينية ال تشجع على ممارسة الرياضة  .22

 أقل قيمة مـن الناحيـة األكاديميـة مقارنـة     التربية الرياضية   .23
  .بالتخصصات األخرى

  إيجابية  47.6%  2.38

  سلبية  %63.4  3.17  .المدربون كلهم مدرسون مؤهلون في التربية الرياضية  .24

إذا أراد الطلبة التخرج بدون تعب في الدراسة عليهم دراسـة             .25
  .التربية الرياضية

  إيجابية  40.4%  2.02

  إيجابية  %36.2  1.81  . الرياضية ليس لها عالقة بالعلوم األخرىالتربية  .26

تخصص التربية الرياضية فقط لمن يحصلون علـى معـدالت      .27
  .متدينة في الثانوية العامة

  إيجابية  37.4%  1.87

فوائد التربية الرياضية مقصورة علـى األبطـال وال يمكـن             .28
  .االستفادة منها في الحياة

  إيجابية  34%  1.70

  سلبية  %66.6  3.33  .أي شخص يستطيع ممارسة التربية الرياضية بمفرده  .29

التربية الرياضية عبارة عـن النجـاح وتحقيـق الفـوز فـي         .30
  .البطوالت

  سلبية  50.8%  2.54

  إيجابية  %45  2.25   االتجاهات الكلية   

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
  . بينما سلبية تعني أن المدرك خاطئإيجابية تعني أن المدرك غير خاطئ،* 

أن اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنيـة نحـو         ) 2(يتضح من الجدول    
  : المدركات الخاطئة للتربية الرياضية كانت إيجابية على الفقرات
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)1،2،4،7،9،10،11،12،13،14،17،18،20،21،22،23،25،26،27،28 (
ونظـراً  %) 50(فقرات أقل من    حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة على هذه ال       

ألن جميع الفقرات مصاغة بصيغة سلبية كمدركات خاطئة فإن مثل االسـتجابات    
تعبر عن اتجاهات إيجابية على هذه الفقرات، كذلك كانـت االتجاهـات الكليـة              

  %).45(إيجابية حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى 
ـ            ى الفقـرات ذات األرقـام      أما فيما يتعلـق باالتجاهـات الـسلبية كانـت عل

حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها      ) 3،5،6،8،15،16،19،24،29،30(
  :وفيما يلي بيان للمدلول العلمي والتربوي لهذه الفقرات %) 50(أكثر من 

  ) : 3(الفقرة 
أن التربية الرياضية وجدت في الجامعة للتنفيس عن التوتر         " نص الفقرة   

، يتعارض هذا المفهوم من الهدف الرئيسي الـذي         " ت  العصبي نص المحاضرا  
وجدت من أجله التربية الرياضية في الجامعة وهو إكـساب الطلبـة المعـارف              
والمعلومات المرتبطة بالصحة   وبيان دور التربية الرياضية في الوقايـة مـن              
أمراض العصر والمحافظة على القوام والكفاءة بأداء األعمال اليومية وذلك مـن      

الل دراسة مساق الثقافة الرياضية الذي يتضمن الجانبين النظـري والعملـي            خ
  .كمتطلب إجباري لدى طلبة الجامعة 

  ) : 5(الفقرة 
التخصص في التربيـة الرياضـية معنـاه تعلـم األلعـاب         "نص الفقرة   

  ".وممارستها
  ) : 6(الفقرة 

خـالل النظـر    ، من   "التربية الرياضية عبارة عن تمرينات وألعاب       " نص الفقرة   
لهاتين الفقرتين يتبين أن ما ترسخ من مفاهيم لدى الطلبة في المدارس امتـد إلـى           
الحياة الجامعية حيث إن المفهوم العام للتربية الرياضية في المـدارس ال يتعـدى              

وهذا ما لمسه الباحثان عندما كانـا  ) واحد، اثنان، ثالثة، أربعة  (كونها ألعاب والعد    
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، وال يوجد هناك إدراك للبعد العلمي للتربية الرياضية كعلم          مدرسين في المدارس    
وعالقتها بالتربية العامة والعلوم األخرى وذلك من خالل تطبيقات العلوم اإلنسانية           
والطبيعية بأسسها ومبادئها في ميدان التربية الرياضية، فالعب رمي الرمح علـى            

رمي جيدة ومن هنـا يـتم       سبيل المثال يتطلب أن يكون لديه قوة عضلية وزاوية          
االستفادة من علم الفيزياء كعلم طبيعي في تحديد افضل زاويـة للرمـي وهكـذا               

  .بالنسبة للعلوم األخرى
  ) : 8(الفقرة 

ال يجوز رسوب الطلبة في مساق التربية الرياضـية فـي           " نص الفقرة   
نظام ، لعل السبب في هذا المدرك االعتقادات التي أوجدتها المدارس و          " الجامعة  

التعليم في المدارس الذي ال يسمح برسوب الطلبة في مادة التربيـة الرياضـية              
ومن أجل مواجهة مثل هذا المدرك ال بـد         . كغيرها من المواد الدراسية األخرى    

أن يكون هناك منهاج نظري وعملي للتربية الرياضية وتحديد دقيـق للـدرجات            
اإلشارة أن عملية القياس ووضع     وهنا ال بد من     . كباقي المواد الدراسية األخرى   

الدرجات في التربية الرياضية أدق من وضع الدرجات فـي المـواد الدراسـية              
األخرى وذلك ألن المقياس المستخدم غالباً يكون من المقاييس النسبية التي يكون            

. إلـخ . …فيها الصفر حقيقي، مثل الزمن، المسافة، الوزن، الطول، عدد المرات         
  . غير حقيقي في وضع الدرجات للمواد الدراسية األخرىبينما يكون الصفر

  ) :15(الفقرة 
إذا مشيت يومياً لمسافة طويلة أكون قد قمت بنـصيبي مـن التربيـة              "    

، التربية الرياضية ليست مجرد المشي والقيـام بحركـات رياضـية                " الرياضية
سية واالجتماعية  وإنما هي علم تتكامل فيه تنمية الشخصية من جميع جوانبها النف          

والبدنية والعقلية من خالل االشتراك باألنشطة الرياضية، مع مراعاة التوازن في           
  .تنمية هذه الجوانب والنظر للشخصية ككل متكامل

  ) : 16(الفقرة 
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ال يجوز أن تقوم الطالبات بأداء حركات رياضية عنيفـة          " تنص الفقرة   
لمدرك غير صحيح حيـث أشـارت   ، هذا ا"ألنها تؤذي األعضاء الداخلية لديهن   

غالبية الدراسات في مجال فسيولوجيا التدريب الرياضي أنـه ال يوجـد تـأثير              
للمجهود البدني على األعضاء الداخلية للفتيات وبإمكـانهن ممارسـة األنـشطة            
الرياضية العنيفة كالرجال، وأن الفارق في زمن األداء في تناقص بين الـذكور             

 أنـه فـي   (Wilmore & Costill, 1994, P453)مور وكوستل واإلناث ، و هنا يشير ول
 كانت الفتيات   1924متر في دورة األلعاب األولمبية عام       ) 400(فاعلية السباحة   

فـي دورة األلعـاب     %) 11.6(عن الذكور تناقـضت إلـى       % 16أبطأ بنسبة   
في دورة األلعاب األولمبيـة فـي       %) 6.9(، وتناقضت إلى    1948األولمبية عام   

نقـالً عـن    ) 1999(إضافة إلى ذلك يـشير عايـد        . 1984نجلوس عام   لوس ا 
 إلى أن عدد السيدات في الواليات المتحـدة األمريكيـة   (Speroff, 1982)سبيروف 

 ماليـين، وعـدد   6اللواتي يمارسن رياضة الجري بصورة مستمرة يصل إلـى   
لتـأثير  ولعل السبب في ذلك يعود إلى ا      . العبات كرة القدم حوالي مليون العبة       

  . اإليجابي للنشاط البدني على أجهزة الجسم المختلفة عند السيدات
  ) : 19(الفقرة 

" كل العب مميز يستطيع أن يكون مدرساً للتربية الرياضية        " نص الفقرة   
يعتبر هذا من المعتقدات الخاطئة في المجتمع العربي بشكل عام حيث أن غالبية             

و مدرسين، لكن هذا ليس صحيحاً إلـى        الالعبين المميزين يصبحون مدربين ، ا     
حد ما ألن التدريس عملية تربية بالدرجة األولى لها متطلبات للنجاح غير التميز             
في أداء المهارات وهناك الكثير من الالعبـين المميـزين فـي أداء المهـارات             
الرياضية لكن سلوكاتهم التربوية غير الئقة وال يمكن أن يكونوا نـاجحين بـأي              

  .حوال في عملية التدريسحال من األ
  ) : 24(الفقرة 
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"  المدربون كلهم مدرسون مؤهلون في التربية الرياضـية         " نص الفقرة   
هناك خلط بين التدريب الرياضي والتدريس حيث إن لكل منهما متطلبات للنجاح            

  .وإن كان هناك نقطة تقاطع بينهما أن كالهما عملية تربوية
  

  ) : 29(الفقرة 
" أي شخص يستطيع ممارسة التربية الرياضـية بمفـرده        " نص الفقرة     

من المشاكل الموجودة حالياً وعلى وجه الخصوص لدى طلبـة المـدارس فـي              
مرحلة المراهقة ممارسة رياضية كمال األجسام ورفع األثقال بدون توجيه مـن            
قبل المتخصصين، وفي هذه الحالة يكون الضرر المتوقـع أكثـر مـن الفائـدة               

 لوحظ الكثير من التشوهات القوامية الناجمة عن التدريب الخاطئ          المنشودة حيث 
دون توجيه وإشراف من قبل المتخصصين في المجال الرياضي ، إضافة إلـى              
ذلك يوجد هناك قواعد وأسس فسيولوجية يجب أخـذها بعـين االعتبـار عنـد               

 وشـدة   التدريب مثل نظام تنمية إنتاج الطاقة الالزم، وطريقة التدريب المناسبة ،          
التدريب ، ومدة التدريب مثل هذه األسس أساسية في نجاح أي تدريب وال بد من               

  .أخذها بعين االعتبار
  ) : 30(الفقرة 

" التربية الرياضية عبارة عن النجاح والفوز في البطـوالت        " نص الفقرة   
هذا من أكبر المعتقدات والمدركات الخاطئة خطورة حيـث إن البعـد التربـوي       

صبح معدوماً، والمهم الفوز في البطولة بغض النظر عن السلوكيات          االجتماعي ي 
  .غير األخالقية مثل تعاطي المنشطات ، والسلوك العدواني بهدف الفوز

من خالل مراجعة الفقرات التي ظهرت عليها االتجاهات السلبية يتبـين           
أن األصل في غالبية هذه المدركات يعود إلى ما اكتسبه الطلبة مـن اتجاهـات               
حول التربية الرياضية في المدارس، لذلك ال بد مـن االهتمـام فـي التربيـة                 
الرياضية المدرسية من حيث عدد الحصص واإلمكانات والبرامج على اعتبـار           
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أن المدرسة هي القاعدة الواسعة والعريضة التي يمر من خاللها غالبيـة أفـراد              
  .الشعب

  ـ: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
روق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعـة النجـاح   هل توجد ف 

  الوطنية نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير الجنس؟
 )للمجموعـات المـستقلة   " ت" لإلجابة عن السؤال اسـتخدم اختبـار   

Independent T-test ) تبين ذلك ) 3( ونتائج الجدول.  
  )3(الجدول 

  لة الفروق في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية للمدركات الخاطئةلدال" ت"نتائج اختبار 
  .في للتربية الرياضية تبعاً لمتغير الجنس 

  )318=ن(طالبة   )422=ن(طالب 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  ت
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  *اإلحصائية 

2.22  38،  2.29  37،  2.45  01،*  
  ).738(بدرجات حرية ) 1.96(ت الجدولية )  = 0.05( مستوى دال إحصائياً عند *  

        
وهـذه  ) 2.45(المحسوبة تـساوي    " ت"أن قيمة   ) 3(يتضح من الجدول    

أي أنـه توجـد فـروق ذات داللـة      ) 1.96(الجدولية  " ت"القيمة أكبر من قيمة     
في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنيـة       )  = 0.05( إحصائية عند مستوى    

و المدركات الخاطئة للتربية الرياضية بين الذكور واإلناث لـصالح الـذكور            نح
  .بمعنى المدركات الخاطئة كانت عند اإلناث أكثر منها عند الذكور

   ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلـى أن عـادات وتقاليـد المجتمـع             
ي من خاللها   الشرقي تحد من مشاركة الفتيات في ممارسة األلعاب الرياضية والت         

يتم اكتساب المعارف والمعلومات المرتبطة بالتربية الرياضية، وتؤكد على مثـل         
؛حيـث  )1990(، دراسة الحبوري  )1988(هذه النتيجة دراسة عويدات وآخرون      
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أظهرت نتائج هاتان الدراستان أن العادات والتقاليد والعوامل الثقافية االجتماعية          
عزوف الطالبات عن االشتراك فـي األنـشطة        تعتبر من العوامل المساهمة في      
  .الرياضية داخل الحرم الجامعي 

 التـي  ( Carlson , 1994 )وتؤكد على هذه النتائج أيضاً دراسة كارلـسون  
أظهرت أن العوامل الثقافية االجتماعية من أكثر العوامل التي تحـدد اتجاهـات             

  .الطلبة نحو التربية الرياضية
  : ل الثالث النتائج المتعلقة بالسؤا

   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية            
  نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير الكلية ؟

للمجموعات المستقلة ونتائج الجـدول     " ت"   لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار      
  .يوضح ذلك) 4(

  )4(الجدول 
  لداللة الفروق في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئة " ت"نتائج اختبار 

  للتربية الرياضية تبعاً لمتغير الكلية
  )476=ن(إنسانية   )264=ن(علمية 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
  ت

  المحسوبة
  مستوى
  *الداللة 

2.26  34،  2.25  40،  36،  71،  
  ).738(بدرجات حرية ) 1.96(، ت  الجدولية  )  = 0.05. (ىدال إحصائياً عند مستو*  

  

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          ) 4(يتضح من الجدول    
في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المـدركات         )  = 0.05( مستوى  

  .الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير الكلية
لك يعود في إلى تشابه الظـروف التعليميـة              ويرى الباحثان أن السبب في ذ     

والحياة الجامعية وتعرض الطلبة لنفس المتغيرات سواء أكان ذلك من مدرسـين             
  .أم مدربين أم إمكانات رياضية داخل الحرم الجامعي
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

طنيـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الو           
  نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير الممارسة الرياضية ؟

للمجموعات المستقلة ونتائج الجـدول     " ت"   لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار      
  .تبين ذلك) 5(

  )5(الجدول 
لدلة الفروق في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات " ت"نتائج اختبار 

  ئة للتربية الرياضية تبعاً لمتغير الممارسة الرياضيةالخاط
  )388=ن(غير ممارس   )352=ن(ممارس 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
  ت

  المحسوبة
  مستوى
  *الداللة 

2.23  37،  2.28  38،  1.98  04،*  
  ).738(بدرجات حرية) 1.96(، ف الجدولية )  = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى *  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى    ) 5( من الجدول    يتضح
) = 0.05 (          في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئـة

للتربية الرياضية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح الممارسين، حيث كان          
  . متوسط المدركات الخاطئة لديهم أقل من غير الممارسين 

لباحثان أن السبب في ذلك يعـود إلـى االخـتالف فـي المعـارف                  ويرى ا 
والمعلومات والخبرات الرياضية لدى الممارسين مقارنة بغير الممارسين، ومثـل   
هذه المعارف والخبرات هي األساس في تكوين االتجاهات ويؤكد على ذلك عبد            

لـى فـي   في إشارته إلى أن المرحلة االدراكية هي المرحلة األو) 1976(الحميد  
تكوين االتجاهات وهي المرحلة التي يتم فيها اتصال الفرد واكتسابه للمعلومـات            
عن موضوع االتجاهات ، إضافة إلى ذلك جاءت النتائج متفقة مع نتائج دراسـة              
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 التي أظهرت حدوث تحسن في االتجاهات نحو التربيـة   (Charles,1996)تشارلز 
  .رويحية داخل الحرم الجامعيالرياضية نتيجةً لالشتراك في األنشطة الت

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية            

  نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير المعدل التراكمي ؟
  )6(الجدول 

  معدل التراكميالمتوسطات الحسابية لالتجاهات تبعاً لمتغير ال
  %70أقل من 

  )54=ن(
70 – 79.9%  
  )508=ن(

  )178=ن(فأكثر % 80

2.24  2.23  2.34  
  من أجل اإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين األحادي

( One – Way – Analysis of Variance)  
  .تبين ذلك) 7(ونتائج الجدول 

  )7(الجدول 
 في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق

  المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي
درجات   مصدر التباين

  الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

" ف"
  المحسوبة

مستوى 
  *الداللة

      0.84  1.69  2  المعدل التراكمي
  *،003  5.80  ،14  107.57  737  الخطأ

        109.26  739  المجموع
  ).737.2(بدرجات حرية ) 3.02(الجدولية "  ف"، )  = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

أي أنـه توجـد     ) 3.02(الجدولية  " ف"إن قيمة   ) 7(يتضح من الجدول    
في اتجاهات طلبة جامعـة     )  = 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

ركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير المعـدل        النجاح الوطنية نحو المد   
  .التراكمي
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من أجل تحديد بين من كانت الفروق اتبع تحليل التباين األحادي باختبار               
 ونتائج الجدول (Tukeys’ Post-hoC Test)تيوكي للمقارنات البعدية بين المتوسطات 

  .تبين ذلك) 8(
  )8(الجدول 

ت البعدية بين المتوسطات لالتجاهات نحو المدركات الخاطئة نتائج اختبار تيوكي للمقارنا
  .للتربية الرياضية عند طلبة جامعة النجاح الوطنية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

  3  2  1  المعدل التراكمي

  0.09-  ،01    % 70أقل من . 1

2 .–70-79.9%      -0.11*  

        فأكثر% 80. 3

   ) . = 0.05(  دال إحصائياً عند مستوى       * 
  :ما يلي) 8(يتضح من الجدول 

 في اتجاهات    )  = 0.05(  ـ  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           
طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئـة للتربيـة الرياضـية بـين          

  :أصحاب المعدالت التراكمية 
  %) .79.9-70(و %) 70أقل من *  (
  ).فأكثر% 80(و %) 70أقل من *  (

 في اتجاهـات     )  = 0.05(  ـ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          
طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئـة للتربيـة الرياضـية بـين          

% 80(، و أصحاب المعدل التراكمـي       %)79.9-70(أصحاب المعدل التراكمي    
الخاطئة لـديهم أقـل   حيث كان متوسط المدركات  %) 79.9-70(لصالح  ) فأكثر
  .فأكثر%) 80(عن المتوسط عند أصحاب المعدل التراكمي ) ،11(بقيمة 
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يمثلـون  %) 79.9-70(   ولعل السبب في ذلك أن أصحاب المعدل التراكمـي          
الغالبية تبعاً لمنحنى التوزيع الطبيعي، وأن غالبية العبي فرق األلعاب الرياضية           

مثل المتفوقون تحـصيلياً مـن أصـحاب        في الجامعة من هؤالء الطلبة، بينما ي      
فئة أقل يكون معظم تركيزها علـى التحـصيل         ) فأكثر% 80(المعدل التراكمي   

الدراسي وإعداد قليلة من هؤالء يشاركون في األلعاب الرياضية داخـل الحـرم            
الجامعي، نتيجة لذلك تفتقر هذه الفئة للمعلومات الالزمة لتكوين اتجاهات إيجابية           

الفردية بسبب انشغالها في التحصيل الدراسي، وأكدت  دراسات كل          نحو التربية   
إن تخوف الطلبـة    ) 1979(، ذنون   )1990(، الحبوري   )1993(من عبد العزيز    

من تأثير ممارسة النشاط الرياضي داخل الحـرم الجـامعي علـى التحـصيل              
الدراسي لديهم من األسباب الرئيسية لعزوف الطلبة عن االشتراك في األنـشطة            

  .الرياضية داخل الحرم الجامعي
  : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس : سادساً 

   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية            
نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تعزى لمتغير مكـان اإلقامـة الـدائم             

  للطلبة؟
  )9(الجدول 

جاهات نحو المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تبعاً لمتغير مكان المتوسطات الحسابية لالت
  اإلقامة الدائم للطلبة

  مدينة
  )264=ن(

  قرية
  )438=ن(

  مخيم
  )38=ن(

2.24  2.27  2.23  

 ونتـائج   (ANOVA)من أجل اإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين األحـادي           
  .تبين ذلك ) 10(الجدول 
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  )10(الجدول 
ل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو نتائج تحلي

  المدركات الخاطئة للتربية الرياضية تبعاً لمتغير مكان اإلقامة الدائم للطلبة
درجات   مصدر التباين

  الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

" ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

      0.072  0.14  2  مكان اإلقامة
  0.61  0.49  ،14  109.12  737  الخطأ

        109.26  739  المجموع
بـدرجات حريـة    ) 3.02(الجدوليـة   " ف) " = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى           *  

)737.2.(  
وهـذه  ) 0.49(المحسوبة تساوي   ) ف(أن قيمة   ) 10(يتضح من الجدول    

 توجـد فـروق ذات داللـة     أي أنه ال  ) 3.02(الجدولية  " ف"القيمة أقل من قيمة     
في االتجاهات نحـو المـدركات الخاطئـة        )   = 0.05(إحصائية عند مستوى    

للتربية الرياضية تعزى لمتغير مكان اإلقامة الدائم للطلبة ويـرى الباحثـان أن             
السبب في ذلك يعود إلى تقارب البيئة الثقافية االجتماعية للمجتمـع الفلـسطيني             

ة ، وذلك نظراً لصغر حجم المجتمـع الفلـسطيني          بغض النظر عن مكان اإلقام    
وتقارب البقع الجغرافية بين المدن والقرى والمخيمات وبالتالي ينعكس ذلك على           
التقارب في النواحي الثقافية التي تعتبر التربية الرياضية جزءاً منها عوضاً عـن       

 عـن   ذلك أن المتغيرات التي يتعرض لها الطلبة في الجامعة واحدة بغض النظر           
  .مكان اإلقامة الدائم لديهم

  : التوصيات 
  ـ: وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحثان بالتوصيات التالية 

 تمثـل  المدرسة ألن وذلك المدرسية الرياضية بالتربية االهتمام  ضرورة-1

 يـتم  خاللهـا  ومن المجتمع، أفراد بها يمر التي والعريضة الواسعة القاعدة

 تدريس خالل من وذلك ، الرياضية التربية نحو اإليجابية جاهاتاالت اكتساب
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 وزيـادة  ، األسبوعية الحصص عدد وزيادة مختص، مدرس قبل من المادة

 الرسوب واعتماد الرياضية، التربية بمفهوم والمعلمين المدرسية اإلدارة وعي

 .األخرى الدراسية المواد من كغيرها بها والنجاح

 بأهميـة  مرتبطة الجامعة إدارة قبل من إضافية مساقات إضافة ضرورة-2

 .الطلبة لدى والحياة للصحة الرياضية التربية

 الرياضـية  بالمرافق واإلمكانـات  الجامعة إدارة قبل من االهتمام زيادة -3

 .الرياضية لألنشطة الممارسين الطلبة من عدد أكبر الستقطاب الجامعية

 الرياضـية  التربية حول تخصصةالم العلمية والندوات المؤتمرات عقد -4

  .العامة للطلبة والحياة
 وأهميتها الرياضية التربية موضوع حول الدورية العلمية النشرات إصدار-5

  .الجامعي للطالب
 مـستوى  علـى  الرياضية للتربية الخاطئة والمدركات االتجاهات دراسة-6

 لـذلك  مناسبةال الوقائية البرامج وبناء لذلك المبكر العالج أجل من المدارس

  .مستقبالً
 تعميم نتائج الدراسة للمؤسسات الرياضية الرسمية والشعبية وذلك ألغراض          -7

  .التوعية والتثقيف الرياضي ألفراد المجتمع
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  : (               )الرقم   
  : (               )الشعبة 

  : المحترمون الطلبة 
نضع بين أيديكم استبانة تشتمل على مواقف نحو التربية الرياضية تتضمن بعض            
المفاهيم والمعتقدات حولها، يرجى قراءة هذه المواقف واالستجابة بـصدق؛ ألن           

  .المعلومات لغاية البحث العلمي فقط
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  الباحثان

  ـ: البيانات الشخصية : أوالً 
  .في المكان المناسب ) X( وضع إشارة يرجى 

      طالب                    طالبة  :        الجنس             . 1

  علمية                    إنسانية:               الكلية              . 2

                        ممارس                غير ممارس         :               الممارسة الرياضية. 2

  فما فوق% 80%    78.9-70%     70أقل من :     المعدل التراكمي   . 4

  مدينة                قرية                مخيم                                 :           مكان اإلقامة  . 5
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فقرة وفق ما تراه  في المكان المناسب على يسار كل  (X)يرجى وضع إشارة * 
  .مناسباً

أوافق   الفقــــــرات  الرقم
  بشدة

غير   أوافق
  متأكد

ال 
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

التربية الرياضـية فـي الجامعـة         .1
عبارة عـن فتـرة راحـة بـين         

  .محاضرتين

          

أي شخص يستطيع تدريس مـادة        .2
التربية الرياضية وال داعي لوجود     

  .متخصصين

          

ياضـية وجـدت فـي      التربية الر   .3
الجامعـة للتنفــيس عـن التــوتر   

  .العصبي المتولد من المحاضرات

          

التربية الرياضية ليست ضرورية      .4
  .للطلبة في الجامعة 

          

التخصص في التربية الرياضـية       .5
  .معناه تعلم األلعاب وممارستها

          

التربية الرياضـية عبـارة عـن         .6
  . تمرينات وألعاب

          

 تحتاج الفتيات للتربية الرياضية     ال  .7
  .ألنهن ال يحتجن لعضالت قوية

          

ال يجوز رسوب الطلبة في مساق        .8
  .التربية الرياضية في الجامعة

          

الغرض الرئيسي للتربية الرياضية      .9
  .هو تقوية العضالت

          

  .التربية الرياضية نط ولعب  .10
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ضـي  تعتبر ممارسة النشاط الريا     .11
  .في الجامعة مضيعة للوقت

          

ليس هناك أي أساس علمي للتربية        .12
  .الرياضية

          

التربية الرياضـية ال تـسهم فـي        .13
  .التربية العامة للمواطن

          

التربية الرياضية عبارة عن جهـد        .14
  . وعرق

          

إذا مشيت يوماً لمـسافة طويلـة         .15
أكون قد قمت بنصيبي من التربية      

  .رياضيةال

          

ال يجوز أن تقوم الطالبات بـأداء         .16
حركات رياضية عنيفة ألنها تؤذي     

  .األعضاء الداخلية لديهن

          

رجال التربية الرياضية أقل مـن        .17
  .المتخصصين ثقافة

          

إذا أردت أن تتفوق فـي التربيـة          .18
ــى  ــك بحاجــة إل الرياضــية فإن

  .عضالت أكثر من احتياجك للذكاء

          

كل العب مميز يستطيع أن بكون        .19
  .مدرساً للتربية الرياضية

          

التربية الرياضية ليست ضرورية      .20
  .لكبار السن

          

ــخاص   .21 ــة الرياضــية لألش التربي
أصحاب المهـارات العاليـة فـي      

  .األلعاب الرياضية فقط
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التعاليم الدينيـة ال تـشجع علـى          .22
  . ممارسة الرياضة

          

التربية الرياضية أقل قيمة من   .23
الناحية األكاديمية مقارنة 

  . بالتخصصات األخرى

          

المدربون كلهم مدرسون مؤهلون   .24
  .في التربية الرياضية

          

إذا أراد الطلبة التخرج بدون تعب   .25
في الدراسة عليهم دراسة التربية 

  .الرياضية

          

القة التربية الرياضية ليس لها ع  .26
  .بالعلوم األخرى

          

تخصص التربية الرياضية فقط   .27
لمن يحصلون على معدالت متدنية 

  .في الثانوية العامة

          

فوائد التربية الرياضية مقصورة   .28
على األبطال وال يمكن االستفادة 

  .منها في الحياة

          

أي شخص يستطيع ممارسة   .29
  .التربية الرياضية بمفرده

          

التربية الرياضية عبارة عن النجاح   .30
  .وتحقيق الفوز في البطوالت
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