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اجتاهات الطلبة
املتميزين أكادمييا حنو األنشطة الرياضية
*د .خالد احلموري
جامعة القصيم

امللخـــ�ص:

تهدف هذه الدرا�سة التعرف على اجتاهات الطلبة املتميزين �أكادمييا نحو الأن�شطة الريا�ضية ،وللإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة مت اختيار عينة بالطريقة الع�شوائية مكونة من ( )239طالبا وطالبة ،من طلبة مدار�س امللك
عبداهلل الثاين للتميز العلمي  /حمافظة الزرقاء  ،ا�ستخدم الباحث ا�ستبانه لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو الأن�شطة
الريا�ضية  ،و�أظهرت النتائج ما يلي :
�أن اجتاهات الطلبة املتميزين نحو الأن�شطة الريا�ضية كانت �إيجابية على الدرجة الكلية للمقيا�س  ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )a = 0.05تُعزى لأثر اجلن�س،
و�أ�شارت النتائج �أي�ضا �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )a = 0.05تعزى لأثر املرحلة ،ل�صالح املرحلة
الثانوية .وقد �أ�شارت النتائج �أي�ضا �إىل �أنه ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية تعزى �إىل الثر التفاعل بني
متغريي اجلن�س واملرحلة الدرا�سية .

Abstract :
This study aimed at measuring the attitudes of talented students towards sport activities. To answer the questions of the study, a sample was
randomly chosen consisting of 239 students from King Abdullah II School
for Excellence in the Zarka governorate. The researcher used a questionnaire
to measure the attitudes. The major findings of the study revealed that the
attitudes towards sport activities were high level attitudes and positive on the
degree of the overall scale. No statistically significant differences at a=0.05
among averages in the sport activities were due to sex. It was found that
there were statistically significant differences at a=0.05 among averages in
the sport activities that were due to the academic level for the benefit of the
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secondary stage. There were no sig’nificant differences in the students
degrees due to the interaction between the students’ gender and the
academic level.

املقدمة:

يعترب مو�ضوع االجتاهات من املوا�ضيع الهامة
خا�صة يف علم النف�س االجتماعي و الرتبوي ،
فاالجتاهات النف�سية واالجتماعية هي من �أهم نواجت
عملية التن�شئة االجتماعية للفرد  ،وهو �أ�سلوب منظم
يف التفكري وال�شعور  ،ويرتبط ارتباطا وثيقا بردود
فعل الإن�سان ملواقف من حوله من �أفراد �أو جماعات
خ�صو�صا يف الق�ضايا االجتماعية والرتبوية  ،وقد
�أ�صبح اهتمام الباحثني بهذا املو�ضوع يتجاوز
احلدود الرتبوية �إىل درا�سة دور امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف االرتقاء املعريف والوجداين لدى الأفراد  ،ومدى
ال�صلة بني متغريات البيئة الرتبوية والتن�شئة
االجتماعية يف هذا االجتاه  .وقد نَّبي �إ�سماعيل
و�شهاب (� ) 2008أن هذا العلم يعترب امليدان الوحيد
الذي ي�ستند �إىل جميع الظواهر النف�سية واالجتماعية
ب�سيطة كانت �أم مركبة  ،خا�صة �أو عامة ،حيث
تخ�ضع يف �أ�سا�سها �إىل ال�سلوك الإن�ساين الذي
يواجهه وي�سيطر علية تركيب خا�ص ي�سمى االجتاه،
وقد �أ�شار رودز و�آخرون (Rhodes, et al.,
� )2002إىل �أن "االجتاهات عبارة عن تقييمات الفرد
ال�شاملة لت�أدية ال�سلوك overall evaluations of
 ."performing the behaviorويرى عالوي
(� )1983أن االجتاه النف�سي للفرد نحو فعالية يف
احلياة يعد من العوامل املهمة التي ت�ؤثر يف اختيار
الفرد لتلك الفعالية �أو التفاعل معها وممار�ستها �أو
جتنبها � ،أما االجتاه النف�سي للريا�ضة فانه ميثل
دافعا لل�سلوك  ،وا�ستعداد الطلبة نحو ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية.
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يو�ضح النفاخ (� )2008أن االجتاهات ت�سهم
بدور كبري وفاعل يف تطور ومنو برامج الرتبية
الريا�ضية� ،إذا ما عززت ب�شكل ايجابي من خالل
معاجلة االجتاهات ال�سلبية لدى �أفراد املجتمع عن
طريق �إبراز املعارف التي تعالج اجلوانب املختلفة
 ،والتعريف بقيمة و�أهمية الرتبية الريا�ضية يف
املجتمع وتوجيه الأنظار �إىل �أن للرتبية الريا�ضية
فوائد ج�سمية ونف�سية وعقلية .وي�شري �أبو منره
()1999؛احلجار و �سعيد (� )2002أن الأفراد
الذين ميار�سون الأن�شطة الريا�ضية �أثناء الدرا�سة
يكونون �أكرث يقظة و�إنتاجا و�أكرث قدرة على ال�سهر
ل�ساعات �أطول ،وعندما ينامون ف�إنهم ينامون فرتات
�أقل ،ي�ستيقظون بعدها وكلهم ن�شاط  ،وهم لذلك
م�ؤهلني ،ليكون حت�صيلهم الأكادميي �أف�ضل من غري
املمار�سني كما �أنهم اقل عر�ضه للقلق والتوتر الذي
ي�سبق االختبارات  ،ومن هنا يت�ضح �أن الأن�شطة
الريا�ضية ت�ساعد على �صحة اجل�سم  .وقد �أكدت
درا�سات كل من بوركمان ورفاقه ( Bureckman,
 )et al., 1997وبراو�س وودز (Brighouse
� )& Woods, 2000إىل �أن الطلبة امل�شاركني يف
الأن�شطة املدر�سية ب�شكل عام والريا�ضية ب�شكل
خا�ص لديهم القدرة على حتقيق النجاح والإجناز
الأكادميي ب�شكل �أف�ضل من غريهم  ،بالإ�ضافة �إىل
�إيجابيتهم مع زمالئهم و�أ�ساتذتهم ،ومتتعهم بروح
القيادة والتفاعل االجتماعي ال�سوي واملثابرة
واجلدية ،كما �أنهم مييلون �إىل الإبداع وامل�شاركة
الف َّعالة ولديهم اال�ستعداد خلو�ض جتارب جديدة
بثقة.
وقد �أكد كل من �إدوارد (  ،) Edward, 1994و
�سيلكر وكويرك (� )Silliker & Quirk, 1997إىل
�أن الطلبة الذين يق�ضون �أوقات فراغهم يف �أن�شطة
حرة موجهه كانوا  ،مقارنة بالآخرين ،متفوقني
درا�سي ًا وهم من الأوائل يف مدار�سهم.ويف ذات
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/4
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ال�سياق يرى ( َّ � ),1998Shelleyإن احلركة تعزز
وت�ساند التفكري ب�شكل كبري كري ،حيث �أن ن�شاطات
الرتبية الريا�ضية ت�سهم يف تطوير التعلم يف كل
من النطاقني املعريف والريا�ضي .لذلك ف�إن كل من
الرتبية البدنية والن�شاط احلركي يقدمان م�ساهمة
فاعله يف زيادة قدرة الطالب على التعلم ولي�س على
احلركة فقط.
كما يرى كل من فاهي وان�سل وروث (&Fahey
 )Insel & Roth, 2005على �أن للأن�شطة البدنية
ت�أثريات �إيجابية على الناحية ال�صحية والبدنية
فمن خاللها يتمكن الفرد من تقوية �أجهزة اجل�سم
الع�ضوية املختلفة وتنمية قدرات اللياقة البدنية التي
متكنه من االحتفاظ مبجهود منا�سب لأداء الأعمال
اليومية ومقاومة التعب والعودة �إىل حالة الراحة.
�إ�ضافة �إىل ذلك فعن طريق االرتقاء بكفاءة �أجهزة
اجل�سم الع�ضوية ومب�ستوى اللياقة البدنية ميكن لنا
�أن نحتفظ مب�ستوى منا�سب من ال�صحة ال�شخ�صية
(املال عبداهلل  . ) 2006 ،ويرى رحيم (� ) 2006أن
لالجتاهات �أهمية وا�ضحة يف حياة الفرد حيث �إنها
ت�ساعد على التكيف مع احلياة الواقعية  ،و من
ثم ي�شعر بالتجان�س مع �أفراد املجتمع  ،مثل منو
وظهور االجتاهات االيجابية بني الطلبة يف املدر�سة
نحو حب املطالعة وحب العمل امل�شرتك واحرتامه،
ومنو التفكري العلمي لديهم والإميان بالعلم احلديث
وغري ذلك من االجتاهات  ،كما �أن االجتاهات ت�ضفي
على حياة الفرد ب�صورة عامة معنى وداللة ومغزى
حيث يتفق �سلوكه مع اجتاهاته وي�شبع هذا ال�سلوك
تلك االجتاهات � ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن االجتاهات
تعمل على ت�سهيل ا�ستجاباتنا يف املواقف التي لدينا
اجتاهات خا�صة بها  ،فال نبحث عن �سلوك جديد يف
كل مرة جنابه فيها لهذا املوقف  ،كما �أن االجتاهات
النف�سية تفيدنا يف معرفة وتفح�ص خمتلف املجاالت
وامليادين ففي امليدان الرتبوي تفيد الإدارة التعليمية
3
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يف معرفة اجتاهات الطلبة نحو املواد الدرا�سية
املختلفة ونحو زمالئهم و�أ�ساتذتهم ونظم التعليم
والتدري�س وغريها.
و ت�شري مراجعة البحوث والدرا�سات التي �أجريت
يف جمال االجتاهات نحو الأن�شطة الريا�ضية اىل �أن
هذا املجال نال يف الآونة الأخرية اهتمام ًا كبري ًا
من الباحثني  ،كما �أن هناك �أبحاث ودرا�سات
عديدة � ،ألقت ال�ضوء على طبيعة العالقة بني التفوق
الأكادميي والتفوق الريا�ضي  ،فقد هدفت درا�سة
�أبو جامع (�)2010إىل التعرف على اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية نحو در�س الرتبية الريا�ضية يف
حمافظة خان يون�س بغزة ،وقد �شملت عينة الدرا�سة
(  ) 426طالب ًا و طالبة  ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود اجتاهات �إيجابية بوجه عام لدى جميع طلبة
املرحلة الثانوية نحو حماور الدر�س  ،يف حني ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف نف�س املحورين
بني ال�صفني :الثاين والثالث الثانوي  ،وكذلك وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف حموري :املفهوم
والأهمية  ،تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الطالبات ،
يف حني ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
اجلن�سني يف حمور الأهداف .
وهدفت درا�سة (� ) Mello,Worll,2008إىل
التعرف على دور امل�شاركة يف الأن�شطة الال�صفية
باعتبارها و�سيلة مثمرة لتعزيز املواقف يف امل�ستقبل
لدى الطلبة يف مدر�سة تريندا توباغو .يف الواليات
املتحدة الأمريكية  ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( ) 1358طالبا وطالبه وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
اىل االختالفات بني اجلن�سني يف امل�شاركة يف الأن�شطة،
وان م�شاركة الذكور �أكرث من الإناث يف الأن�شطة
الريا�ضية .
 �أما درا�سة �سوبرمنيوم و�سلفرمان  ( Subr a
 )maniam & Silverman,2007فقد هدفت �إىل
التعرف على اجتاهات طلبة املدار�س املتو�سطة نحو
Published by Arab Journals Platform, 2011
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الرتبية البدنية  ،تكونت عينة هذه الدرا�سة من ()995

 ،وقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على اثر
اجلن�س واملرحلة الدرا�سية على مقيا�س االجتاهات
نحو الرتبية البدنية  ،وقد �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة
�إىل �أن اجتاهات جميع �أفراد العينة كانت �إيجابية
نحو الرتبية الريا�ضية  ،ومل توجد فروق ذات دالله
�إح�صائية تعزى للجن�س  ،و�أ�شارت النتائج �أي�ضا اىل
�أنه كلما تقدم الطالب يف املرحل الدرا�سية كلما كان
هناك تراجع يف االجتاهات نحو الرتبية الريا�ضية.
وهدفت درا�سة �أبو طامع (� )2005إىل التعرف على
اجتاهات طلبة كلية فل�سطني التقنية نحو ممار�سة
الن�شاط الريا�ضي �إ�ضافة �إىل حتديد الفروق يف
اجتاهات الطلبة تبعا ملتغري اجلن�س واملرحلة
الدرا�سية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()135
طالبة وطالبة  ،طبق عليها مقيا�س كنون املعدل  ،وقد
�أ�شارت نتائج الدرا�سة اىل �أن اجتاهات الطلبة كانت
�إيجابية  ،و�أنه ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية
تعزى ملتغري اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي .
وهدفت درا�سة دميرهان وا�سكي وكوكا )2005,
& � ( Demirhan Asci & Kocaإىل التعرف
على اجتاهات طلبة املدار�س املختلطة وغري املختلطة
نحو الرتبية الريا�ضية وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )249طالبا و ( ) 213طالبة من طلبة املرحلة
الثانوية يف املدر�سة املختلطة  ،و ( ) 210طالبا و
( ) 196طالب ًة من املدار�س ذات اجلن�س الواحد ،
وقد �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل وجود اجتاهات
�إيجابية نحو الرتبية الريا�ضية ول�صالح الذكور
ب�شكل عام  ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن االجتاهات
الإيجابية للرتبية الريا�ضية كانت ل�صالح املدار�س
غري املختلطة .
وهدفت درا�سة ورل بوكنفج Buckna v(  (.
� )age, 2005 & Worrellإىل التعرف على اثر
م�شاركة الطالب املوهوبني �أكادمييا يف الأن�شطة
4
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اخلارجية الريا�ضية والفنية  ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )1032طالبا وطالب ًة  ،وقد �أ�شارت نتائج
هذه الدرا�سة �أن الألعاب الريا�ضية كانت من �أكرث
الأن�شطة م�شاركة من قبل الطلبة املتفوقني �أكادمييا،
وخ�صو�صا �ألعاب القوى من كال اجلن�سني ب�صور
اكرب من الأن�شطة الالمنهجية الأخرى كالرق�ص
واملو�سيقا والكورال.
هدفت درا�سة جريي وجيم�س (Jiri& ,2004
� )Jamesإىل التعرف على اجتاهات طلبة املرحلة العليا
يف كل من ( جمهورية الت�شيك،اجنلرتا،ا�سرتاليا،و
الواليات املتحدة) نحو الرتبية البدنية  ،وقد ا�شتملت
العينة على( )1107من طلبة املرحلة العليا يف الدول
الأربع  ،كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود اجتاه �إيجابي
عام نحو الرتبية البدنية،وقد �أبدى طلبة جمهورية
الت�شيك �أعلى اجتاه نحو الرتبية البدنية عن باقي
�أفراد العينة العامة،كما دلت نتائج الدرا�سة  :على
�أن العن�رص الأنثوي قد �أبدى اجتاها �إيجابيا �أعلى
من العن�رص الذكري .وهدفت درا�سة عبد احلليم
( � )2004إىل التعرف على اجتاهات بع�ض طالبات
املرحلة الثانوية يف كل من (م�رص  ،والبحرين نحو
الن�شاط الريا�ضي ،وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي مل�سحي ،وا�شتملت العينة على( ) 272
طالبة  ،وقد �أظهرت الدرا�سة � :أن طالبات املرحلة
الثانوية يف كل من الإ�سكندرية،واملنامة يتميزن
باجتاهات �إيجابية عالية يف بع�ض �أبعاد املقيا�س
نحو الن�شاط الريا�ضي� .أما بو�صالح ( )2003فقام
بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على اجتاهات طالبات
جامعة امللك في�صل يف اململكة العربية ال�سعودية نحو
�أهمية ممار�سة الن�شاط البدين من خالل �أبعاد �أربعة
هي :اجلانب البدين ،واالجتماعي ،والرتويحي،
والنف�سي .ومت ت�صميم مقيا�س لهذا املو�ضوع ومت
توزيعه على عينة الدرا�سة البالغة ( )150طالب ًة
يف جامعة امللك في�صل يف مدينة الإح�ساء .و�أ�شارت
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/4
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النتائج �إىل وجود اجتاهات �إيجابية لدي الطالبات
نحو �أهمية ممار�سة الن�شاط البدين ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق يف اجتاهات الطالبات نحو
ممار�سة الن�شاط البدين تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي
والتخ�ص�ص الأكادميي.
كما قام حممد ( )١٩٩٤ب�إجراء درا�سة ملعرفة �أثر
ممار�سة بع�ض الأن�شطة الريا�ضية على م�ستوى
منو القدرات العقلية ،والتي طبقها على عينة مكونة
من  ١٨٠فر ًدا مق�سمني �إىل ثالث جمموعات جمموعة
ممار�سي الأن�شطة اجلماعية وجمموعة ممار�سي
الأن�شطة الفردية وجمموعة غري ممار�سي الأن�شطة
الريا�ضية ،متو�سط �أعمارهم (�)٢٠,٤سنة .مت قيا�س
القدرات العقلية عن طريق اختبار القدرات العقلية
الأولية لأحمد زكي� .أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املمار�سني للأن�شطة الفردية
وغري املمار�سني للأن�شطة الريا�ضية يف القدرة على
الإدراك املكاين والقدرة العقلية العامة يف حني وجد
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املمار�سني للأن�شطة
الريا�ضية اجلماعية والغري ممار�سني للأن�شطة
الريا�ضية يف جميع القدرات العقلية الأولية ماعدا
القدرة العددية .وا�ستخل�ص الباحث �أن ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية ي�ؤثر ايجاب ًيا على م�ستوى
القدرات العقلية الأولية.
ويف درا�سة لورين ( )Louren,1993التي هدفت
�إىل التعرف على اجتاهات الطلبة املتفوقني وغري
املتفوقني نحو الن�شاط الريا�ضي  ،وكذلك الفرق
بني الطالبات املتفوقات �أكادمييا وغري املتفوقات
نحو الن�شاط الريا�ضي ،طبق املقيا�س على عينة
مقدارها ( ) 802طالبا يف مدار�س جرانيت يف يوتا،
وكان من �أهم النتائج �أن اجتاهات الطلبة املتفوقني
وغري املتفوقني كانت ايجابية نحو الرتبية املو�سيقية
،واجتاهات الطالبات نحو الأن�شطة الريا�ضية
اجلمالية اكرب من الطالب �أجرى الديري وع�ضيبات
5
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( )1988درا�سة للتعرف على اجتاهات ال�شباب
اجلامعي نحو ممار�سة الن�شاط الريا�ضي  ،حيث طبق
على عينه قوامها ( ) 734طالبا من جامعة الريموك،
وقد �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل وجود اجتاهات
�سلبية لدى ال�شباب اجلامعي نحو ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية  ،وان هناك فروق ذات دالله �إح�صائية
ول�صالح الذكور .
بعد العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة يف جمال
االجتاهات نحو الرتبية الريا�ضية  ،يت�ضح �أن
بع�ض الدرا�سات قد �أ�شارت �إىل �أن اجتاهات
الطلبة نحو الرتبية الريا�ضية كانت �إيجابية ب�شكل
عام كدرا�سة(  (Subramaniam & Silve r
)man,2007) (Demirhan,et al.,2005
ودرا�سة ( ) Louren,1993ودرا�سة (,2004
 )Jiri& Jamesو ودرا�سة عبد احلليم(� ) 2004أبو
طامع ( ،)2005يف حني �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل
خالف ذلك كدار�سة الديري وع�ضيبات( ،)1988وقد
تناولت الدرا�سات ال�سابقة �أي�ضا العالقة بني التفوق
الأكادميي والتفوق الريا�ضي والبدين كدرا�سة
حممد(  ،) 1994وحيث �أن معظم الدرا�سات التي
�أجريت يف البيئة العربية ركزت ب�شكل كبري على
الطلبة العاديني  ،فقد جاءت هذه الدرا�سة لت�سد هذا
النق�ص يف الدرا�سات .

م�شكلة الدرا�سة

يعترب مو�ضوع اجتاهات الطلبة املتميزين �أكادمييا
نحو الن�شاط الريا�ضي من املوا�ضيع الهامة التي
يجب درا�ستها والتعمق يف البحث فيها  ،حيث الحظ
الباحث من خالل معاي�شته امليدانية يف جمال الرتبية
الريا�ضية ورعاية الطلبة املتميزين � ،أن الجتاهات
الطلبة املتميزين نحو الأن�شطة الريا�ضية دور بارز
يف تطوير م�ستوى اللياقة البدنية و التح�صيل لديهم ،
وهذا يعني �أن الطلبة الذين لديهم اجتاهات ايجابية
نحو هذه الأن�شطة الريا�ضية �سيكون م�ستوى
Published by Arab Journals Platform, 2011
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لياقتهم البدنية وحت�صيلهم الأكادميي �أف�ضل من
غريهم من الطلبة ؛�إذ تعمل برامج الرتبية الريا�ضية
على ممار�سة مفردات الأن�شطة العملية بال�شكل
الأمثل  ،ومن هنا يحاول الباحث التطرق �إىل هذه
امل�شكلة العلمية من اجل و�ضع احللول العلمية التي
قد ت�ساهم يف و�ضع الأ�س�س ال�صحية للممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية للطلبة املتميزين �أكادمييا.

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة بالتعرف على اجتاهات
الطلبة املتميزين �أكادمييا نحو ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية  ،حيث تنبع �أهمية الدرا�سة كونها الدرا�سة
الأوىل يف الأردن التي حتاول �إلقاء ال�ضوء على
اجتاهات الطلبة املتميزين �أكادمييا نحو الأن�شطة
الريا�ضية  ،مما يوفر للمهتمني تغذية راجع ًة نحو
بناء الربامج االثرائية يف الأن�شطة الريا�ضية؛ لتنمية
القدرات احلركية لدى الطلبة املتميزين �أكادمييا

�أهداف الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على:
•اجتاهات الطلبة املتميزين �أكادمييا نحو الأن�شطة
الريا�ضية.
•الفروق يف االجتاهات نحو الرتبية الريا�ضية تبعا
لأثر متغري اجلن�س.
•الفروق يف االجتاهات نحو الرتبية الريا�ضية تبعا
لأثر متغري امل�ستوى الدرا�سي.
•الفروق يف االجتاهات نحو الرتبية الريا�ضية
تبعا لأثر التفاعل بني متغريي اجلن�س وامل�ستوى
الدرا�سي .

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني .
•ما اجتاهات الطلبة املتفوقني �أكادمييا نحو
الأن�شطة الريا�ضية؟
•هل هناك فروق يف اجتاهات الطلبة املتميزين
�أكادمييا نحو الرتبية الريا�ضية تُعزى لأثر متغريي
6
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اجلن�س� ،أو امل�ستوى الدرا�سي �،أو التفاعل بينهما ؟

م�صطلحات الدرا�سة:

االجتاه :االجتاه النف�سي:
ا�ستعداد نف�سي مكت�سب ثابت ن�سبيا يحدده �شعور
الفرد و�سلوكه �إزاء مو�ضوعات معينة �أو عدم
تف�ضيلها (�إ�سماعيل و�شهاب . ) 2008
االجتاه نحو الن�شاط الريا�ضي :
هو التعبري عن حم�صلة ا�ستجابات الأفراد نحو
املعارف واخلربات املرتبطة بالن�شاط الريا�ضي؛
وذلك من حيث ت�أييد الفرد لهذه املعارف واخلربات
�أو معار�ضته لها(  (Silverman, & Subram a
.)niam, 1999
الطلبة املتميزون �أكادمييا  :هم الطلبة املقبولون
يف مدار�س امللك عبداهلل الثاين للتميز ح�سب الأ�س�س
املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
 ،واملتمثلة بح�صول الطالب على معدل ال يقل عن
() 95%خالل ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س  ،واجتياز
اختبار ذكاء م�صمم خ�صي�صا الختيار الطلبة .

حدود الدرا�سة :

املجال الب�رشي  :طالب وطالبات مدر�سة امللك عبداهلل
الثاين للتميز يف حمافظة الزرقاء للعام الدرا�سي
. 2009/2010
املجال املكاين  :مدر�سة امللك عبداهلل الثاين للتميز يف
حمافظة الزرقاء

منهج الدرا�سة :

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي
الذي يالئم طبيعة امل�شكلة ومتغرياتها

عينة الدرا�سة :

ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )239طالبا وطالبة
من مدر�سة امللك عبداهلل الثاين للتميز يف حمافظة
الزرقاء/الأردن ،حيث مت اختيارهم بالعينة
واجلدول رقم ( ) 1يبني عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س
واملرحلة .
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/4
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جدول () 1
عينة الدرا�سة ح�سب املتغريات
اجلن�س

املتغري

املرحلة

م�ستوى املتغري
ذكور
�إناث
�أ�سا�سي عليا
ثانوي

�أداة الدرا�سة :

مت ا�ستخدام مقيا�س كنيون لالجتاهات نحو الن�شاط
الريا�ضي ) Attitudes Towards Physical
 (Activity ATPAالذي �أعده جريالد كينيون
 Gerald Kenyonوقام بتعريبه رحيم (. ) 2006
ويت�ألف املقيا�س من �ستة �أبعاد ويحوي (  )54عبارة

دالالت �صدق املقيا�س على البيئة الأردنية:

للتحقق من منا�سبة االداة على البيئة الأردنية
و�صدقها املنطقي مت عر�ضها على جمموعة من
املحكمني من �أ�ساتذة جامعة الق�صيم وجامعة
عمان العربية واجلامعة الها�شمية  ،ومن َث َّم مت
�إعداد ال�صيغة النهائية للمقيا�س على �ضوء املوافقة
والتعديالت التي �أجريت من قبل املحكمني على بع�ض

ا

7

املجموع

العدد
126
113

239

117
122

عبارات املقيا�س  ،وتالف املقيا�س يف �صورته النهائية
من ( ) 48فقره  ،وقد بلغ معامل الثبات با�ستخدام
معادلة كرونباخ الفا ( .)88وقد مت احت�ساب معامل
االت�ساق ال�ستجابات جميع �أفرد عينة الدرا�سة.
ويو�ضح اجلدول ( )2النتائج التي تمََّ التو�صل �إليها:
يت�ضح من اجلدول ( )2معامالت االت�ساق الداخلي
(�ألفا كرونباخ) ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
كل بعد من �أبعاد املقيا�س ،وكذلك للمقيا�س العام وهي
يف مالئمة للدرا�سة .
طريقة ا�ستخراج النتائج:
ال�ستخراج نتائج هذه الدرا�سة تمََّ ا�ستخدام ال�سلم
الثالثي لتحديد اجتاهات عينة الدرا�سة نحو الأن�شطة
الريا�ضية حيث �أٌعطيت عبارة موافق ( )3درجات
وحمايد ( ) 2درجه وغري موافق ( ) 1درجه واحده.

جدول ()2
معامل االت�ساق (�ألفا) لدرجات �أفراد عينة الدرا�سة
على كل بعد من �أبعاد املقيا�س
ملجاالت
الن�شاط الريا�ضي كخربة اجتماعية
الن�شاط الريا�ضي لل�صحة واللياقة
الن�شاط الريا�ضي كخربة توتر وخماطره
الن�شاط الريا�ضي اخلربة اجلمالية
الن�شاط الريا�ضي للرتويح وخف�ض التوتر
الن�شاط الريا�ضي كتفوق ريا�ضي .
املقيا�س العام

معامل االت�ساق
،81
،78
،77
،81
،79
،80
،83
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يت�ضح من جدول رقم (� )3أن اجتاهات الطلبة
املتميزين �أكادمييا نحو الأن�شطة الريا�ضية كانت
�إيجابية يف جميع املجاالت ،وعلى الدرجة الكلية حيث
ح�صل جمال (اخلربة اجلمالية والتعبري) على املركز
الأول بينما ح�صل املجال (خربة توتر وخماطرة)
على املركز ال�ساد�س والأخري  ،وبالنظر �إىل نتائج
ال�س�ؤال الأول جند بان اجتاهات الطلبة املتميزين
�أكادمييا نحو الأن�شطة الريا�ضية ايجابي ًا ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل وجود املعلمني املتخ�ص�صني
وامل�ؤهلني علميا يف جمال الرتبية الريا�ضية
وتوفر الربامج التدريبية املتطورة التي ت�سعى
لتفعيل الأن�شطة الريا�ضية يف مدار�س املتميزين
�أكادمييا � ،إ�ضافة �إىل ما يتميز ه�ؤالء الطلبة من
حب اال�ستطالع ،وتنوع االهتمامات والهوايات،
وتعدد القدرات وكذلك اقتناعهم ب�أهمية الأن�شطة
الريا�ضية والآثار الإيجابية ملمار�سة تلك الأن�شطة
يف بناء �شخ�صية الفرد اجل�سمية والفكرية وحيث

متغريات الدرا�سة :
 .1املتغريات امل�ستقلة وهي:

اجلن�س وله م�ستويان (ذكر� ،أنثى ).-املرحلة ولها م�ستويان  :الأ�سا�سية العليا  ،الثانوية

 .2املتغريات التابعة:

جماالت االجتاهات نحو ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية.

املعاجلة الإح�صائية:

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.اختبار ت( .) T-test-حتليل التباين الثنائي.

نتائج الدرا�سة مناق�شتها :

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على :ما
اجتاهات الطلبة املتميزين �أكادمييا نحو الأن�شطة
الريا�ضية.ومن اجل الإجابة على هذا ال�س�ؤال
ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لكل جمال من جماالت الأداة ويبني جدول
( ) 3ترتيب هذه املجاالت .

جدول () 3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات الطلبة عينة الدرا�سة نحو الأن�شطة الريا�ضية
لرقم

عدد
الفقرات

املتو�سط
احل�ساب�س

االنحراف
املعياري

7

2.58

50.

ايجابي

2.36
2.42

43.
48.

ايجابي
ايجابي

الرابع
الثاين

2.39

36.

ايجابي

-

1
2
3

اخلربة االجتماعية
ال�صحة واللياقة
خربة توتر
وخماطره
خربة جمالية
وتعبري
خف�ض التوتر
التفوق الريا�ضي

9
8

7

الأداة ككل

48

4
5
6

8
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�إن عينة الدرا�سة تعترب من فئة املتميزين �أكادمييا ،
ومتتاز بدرجات ذكاء مرتفعة نظرا لطبيعة القبول يف
مثل هذه املدار�س  ،وحيث �إن العوامل امل�ؤثرة يف �أداء
املهارات والأن�شطة الريا�ضية تعتمد ب�شكل مبا�رش
على القدرات العقلية للفرد  ،فالذكاء قدرة عقلية
يجب توفره يف الفرد؛ لكي ي�ؤدي املهارات احلركية
الأ�سا�سية ب�شكل �أف�ضل  ،وكلما زاد م�ستوى الذكاء
لدى الفرد زادت الكفاءة يف �أدائها  ،وهذا يتفق مع
ما �أ�شار �إليه �سنجر ( )Singerالذي بني �إىل �أن
الطالب الذي ي�ؤدي جيدا يف اختبار الذكاء من املمكن
�أن نتوقع له تعلم الأن�شطة احلركية ب�شكل �أف�ضل
وكفاءة عالية (�أبو عباة  ،) 2001 ،فبالتايل ف�إن هذه
الفئة من الطلبة من الفئات الواعية واملثقفة والتي
تنظر �إىل الأن�شطة الريا�ضية �أن لها فوائد كبرية
يف اجلانب البدين وال�صحي والأكادميي � ،إذا ما
مور�ست الأن�شطة الريا�ضية بانتظام  .وتتفق هذه
الدرا�سة ودرا�سة كل من �أبو جامع ( )2010ودرا�سة
Silverman,2007

&

)Subramaniam

ودرا�سة ( ،)Demirhan,et al., 2005ودرا�سة
�أبو طامع ( )2005درا�سة ()Jiri& James ,2004
] ،ودرا�سة حممد( ) 1994التي �أ�شارات جميعها �إىل
�أن اجتاهات الطلبة ب�شكل عام ايجابية نحو ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية  ،وتتفق هذه الدرا�سة ودرا�سة
 )Bucknavage,2005) & Worrellالتي
�أ�شارت نتائجها �أن الألعاب الريا�ضية كانت من �أكرث
الأن�شطة م�شاركة من قبل الطلبة املتميزين �أكادمييا
 ،مقارنة بالأن�شطة الالمنهجية الأخرى كالرق�ص
واملو�سيقى والكورال  ،وتتفق هذه الدرا�سة �أي�ضا
ودرا�سة ( )Louren,1993والتي �أ�شارت نتائجها
�إىل �أن اجتاهات الطلبة املتفوقني نحو الأن�شطة
الريا�ضية ايجابية  ،وتختلف هذه الدرا�سة عن
درا�سة الديري وع�ضيبات ( ، ) 1988والتي �أ�شارت
نتائجها �إىل وجود اجتاهات �سلبية لدى الطلبة نحو
9
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ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية .

•ال�س�ؤال الثاين " :هل هناك فروق يف
اجتاهات الطلبة املتميزين �أكادمييا نحو
الرتبية الريا�ضية تعزى للجن�س وامل�ستوى
الدرا�سي والتفاعل بينهما.

"للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ح�سب للمرحلة
واجلن�س والتفاعل بينهما ،واجلدول ( )4يو�ضح
ذلك انظر امللحق رقم (. ) 1
يبني اجلدول ( )4تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ب�سبب اختالف
فئات متغريات املرحلة (�أ�سا�سي ،ثانوي) اجلن�س
(ذكور� ،إناث) ،يف املجاالت والأداة ككل .ولبيان
داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
تمََّ ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي على املجاالت
والأداة ككل جدول (. )5
يتبني من اجلدول ( )5الآتي:
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()µ ≥ 0,05تُعزى لأثر املرحلة يف جماال اخلربة االجتماعية
 ،خربة توتر وخماطره  ،خربة جمالية  ،التفوق
الريا�ضي ويف الأداة ككل وجاءت الفروق ل�صالح
الثانوي.
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()µ ≥ 0,05تعزى لأثر اجلن�س يف جميع املجاالت ويف الأداة ككل.
ويعزو الباحث تفوق طلبة املرحلة الثانوية يف
مقيا�س االجتاهات �إىل �أنه كلما زاد ُعمر الطالب
كلما �أ�صبحت ا�ستجابته للن�شاطات البدنية �أكرب،
وهذا يعود �إىل تراكم اخلربات الريا�ضية لدى الطلبة
ب�سبب طبيعة الربامج والأن�شطة البدنية املقدمة لهم
من قبل متخ�ص�صني يف هذا املجال  ،ومدى الت�أثري
االيجابي على القدرات احلركية له�ؤالء الطلبة ،
�إ�ضافة �إىل ذلك ف� َّإن �أ�سلوب تنفيذ املعلمني للأن�شطة
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الالمنهجية  ،واخلطوط العري�ضة ملنهاج الرتبية
الريا�ضية و�إتباع �أ�ساليب من �شانها حتفيز الطلبة
املتميزين وتن�شيط قدراتهم احلركية يف �إطار خطة
التطوير الرتبوي الأردنية ت�ساعد وب�شكل فاعل
يف تنمية اجتاهات الطلبة يف املرحلة الثانوية نحو
الأن�شطة الريا�ضية  .تتفق هذه الدرا�سة و درا�سة عبد
احلليم ( ) 2004و وبو�صالح (، )2003التي �أ�شارت
نتائجها �إىل وجود فروق يف اجتاهات الطالبات نحو
ممار�سة الن�شاط البدين تُعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي
 ،وتختلف هذه الدرا�سة عن درا�سة   Subram a
 )niam & Silverman,2007والتي �أ�شارت
نتائجها انه كلما تقدم الطالب يف املرحل الدرا�سية
كلما كان هناك تراجع يف االجتاهات نحو الرتبية
الريا�ضية ،كما تختلف هذه الدرا�سة عن درا�سة �أبو
طامع ( ) 2005التي �أ�شارت اىل عدم وجود فروق
ذات دالله �إح�صائية تُعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
ويف اجلانب الأخر يعزو الباحث نتيجة عدم وجود
فروق ذات دالله �إح�صائية تُعزى �إىل اجلن�س �إىل
طبيعة الطلبة املتميزين �أكادمييا عينة الدرا�سة
والذين مت اختيارهم بناء على �أ�سا�س ارتفاع
م�ستوى التح�صيل الأكادميي لديهم �إ�ضافة �إىل
جتان�سهم من حيث درجات الذكاء  ،وبالتايل ف� َّإن
التوزيع االعتدايل للقدرات العقلية ال يختلف عند
الذكور عنه عند الإناث مما يعني �أن التميز الأكادميي
موجود لدى اجلن�سني بنف�س القدر  ،كذلك �أن
الظروف التي تهي�أت لكال اجلن�سني كونهم يعي�شون
يف بيئة تعليمية واحد ًة  ،ف�ضال �إىل كونهم ينتمون
�إىل بيئة �أكادميية واحده تطبق عليهم نف�س الأن�شطة
والربامج التعليمية  ،حيث يخ�ضعون �إىل فل�سفة
واحد ًة وتقارب يف البيئة الثقافية من حيث �أ�سلوب
التدري�س وامل�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية ،وتكاف�ؤ
الفر�ص فيما يتعلق مبمار�سة الن�شاط الريا�ضي
10
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لكال اجلن�سني  ،فالإمكانيات متوفرة للطرفني من
حيث املالعب والأجهزة والإمكانيات والبطوالت
الريا�ضية املختلفة لهما  ،فهذه املتغريات ت�ؤدي
�إىل عدم وجود فروق جوهرية بني اجلن�سني نحو
الأن�شطة الريا�ضية  ،ومن الطبيعي � َّأن يكون لدى
الطلبة املتميزين ت�شابه كبري يف االجتاهات نحو
الأن�شطة الريا�ضية  .وتت�شابه هذه الدرا�سة ودرا�سة
كل من �أبو طامع ( ) 2005و (& Subramaniam
)Silverman,2007و&)Bucknavage,2005

 )Worrellالتي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود فروق يف
اجتاهات الطلبة املتميزين تعزى للجن�س  ،وتختلف
هذه الدرا�سة عن درا�سة () james & Jiri ,2004
التي �أ�شارت اىل وجود فروق ل�صالح الطالبات  ،كما
تختلف هذه الدرا�سة عن درا�سة الديري وع�ضيبات
( ،)1988التي �أ�شارت اىل � َّأن هناك فروق ل�صالح
الذكور يف االجتاهات نحو الأن�شطة الريا�ضية،
وتختلف �أي�ضا عن درا�سة (،)Louren,1993
والتي �أ�شارت �أن اجتاهات الطالبات نحو الأن�شطة
الريا�ضية �أكرب من الطالب .
من خالل ا�ستعرا�ض النتائج ال�سابقة ي�ستطيع
الباحث اخلروج ببع�ض التو�صيات واملقرتحات التي
من �أهمها :
•االهتمام الكبري بالأن�شطة الالمنهجية املقدمة
للطلبة املتميزين وتوفري اكرب عدد ممكن من
الربامج والأن�شطة الريا�ضية املفيدة .
•تعزيز االجتاهات االيجابية لدى الطلبة املتميزين
�أكادمييا نحو الأن�شطة الريا�ضية .
•�إعداد بع�ض الأن�شطة والتمرينات التي ت�ساعد
على تنمية الذكاء احلركي لدى الطلبة املتميزين
�أكادمييا.
•حماولة اال�ستفادة من طاقات الطلبة و�أوقات
فراغهم للم�رشكة يف الأن�شطة الريا�ضية.
•�إجراء درا�سات حول القدرات احلركية للطلبة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/4

???????? ??????? ??? ???????? ????????? ?????? ??????? hammuri:
د .خالد محوري  ،اجتاهات الطلبة ...جملة جامعة اخلليل للبحوث  ،اجمللد ( ، )6العدد( ،)1ص (2011 ،(.88 - 71

املتميزين �أكادمييا .
•�إجراء درا�سات حول اثر الأن�شطة الريا�ضية على
التح�صيل الأكادميي
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امللحق رقم ( )1

جدول ( )4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ح�سب للمرحلة واجلن�س والتفاعل بينهما
املرحلة

اخلربة
االجتماعية

�أ�سا�سي
ثانوي
املجموع
ا�سا�سي

ال�صحة واللياقة

ثانوي
املجموع

خربة توتر
وخماطرة

ا�سا�سي
ثانوي
املجموع

14

اجلن�س

املتو�سط احل�سابي

ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع

2.30
2.24
2.28
.2.43
2.42
2.42
2.36
2.34 .
2.35 .
2.37 .
2.28
2.33
2.53 .
2.42 .
2.48 .
2.45
2.36
2.40
2.13.
.2.11
2.12.
2.40
2.34
.2.37
2.26.
2.23.
2.25

االنحراف
املعياري
391
423
405
302
353
327
354
395
374
502
515
508
350
434
395
440
477
459.
.373
.384
.377
.274
.384
.333
.353
400
.376

العدد اخلربة
االجتماعية
64
53
117
62
60
122
126
113
239
64
53
117
62
60
122
126
113
239
64
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117
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126
113
239
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املرحلة

اخلربة اجلمالية
والتعبريية

�أ�سا�سي
ثانوي
املجموع
ا�سا�سي

خف�ض التوتر

ثانوي
املجموع

التفوق
الريا�ضي

ا�سا�سي
ثانوي
املجموع

15

اجلن�س

املتو�سط احل�سابي

ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع

2.46
2.47
2.46
.2.65
2.73
2.69
2.55
2.61
2.58
2.31
2.28
2.29
2.44.
2.42 .
2.43 .
2.37
2.35
2.36
2.34
2.32
2.33
2.51
2.51
.2.51
2.42
2.42
2.42
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.434
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.485
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االداة ككل

�أ�سا�سي
ثانوي
املجموع

ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع
ذكور
اناث
املجموع

2.31
2.28
2.30
2.49
2.47
2.48
2.40
2.38
2.39
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.401
.435
.415
.273
.286
.278
.354
.374
.363

64
53
117
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ملحق رقم () 2

جدول ()5
حتليل التباين الثنائي املتعدد لأثر املرحلة واجلن�س والتفاعل بينهما

م�صدر
التباين

املرحلة

اجلن�س

16

الأبعاد
اخلربة
االجتماعية
ال�صحة
واللياقة
خربة توتر
وخماطره
اخلربة
اجلمالية
خف�ض التوتر
التفوق
الريا�ضي
االداة ككل
اخلربة
االجتماعية
ال�صحة
واللياقة

جمموع
املربعات

"ف"

الداللة

9.639

002.
010.

درجة احلرية
1

متو�سط
املربعات
1.307

1.371

1

1.371

6.674

3.711

1

3.711

29.324

000.

3.090

1

3.090

13.176

000.

1.124
1.902

1
1

1.124
1.902

6.045
8.359

015.
004.

1.937

1

1.937

15.509

000.

070.

1

070.

513.

475.

1.307

572.

1

572.

2.784

097.
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خربة توتر
وخماطره
اخلربة
اجلمالية
خف�ض التوتر
التفوق
الريا�ضي
االداة ككل
اخلربة
االجتماعية
املرحلة × ال�صحة
واللياقة
اجلن�س
خربة توتر
وخماطره
اخلربة
اجلمالية
خف�ض التوتر
التفوق
الريا�ضي
االداة ككل
اخلربة
االجتماعية
ال�صحة
واللياقة
خربة توتر
اخلط�أ
وخماطره
اخلربة
اجلمالية
خف�ض التوتر
التفوق
الريا�ضي
االداة ككل
اخلربة
الكلي
االجتماعية
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091.

1

091.

721.

397.

.135

1

135.

575.

449.

041.
009.

1
1

041.
009.

221.
041.

639.
840.

049.
045.

1
1

049.
045.

390.
333.

533.
565.

003.

1

003.

015.

902.

016.

1

016.

126.

723.

058.

1

058.

248.

619.

000.
003.

1
1

000.
003.

001.
011.

969.
915.

003.
31.862

1
235

003.
136.

022.

884.

48.268

235

205.

29.739

235

127.

55.109

235

235.

43.709
53.472

235
235

186.
228.

29.350
33.237

235
238

125.
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ال�صحة
واللياقة
خربة توتر
وخماطره
اخلربة
اجلمالية
خف�ض التوتر
التفوق
الريا�ضي
االداة ككل

18

50.162

238

33.558

238

58.414

238

44.861
55.377

238
238

31.315

238

88

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol6/iss1/4

