جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة

رقم الترتيب:
الرقم التسلسلي.................................. :

...........................................

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم نشاطات التربية البدنية والرياضية

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي
الميدان :علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
تخصص  :تربية حركية لدى الطفل والمراهق
بع ـ ـ ـنوان :

" دراس ـة ميـ ـدانية أجريت على مستوى متوسطات مدينة ورقلة – تالميذ مستوى الرابعة متوسط"
إعـ ـداد الطالب :
 إسماعيل حسينينوقشت وأجيزت علناً بتاريخ  32 :ماي 3102
أمام اللجنة المكونة من السادة :
األستاذ (ة) :د /مح ـ ــمد مجـ ـ ــيدي ( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) رئيـ ــساً
األستاذ (ة) :د /عــبد القادر برقـ ــوق ( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) م ـشرفاً
األستاذ (ة) :د /ج ـ ــمال تق ـ ـ ـ ــيق
األستاذ (ة) :د /ق ــيس ف ـ ـ ـ ـ ــضل

( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) مناقشاً
( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) مناقشاً

السـ ـ ـنة الجامـ ـ ـعية 3102 -3106 :

جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة

رقم الترتيب:
الرقم التسلسلي:

...........................................
..................................

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم نشاطات التربية البدنية والرياضية

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة الليسانس أكاديمي
الميدان  :علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
تخصص  :تربية حركية لدى الطفل والمراهق
بعـ ـ ــنوان :

" دراس ـة ميـ ـدانية أجريت على مستوى متوسطات مدينة ورقلة – تالميذ مستوى الرابعة متوسط"
إعـ ـداد الطالب :
 إسماعيل حسينينوقشت وأجيزت علناً بتاريخ  32 :ماي 3102
أمام اللجنة المكونة من السادة :
األستاذ (ة) :د /مح ـ ــمد مجـ ـ ــيدي ( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) رئيـ ــساً
األستاذ (ة) :د /عــبد القادر برقـ ــوق ( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) م ـشرفاً
األستاذ (ة) :د /ج ـ ــمال تق ـ ـ ـ ــيق
األستاذ (ة) :د /ق ــيس ف ـ ـ ـ ـ ــضل

( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) مناقشاً
( أستاذ محاضر أ  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ) مناقشاً

السـ ـ ـنة الجامـ ـ ـعية 3102 -3106 :

إلى مدرسة العطف والحنان أمي رحمها اهلل وأسكنها فسيح جنانه.
إلى مدرسة التوجيه و اإلرشاد والتضحية والدي حفظه اهلل.
إلى زوجة أبي أطال اهلل في عمرها.
إلى رمز الحب والوفاء زوجتي ورفيقة دربي.
إلى أبنائي وقرة عيني آالء (باتي) وأحمد منيب .
إلى إخوتي وأخواتي الكرام كل بإسمه ....إلى كل من يحمل لقب " حسيني  ،موالي ".
إلى مدللة العائلة  " :بودالي زينب (دعاء) ".
إلى كل عائلة زواني يونس  ،عزي بوبكر  ،بوعامر إبراهيم  ،بن خدة توفيق .
إلى كل من شرف كرة القدم في والية ورقلة عامةً وحي سيدي بوغفالة خاصةً " رضا سايح  ،أيوب عزي ".
إلى أستاذي المشرف خاصة.
األجالء.
إلى أساتذتي ّ

إلى كل أساتذة وطلبة قسم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية.
إلى زمالئي وأصدقائي األوفياء.
إلى أصحابي الغاليين ،إلى كل الذين لم يذكرهم قلمي ،أهديكم هذا العمل المتواضع.

أ

الحمد هلل حمداً كثيراً على نعمه وشكره على عونه إلتمام هذا
البحث ،وبعد .....

عمال بقوله تعالى " و لئن شكرتم ألزيدنكم " نشكر المولى عزوجل
الذي وفّقني للقيام بهذا العمل المتواضع فلك الحمد و الشكر يا رب .
أتوجه بعظيم الشكر و التقدير

إلى األستاذ المشرف " عبد القادر برقوق " الذي لم يبخل عليا بنصائحه القيّمة و الذي أفادني بها جاد
اهلل عليه من معلومات .

إلى األستاذ محمد بن زرقين واألستاذة خالدي يمينة الذين كانت لهم بصمة في إنجاز هذا العمل .
إلى أخي وصديقي الطالب بلقاسم موهوبي سنة ثالثة دكتوراه الذي لم يبخل عليا بمعلوماته القيمة إلنجاح
هذا العمل المتواضع.
وموجهاً و ناصحاً ،وأخص بالذكر االستاذ الدكتور شايب الساسي
إلى كل من وقف بجانبي مشاركاً ّ
،الدكتور جمال تقيق ،الدكتور نجيب عبابسة.

إلى طاقم إدارة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
من رئيسه إلى كل أساتذته و إدارييه .
إلى أسرة مكتبة المعهد .
إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد و قدم لي يد المساعدة إلنجاح هذا العمل.
لكم جزيل الشكر و العرفان

ب

" الدرجة المهنية لألستاذ وعالقتها باتجاهات التالميذ نحو الممارسة الرياضية نحو حصة
التربية البدنية والرياضية – دراسة ميدانية أجريت على مستوى متوسطات مدينة ورقلة-
تالميذ السنة الرابعة متوسط"
الملخــــص :
هــدات الدراســة عر التعــر علــى العالقــة بــن الدرجــة ايةنيــة اســتاا النبيــة الضدنيــة والريا ــية وا اهــات
التالميــذ ــو ايةارســة الريا ــية ب ة ــة النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،ومعراــة طضيعــة ا اهــات التالميــذ ــو ايةارســة
الريا ــية ب اة ــة ،و عاا كانــت هنــاو اــرو ب اال اهــات تضع ـاغ يتجلــ ،اذــنإ ،كــذل عاا كانــت هنــاو اــرو ب
ا اهات التالميذ و ايةارسة الريا ية تضعاغ للدرجة ايةنية لألستاا.
استخدم الطالب اينةج الوصفي يالءمته يثل هذه الدراسات للتحقق من ار يات الدراسة ،ومتثلـت عينـة
الدراســة ب تالميــذ الرابعــة متوســط الــذين يدرســوت ب متوســطات مدينــة ورقلــة ،والــذى بل ـ عــددهم  081تلةيــذ،
ميارســوت النطــار الريا ــي ب ــفة عاديــة ب ة ــة النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،رــت عه ـرا أســاتذ بــدرجات مةنيــة
خمتلف ــة ( أس ــتاا التعل ــيم ايتوس ــط ،أس ــتاا رميس ــي ،أس ــتاا م ــوت) ،ةي ــع اعتة ــد الطال ــب ب ه ــذه الدراس ــة ذة ـ
الضيانــات علــى أدا متثلــت ب مقيــاش تطــارلن أدجين تــوت لال اهــات ،وس اســتعةاا اادوات االة ــامية التاليــة :
عختضــار"ت" للعينتــن ايســتقلتن ،عختضــار"ت" للعينــة الواةــد  ،عختضــار ليفــن ،عختضــار كوي ـوقرو يم،نــو  ،رليــل
التضــاين ااةــاد  ،وتوصــل الطالــب عر وج ــود ا اهــات عجيابيــة ــو ايةارســة الريا ــية عنــد تالميــذ الســنة الرابع ــة
ايتوســطة ،كةــا أنــه ال توجــد اــرو دالــة عة ــاميا ب مســتوى ا اهــات تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط بــن الــذكور
واإلنــاو ،وكــذل توجــد اــرو دال ـة عة ــامياغ ب مســتوى ا اهــات تالميــذ الرابعــة متوســط ــو ايةارســة الريا ــية
باختال الدرجة ايةنية لألستاا.
الكلمات المفتاحية  :االتجاهات نحو الممارسة الرياضية ،الدرجة المهنية لألستاذ ،تالميذ

الرابعة متوسط.

ج

"Professional degree of the professor and its relation to the attitudes of students
towards the practice of sports and the session of physical education and sports ".
Abstract:
The study aimed at identifying the relationship between the professional degree of the
professor of physical education and sports and the attitudes of students towards the practice
of sports in the session of physical education and sports, and at discovering the nature of
attitudes towards the practice of sports during the session, and if there are differences in
trends depending on the gender, Also if there are differences in the attitudes of students
toward the practice of sports according to the professional degree of the professor.
The student used the descriptive method because it is appropriate for such studies to
verify the hypotheses of the study. The sample of the study was the pupils of fourth middle
school pupils of the city of Ouargla, which elevates at 180 pupils. They practice sports
activities in the physical education and sports sessions under the supervision of professors
with different professional degrees (Professor of middle education, principal professor, and
associate professor). In this study, the student adopted to collect data on a tool that was
represented in the Charles Eddgington scale of trends. The following statistical tools were
used: “T” Test for the independent samples, “T” test for the individual sample, Levine test,
Smirnov test, Mono analysis. The results showed that there were positive attitudes towards
the sports practice among the fourth middle year pupils.
There were also no statistically significant differences in the level of attitudes of
fourth year pupils between males and females. But there were also differences with statistical
function in the level of attitudes of the fourth middle year pupils towards the practice of sport
according to the degree of professional professor.

Keywords: Attitudes to wards the practice of sports, Professional degree of
Professor, The fouth pupils are middle.
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مقدمة
الجانب النظري
الفصل األول  :مدخل للدراسة
 -0مط لة الدراسة و تساؤالهتا

10

 -2أهدا الدراسة

10

 -3ار يات الدراسة

10

 -4أمهية الدراسة

01

 -5التعاريف اإلجرامية يتجل،ات الدراسة

00

 -6م طلحات ومفاهيم الدراسة

02

 -0أهم النظريات ايفسر يتجل،ات الدراسة

04

الفصل الثاني  :الدراسات و البحوث السابقة
 -0عرض و رليل الدراسات السابقة

00

 -2التعقيب على الدراسات السابقة

24

 -3م انة الدراسة اةالية من الدراسات السابقة

25

ه

الجانب التطبيقي
الفصل الثالث :طرق و منهجية الدراسة
 -0منةج الدراسة

28

 -2الدراسة اإلستطالعية

20

 -3جمتة الدراسة و عيّنتةا
 -4ةدود الدراسة

32
34

 -5أدوات مج الضيانات

35

 -6عجراءات تنفيذ الدراسة

30

 -0أساليب التحليل اإلة امي

30

الفصل الرابع  :عرض وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها
 -0عرض ورليل نتامج الدراسة

30

 -2مناقطة وتفس ،نتامج الدراسة

45

 -3أهم اإلستخالصات

40

خامتة

52
قائمة المصادر و المراجع

ايراج باللجلة العربية
ايراج باللجلة ااجنضية
المالحق
عستةار بيانات أولية
مقياش أدجن توت لال اهات
النتامج اإلة امية اخلاصة بالدراسة االستطالعية
النتامج اإلة امية اخلاصة بالدراسة ااساسية
القامةة اإليمية اساتذ النبية الضدنية والريا ية على مستوى مدينة ورقلة
طلب تقدمي تسةيالت

و

قائمة الجداول
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

 10طريقة توزي أاراد عينة الدراسة االستطالعية

20

نتامج اختضار"ت" يقارنة متوسطي اال اه و ايةارسة الريا ية عند اجملةوعتن ايتطراتن ب
13
العينة االستطالعية

31

12

قيم معامل ثضات ايقياش باختال الطر ايستخدمة ب ةسابه

30

10

عدد ااساتذ ةسب الدرجة ايةنية على مستوى متوسطات مدينة ورقلة

33

10

توزي أاراد العينة ااساسية للدراسة ةسب الدرجة ايةنية لألستاا وةسب اذنإ

33

 16أرقام العضارات اإلجيابية والسلضية يقياش اال اهات

36

 12أوزات العضارات اإلجيابية والسلضية يقياش اال اهات

36

10

نتامج اختضار(ت) للةقارنة بن متوسط ا اه التالميذ و ايةارسة الريا ية وايتوسط
الفر ي

30

 10نتامج اختضار "ت" للةقارنة بن الذكور واإلناو ب اال اه و ممارسة النطار الريا ي

41

 01قيم اختضار كويوقرو يم،نو  kolmogrov-Smirnovللة ةوعات الثالثة

43

00

انإ التضاين بن اجملةوعات الثالثة

43

اإلة اءات الوصفية لال اه و ممارسة النطار الريا ي ةسب اجملةوعات اي نفة واق
03
رتضة ااستاا
02

نتامج رليل التضاين للةقارنة بن اجملةوعات الثالو

ز

44
44

قائمة األشكال
الرقم

عنوان الشكل

الصفحة

10

ميثل التوزي الطضيعي يتجل ،اال اه و ايةارسة الريا ية ب اجملةوعة ()10

40

13

ميثل التوزي الطضيعي يتجل ،اال اه و ايةارسة الريا ية ب اجملةوعة ()12

42

12

ميثل التوزي الطضيعي يتجل ،اال اه و ايةارسة الريا ية ب اجملةوعة ()13

42

ح

مقدمـــــة
مقـــــــــدمة :
متثل ايدرسة أهم ايؤسسـات االجتةاعيـة اات التـ ث ،ال ضـ ،ب اجملتةـ  ،ةيـع تقـ علـى عاتقةـا ايسـؤولية
و ائة كض ،وهامة من أاراد اجملتة ( التالميذ).
االتلةيــذ يــدخل ايؤسســة النبويــة التعليةيــة ب مرةلــة مــن عةــره وهــو مــنود ب مــار مــن الســلوو منةــا مــاهو
مقضــوا ،انضقــي عليــه ،ومنةــا ماتتــاج عر تعــديل ايــتم تعديلــه أو ةذاــه ،وبالتــات ت ــضع العةليــة التعليةيــة هــي هتيئــة
الظــرو والطــرور وايواق ــف إلصــدار الس ــلوو ،م ــن خــالا جمةوع ــة ال ـلامج واي ـواد ايختلف ــة ايق ــرر ل ــل مس ـتوى
تعليةـي ،ومـن بينةــا مـاد النبيـة الضدنيــة والريا ـية الـل ال تقــل أمهيـة عــن بـاقي ايـواد ااخــرى يـا ـا مــن قيةـة علةيــة
وتربوية ،من خالا حمتواها ايتنوع من اانطـطة الضدنيـة والريا ـية الـل تعتـل مـن العوامـل ااساسـية الـل تسـاعد علـى
تنةية القدرات ايختلفة للفرد.
كةــا تتــل النطــار الضــدي والريا ــي م انــة هامــة وقيةــة كضــ ،داخــل اجملتةعــات اةديثــة نظـراغ يــا يلقــاه مــن
اهتة ــام سـ ـواء ك ــات م ــن ايخت ــن ب ه ــذا اجمل ــاا أو ــ،هم م ــن ايةتة ــن ،ةي ــع يط ـ ـ ل جانضـ ـاغ نفس ــياغ وا ري ـ ـاغ
واجتةاعياغ ،مما جيعله تظى ب مهية بالجلة ،ةيع يسعى عر عكساب ايةـارات اةركيـة وعتقا ـا والعنايـة باللياقـة الضدنيـة
مــن أجــل صــحة أاســل وق ـوام ســليم وةيــا أطــوا وأكثــر نطــاطاغ ،باإل ــااة عر ر ــيل ايعــار وتنةيــة ا اهــات
عجيابية و النطار الريا ي الذ يعد بالنسضة للفرد جانضـاغ هامـاغ مـن جوانـب هخ ـيته ،انـه عـن طريـق معراـة هـذه
اال اهات مي ـن التنضـؤ بالسـلوو الـذ سـو يسـل ه ا ـاه قسـية معينـة أو خـالا ايواقـف ايتضاينـة ،هـذا ع ـااةغ عر
كو ا تساعده على الت يف م اجملتة احمليط به ،وتوار له القـدر علـى اذـاا القـرارات ب ايواقـف النفسـية ايتعـدد
بتف  ،مستقل ،كةا ذفف من ةد التوتر النفسي الذ قد يعانيه ب سضيل رقيق أهدااه.
ومن هذا اينطلق اإت تنةية اال اه اإلجيايب و النطـار الريا ـي يعـد ـرور وخمرجـاغ تربويـاغ واجتةاعيـاغ ةـد
ما ،ل ن هناو عوامل نفسية أخرى تتدخل ب رديد اال اه الجيب أت نت اهلةا كالتوااق النفسي واالجتةاعي
أو التوااــق الطخ ــي الــذ يعتــل مــن أهــم العوامــل النفســية الــل رــدد أو يقــاش ــا مــدى انسـ ام هخ ــية الفــرد،
والل من خال ا يستطي بناء ا اهاته وأا اره.
ويط ،عالو ( ،0008ص )444عر أت النطار الريا ي او اامـد متضاينـة ذتلـف مـن اـرد وخـر ،وقـد
ي وت ال على أساش الفامد العلةية أو القيةة اادامية الل ميثلةا النطار الضدي الريا ي بالنسضة للفرد.

مقدمـــــة
كةـ ـ ــا يطـ ـ ــ ،ك ـ ـ ــوربن  ،0005( Corbinص ،)84عر أت "ا اهـ ـ ــات ااا ـ ـ ـراد ذتل ـ ـ ــف ايةـ ـ ــا بي ـ ـ ــنةم
باختالاةم وباختال هعورهم واست اباهتم و بعض ايواقف والظواهر ب الضيئة احمليطة م.
كةـا تلعـب اال اهـات دوراغ مةةـاغ ب ت ث،هـا علـى النطـار الضـدي والريا ـي وخاصـةغ ب االرتقـاء ـذا النـوع
مــن النطــار ،ا ــا متثــل القــو الــل رــرو الفــرد وتثــ،ه يةارســة هــذا النطــار ،واالســتةرار ب ممارســته ب ــور منتظةــة،
ةيــع أت اال اهــات النفســية للتلةيــذ تعتــل اةالــة النفســية القامةــة وراء رأيــه واعتقــاده ب مــا يتعلــق و ــوع مــا مــن
ةيــع قضول ـه ــذا ايو ــوع أو راســه ،ودرجــة هــذا القضــوا أو الــراض ،ااال اهــات اإلجيابيــة ــو ايــاد ايتعلةــة مــن
هـ ا أت تســرع عةليــة الــتعلم عنــد التلةيــذ والع ــإ صــحيع ،وجيةـ العلةــاء علــى أت اال اهــات متعلةــة وم تســضة
ويســةم ب ت وينةــا عوامــل ومســتويات أساســية ،عبتــداءاغ مــن الثقااــة العامــة للة تة ـ وانتةــاءاغ بــاخللات الطخ ــية
للفرد.
كةــا تتـ ثر اال اهــات ــو ايةارســة الريا ــية بالنســضة للتالميــذ تجلـ،ات خمتلفــة كــل يراهــا مــن زاويتــه ،اةــي
متفاوتـة بـن التالميـذ ومتضاينـة بـاختال مسـتوياهتم وجنسـةم ومـن خـالا ايةارسـة مـن عـدمةا ،ةيـع ي ـوت هنــاو
تجل ــاير وتف ــاوت ب الر ض ــات وايي ــوالت تضعـ ـاغ يتجل ــ ،ي ــوت ل ــه عالق ــة ب ردي ــد طضيع ــة هات ــه اال اه ــات ودرجتة ــا،
كةتجلـ ـ،ات متعلق ــة بااس ــتاا ،كخلت ــه ب الت ــدريإ ال ــل تو ـ ـ ب قال ــب الدرج ــة ايةني ــة ال ــل متث ــل رتضت ــه ايةني ــة
وايتح ــل عليةــا ج ـراء عةلــه يــد معينــة ومــن خــالا مطــاركته ب عمتحانــات خاصــة بالنقيــة ،لتحســن رتضتــه ايةنيــة
بط ــرور ي ــنص علية ــا وت ــددها الق ــانوت ااساس ــي اخل ــاص ب ــايو فن اينتة ــن لألس ــالو اخلاص ــة بالنبي ــة الوطني ــة
وبالســضط ب ايــاد ( )58 ،50،56مــن ايرســوم التنفيــذ رقــم  ،305-18ب الفقــر الثانيــة مــن الفــرع الرابـ الــل
تـت لم عـن هـرور التو يــف والنقيـة ،عا مي ـن أت تتــدخل ب ا اهـات التالميـذ ــو ايةارسـة الريا ـية ،وأت تســاهم
بقــدر كضــ ،ب ت وينة ــا ،وللوق ــو عل ــى هاتــه العالقــة ج ــاءت هــذه الدراس ــة لتلقــي الس ــوء وت ط ــف عــن العالق ــة
ايوجود بن الدرجة ايةنية استاا النبية الضدنية والريا ية (الل تتةثل ةسب الدراسة اةالية ب رتضة أسـتاا التعلـيم
ايتوسط ،أستاا رميسي ،أسـتاا م ـوت ) واال اهـات ـو ايةارسـة الريا ـية ب ة ـة النبيـة الضدنيـة والريا ـية ،وقـد
س تناوا ايو وع من جانضيه النظر والتطضيقي ب أربعة ا وا على النحو التات:

مقدمـــــة
الجانب النظري :
 الفصـــل األول  :وخ ــص ي ـدخل الدراســة وتس ــةن رديــد عه ـ الية الدراســة بتســاؤالهتا ااهــداايرجو من الدراسـة ،ار ـياهتا ،أمهيـة الدراسـة ،التعريـف اإلجرامـي يتجلـ،ات الدراسـة ،مفـاهيم وم ـطلحات
ّ
الدراسة.
تســةن الدراســات ايرتضطــة وايطــا ة للدراســة اةاليــة،
 الفصــل النــان  :وهــو ا ــل الدراســات الســابقةّ ،ةيع تتو على عرض ورليل ذه الدراسات ،و التعقيب عليةـا ،وموقـ الدراسـة اةاليـة مـن الدراسـات
السابقة.
الجانب التطبيق :
 الفصـــــل النالـــــ  :مش ـ ــل عل ـ ــى ط ـ ــر ومنة ي ـ ــة الدراس ـ ــة ةي ـ ــع تس ـ ــةن م ـ ــنةج الدراس ـ ــة ،الدراس ـ ــةاالســتطالعية ،جمتة ـ الدراســة وعينتةــا ،ةــدود الدراســة ،أدوات مج ـ الضيانــات ،عج ـراءات تنفيــذ الدراســة،
أساليب التحليل اإلة امي ايستعةلة ب الدراسة.
وتسةن عرض لنتامـج الدراسة ومناقطتةـا ب وء اإلطــار النظــر للدراســة والدراسـات
 الفصل الرابع ّ :السابقة ،واختتةت بتقدمي بعض التوصيات ايوجةة عر ايخت ن والدارسن وأصحاب القرار.

وب ااخــ ،نرج ـوا أت ن ــوت قــد واقنــا ب ع ــااة مــا يفيــد ايعنيــن ب هــذا اجملــاا ،وخاصــة أســاتذ النبيــة
الضدنية والريا ية ،كي يلتفوا ةوا النشء ساعفة اهتةاماهتم والعةل يا ايه صـالح ـذه الفئـة ،ونسـ ا ات التوايـق
ايةا تضقى.

مدخـ ـ ـ ـ ـل للـ ـ ـ ـدراس ــة
 -0مشكلة الدراسة و تساؤالتها
 -3أهداف الدراسة
 -2فرضيات الدراسة
 -0أهمية الدراسة
 -0التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة
 -6مصطلحات ومفاهيم الدراسة
 -2أهم النظريات المفسرة لمتغيرات الدراسة
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 -1مشكـــــــلة الـــدراسة وتساؤالتها :

عت ممارســة النطــار الريا ــي ومــن خــالا تعــدد وتنــوع أنطــطته يعةــل علــى ععــداد الفــرد ععــداداغ مت ــامال
ومتوازنا ،عا يعتل عامالغ مةةاغ ب ععداد هخ ية الفرد ،ومعراة أبعادها من خالا االةت او بـاوخر ،و ـذا الجلـرض
اهتةــت النبيــة الضدنيــة والريا ــية بإعــداد التلةيــذ صــحياغ ونفســياغ واجتةاعيـاغ وهــذا مــن خــالا ااهــدا العامــة للنبيــة
الضدنيــة والريا ــية ،وقــد أكــد الضــاةثوت علــى أمهيــة ايةارســة الريا ــية والنطــار الضــدي ،وقــد اســتخدموا تعض،ه ـا علــى
اعتضار أ ا اجملاا الرميسي ايطتةل على ألوات وأه اا الثقااة الضدنيـة لإنسـات ،ومـنةم الرسـوت ( )larsonالـذ
اعتــل ايةارســة الريا ــية والنطــار الضــدي ننلــة نظــام رميســي تنــدرج ــةنه كــل اانظةــة الفرعيــة ااخــرى ( اخلــوت،
 ،0006ص.)22
كةــا أكــد بعــض الضــاةثن أت ممارســة النطــار الضــدي ينــتج عنــه اكتســاب لــضعض اال اهــات ــو النطــار
الضدي الريا ي (الدير ،0000 ،ص.)15
عت االهتة ــام باذوان ــب النفس ــية والوجداني ــة (اال اه ـ ـات) أ ــحت اخلي ــار اامث ــل لفة ــم ةقيق ــة ال ــامن
اإلنساي ورديد ا اهاته عزاء ايث،ات احمليطة به ،ومي ننا النظر لال اهات على أ ا التةثيل النفسـي ب داخـل الفـرد
اثار اجملتة والثقااة ،ات الفرد ي تسب من جمتةعه وثقااته اال اهـات ايناسـضة ـو بعـض اانطـطة وبعـض االاـراد
ااخرين كذل

و النطار الضدي الريا ي (عالو  ،0000 ،ص.)221

ويــرى عــالو ( ،0000ص )220أت اال اهــات تســةم بــدور اعــاا ب جمــاا النبيــة الضدنيــة والريا ــية،
وتساعد ايريب أو ااستاا ايوجود ب جماا التدريإ أو التدريب ،على توق نوعية سلوو التلةيذ و النطار الضدي
و الريا ي ومن تط ي االجيابية منةا وتعديل اال اهات  ،اير وبة.
كة ـ ـا يـ ــرى الن يحـ ــي ( ،0065ص )032أت اخـ ــتال الضيئـ ــة واااـ ــراد الـ ــذين يت امـ ــل معةـ ــم التلةيـ ــذ
واختال ت وينةم االجتةاعي والنفسي يؤد عر اختال الت وينات الل تنظم هذه اال اهات.
ولقــد أهــار عــالو ( ،0000ص )023عر أت لال اهــات دوراغ أساســياغ وكض ـ،اغ علــى ســلوو الفــرد ،اــإت
اال اه سـو يـتح م ب هـذا السـلوو ،لـذل اإنـه مـن السـرور التعـر علـى اال اهـات وم وناهتـا والعوامـل الـل
تساعد ب ت وينةا واخل امص ايةين ا.
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يضدو التضاين واالختال وا ع بن الدراسات السابقة من خالا ربـط مو ـوع اال ـاه تجلـ ،يـراه الضاةـع
هو ايؤثر ،كةا أت منطقة عجراء الدراسة وخ امص كل بيئة أجريت ايةا الدراسة وصـعوبة التعةـيم بعـد الـ  ،وكـذا
اجملنةعــات الــل أنتقيــت منةــا العينــات مـ عخــتال اادوات ايطضقــة وايعاذــة ،كلةــا ــا تـ ث ،،لــذا ارتـ الطالــب أت
يربط مو وع اال اه بدرجة ااستاا ايةنية أو بـااةرى رتضتـه ايةنيـة (أسـتاا التعلـيم ايتوسـط ،أسـتاا رميسـي ،أسـتاا
م وت) ،وأانض أت ا عالقة با اهات التالميذ و ايةارسة الريا ية.
هاته الدرجة الل يتح ل عليةا ااسـتاا بعـد تو يفـه ب ـفة أسـتاا التعلـيم ايتوسـط تضعـاغ للطـرور ايعةـوا
ا والل يتسةنةا القـانوت ااساسـي اخلـاص بـايو فن اينتةـن لألسـالو اخلاصـة بالنبيـة الوطنيـة وبالسـضط ب ايـواد
( )58 ،50،56مــن ايرس ــوم التنفيــذ رقــم  ،305-18ب الفق ــر الثانيــة مــن الف ــرع الراب ـ ال ــل تتس ــةن ه ــرور
التو ي ــف والنقي ــة ،واي ــاد ( 58م ــرر) م ــن ايرس ــوم التنفي ــذ رق ــم  241-02ب (اي ــاد  )06ايع ــدا واي ــتةم
للةرسوم التنفيذ رقم ( 305-18اذريد الريمية ،العدد ،2118 ،50ص.)6
عت معاذــة مو ــوع الدرجــة ايةنيــة لألســتاا وعالقتةــا با اهــات التالميــذ ــو ايةارســة الريا ــية ب ة ــة
النبية الضدنية والريا ية ،جيعلنا نلز معامل عه الية حبثنا من خالا مجلة من التساؤالت نذكرها كاويت :
 -1-1تــــساؤالت الدراسة :
التساؤل األول  :ما طضيعة ا اهات تالميذ السنة الرابعة متوسط و ايةارسة الريا ية؟
التســاؤل النــان  :هــل هنــاو اــرو دالــة عة ــامياغ ب مســتوى ا اهــات تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط ــو ممارســة
النطار الريا ي تضعاغ يتجل ،اذنإ (اكور  ،عناو)؟
التســاؤل النال ـ  :هــل هنــاو اــرو اات داللــة عة ــامية ب مســتوى ا اهــات تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط ــو
ممارسة النطار الريا ي باختال الدرجة ايةنية لألستاا؟

8

مدخل للدراسة

الفصل األول

 -2أهداف الدراسة :هتد الدراسة اةالية عر عجياد العالقة بن الدرجة ايةنية استاا النبية الضدنيـة والريا ـية
وا اهات تالمذته و ايةارسة الريا ية ب ة ة النبية الضدنية والريا ية وبالتات اةي تسعى عر رقيق :
 معراة طضيعة ا اهات تالميذ مستوى الرابعة ايتوسط ب متوسطات مدينة ورقـ ـ ـلة و ايةارسة الريا ية. قي ــاش اال اه ــات اخلاص ــة بتالمي ــذ الس ــنة الرابع ــة متوس ــط ــو ايةارس ــة الريا ــية وردي ــد م ــدى الفروق ــات بدرجات اال اه لديةم ( اكور ،عناو ).
 التعر على ا اهات تالميذ الرابعة متوسط و ايةارسة الريا ية ب ل متجل ،الدرجة ايةنية لألستاا. معراة انع اسات الدرجة ايةنية لألستاا على ا اهات تالمذته و ايةارسة الريا ية. -3فرضيات الدراسة :
انطالقا من طرةنا يط لة الضحع مي ننا صيا ة ار ياتنا كاويت :
 -1-3الفرضية الجزئية األولى  " :نتوق وجود ا اهـات عجيابيـة ـو ايةارسـة الريا ـية عنـد تالميـذ السـنة
الرابعة ايتوسطة ".
 -2-3الفرضية الجزئية النانية  " :ال توجد ارو دالة عة اميا ب مستوى ا اهات تالميذ السـنة الرابعـة
متوسط و ايةارسة الريا ية بن الذكور واإلناو ".
 -3-3الفرضية الجزئية النالنة  " :توجد اـرو دالـة عة ـامياغ ب مسـتوى ا اهـات تالميـذ الرابعـة متوسـط
و ايةارسة الريا ية باختال الدرجة ايةنية لألستاا ".
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 -4أهــــــــمية الــــــدراسة :

يعت ــل أة ــد ايو ــوعات الضحثي ــة ايةة ــة م ــن اذ ــانضن النظ ــر والتطضيق ــي ل ــل ايةتة ــن باجمل ــاا النب ــو
والريا ي ةيع ت ةن أمهيته ب :
 ال طف عن طضيعة ونوع ا اهات تالميـذ مسـتوى الرابعـة متوسـط ـو ايةارسـة الريا ـية ب اة ـة تضعـاغ يتجلـ،اذنإ (اكور ،عناو).
 معراة اوثار الل تنكةا الدرجة ايةنية لألستاا على ا اهات تالمذته و ايةارسة الريا ية أثناء اة ة. عب ـراز العالقــة بــن الدرجــة ايةنيــة لألســتاا وا اهــات تالمذتــه ــو ممارســة النطــار الريا ــي أثنــاء اة ــة مــنخالا دراسة الفرو بن تل اال اهات تضعاغ يتجل ،الدرجة ايةنية لألستاا.
 عثراء الرصيد العلةي والنياد ب معار الطلضة وااساتذ ايطران. -تنويد اي تضة اذامعية رج جديد يتعلق و وع الدراسة.
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 -5التعاريف اإلجـــرائية لمتغيرات الــــدراسة :
 -1-5االتجاهات نحو الممارسة الرياضية :

اال ــاه هــو ايوقــف الــذ يتخــذه الفــرد ،أو االســت ابة الــل يضــديةا عزاء هــيء معــن أو ةــديع معــن أو
قســية معينــة عمــا بــالقضوا أو الــراض أو ايعار ــة ،نتي ــة مــروره ــل معينــة أو حب ــم ت ـواار ــرو أو هــرور تتعلــق
بــذل الطــيء اةــدو أو القســية ،واال ــاه يعــر ب نــه موقــف أو مــيالغ راســخاغ نســضياغ سـواء أكــات رأيـاغ أم اهتةامـاغ أو
ر اغ يرتضط بت هب الست ابة مناسضة (هحاتة والن ار ،2113،ص.)06
ويــرى عــالو ( ،0000ص )12أت اال ــاه واق ـاغ يفةــوم كينيــوت ( )kenyonهــو اســتعداد مركــب ثابــت
نسضياغ ويع إ كل وجةة وهد الطعور و مو وع نفسي معن ،سواء أكات هذا ايو وع عيانياغ أو جمرداغ.
و ب هـذه الدراسـة ةـدده الطالـب عجراميغـا ب نـه :هـو اييـل واالسـتعداد الـذ يضديـه تلةيـذ مسـتوى الرابعـة

متوسـط باسـت ابة معينـة ،تع ـإ مـدى هـعوره وموقفـه ـاه ايةارسـة الريا ـية ب ة ـة النبيـة الضدنيـة والريا ـية،

وال بايوااقة أو ايعار ة أو اةياد ،أ حم لة است ابة التلةيذ ايفحوص و ايةارسة الريا ية من ةيع الر ا
أو عـدم الر ـا أو اةيـاد وعـدم ت ـوين رأ  ،وهـو كةـا يقيسـةا مقيـاش اال اهـات ـو ايةارسـة الريا ـية للةرةلـة
ايتوسطة لـ ( تطارلن أدجن توت ( من ةيع اإلجياب و السلب واةياد.
 -2-5الدرجة المهنية :
هي الرتضة الل يتح ل عليةا أستاا النبية الضدنية والريا ية أثناء اخلدمة بايطاركة ب امتحانات النقية،
أو عــن طريــق اخلــل ايةنيــة بعــدد ســنوات العةــل ،مــن أســتاا التعلــيم ايتوســط عر أســتاا م ــوت مــروراغ ب ســتاا رميســي
واقاغ للطور ايعةوا ا واين وص عليةا ب ايواد ( )58 ،50،56من ايرسوم التنفيذ رقم .305-18
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 -6مصـــــطلحات ومــــفاهيم الـــــدراسة :
 -1-6االتجاهات :
لغ ـ ـ ـ ـ ـ ـةً :
ع ه ،ع اهاغ أ ق د ،توجه ،عذذ وجةةغ له (حمةود ،0000 ،ص .)06
إصطالحاً :

لقــد تعــددت التعــاريف ةيــع تناو ــا العديــد مــن العلةــاء كــال ةســب اةةــه وت ــوره يــدلوا اال ــاه ،ةيــع
يرى ألضورت ( " )Allportأنه ةالة من االستعداد العقلي الع يب الل تنظةةا اخلل السابقة والـل توجـه اسـت ابات
الفرد للةواقف أو ايث،ات ايختلفة " (الواقعي ،0008 ،ص.)604
 وعراه روبن ( )Robeenأيساغ " أنه استعداد عقلي نوعي عزاء خل ب طريقةا عر الظةور" (ةنـا داوود ،دت،ص.)05-04
 وعراه ستانفور (" (Stinphordب نه استعداد عقلي متعلم للسلوو بطريقـة ثابتـة عزاء مو ـوع معـن أو جمةوعـة مـنايوا ي " (عيسوش ،دت ،ص.)44
 اال ـاه هــو اســت ابة ــو هــخص أو أهــخاص أو هــيء أو ا ــر  ،هــذه االســت ابة قــد ت ــوت ســلضية أو عجيابيــة(ربي  ،2100 ،ص.)265
 -2-6الدرجة المهنية :
هــي الرتضــة الــل يتح ــل عليةــا ااســتاا أثنــاء اخلدمــة وايطــاركة ب امتحانــات النقيــة أو مــن خــالا اخلــل
ايةنيـة بعـدد ســنوات العةـل طضقـاغ للقــانوت ااساسـي ايعةـوا بــه والـذ يتسـةنه ايرســوم التنفيـذ اخلـاص بــايو فن
اينتةن لألسالو اخلاصة بالنبية الوطنيـة ،ةيـع تضـدأ هـذه الرتضـة مـن أسـتاا التعلـيم ايتوسـط عر أسـتاا م ـوت مـروراغ
ب ستاا رميسي.
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 -3-6حصة التربية البدنية والرياضية :

هــو الوقــت ايخ ــص مــن طــر وزار النبيــة الوطنيــة والــذ مدتــه ســاعتات( )12أســضوعياغ علــى مســتوى
ايؤسسات النبوية (ايتوسطات) يةارسة النطار الريا ي ايلمج لتنةية ورسن وتطوير القـدرات النفسـية -اةركيـة
والضدنية واالجتةاعية ،مستجللة ب ال اذةاز اةركي ذسم االنسات.
ع ــا التعلــيم اإلجضــار للةةارســات الضدنيــة والريا ــية ايوجةــة لتنةيــة وت ــحيع ورســن القــدرات النفســية
اةركي ــة للطف ــل والط ــاب ب الوس ــط ايدرس ــي ،وه ــي منظة ــة وموس ــعة ومدرس ــة عجضاريـ ـاغ داخ ــل مؤسس ــات النبي ــة
والت وين (اح ي ،2111 ،ص.)062
 -4-6النشاط البدن والرياض :
ه ــو مظــاهر خمتلفــة وأه ـ اا عديــد مــن النطــار ايةــارش ب مؤسس ــات النبيــة والتعل ــيم ،وه ــو ج ــنء مــن
النبيــة ،وهــو علــى ثالثــة أه ـ اا ،درش النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،النطــار الــداخلي والنطــار اخلــارجي ،ةيــع ميــد
الفـرد ـلات واســعة ومةــارات كثــ ،مت نـه مــن أت يت يــف مـ جمتةعــه ،و علـه قــادراغ علــى أت يطـ ل ةياتــه ،وتعينــه
على مساير الع ر ب تطوره وموه (بسيوي والطاطو ،0002 ،ص.)6
 -5-6تالميذ الرابعة متوسط :
هم التالميـذ ايتةدرسـن ب رخـر مرةلـة دراسـية مـن مراةـل التعلـيم ايتوسـط ب ايؤسسـات النبويـة ،ةيـع
أت هــذه ايرةلــة تســم جمةوعــة التالميــذ الــذين ت ـناوح أعةــارهم مــابن  00-04ســنة ،وايتةدرســن ةســب نظــام
التةدرش العاد .
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 -7أهم النظريات المفسرة لالتجاهات :
 -1-7النظرية الوظيفية :

تــتلخص هــذه النظريــة كةــا أهــار كــل مــن كيتــن ( )0061 Katsو س ـتوتالند (،)0050 Stotland
ب أت ااسـاش الـدااعي لال ـاه هـو ثابـة مفتـاح اةــم تجليـ ،اال اهـات ،ومقاومتةـا للتجليـ ،،كةـا أت العوامـل ايوقفيــة
واالت الية ايوجةة و تجلي ،اال اهات ا ت ث،ات خمتلفة متوقفة على ااساش الدااعي لال اهات.
اةن خالا تعض ،الفرد عن ااته باال اهات اإنه يستةد اإلهضاع عندما ت ـوت هـذه اال اهـات متسـقة مـ
مفةومه عن ااته وقيةه الطخ ية ،وقـد تعةـل اال اهـات ةةايـة الطـخص مـن االعـنا باةقـامق ـ ،السـار عـن
ااته ،أو عن اةقامق ايؤية ب بيئته (دويدار ،2116 ،ص.)060
يتسع من خالا النظرية قيةة اال اه ب توجيه سلوو الفرد ،ةيع تط ل ايرج الـذ يعـود عليـه لتحديـد
السـلوو ايناســب ب ايواقــف االجتةاعيــة ســلوكاغ هــو مقتنعـاغ بــه ويــؤمن بــه ،يداعــه لت كيــد ااتــه مــن خــالا تعضــ،ه عــن
هذه اال اهات ودااعه عنةا ب مواقف التفاعل االجتةـاعي ،وقـد ينـتج عـن الـ هـعوره بـاالتنات النفسـي ب ةالـة
اتســا ا اهاتــه م ـ ااتــه وم ـ بيئتــه ،وقــد ت ــوت ســضضاغ ب هــعوره بالتعاســة ب ةالاــة تنــاار بــن ا اهاتــه وايواقــف
االجتةاعيــة الــل تفــرض عليــه التفاعــل ،وبالتــات هــعوره بســوء التوااــق النفســي االجتةــاعي ،وعليــه يت ـ ثر أداء الفــرد
عنطالقاغ من مدى توااق ا اهاته م ايواقف الضيئية الل ي وت ايةا.
 -2-7النظرية االجتماعية :
وقــد أهــار "كيلةــات" عر أت هنـاو عم انيــة لتجليــ ،ا ــاه الفــرد مــن خــالا التوةــد أو الــتقةص ،عنــدما يتضـ
هـخص معــن سـلوو صــادر عــن هـخص رخــر ،أو مجاعــة أخـرى انــه ــذا يعةـل علــى تــدعيم مفةـوم الــذات لديــه،
والــذ هــو جــنء مةــم و ــرور ب العالقــة اير ــوب ــا مـ اوخـرين ،وللضقــاء علــى عســتةرارية هــذه العالقــة (اخلتاتنــة
والنوايسة ،2100 ،ص.)054
يتسع من خالا ما أهار عليه "كيلةات" ،أت الفرد مي ن أت يجل ،ا اهاته والـ ب ةالـة تعـارض ا اهاتـه
مـ أطـرا التفاعــل االجتةــاعي الــل يعتلهــا م ســضاغ اجتةاعيـاغ ،ويــرى ــرور احملااظــة عليــه ،أ يســعى الســتةرارية
العالقــة م ـ هــؤالء ااا ـراد لعــد أســضاب ،وبالتــات جيــد نفســه مر ة ـاغ علــى يضــل ا اهاتــه مــن خــالا عةليــل الــدااع
النفسية التوةد والتقةص.
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 -3-7النظرية السلوكية ( التعرض للمنير) :

يؤكد ( باالو ) دور كل من ايث ،الطرطي وايث ،الطضيعي ب عم انية عةداو السـلوكات االجيابيـة بـدال
مـن الســلوكات الســلضية ،وعــن طريــق الـ يــتم تعنيــن ايواقــف االجيابيــة كلةــا ةــرت لــدى الفــرد ،أمــا نظريــة االهـرار
اإلجرامــي للعــامل ( سـ ينر ) اتقـوم علــى تعلــم اال اهــات علــى أســاش اعتةادهــا علــى مضــدأ التعنيــن ،الــذ ينيــد مــن
اةتةاا ت رارها ،اتعرض الفـرد يثـ ،معـن ب ـور مت ـرر واقـنات الـ التعـرض طـاعر سـار جيعلـه ي ـوت اسـت ابة
اجيابيــة عزاء الـ ايثــ ،وي ــوت ا ــاه موجــب ــوه والع ــإ صــحيع بالنســضة لال ــاه الســالب ،ااال اهــات الــل يــتم
تعنينها ينيد اةتةاا ةدوثةا أكثر من اال اهات الل ال يتم تعنينها (اخلتاتنة والنوايسة ،2100 ،ص.)054
يطــ ،كــل مــن "بــاالو " و "س ـ ينر" عر امهيــة التعنيــن ب ت ــوين اال اهــات ،وال ـ مــن خــالا ايطــاعر
ايقننــة بإ ــاز الســلوو اعلي ـاغ ومــا يعقضةــا مــن رد اعــل الطــر اوخــر ب االنفعــاا ،اــإت كانــت االســت ابة عجيابيــة
(تعنيــن) ،ارتــضط الـ بالســلوو وبت ــوين ا ــاه اجيــايب ــوه ،وهــذا يعــل عم انيــة ةــوره مســتقضالغ ب مواقــف مطــا ة،
بينةــا عاا كانــت االســت ابة ســلضية (عقــاب) ،اــإت هــذا يقلــل أو يلجلــي متام ـاغ ةــدوو الســلوو مــرغ أخــرى ،وهــو مــا
ت طلع عليه النظرية م طلع ال ف عن السلوو أو عنطفامه مما يعل ت وين ا اه سليب وه.
 -4-7نظرية التحليل النفس :
تقــدم هــذه ايدرســة وجةــة نظــر دينامي يــة لنةــو الطفــل ،اا اهاتــه واهتةاماتــه تنةــو م ـ الوقــت وتنــتظم ب
أنســا ةســب الســن ،كةــا نعلــم أت كــل اــرد تةــل معلومــات ب اهنــه وتقابلةــا ســلوكات معاكســة ــا ،وبالتــات
تــدو لــه ص ـراعات داخليــة وخارجيــة ،ايت ــوت علــى عثــر هــذه ال ـراعات ا ــاه معــن و يفتــه التخفيــف مــن ةــد
ال راع وهذا ما علت عنه نظرية التناار ايعرب.
ويــرى الســيد ( ،0081ص " )20أت التف ــ ،التحليلــي ســاعد علــى عث ـراء بعــض الفــروض النوعيــة ايت ــلة
بآثـار التنطـئة االجتةاعيــة علـى مــو اال اهـات بوجــه خـاص " ،ويسـيف قــامال " أت أسـاش نظريــة التحليـل النفســي،
قــاد بعــض الضــاةثن عر النكيــن علــى الطــاب الوجــداي العــام للعالقــة بــن اوبــاء واابنــاء ،كطــر ممةــد لنةــو صــور
معينة من السلوو ".
و ب هــذا الس ــيا يس ــيف س ــعد ( ،0060ص " )045أت مدرســة التحلي ــل النفســي ق ــد أو ــحت أت
السـنن ااور مـن ةيــا اإلنسـات تــؤثر ب بنـاء هخ ــيته وا اهاتـه ،ات طريقـة التعامــل مـ الطفــل ( طريقـة الطعــام،
الف ام ،اةب ،اامن ،الطة نينة الـل يعطيةـا اابـوين لطفلةةـا ،أو مينعةـا) ،ونظـر اجملتةـ عةومـا عر هـذا الطفـل،
كل هذه العناصر تؤثر ب بناء ا اهات الفرد ".
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و يــرى العيســو ( ،0082ص )048طضقــا لفرويــد " الطفــل يضــدأ ب ع ةــار ا اهاتــه عبتــداءاغ مــن ايرةلــة
الطــرجية ،عا أنــه قــد يقضــل علــى اــرد مــا ف ـةغ وارة ـاغ ،أو قــد ي ــرو ب وجةــه خوا ـاغ وامشئ ـنازاغ " ،ويســيف قــامالغ ،عت
ارويد يـذهب عر أبعـد مـن هـذا ،ايطـ ،عر " أت ـضط عةليـة اإلخـراج يـرتضط ايةـا بعـد با اهـات الفـرد ـو العطـاء
والضذا ،أو و الن اح والفطل ،أو و الضخل والطع.
و علــى ال ـر م مــن أت هــذه الدراســة مل تت كــد متام ـاغ وب ــفة عةليــة علــى قــاط عالقــة الســنن ااور اقــط
بطخ ية الفرد وا اهاتـه ،عال أننـا نتفـق مـ أصـحا ا ب أت هنـاو تنظـيم بنـامي قـد مـا ونطـ خـالا السـنوات ااور
مــن ةيــا الفــرد ،ةيــع أصــضع تتــو علــى ا اهــات واعيــة ،وهــو الــذ تــدد ســلوو الفــرد ب أ موقــف اجتةــاعي
كةا يذكر سعد عضد الرمحات (ميةويب ،2104 ،ص.)21-00
تطــ ،هــذه النظريــة عر أمهيــة العالقــة الوالديــة ب ايراةــل النةاميــة ااور ب ةيــا الفــرد ،ةيــع أت خ ـلات
الطفولــة مــن مواقــف متيــن هــعوره ايــه باللــذ أو اامل ،تســاهم ب بنــاء ا اهاتــه ــو ااا ـراد وايوا ــي ب الضيئــة مــن
ةوله ،اةا ةقق ايه لذ غ كات ا اهه عجيابياغ وه ،وما سضب له أاى نفسياغ وأياغ كات ا اهه سلضياغ وه.
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 -8عرض و تحليل البحو والدراسات السابقة :

لقد كات مو وع اال اهات و النطار الريا ي ومازاا يست ثر اهتةام ال ثـ ،مـن الضـاةثن ،ةيـع ينخـر
بدراسات عديد أجريت ب بيئات خمتلفة ومتجل،ات خمتلفة يراهـا أصـحا ا أ ـا اات عالقـة ـذه اال اهـات ،لـذا س
التطر عليةا واعتةادها كدراسات سابقة يا ا من أمهية ب تنويـدنا بـضعض ايعلومـات وايعطيـات الـل مـن هـ ا أت
تعطي اإل ااة للدراسة اةالية.
 -1-8دراسة مختار(: )1891
بعنـوات " ا اهـات طـالب كـل مـن ال ليـات العةليــة والنظريـة ـو النطـار الريا ـي" ،وهـدات الدراســة عر
مقارنــة اال اهــات لطــالب كــل مــن ال ليــات العةليــة والنظريــة ــو النطــار الريا ــي .اســتخدم صــاةب الدراســة
ايــنةج الوصــفي ،وقــام الضاةــع بتطضيــق مقيــاش (كينيــوت) لال اهــات ــو النطــار الريا ــي ب بعــاده الســتة (،)16
ةي ــع أو ـ ـحت الدراس ــة وج ــود ا ــرو دال ــة عة ــامياغ ب اال اه ــات ــو النط ــار الريا ــي ب ــن طلض ــة وطالض ــات
ال ليات العةلية ل احل الطلضة ،بينةا كانت  ،دالة عة ـامياغ بـن طلضـة وطالضـات ال ليـات النظريـة ،وكـذل وجـود
اــرو دال ــة عة ــامياغ ب ــن طلضــة ال لي ــات العةليــة والنظري ــة ل ــاحل طلضــة ال لي ــات العةليــة ،بينة ــا كان ــت ــ ،دال ــة
عة امياغ بن طالضات ال ليات العةلية والنظرية.
 -2-8دراسة نايف (: )1891
بعن ـوات " اال اهــات طــالب اذامعــة اامري يــة ــو النطــار الضــدي" ،وهــدات عر دراســة اال اهــات ــو
النطــار الضــدي لعينــة م ونــة مــن  221طالــب باذامعــة اامري يــة بالقــاهر م ــنفن عر طــالب ريا ــين وعــددهم
 45طالب ،و  ،الريا ين وعددهم  45طالب ،وكذا  51طالضة ريا ية و 81طالضة  ،ريا ية.
اســتخدم الطالــب ايــنةج الوصــفي للتحقــق مــن ار ــيات الدراســة ،وتوصــل عر كــوت العينــة ال ليــة لــديةا
ا اهــات عجيابيــة ــو أبعــاد ايقيــاش بوجــه عــام (مقيــاش كينيــوت) ،وأنــه توجــد اــرو جوهريــة بــن الريا ــين و ــ،
الريا ــين ب بعــض اال اهــات ل ــاحل الريا ــين ،كةــا توجــد اــرو معنويــة بــن الريا ــين و ــ ،الريا ــين ل ــاحل
الريا ين.
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 -3-8دراسة زومينغ : )1881( Xuming

بعن ـوات " ا اهــات طــالب اذامعــات ال ــينية ــو النطــار الريا ــي" ،وهــدات هــذه الدراســة عر التعــر
علــى ا اهــات طــالب اذامعــات ال ــينية ــو لنطــار الريا ــي ،ولتحقيــق ال ـ اســتخدم الضاةــع ايــنةج الوصــفي
على عينة ت ونـت مـن  6161طالـب وطالضـة مـن عطـر جامعـات صـينية ،وقـام الضاةـع بتطضيـق مقيـاش (كينيـوت)
لال اهات و النطار الريا ي ب بعاده الستة ( ،)16وقد أسفرت نتامج الدراسة على أنه :
 توجد ا اهات اجيابية لدى الطالب ال ينين و النطار الريا ي. توجد ارو اات داللة عة امية بن أاراد العينة ايةا يتعلق باابعاد الستة للةقياش. توجد ارو ب اال اهات و النطار الريا ي واقاغ يتجل ،اذنإ ول احل اإلناو. توجد ارو اات داللة عة امية بن درجات الطالب على بعد اخلل اذةالية والنويع وخفض التـوتر واقـاغيستوى ممارستةم اانططة الريا ية.
 -4-8دراسة كارلسون (: )1881( )Carlson
بعنوات " ا اهات طـالب ايرةلـة الثانويـة ـو النبيـة الريا ـية والعوامـل ايـؤثر ب رديـد تلـ اال اهـات"،
وهــدات هــذه الدراســة عر رديــد ا اهــات طــالب مرةلــة الثانويــة ــو ممارســة النبيــة الريا ــية والعوامــل ايــؤثر ب
ت وين تل اال اهات ،ولقد اعتةد الضاةع ايـنةج الوصـفي علـى عينـة م ونـة مـن  051طالـب وطالضـة مـن طلضـة
ايرةلــة الثانويــة ،ومــن أجــل رقيــق أهــدا الضحــع قــام الضاةــع باســتخدام اســتضيات وبطاقــة مالةظــة ،وقــد أســفرت
نتــامج الدراســة علــى أت العوامــل الثقاايــة واالجتةاعيــة مــن أكثــر العوامــل تـ ث،اغ علــى ت ــوين اال اهــات لــدى الطلضــة،
كة ــا أت ااس ــر واإلع ــالم ومس ــتوى ااداء اية ــار ل ــدى الطلض ــة وااص ــدقاء واخل ــل الس ــابقة ب ايةارس ــة الريا ــية
مجيعةا هامة ب رديد ا اهات الطلضة و النبية الريا ية.
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 -5-8دراسة ذيابات (: )2002

بعن ـوات " ا اهــات طلضــة جامعــة العلــوم والت نولوجيــا ااردنيــة ــو ممارســة اانط ــطة الريا ــية " ،وه ــدات
الدراسة عر معراة ا اهات طلضة جامعة العلـوم والت نولوجيـا ااردنيـة ـو ممارسـة اانطـطة الريا ـية ،ومعراـة الفـرو
ب اال اهــات تضع ـاغ يتجل ـ،ات اذــنإ والســنة الدراســية وم ــات اإلقامــة وال ليــة ،ةيــع س اســتخدام ايــنةج الوصــفي
للتحقــق مــن ار ــيات الدراســة ،علــى عين ــة بلجلــت  385طالض ـاغ وطالض ــة ،وق ــام الضاةــع بتطضي ــق مقي ــاش (كيني ــوت)
لال اهات و النطار الريا ي ب بعـاده السـتة ( ،)16وقـد توصـلت الدراسـة عر أت أ لـب الطلضـة كانـت ا اهـاهتم
عجيابي ــة ــو ممارس ــة اانط ــطة الريا ــية ،وهن ــاو ا ــرو اات دالل ــة عة ــامية تع ــنى يتجل ــ ،اذ ــنإ ول ــاحل اإلن ــاو،
و ياب الفرو اات الداللة اإلة امية الل تعنى يتجل ،م ات اإلقامة.
 -6-8دراسة زايد والجبال والشعيل (: )2004
بعنوات " ا اهـات طلضـة السـلطات قـابوش ـو النطـار الريا ـي وعالقتةـا بـضعض ايتجلـ،ات" ،وهـدات هـذه
الدراسة عر ال طف عن ا اهـات طـالب وطالضـات جامعـة السـلطات قـابوش اذـدد ـو النطـار الريا ـي ،وكـذل
ال ط ــف ع ــن عالق ــة مس ــتوى ممارس ــة الريا ــة ،ومس ــتوى تتض ـ الط ــؤوت الريا ــية بوس ــامل اإلع ــالم ايرمي ــة وايق ــروء
باال اهات و النطار الريا ي ،وقد س اختيار عينة عطوامية مؤلفة من  352طالب وطالضـة مـن ايسـ لن اذـدد
للعــام الدراســي  ،2114/2113وطضــق علــيةم مقيــاش كينيــوت لال اهــات ــو النطــار الريا ــي باإل ــااة لضيانــات
خاصة بايتجل،ات الل ةددهتا الدراسة.
واس ـ ــتخدم الض ـ ــاةثوت االة ـ ــاء الوص ـ ــفي ،عختض ـ ــار "ت" ،رلي ـ ــل التض ـ ــاين ااة ـ ــاد  ،واختض ـ ــار "ه ـ ــااييه"
للةقارنات الضعدية لتحليل الضيانات الل س مجعةا.
وقد توصلت الدراسة عر النتامج التالية :
 توجــد ا اهــات عجيابيــة لــدى طــالب وطالضــات جامعــة الســلطات قــابوش ــو النطــار الريا ــي ،كةــا أت نســضةكض ،من طالب جامعة السلطات قابوش ( )%00.5ميارسوت الريا ة بانتظام.
 توجــد اــرو اات داللــة عة ــامية بــن طلضــة اذامعــة ب ا اهــاهتم ــو أبعــاد مقيــاش كينيــوت لال اهــات ــوالنطار الريا ي.
 -ال توجد ارو اات داللة عة امية بن الذكور واإلناو ب ا اهاهتم و النطار الريا ي.
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 يظةــر طلضــة جامعــة الســلطات قــابوش ا اهــات عجيابيــة عاليــة ــو أبعــاد ال ــحة واللياقــة ،اخلــل االجتةاعيــة،الــنويع وخفــض التــوتر ،اخلــل اذةاليــة ،اينااســة والتفــو  ،ب ةــن أت ا اهــاهتم ــو بعــد التــوتر وايخــاطر
متيل و السلضية وعدم التفسيل.
 توج ــد ا ــرو اات دالل ــة عة ــامية ب ا اه ــات الطلض ــة واق ـاغ يس ــتوى ممارس ــتةم لألنط ــطة الريا ــية ومس ــتوىمتابعتةم لللامج وااخضار والطؤوت الريا ية بوسامل اإلعالم ايرمية وايقروء .
 -7-8دراسة حرشاوي (: )1225
بعنوات " اال اهات النفسية و ممارسة النطار الضدي لدى تالميذ الطور الثانو " ،وهدات هـذه الدراسـة
عر معراة طضيعة ا اهات التالميذ اكوراغ وعناثاغ و ممارسة النطار الضدي لدى تالميـذ الطـور الثـانو  ،ةيـع مشلـت
الدراســة التالميــذ ايتةدرســن بــالطور الثــانو باينــاطق اذجلراايــة الثالثــة ( الســاةل-ا ســاب-ال ــحراء) ،ومتثلــت
عينتةا ب  0506تلةيذ و 300تلةيذ .
وهدات الدراسة عر :
 معراة طضيعة ا اهات التالميذ اكوراغ وعناثاغ و ممارسة النطار الضدي ب ايناطق الثالثة. مقارنة طضيعة أبعاد اال اهات و ممارسة النطار الضدي للتالميذ بن ايناطق الثالثة. رديد طضيعة التضاين ب درجات اال اه و النطار الضدي بن ايناطق الثالثة.ومن أهم نتامج هذه الدراسة مايلي :
 ا اهات اإلناو ب ايناطق الثالثة عجيابية و النطار الضدي. وجود تضاين ب ا اهات اإلناو ةسب ايناطق ل احل عناو الساةل. -اال اهات و النطار الضدي تت ثر بالعوامل االجتةاعية والثقااية والضيئية.
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 -8-8دراسة أبو طامع (: )1225
بعنوات " ا اهات طلضة كلية السطن التقنية-خسور

و ممارسة النطار الريا ي" ،وهدات هذه الدراسة عر

التعر على ا اهات طلضة كلية السطن التقنية-خسور  -و ممارسة النطار الريا ي ،ع ااةغ عر رديد
الفرو ب ا اهات الطلضة تضعاغ يتجل،ات  :اذنإ ،اللنامج ااكادميي ،نوع االخت اص ،ايستوى الدراسي،
وايةارسة الريا ية ،ولتحقيق ال  ،أجريت الدراسة على عينة قوامةا  035طالضاغ وطالضة ،طضق عليةا مقياش
كينيوت لال اهات ،وقد أ ةرت نتامج الدراسة أت :
 ا اهات الطلضة كانت عجيابية ووصلت النسضة الئوية لالست ابة ( ،)% 06ع اا غة عر أنه ال توجد ارواات داللة عة امية عند مستوى الداللة ( )1.15ب ا اهات الطلضة و النطار الريا ي تعنى يتجل،ات:
اذنإ ،اللنامج ااكادميي ،التخ ص ،وايستوى الدراسي.
 هناو ارو دالة عة امياغ تضعاغ يتجل ،ايةارسة ول احل ايةارسن ،وقد أوصى الضاةع بعد توصيات أمهةا :تعنين ا اهات الطلضة وزياد االهتةام باانططة الريا ية لإناو ب ال لية.
 -9-8دراسة جابر(: )1228
بعنـوات " ا اهــات طلضــة ايرةلــة الثانويــة ــو ممارســة اانطــطة الريا ــية ب حمااظــات قطــاع ــن " ،وهــدات
هذه الدراسة عر التعر على ا اهات طلضة ايرةلة الثانويـة ـو ممارسـة اانطـطة الريا ـية ،ومعراـة الفـرو ب تلـ
اال اهــات تضع ـاغ يتجلــ ،اذــنإ ،ولتحقيــق ال ـ اســتخدم الضاةــع ايــنةج الوصــفي علــى عينــة قوامةــا  218طالــب
( 014طال ــب 014 ،طالض ــة) ،وم ــن أج ــل رقي ــق ال ـ ق ــام الضاة ــع بتطضي ــق مقي ــاش (كيني ــوت) لال اه ــات ــو
النطار الريا ي ،وأعد صورته العربيـة (حمةـد ةسـن عـالو ) ،ويت ـوت هـذا ايقيـاش مـن  16أبعـاد لال اهـات ـو
النطـار الضـدي ،وقــد أسـفرت نتــامج الدراسـة عر أت ا اهــات طلضـة ايرةلـة الثانويــة ـو ممارسـة االنطـطة الريا ــية ب
حمااظات قطاع ن كانت عجيابية بدرجة كض ،جداغ ،ب ةـن أنـه ال توجـد اـرو اات داللـة عة ـامية ( )1.15ب
مجي اابعاد تضعاغ يتجل ،اذنإ.
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 -10-8دراسة بروج (: )2013
بعن ـوات " ال ف ــاء التدريس ــية اس ــتاا النبي ــة الضدني ــة والريا ــية وت ث،ه ــا ب ت ــوين ا اه ــات التالمي ــذ ــو
ممارســة النطــار الريا ــي" ،وهــدات هــذه الدراســة عر التعــر علــى عالقــة ال فــاء التدريســية لألســتاا ب ت ــوين
ا اهات التالميذ و ممارسة النطار الضدي والريا ي ،ال طف عن الفرو ب ال فاء تضعاغ يتجلـ ،ال ـفة واخلـل
وايؤهل العلةي ،كةا هدات عر معراة الفرو ب ت وين اال اهات و ممارسة النطار الضدي والريا ـي تضعـاغ يتجلـ،
اذــنإ وايســتوى ،ةيــع اســتخدم الضاةــع ايــنةج الوصــفي االرتضــاطي علــى عينــة قوامةــا  201تلةيــذ وتلةيــذ مــن
ايرةلــة الثانويــة ،وعينــة مق ــود مــن  26أســتاا قاطعــة تــنإ ،كةــا اســتخدم مقيــاش ال فــاء النبويــة (التدريســية)
ومقياش كينيوت لال اهات ،ولقد خل ت الدراسة عر أت :
 عامل ال فة ايةنية واخلل وايستوى العلةي ال يؤثروت ب ت وين ال فاء التدريسية. -وجود ارو اات داللة عة امية بن اذنسن.

 -عامل ايستوى ال يؤثر ب ت وين ا اهات التالميذ و ممارسة النطار الضدي والريا ي.

 -ال توجد عالقة بن ال فاء التدريسية لألستاا وا اهات التالميذ و ممارسة النطار الضدي والريا ي.

 -11-8دراسة موهوب وخنقاوي (: )2013
بعنوات " أساليب التنطئة ااسرية وعالقتةا با اهات اابناء و النطـار الضـدي والريا ـي" ،وهـدات هـذه
الدراسة عر التعر على العالقة بن أساليب التنطئة ااسـرية وا اهـات اابنـاء ـو النطـار الريا ـي ،ومعراـة ايةـا
عاا كان ــت هن ــاو ا ــرو ب ه ــذه االس ــاليب ااس ـرية ب ــن معامل ــة اام ومعامل ــة ااب ،وا ــرو ب ــن اابن ــاء م ــن ك ــال
اذنســن ب عدراكةــم اســلوب ايعةلــة الوالديــة ،وعاا كانــت هنــاو اــرو ب اال اهــات ــو النطــار الريا ــي بــن
الذكور واإلناو.
اسـتخدم الطالضـات ايـنةج الوصـفي بدراسـة مسـحية للتحقـق مـن ار ـيات الدراسـة ومتثلـت عينـة الدراســة ب
تالميــذ الســنة ثانيــة ثــانو لضلــديات ورقلــة ،والــل بل ـ عــددها  003طالض ـاغ ،واعتةــد الطالضــات علــى مقياســن ذة ـ
الضيانــات ،ااوا مقيــاش التنطــئة ااس ـرية والثــاي مقيــاش اال اهــات ــو النطــار الضــدي واســتةار معلومــات أوليــة،
وتوصل الطالضات عر :
 وجــود عالقــة ارتضاطيــة ســالضة اات داللــة عة ــامية بــن أســلوب ( التســامع مقــاا التســلط) وا اهــات اابنــاءاإلناو و النسار الضدي والريا ي ب بعد خل التـوتر وايخـاطر  ،كةـا أت هنـاو عالقـة ارتضاطيـة موجضـة اات
داللـ ــة عة ـ ــامية بـ ــن هـ ــذا ااسـ ــلوب وا اهـ ــات اابنـ ــاء الـ ــذكور ـ ــو النطـ ــار الضـ ــدي ب بعـ ــدين مهـ ــا اخلـ ــل
االجتةاعيــة وخــل التفــو الريا ــي ،بينةــا مل توجــد عالقــة بــن هــذا ااســلوب وا اهــات اابنــاء مــن اذنسـن
و النطار الضدي كخل صحة ولياقة وخل مجالية وخل خفض التوتر.
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 مل توجــد اــرو ب أســلوب التســامع مقابــل التســلط بــن معاملــة ااب ومعاملــة اام ،وجــود اــرو دالــة بــنالذكور واإلناو ب أسلوب التسلط.
 ب ايقاب ــل ال توج ــد ا ــرو ب ــن اذنس ــن ب أس ــلوب التس ــامع ،وج ــود ا ــرو دال ــة ب ــن ال ــذكور واإلن ــاو باال اهات و النطار الضدي والريا ي ب أبعاده الثالثة ،خل التوتر وايخاطر  ،اخلـل اذةاليـة وخـل التفـو
الريا ي.
 -مل توجد ارو ب االبعاد االخرى وهي اخلل االجتةاعية وخل ال حة واللياقة الضدنية وخل خفض التوتر.
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 -2التعقيب على الدراسات السابقة :

عت الق ـ ـراء التحليلي ـ ــة ـ ــذه الدراس ـ ــات الـ ــل أجري ـ ــت ب بيئ ـ ــات عربي ـ ــة وأجنضي ـ ــة ،وال ـ ــل تطرق ـ ــت يو ـ ــوع
اال اهات ،ةيع كانت ب جمةلةـا دراسـات وصـفية ،أمجعـت علـى أمهيـة اال اهـات ـو ممارسـة النطـار الريا ـي.
وقــد تضاينــت أه ـ اا تنــاوا هــذه اال اهــات ب الدراســة مــن ةيــع التســةية ول ــن تتفــق مــن ةيــع ايفةــوم ،اقــد
مشلت عالقة يتجل ،تجل ،اال اهات أو دراسة است طااية اكتفت تجل ،واةد وهو اال اهات.
ةيع د أت هناو حبوو ودراسات اكتفت بدراسة طضيعـة اال اهـات ومسـتواها ،وأخـرى اكتفـت بدراسـة
اال اهــات تضعــا يتجلــ ،اذــنإ والتعــر علــى الفــرو بــن اذنســن (اكــور ،عنــاو) ب مجيـ أبعــاد ايقيــاش ايســتعةل
ك ـ دا للدراســة ،باإل ــااة عر عب ـراز اال ــاه اإلجي ــايب عــن الس ــليب ( ج ــابر ،)2110 ،ب ةــن أت هنــاو دراس ــات
أخرى تطرقت عر رديد اال اهات ،والعوامل ايؤثر ب ت وينةا كالعوامـل الثقاايـة واالجتةاعيـة ،وااسـر واإلعـالم،
واخلل السابقة ب ايةارسة الريا ية ،ومستوى ااداء ايةار (كارلسوت.)0004 ،
أما الدراسات الل تناولـت مو ـوع اال اهـات ـو ممارسـة النطـار الضـد والريا ـي ،ان ـد أ ـا قـد ركـنت
واهتةت بالعوامل ايؤثر على مستوياهتا ةسـب بعـض ايتجلـ،ات كـاذنإ واينطقـة ...اخل ،ومقارنـة طضيعـة أبعـاد هـذا
اال اه ،ورديد طضيعة التضاين ب درجاته تضعا يتجل ،اذنإ واينطقة (ةرهاو .)2115 ،
كةا أت هناو بعض الدراسات أدرجت متجل،اغ تراه او عالقة با اهات التالميذ ـو ممارسـة النطـار الضـدي
كةتجل ،أساليب ايعاملة الوالدية من خالا معراة ايةا عاا كانت هناو ارو ب هذه االساليب ااسـرية بـن معاملـة
اام ومعاملــة ااب ،واــرو بــن اابنــاء مــن كــال اذنســن ب عدراكةــم اســلوب ايعاملــة الوالديــة ،وعاا كانــت هنــاو
ارو ب اال اهات و النطار الريا ي بن الذكور واإلناو (موهويب،خنقاو .)2103 ،
عت أ ل ــب الدراس ــات تط ــا ت ب طريق ــة اختي ــار العين ــة ،ةي ــع متثل ــت عينتة ــا ب طلض ــة اذامع ــة وتالمي ــذ
ايرةلـة الثانويــة وأمهلــت ائــة ةساســة جــداغ وهــي ائــة مرةلـة التعلــيم ايتوســط ال ســيةا ايتةــا ،يــا رةلــه هــذه ايرةلــة
العةرية من روالت وخاصة مـن الناةيـة النفسـية واذسـةية ،ةيـع ت ـوت اال اهـات وا ـحة مي ـن االعتةـاد عليةـا
ب الدراسة.
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 -3مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :

عت اذديد الذ جاءت به دراستنا اةالية ،هو حماولة ععطاء اإل ااة العلةية بعد الوقو علـى الدراسـات
الس ــابقة ،م ــن خـ ــالا عدراج متجل ــ ،لـ ــه عالق ــة مضاهـ ــر وم ـ ـؤثر ب ا اهـ ــات التالمي ــذ ،وعـ ــدم االكتف ــاء بالدراسـ ــات
االست طــااية ودراســة مســتوى وطضيعــة اال اهــات ودراســة الفــرو ايوجــود بــن عينــة الدراســة تضعـاغ يتجلــ ،اذــنإ أو
اينطقــة  ....اخل ،بجليــة ايســامهة ب ع ــااة هــيء جديــد ــذا ايو ــوع ،وحماولــة عجيــاد عالقــة بــن متجلــ ،رخــر ومتجلــ،
اال اهات و ممارسة النطار الريا ـي ،لـذا ارت ينـا أت نركـن ب الدراسـة اةاليـة والـل ـن ب ـدد القيـام ـا عر عبـراز
العالقــة بــن متجلــ ،اال ــاه ومتجلــ ،الدرجــة ايةنيــة لألســتاا ايطــر وايســؤوا ااوا عــن ممارســة النطــار الريا ــي ب
ة ة النبية الضدنية والريا ية داخل ايؤسسات النبوية ،نراه او عالقة بايتجل ،ااوا.
ععتةدت الدراسة اةالية ب عينتةا علـى تالميـذ ايرةلـة ايتوسـطة ب مسـتوى السـنة الرابعـة ،ةيـع س ع ـاز
الدراســة ب الضيئــة اذنامريــة ،وهــذا كإ ــااة عر تل ـ الدراســات مــن أجــل ايســي قــدماغ ــو تطــوير اال اهــات ــو
ممارسة النطار الريا ي ب الوسط ايدرسي.
كةــا ســنرى الـ عــل حمطــات نقــف عنــدها للت كــد ممــا ســضق اكــره ،أ دراســة "الدرجــة المهنيــة ألســتاذ
التربيــة البدنيــة وعالقتهــا باتجاهــات التالميــذ نحــو الممارســة الرياضــية فــي حصــة التربيــة البدنيــة والرياضــية"،
والـ مــن خــالا دراســة الفــرو بــن عينــات التالميــذ يســتوى الرابعــة متوســط تضعـاغ للةســتويات وااصــنا الثالثــة
للدرجــة ايةنيــة لألســتاا (أســتاا التعلــيم ايتوســط ،أســتاا رميســي ،أســتاا م ــوت) ،نتي ــة الفــرو بــدورها ســت يضنا
ةنياغ عن وجود العالقة من عدمةا.
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
 -1منهج الدراسة :

يعتــل اختيــار مــنةج الدراســة مرةلــة هامــة ب عةليــة الضحــع العلةــي ،عا تــدد كيفيــة مج ـ الضيانــات
وايعلومات ةوا ايو وع ايدروش.
كةا يعتل اينةج خطو تطضيقية أو جمةوعة عجراءات نتضعةا لدراسـة مطـ لة أو ـاهر مـا ،ق ـد اكتطـا
اةقــامق الــل ــا عالق ــة ــا ،ولإجابــة علــى ااس ــئلة الــل نطرةةــا للت كــد م ــن ص ــحة ار ــياهتا (ترك ــي،0084 ،
ص.)05
وال يعتل الضاةع ةراغ ب اختيار اينةج الذ يستخدمه وعما طضيعـة الظـاهر ايدروسـة أو مو ـوع الضحـع،
مها اللذات تددات اينةج ايستخدم وذتلف ايناهج باختال ايوا ي (بوةوش والذيضات ،0005 ،ص.)02
و ــا أت هــد الدراســة ه ــو الوص ــوا عر ال طــف أو التع ــر عل ــى عالق ــة الدرجــة ايةنيــة اس ــتاا النبي ــة
الضدنيـة والريا ـة با اهـات تالميــذ السـنة الرابعـة متوسـط ــو ممارسـة النطـار الريا ـي خــالا اة ـة ،اـإت اإلعتةــاد
على اينةج الوصفي يالمم طضيعة هذه الدراسة اةالية ،ل وت هذا اينةج يقوم بدراسة وصفية يـا هـو كـامن ويفسـره،
و ال يقت ــر الضحــع الوصــفي علــى مج ـ الضيانــات و تضويضةــا ،و ل نــه يتســةن قــدراغ مــن التفس ـ،ات ــذه الضيانــات
(مرسي ،0004 ،ص.)201

وســو نســتعن ب هــذا الضح ــع قيــاش" أدجن تــوت لال اه ــات " ك ـ دا
وصف مو وع حبثنا ومج ايعلومات ايتعلقة به.
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
 -2الدراسة االستطالعية :

ت يت أمهيـة الدراسـة االسـتطالعية ب حماولتةـا الت كـد مـن اخل ـامص السـي ومنية لـألدا وايتةثلـة ب مقيـاش
أدجنت وت لال اهات وا د منةا :
 التعر على عينة الدراسة وال عوبات الل تواجةةا . معراة مدى عست ابة أاراد العينة ادامةم على بنود اادا . رديد ميدات الدراسة والتعر على رو التطضيق ،والوقو على بعض ال عوبات أثناء الدراسة . التحقق من مدى صحة أدوات القياش ومج الضيانات ،وخ ام ةا السي ومنية حبساب ال د والثضات.عا تعتل "الدراسة االستطالعية أساسا جوهريـا لضنـاء الضحـع العلةـي ،عا يةـد عر تعةيـق معراـة الضحـع
مــن الناةيــة النظريــة أو التطضيقيــة و ةي ـ ايالةظــات وايطــاهدات عنــد جمةوع ـة الظ ـواهر بالضحــع ورديــد ارو ــه"
(حمي الدين ،0005 ،ص.)48
عينة الدراسة االستطالعية :
ّ -1-2
أجريـت الدراسـة االســتطالعية ب متوسـطة ارةـات صــاحل دينـة ورقلــة ،وكـات الـ خــالا ااسـضوع ااخــ،
مــن هــةر ايفــر للةوســم الدراســي  ،2100/2106وقــد ت ونــت عينــة الدراســة االســتطالعية مــن ( )40تلةيــذ
وتلةيــذ (قســم واةــد) ممــن تنطضــق علــيةم مواصــفات وهــرور أاـراد العينــة ااساســية للدراســة ،اةــم تالميــذ مســتوى
الســنة الرابعــة متوســط ،س اختيــارهم بطريقــة عطـوامية ،هــؤالء التالميــذ كلةــم ميارســوت النطــار الريا ــي ب ــفة عاديــة
خــالا ة ــة النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،ةيــع س توزيـ عســتةار ايقيــاش علــى العينــة ايــذكور  ،ومجعةــا بعــد اإلجابــة
على بنوده ،واذدوا رقم ( )10يضن خ امص العينة اخلاصة بالدراسة االستطالعية.
جدول رقم ( : )10يوضح طريقة توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية .
إسم المتوسطة
فرحات صالح غربوز

عـــــــدد التالمــيذ

النســبة المئوية

عـ ـدد الذك ـ ـور

ع ـ ـ ـدد اإلنـ ـ ـاث

ذك ـ ـ ـ ـور

إن ـ ـ ـاث

15

12

% 12.59

% 21.11

يتســع مــن خــالا اذــدوا رقــم ( )10ب ـ ت عــدد اإلنــاو ايعتةــد عليــه ب الدراســة االســتطالعية أكثــر مــن
عدد الذكور ،ةيع كات عدد اإلناو  61بنسضة ( )% 14.36وعدد الذكور  61بنسضة (.)% 41.16
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الفصل الثالث
 -2-2وصف أداة الدراسة االستطالعية :

اعتةـد الطالـب علـى أدا للدراسـة متثلـت ب مقيـاش أدجن تـوت لال اهـات
و ــعه ب ااصــل تطــارلن أدجن تــوت  CharlesnEdgingtonلقيــاش ا اهــات تالميــذ اي ـدارش الثانويــة اذــدد ــو

Edgington Attitude Scale

النبية الريا ية ،وأعد صورته العربية حمةد ةسن عالو  ،وي لع ايقياش للتطضيق على التالميذ والتلةيـذات عبتـداءاغ
من مستوى ال ف الثالع اإلعداد ( الثالثة متوسط) ةىت انتةاء ايرةلة الثانوية (عالو  ،0008 ،ص.)425
ولقــد س أخــذ هــذه اادا كةــا هــي موجــود ب نســختةا العربيــة دوت أ تجليــ ،ايةــا ،ةيــع كانــت مجي ـ
عضارات ايقياش تناسب مو وع الدراسة.
 -3-2الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة :
س االعتةاد على ةساب كل من ال د والثضات ،وايةا يلي وصف ورليل الستخدام كل خاصـية علـى
ةدا :
أوال  :الصدق :
يطــ ،صــد ايقيــاش عر أت ايقيــاش يقــيإ مــا و ـ لقياســه ،وقــد س تقــدير صــد ايقيــاش ب الدراســة
اةاليــة بطريقــة ايقارنــة الطرايــة (ال ــد التةييــن ) ،وق ــد أ ةــر اختضــار "ت" للعينت ــن ايســتقلتن أت الف ــرو دال ــة
عة ــامياغ بــن اجملةوعــة العليــا ( %62مــن او الــدرجات ايرتفعــة مــن أا ـراد العينــة االســتطالعية) واجملةوعــة الــدنيا
( %62م ــن او ال ــدرجات اينخفس ــة م ــن أاـ ـراد العين ــة االس ــتطالعية) ،وه ــذه الف ــرو ل ــاحل اجملةوع ــة العلي ــا،
واذدوا التات رقم ( )26يو ع النتامج :
جدول رقم ( : )13يوضح نتائج اختبار"ت" لمقارنة متوسطي االتجاه نحو الممارسة الرياضية عند
المجموعتين المتطرفتين في العينة االستطالعية
المتغير المقاس

مجموعات

ن

ع

م

المقارنة

الحرية

االتجاه نحو

العليا

02

5.000 088.25

الممارسة

الدنيا

02

0.408

الرياضية

درجة

قيمة "ت"

055.00
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احصائيا

طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث

يظةــر اذــدوا رقــم ( )26أت متوســط اال ــاه ــو ايةارســة الريا ــية عنــد اجملةوعــة العليــا ()666.61
بــا را معيــار ( ،)1.665بينةــا بلـ ايتوســط عنــد اجملةوعــة الــدنيا ( )611.62بــا را معيــار (،)2.366
وبلجلت "ت" القيةة ( )66.126ستوى داللة ( )2.222أ أ ا دالة اة اميا ،وبنـاءاغ علـى هـذه النتـامج مي ـن

القـوا أنـه توجــد اـرو بــن متوسـطي اال ـاه ــو ايةارسـة الريا ــية عنـد اجملةـوعتن العليــا والـدنيا ،ممــا يـدا علــى أت
ايقياش يتةت ب د متيين .

نـــــانيا  :النــبـات :
قــام الطالــب الضاةــع بــالتحقق مــن معامــل ثضــات مقيــاش تطــارلن أدجن تــوت لال اهــات بطــر خمتلفــة ،كــات
أوالهــا ةســاب معامــل ثضــات اســتقرار ايقيــاش والـ بإعــاد تطضيــق ايقيــاش علــى عينــة عطـوامية بلـ عــددها ()36
تلةيــذ وتلةيــذ وال ـ بعــد مــرور أســضوعن عــن التطضيــق ااوا ،ةســاب معامــل االرتضــار  Pearsonب،ســوت بــن
نتــامج التطضيق ــن .أمــا بالنس ــضة يعامــل ثض ــات االتس ــا الــداخلي اق ــام الطالــب الضاة ــع حبســابه باس ــتخدام معادل ــة
of Cronpach

 Alphaألفـا ل رونضــاو ،كةـا قـام الضاةـع باسـتخدام طريقـة الت نمـة الن ـفية والـ بإجيـاد معامــل

االرتضار بن ن في ايقياش ةيـع الن ـف ااوا تسـةن الفقـرات اات اارقـام الفرديـة بينةـا تسـةن الن ـف الثـاي
الفق ـ ـرات اات اارقـ ــام النوجيـ ــة ت ـ ــحيحه عادلـ ــة  Spearman-Brownسـ ــض،مات-ب ـ ـراوت ومعادل ـ ــة

Guttman

تةات .واذدوا رقم ( )24يو ع نتامج ةساب معامل الثضات.
الجدول رقم ( )12يوضح قيم معامل ثبات المقياس باختالف الطرق المستخدمة في حسابه
االستقرار
م .االرتباط بين
التطبيقين

قيمة معامل

1.001

االتساق الداخلي

تصحيح معامل التجزئة النصفية

ألفا لكرونباخ

التجزئة النصفية

سبيرمان-براون

غتمان

1.060

1.015

1.820

1.824

الثبات
من دراسة اذدوا رقم ( )24وايتسةن قـيم معامـل ثضـات االختضـار بـاختال الطـر ايسـتخدمة ب ةسـابه
نالةــن أنــه تراوةــت قــيم معامــل الثضــات مــابن ( )2.552 – 2.212وهــي قــيم عاليــة تــدا علــى متت ـ مقيــاش
تطارلن أدجن توت عامالت ثضات جيد .
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الفصل الثالث
 -3مجتمع الدراسة وعينتها :
 -1-3مجتمع الدراسة :

يتةثل اجملتة اإلة امي للدراسة ب تالميذ ايرةلة ايتوسطة ،الذين يدرسوت توسطات مدينة ورق ـ ـ ـ ـ ـ ـلة ب
مستوى الرابعة متوسط ،اقد تركن اهتةامنا على أت تطةل التالميذ الذين يستطيعوت وصـف خـلاهتم والتعضـ ،عنةـا،
كةا أت ب هاته ايرةلة العةرية ت وت اال اهات و ايةارسة الريا ية وا ـحة بطـ ل يسـاعد علـى اة ـوا علـى
اإلجابات ال حيحة ع إ الفئات ااخرى ااصجلر.
ومما ينضجلي مالةظته هو أت هنـاو العديـد مـن اادلـة الـل تو ـع أت التالميـذ او ااعةـار ال ـجل ،ال مي ـن
االعتةاد عليةم ب تقاريرهم اللفظية عا أت النتـامج الـل مي ـن اة ـوا عليةـا ب تقـاريرهم ال ت ـوت صـاةة ووا ـحة
التةاين (السيد ،0081 ،ص ، )043ذا نضعدهم مـن االنسـةام عر العينـة ،ونق ـد ـم تالميـذ ايرةلـة االبتداميـة
والسنوات ااور للةرةلة ايتوسطة.
كةا نستضعد تالميذ ايستوى الثانو مـا دامـت الفئـة العةريـة قريضـة مـن بعسـةا ونق ـد بـذل السـنة ااور
ثــانو  ،أمــا الســنوات النةاميــة ــم ــرو خاصــة الجتيــاز امتحــات هــةاد الض الوريــا ،وبالتــات وبنــاءاغ علــى هــذا ،س
اختيار تالميذ السنة الرابعة متوسط من كال اذنسن.
عينة الدراسة و طريقة اختيارها :
ّ -2-3
تعر العينة ب ـا ":جمتةـ الدراسـة الـذ ةـ منـه الضيانـات اييدانيـة وهـي تعتـل جـنءاغ مـن ال ـل عـ أت
تؤخ ــذ جمةوع ــة م ــن أجـ ـناء اجملتةـ ـ ااص ــلي عل ــى أت ت ــوت ممثل ــة للة تةـ ـ ال ــذ

ــر علي ــه الدراس ــة" (زروايت،

 ،2112ص.)00
س عختيار عيّنة الدراسة من تالميـذ وتلةيـذات ايرةلـة ايتوسـطة او مسـتوى السـنة الرابعـة متوسـط والـذين

يدرسوت توسطات مدينة ورقلة ،وال واق ايراةل التالية :
 -ة ر ايتوسطات التابعة يدينة ورقلة.

 عة اء عدد أساتذ النبية الضدنية والريا ية ايتواجدوت على مستوى ايتوسطات ب مدينة ورقلة. ا ل ااساتذ على ةسب الدرجة ايةنية ل ل منةم. عستضعاد عينة الدراسة اإلستطالعية عن عختيار عينة الدراسة ااساسية. عختيار عينة الدراسة بطريقة عطوامية على ةسب الدرجات ايةنية ايختلفة اساتذهتم ،ةيع س الـ ب تابـةأيماء ااساتذ على اورا وخلطةا جيداغ وسحب ورقة واةد من كل درجة مةنية.
32

طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث

 عختيــار  12تلةيــذاغ (اكــور ،عنــاو) مــن كــل درجــة مةنيــة لألســتاا وبطريقــة عطـوامية ،وال ـ مــن خــالا كتابــةأرقام ب ق اصات ،كل رقم ميثل تلةيـذ وخلطةـا جيـداغ ،مـ ا ـل الـذكور عـن اإلنـاو ،ومـن سـحب 42
تلةيذ و 31تلةيذ  ،وقد ةرصنا على انإ العينات من ةيـع اذـنإ (عـدد الـذكور = عـدد اإلنـاو) ل ـل
درج ــة مةني ــة والـ ـ متاه ــياغ مـ ـ متطلض ــات الدراس ــة ،واةـ ـرص عل ــى ععط ــاء ا ــرص متس ــاوية ل ــال اذنس ــن،
واذدولن رقم ( )14و ( )15يو حات ال .
الجدول ( )21يوضح عدد األساتذة حسب الدرجة المهنية على مستوى متوسطات مدينة ورقلة
الدرجـــة المهنية لألســـتاذ

عدد المتوسطات
ف مدينة ورقلة

أستاذ التعليم المتوسط

أستاذ رئيس

أستاذ مكون

19

52

21

12

المجموع
91

يتس ــع م ــن خ ــالا اذ ــدوا رق ــم ( )23أت ع ــدد ايتوس ــطات ب مدين ــة ورقل ــة بلـ ـ  36متوس ــطة ،وع ــدد
ااس ــاتذ  64أس ــتاااغ موزع ــوت عل ــى ايتوس ــطات ،ةي ــع بلـ ـ ع ــدد ااس ــاتذ او الدرج ــة ايةني ــة أس ــتاا التعل ــيم
ايتوس ــط  11أس ــتاااغ ،ب ةـ ـن بلـ ـ ع ــدد ااس ــاتذ او الدرج ــة ايةني ــة أس ــتاا رميس ــي  ،26و 61أس ــتاااغ او
الدرجة ايةنية أستاا م وت.
الجدول ( )10يوضح توزيع أفراد العينة األساسية للدراسة حسب الدرجة المهنية لألستاذ وحسب الجنس
الدرجة المهنية

إسم المتوسطة

لألستاذ

عدد التالميذ

عدد التالميذ

النسبة المئ ـوية

حسب الجنس

حسب الجنس

ذكور

إناث

ذكور)(%

إناث ((%

قريشي محمد بلقاسم سكرة

أستاذالتعليم المتوسط

61

21

21

%50

%50

بكيرات مبروك المخادمة

أستاذ رئيسي

61

21

21

%50

%50

محمد بلعباس سكرة

أستاذ مكون

61

21

21

%50

%50

001

01

01

%50

%50

المجـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
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 -4حـــــــدود الـــــــدراسة :

يعــد التعريــف باةــدود اي انيــة والضطـرية والنمانيــة ا دراســة خطــو أساســية متةــد لتطضيــق أدوات الضحــع،
والل كانت كةايلي :
 -1-4حدود مكانية :
ـص الطالـب دراسـته ب جما ـا اذجلـراب ب عقلـيم مدينـة ورقلـة ،التابعـة ججلراايـا لواليـة ورقلـة ،وهـي عةـدى
خ ّ

خص الطالب دراسته بضعض متوسطات مدينة ورقلة.
الواليات ال لى باذنوب الطرقي لل نامر ،ةيع ّ

 -2-4حدود بشرية :

متثل جمتةـ الدراسة ب التالميذ ايتةدرسن ب الطور ايتوسط ومن كال اذنسن (اكـوراغ وعناثـاغ) ،افـي هـذه
الدراســة رــدد اجملــاا الضطــر بـ اراد عينتةــا والضــال عــددهم  081تلةيــذاغ وتلةيــذ غ ب مســتوى الرابعــة متوســط للســنة
الدراسية  2100/2106دينة ورقلة.
 -3-4حدود زمانية :

من ايعرو منة ياغ أت الضاةع تدد الفن النمنية الل يننا ا عر اييدات ،وقد س اختيار مو ـوع
الضحـع مـن بــن ايو ـوعات ايقنةــة مـن طــر عدار معةـد علــوم وتقنيـات النطــاطات الضدنيـة والريا ــية ب
 61نواةل  6261للةوسم اذامعي .6262/6261
 س الطــروع ب مجـ ايــاد العلةيــة ،والدراســات الســابقة وايطــا ة الــل ــا عالقــة بايو ــوع وتنظيةةــا ــاايةا الدراسة االستطالعية ابتداءاغ من اختيار مو وع الدراسة.
 -هـرع الطالـب ب الدراسـة ااساسـية والـ

مـن خـالا تطضيـق أدوات الدراسـة خـالا هـةر أاريـل ،ةيـع قـام

بتوزي عستةارات ايقياش على التالميذ عينة الدراسة ابتداءاغ من  21أاريـل عر  62أاريـل ،كةـا طضقـت
اادا ب ور مجاعية على عينة الدراسة ،و ال بعد علقاء التعليةات و هرح طريقة اإلجابة على ايقياش.
 هرع الطالـب ب جدولـة النتـامج ومجعةـا وتضويضةـا ورليـل نتام ةـا و اسـتخالص النتـامج النةاميـة ةـىت س و ـايذكر ب ه لةا النةامي.

34

طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
 -5أدوات جمع البيانات :
 -1-5مقياس أدجينجتون لالتجاهات :

س االعتةــاد ب الدراســة اييدانيــة قيــاش أدجين تــوت لال اهــات بجلــرض دراســة مو ــوع ا اهــات تالميــذ
الرابعة متوسط و ايةارسـة الريا ـية ب نسـخته العربيـة الـل اهـتةلت علـى  33عضـار  ،ويسـت يب كـل تلةيـذ علـى
كــل عضــار  ،وقــد و ــعه ب ااصــل تطــارلن أدجن تــوت لقيــاش ا اهــات تالميــذ ايــدارش الثانويــة اذــدد ــو النبيــة
الضدنيــة والريا ــية ،وأعــد صــورته العربيــة حمةــد ةســن عــالو  ،وي ــلع ايقيــاش للتطضيــق علــى التالميــذ والتلةيــذات
ابتداءا من مستوى ال ف الثالع اإلعداد ةىت انتةاء ايرةلة الثانوية (عالو  ،6556 ،ص.)341
 -2-5الخصائص السيكومترية للمقياس األصل :
 -1-2-5نبات المقياس األصل :
بل ـ معامــل ثضــات ال ــور ااصــلية للةقيــاش  2.56باســتخدام طريقــة الت نمــة الن ــفية عنــد تطضيقــه علــى
 622تلةيــذ مــن تالميــذ ال ــف التاس ـ ( يعــادا ال ــف الثالــع اإلعــداد ) ــدارش واليــة كولــورادو االمري يــة،
وبل معامل ثضات ال ـور العربيـة للةقيـاش باسـتخدام طريقـة الت نمـة الن ـفية  2.65عنـد تطضيقـه علـى  12تلةيـذاغ
من تالميـذ ال ـف الثالـع اإلعـداد ( يعـادا ال ـف الثالثـة متوسـط ) ـدارش حمااظـة اذيـن  ،و 2.56باسـتخدام
طريق ــة الت نم ــة الن ــفية عل ــى  16تلةي ــذ م ــن تلةي ــذات ال ــف ااوا الث ــانو

ــدارش حمااظ ــة اذي ــن (ع ــالو ،

 ،6556ص.)341
 -1-2-5صدق المقياس األصل :
س اةتســاب صــد ال ــور االصــلية للةقيــاش عــن طريــق ال ــد اينطقــي بواســطة خ ـلاء حم ةــن ،وعــن
طريــق صــد الت ــوين الفر ــي باســتخدام اجملةوعــات ايتةــاين  ،وب الضيئــة اي ـرية س عــرض ال ــور العربيــة للةقيــاش
على  15خلاء من اةاصلن على درجة دكتوراه الفلسفة ب النبيـة الريا ـية ب جمـاا علـم الـنفإ الريا ـي ،وأسـفر
عن ةذ  22عضار مل يثضـت صـدقةا اينطقـي ،كةـا س التحقـق مـن االتسـا الـداخلي لعضـارات ايقيـاش ب صـورته
اذديــد  ،كةــا س التحقــق مــن صــد الت ــوين الفر ــي للةقيــاش ،عــن طريــق مقارنــة نتــامج جمةــوعتن مــن تالميــذ
وتلةيــذات ال ــف الثالــع اإلعــداد وال ــف ااوا الثــانو

حااظــة اذيــن  ،وكــل جمةوعــة تت ــوت مــن  52تلةيــذاغ

وتلةيــذ غ ،أة ــدمها جمةوعــة ايط ــنكن ب ا ــر ريا ــية ،وااخ ــرى جمةوعــة ــ ،ايط ــنكن ب ا ــر ريا ــية ،وكان ــت
الف ـ ــرو بينةة ـ ــا دال ـ ــة عة ـ ــامياغ عن ـ ــد مس ـ ــتوى الدالل ـ ــة  1.110ل ـ ــاحل جمةوع ـ ــة الريا ـ ــين (ع ـ ــالو ،6556 ،
ص.)341-341
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 -1-2-5التصحيح :

ال ور ااصلية للةقياش اهتةلت على  66عضار  ،أما ال ور العربيـة اتت ـوت مـن  44عضـار  ،ويسـت يب
كــل اــرد علــى كــل عضــار ب ــوء مقيــاش مــدرج مــن  15تــدرجيات (بــدامل)  :أوااــق بدرجــة كضـ ، ،أوااــق ،مل أكــوت
رأ بعد ،أعارض ،أعارض بدرجة كض. ،
ويت ــوت ايقيــاش مــن  66عضــار عجيابيــة 66 ،عضــار ســلضية ،وأرقــام العضــارات اإلجيابيــة والســلضية كةــا هــي
مو حة ب اذدوا رقم ( )16التات (عالو  ،6556 ،ص: )341
الجدول رقم ( )16يوضح أرقام العبارات اإليجابية والسلبية لمقياس االتجاهات
أرق ــام العبارات اإليجابية

أرق ــام العبارات السلبية

66 . 61 . 64 . 66 . 66 . 5 . 1 . 3 . 6
42 . 65 . 62 . 61 . 63 . 66 . 66 .65
34 . 32 . 41 . 41 . 46

62 . 61 . 63 . 62 . 6 . 2 . 1 . 4 . 6
42 . 43 . 44 . 46 . 66 . 61 . 64 . 62
33 . 36 . 36 . 45 . 46

كةا توزع وتقسم أوزات العضارات اإلجيابية والسلضية كةا يو ع اذدوا رقم ( )10التات :
الجدول رقم ( )27يوضح أوزان العبارات اإليجابية والسلبية لمقياس االتجاهات
األوزان

العبارات اإليجابية

األوزان

العبارات السلبية

21

أوااق بدرجة كض،

26

أوااق بدرجة كض،

23

أوااق

26

أوااق

24

مل أكوت رأ بعد

24

مل أكوت رأ بعد

26

أعارض

23

أعارض

26

أعارض بدرجة كض،

21

أعارض بدرجة كض،

والدرج ــة النةامي ــة للةقي ــاش ه ــي جمة ــوع درج ــات مجيـ ـ العض ــارات اإلجيابي ــة والس ــلضية ( 33عض ــار ) ،واة ــد
ااق ــى لــدرجات ايقيــاش  662درجــة ،وكلةــا زاد اقـناب الفــرد ( التلةيــذ) مــن هــذا اةــد كلةــا دا علــى ا اهاتــه
اإلجيابية العالية و النبية الريا ية (عالو  ، 6556 ،ص.)342
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 -6إجراءات تنفيذ الدراسة :

بعــد الت ك ــد مــن ص ــد و ثض ــات أدا الدراســة م ــن خــالا الدراس ــة اإلس ــتطالعية ،سّ تنفيــذ الدراس ــة وا ــق

ايراةـل التالية :

 قــام الطالــب بتطضيــق الدراســة ميــدانيا علــى العيّنــة ايختــار  ،وايتةثلــة ب تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط ،وال ـبتوزي عستةارات ايقياش على التالميذ عينة الدراسة.

 قام الطالب بالتعريف بنفسه للتالميذ ،وهرح استةار ايقياش وا د من الدراسة. أ ّكــد الطالــب للتالميــذ عينــة الدراســة علــى أت ا ــد هــو هــد علةــي ،و أت عجابــاهتم علــى ايقيــاش لــيإ ــاأ

رض عال الضحع العلةي و طلب منةم اذ ّدية و الدقة ب عجاباهتم.

 مل يتم رديد وقتاغ لإجابة عال أ ا تراوةت ما بن ( 05د21 -د) على ايقياش. -بعد االنتةاء من اإلجابة ،سّ مج واسنجاع استةار ايقياش من كل مفحوص.

 قام الطالب راقضة واحص اإلجابات بدقة للت كد من أت كل أسئلة ايقياش قد س اإلجابة عليةا. س تفريـ الضيانــات الــل انقســةت عر جـنمن ،وهــي الضيانــات ااوليــة أو الطخ ــية وأســئلة ايقيــاش علــى قاعــدبيانــات ( جــداوا) بعــد ترميــن العناصــر ايختلفــة متةيــداغ إلدخا ــا علــى اللنــامج اإلة ــامي ( )spssب طضعتــه
 ،21ةي ــع س الـ ـ  ،ور ــل الطال ــب عل ــى النت ــامج باس ــتعةاا ااس ــاليب اإلة ــامية ايتوااق ــة مـ ـ طضيع ــة
الدراسة.
 -7أساليب التحليل اإلحصائ :
 إختبار "ت" للعينتين المستقلتين :ةساب الفرو ب اال اهات بن الذكور واإلناو. إختبار "ت" للعينة الواحدة :للةقارنة بن متوسط ا اه التالميذ و ايةارسة الريا ية وايتوسط الفر ي. إختبار ليفين :لفحص انإ التضاين بن اجملةوعات. إختبار كولموقروف سميرنوف :للتعر على مدى مطابقة توزي الدرجات للتوزي الطضيعي ب كل جمةوعة. -تحليل التباين األحادي :للةقارنة بن اال اهات للة ةوعات الثالثة.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

الفصل الر ابع
 -1عرض وتحليل نتائج الدراسة :

ســيتم ب الف ــل اةــات عــرض نتــامج الدراســة ،مــن خــالا عــرض نتــامج الفر ــيات بالنتي ـب الــذ وردت
ايه ،وايةا يلي عرض مف ل ل ل ار ية على ةدا.
 -1-1عرض وتحليل نتيجة الفرضية الجزئية األولى :
ن ــت الفر ــية اذنميــة ااور علــى مــا يلــي " :نتوقــع وجــود اتجاهــات إيجابيــة نحــو الممارســة الرياضــية
عند تالميذ الرابعة متوسط  :توجد ارو دالة عة امياغ بن متوسط ا اه التالميذ و ايةارسـة الريا ـية وايتوسـط
الفر ي الذ ميثل اال اه السليب أو اةياد والفرو ل احل متوسط ا اه التالميذ "
وللتحقق من هذه الفر ية س االعتةاد على الدرجات الفاصلة ب مقيـاش ا ـاه تالميـذ الرابعـة متوسـط ـو
ايةارس ــة الريا ــية ،ةي ــع ميث ــل جم ــاا ال ــدرجات م ــن ( 44عر  ) 032اال ــاه الس ــليب أو اةي ــاد

ــو ايةارس ــة

الريا ــية ،ومتثــل الــدرجات مــن ( 032عر  )221اال ــاه اإلجيــايب ــو ايةارســة الريا ــية ،وبــذل تةــل التلةيــذ
ا اهـا موجضـاغ عاا ــاوزت درجاتــه القيةـة  ،032وبنــاءاغ علــى هــذا ،اقـد س اســتخدام القيةــة  032كةتوســط ار ــي
نقارت به متوسط التالميذ على مقيـاش اال ـاه ـو ايةارسـة الريا ـية ،و ـذا الجلـرض س اسـتخدام اختضـار (ت) لعينـة
واةد واذدوا رقم ( )18التات يو ع النتامج :
الجدول رقم ( )10يبين نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسط اتجاه التالميذ نحو الممارسة
الرياضية والمتوسط الفرضي
المتغير

متوسط

المتوسط

المقاس

العينة

الفرض

الفرق

درجة
الحرية

قيمة (ت)

االتجاه نحو
الممارسة
الرياضية

129.98

111

12.981

(ن=)180

39

178

11.118

مستوى
الداللة
2.222
دالة
احصائيا
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يظةــر مــن خــالا اذــدوا رقــم ( )18أت متوســط ا ــاه التالميــذ ــو ايةارســة الريا ــية قــد بلـ 068.80
وهــو مرتفـ مقارنــة بايتوســط الفر ــي  032ةيــع كــات الفــر بــن ايتوســطن  ،36.804وبــالنظر عر قيةــة (ت)
ـد ا ــا بلجلــت ( )33.320وهــي دالــة عة ــامياغ ،ممــا يعــل أت متوســط تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط علــى مقيــاش
اال اه و ايةارسة الريا ية أكل من ايتوسط ايفروض وهو يعـل عـن ا ـاه عجيـايب ـو ايةارسـة الريا ـية وب ـوء
هذه النتي ة مي ن أت نقوا ب ت الفر ية ااور قد رققت.
 -2-1عرض وتحليل نتيجة الفرضية الجزئية النانية :
تنص الفر ية الثانية على ما يلي  ":ال توجد فروق دالة إحصائياً فـي مسـتوى اتجاهـات تالميـذ الرابعـة
متوسط نحو الممارسة الرياضية بين الذكور واإلناث".
للتحقق من هذه الفر ية س ةساب ايتوسـطات واال رااـات ايعياريـة لال ـاه ـو ممارسـة النطـار الريا ـي
عند الذكور واإلناو ،ةساب اختضار (ت) لعينتن مستقلتن والنتامج يو حةا اذدوا رقم ( )10التات:
الجدول رقم ( )10يبين نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين الذكور واإلناث في االتجاه نحو ممارسة
النشاط الرياضي
المتغير

مجموعات

حجم

المتوسط

االنحراف

درجة

المقاس

المقارنة

العينة

الحساب

المعياري

الحرية

اال اه و

الذكور

01

068.88

06.282

اإلناو

52

616.56

64.416

ايةارسة
الريا ية

قيمة "ت"

مستوى
الداللة
1.088

008

1.105-

 ،دالة
اة اميا

يظة ــر م ــن خ ــالا اذ ــدوا رقـ ــم ( )10أت متوس ــط اال ــاه ــو ممارسـ ــة النط ــار الريا ــي عن ــد الـ ــذكور
( )068.88ب ــا را معي ــار ( ،)06.282بينة ــا بل ـ ـ ايتوس ــط عن ــد اإلن ــاو ( )068.00ب ــا را معي ــار
( ،)03.362وبلجلــت "ت" القيةــة ( )1.105س ــتوى داللــة ( )1.088وه ــي ــ ،دالــة عة ــامياغ ،وهــذا يع ــل
عدم وجود ارو دالة عة امياغ ب مستوى ا اهات تالميذ الرابعة متوسـط ـو بـن الـذكور واإلنـاو ،وعليـه اقـد س
رقق الفر ية الثانية.
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 -3-1عرض وتحليل نتيجة الفرضية الجزئية النالنة :

تـنص الفر ــية الثالثــة علــى مـا يلــي  ":توجـد فــروق دالـة إحصــائياً فــي مســتوى اتجاهــات تالميــذ الرابعــة

متوسط نحو الممارسة الرياضية باختالف الدرجة المهنية لألستاذ.

للتحقــق مــن هــذه الفر ــية س اســتخدام رليــل التضــاين ( ) للةقارنــة بــن ثــالو جمةوعــات مــن التالميــذ س
ت نيفةم ةسب الدرجة ايةنية لألستاا الذ يدرسوت عنده.
قضل الطروع ب عجراء اختضار رليل التضاين جيب الت كد من اانا ات هذا ااخ ،،والل هي:
 -0إستقالل المفـردات  :وهـذا الطـرر متـوار باعتضـار أت كـل جمةوعـة تـدرش عنـد اسـتاا خمتلـف وال يوجـد
أ ات اا بن أاراد اجملةوعات.
 -3المتغيـر التــابع مقــاس علــى األقــل علــى المســتوى الفئــوي  :وهـذا االاـناض كـذل متحقــق
ات متجل ،اال اه و ممارسة النطار الريا ي مقاش على ايستوى الفئو .
 -2المتغير التابع موزعا توزيعـا قريبـا مـن التوزيـع الطبيعـ فـ كـل مجموعـة  :وللتحقـق
مــن الـ س اختضــار التوزيـ الطضيعــي يتجلــ ،اال ــاه ــو ممارســة النطــار الريا ــي بيانيـاغ ب كــل جمةوعــة كةــا
ه ـ ـ ــو مو ـ ـ ــع ب الط ـ ـ ـ ل رق ـ ـ ــم ( )0و ( )2و ( ،)3ك ـ ـ ــذل س عج ـ ـ ـراء اختض ـ ـ ــار كوي ـ ـ ــو رو يم،ن ـ ـ ــو
 kolmogrov-Smirnovللتعــر علــى مــدى مطابقــة توزي ـ الــدرجات للتوزي ـ الطضيعــي ب كــل جمةوعــة،
والنتامج يظةرها اذدوا رقم (.)01

الشكل رقم ( )10يمثل التوزيع الطبيعي لمتغير االتجاه نحو الممارسة الرياضية في المجموعة ()10
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الشكل رقم ( )13يمثل التوزيع الطبيعي لمتغير االتجاه نحو الممارسة الرياضية في المجموعة ()13

الشكل رقم ( )12يمثل التوزيع الطبيعي لمتغير االتجاه نحو الممارسة الرياضية في المجموعة ()12
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الجدول رقم( )01يبين قيم اختبار كولموقروف سميرنوف  kolmogrov-Smirnovللمجموعات الثالث
المجموعة

حسب رتبة
االستاذ

حجم العينة

المتوسط

أستاذ تعليم

االنحراف
المعياري

kolmogrovSmirnov z

61

005.38

04.24

1.050

أستاذ رئيس

61

060.40

03.50

1.030

أستاذ مكون

61

063.88

04.53

1.062

متوسط

مــن خــالا اذــدوا رقــم ( )01نالةــن أت قــيم كويــوقرو يم،نــو

مستوى الداللة
0.326

غير دالة
احصائيا

0.649

غير دالة
احصائيا

0.608

غير دالة
احصائيا

(Kolmogrov Smirnov )Z

ــ،

دالــة عة ــامياغ عنــد مســتوى الداللــة ( )1.15ممــا يعــل أت توزيـ الــدرجات يتضـ التوزيـ الطضيعــي ،وبالتــات االاـناض
رقق.
 -0تجــانس التبــاين بــين المجموعــات :لفحــص ـانإ التضــاين بـن اجملةوعــات س تطضيـق اختضــار ليفــن
 Leveneوالنتامج يو حةا اذدوا رقم ( )00التات:
الجدول رقم( )00يبين تجانس التباين بين المجموعات الثالثة
اختبار Levene

درجة الحرية 1

درجة الحرية 2

مستوى الداللة

1.23

3

022

1.060

نالةــن مــن اذــدوا رقــم ( )00أت االختضــار هنــا ــ ،داا عة ــاميا ( )p=0.968اةــذا يعــل أت التضــاين
بن اجملةوعات مت انإ ،أ أت االاناض رقق.
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بعد التحقق من االانا ات ،س عجراء رليـل التضـاين ( ) ،والنتـامج يو ـحةا اذـدولن رقـم ( )02و رقـم
( )03التالين :
الجدول رقم ( )03يبين اإلحصاءات الوصفية لالتجاه نحو ممارسة النشاط الرياضي حسب
المجموعات المصنفة وفق رتبة األستاذ
المتغير المقاس
االتجاه نحو
ممارسة النشاط
الرياض

مجموعات

العدد

المقارنة
أستاذ تعليم

المتوسط

االنحراف
المعياري

06

83.571

81541

أستاذ رئيسي

06

803514

875.3

أستاذ مكون

06

807511

815.7

متوسط

الجدول رقم ( )02يبين نتائج تحليل التباين للمقارنة بين المجموعات الثالث
مجموع

المربعات
بين

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع

1801561

متوسط

درجات

المربعات

الحرية
4

7.78155.

833

75114555

835

قيمة ف

4614564
8555.1

مستوى
الداللة

0.000
10.434

دالة

إحصائيا

يظةـر مــن خــالا اذــدوا رقــم ( )02أت هنــاو تضـاين ب متوســطات ا اهــات تالميــذ الرابعــة متوســط ــو
ايةارسـة الريا ـية ،وهـذا التضـاين يعـود عر متجلـ ،رتضـة ااســتاا (أسـتاا تعلـيم متوسـط – رميسـي-م ـوت) ،ةيـع بلـ
متوســط اال اه ـات عنــد جمةوعــة التالميــذ الــذين يدرس ــوت عنــد أس ــتاا تعل ــيم متوســط  005.38وه ــو أكــل م ــن
متوســطي اجملةــوعتن ايتضقيتــن (أســتاا رميســي( -)060.42أســتاا م ــوت( ،))063.88وهــذا مــا أكــده اذــدوا
رقم ( )03ةيع بلجلت قيةة ( ) مستوى الداللة اإلة امية.
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 -2مناقشة وتفسير النتائج :

ب ــوء مــا جــاء ب الف ــل ااوا للدراســة ،وكــذا مــا أكدتــه و و ــحته الدراســات الســابقة اات العالقــة
و وع الدراسة اةالية ،وما س عر ه ب اذداوا السابقة ايتعلقة بنتامج الدراسة ،اإنه يـتم رليـل و مناقطـة النتـامج
ةسب ترتيب العرض السابق كةا يلي :
 -1 -2مناقشة وتفسير نتيجة الفرضية الجزئية األولى :
بعد عرض النتامج ايتعلقة بالفر ية ااور ،تضن وجـود ا اهـات عجيابيـة ـو ايةارسـة الريا ـية عنـد تالميـذ
الرابعــة متوســط ،ممــا يــدا علــى رقــق كلــي للفر ــية ،وقــد توااقــت نتي ــة هــذه الدراســة م ـ نتــامج دراســات منةــا :
دراسة رمن ريمي جابر ( ،)2110الل أ ةرت أت ا اهات طلضة ايرةلة الثانوية و ممارسـة االنطـطة الريا ـية ب
حمااظــات قطــاع ــن كانــت عجيابيــة بدرجــة كضــ ،جــداغ ،كةــا أكــدت ال ـ دراســة ياســر ايابــات ( )2112والــل
توصلت عر أت أ لب الطلضة كانت ا اهاهتم عجيابية و ممارسة اانططة الريا ية.
كةـا اتفقـت مـ دراســة زومينـ  ،)0003( Xumingالـل أو ـحت ب نــه توجـد ا اهـات عجيابيـة لــدى
الطالب ال ينين و النطـار الريا ـي ،و أكـدت الـ دراسـة
ا اهــات طلضــة كليــة الســطن التقنيــة -خســور

ـت أبـو طـام ( ،)2115والـل أاسـت عر أت

ــو ممارســة النطــار الريا ــي كانــت عجيابيــة ،ةيــع وصــلت النســضة

ايئوية لالست ابة ()% 06
وقد اسـر الطالـب هـذه النتي ـة ،بـإت ا اهـات التالميـذ (الـذكور واإلنـاو) تع ـإ وعيـاغ كضـ،اغ لـدى تالميـذ
الســنة الرابعــة متوســط دينــة ورقلــة بــايردودات ال ــحية والنفســية واالجتةاعيــة للةةارســة الريا ــية ب ة ــة النبيــة
الضدنية والريا ية ،يا ت تسيه هذه اة ة من أمهية بالجلة ب اذانب الضدي والنفسي واالجتةاعي.
كةــا أت عقضــاا التلةيــذات علــى ممارســة النطــار الريا ــي ب ة ــة النبيــة الضدنيــة والريا ــية مي ــن تفســ،ه
أيسـ ـاغ عل ــى أس ــاش أت الضواب ــة الوةي ــد يةارس ــة النط ــار الريا ــي لإن ــاو يضق ــى ع ــن طري ــق ة ــة النبي ــة الضدني ــة
والريا ية داخـل ايؤسسـة النبويـة والتعليةيـة ،الـل تتـيع ـم الفرصـة لـذل نظـراغ للعـادات والتقاليـد اخلاصـة

تةعنـا

والضيئة االجتةاعيـة واحملـيط ،كةـا يعـنى الـ عر تنـامي الـوعي ةـوا هـذا اذانـب نتي ـة اذةـود ايضذولـة الـل توليةـا
الدولة من خالا محالت التوعيـة ب وسـامل اإلعـالم ايختلفـة ،ومـن خـالا توا،هـا لالم انيـات الالزمـة الـل تسـةع
بايةارســة الريا ــية علــى أةســن وجــه ،وكــذل مــن خــالا الــدور الــذ يقــوم بــه ااســاتذ ايخت ــوت بالنبيــة الضدنيــة
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والريا ية من خالا رس،هم للظرو ايناسضة للةةارسة ،والتخطيط اذيد لألهدا ايرجـو الـل تتةاهـى مـ كـل
ائة عةرية والتنوع ب النطار الريا ي ،ب صور ألعاب تروتية وترايةية عل من التلةيذ يقضل على ممارسـة النطـار
الريا ي ب ة ة النبية الضدنية بعنم وانسضار.
 -2-2مناقشة وتفسير نتيجة الفرضية الجزئية النانية :
بعــد عــرض النتــامج ايتعلقــة بالفر ــية الثانيــة ،تضــن عــدم وجــود اــرو دالــة عة ــامياغ ب مســتوى ا اهــات
تالميــذ الس ــنة الرابع ــة متوس ــط بــن ال ــذكور واإلن ــاو ،وق ــد توااــق ال ـ م ـ م ــا توص ــلت علي ــه دراس ــة زاي ــد واذض ــات
والطــعيلي ( ،)2114والــل أســفرت عــن عــدم وجــود اــرو اات داللــة عة ــامية بــن الــذكور واإلنــاو ب ا اهــاهتم
ـو النطــار الريا ـي ،ودراســة جـابر ( ،)2110الــل أاسـت عر أنــه ال توجـد اــرو اات داللـة عة ــامية ب مجيـ
أبعاد مقياش كينيوت لال اهات تضعاغ يتجل ،اذنإ.
وقد اسر الطالـب الـ  ،بـ ت هنـاو توااقـاغ كضـ،اغ ب ا اهـات كـال اذنسـن ـو ايةارسـة الريا ـية ب ة ـة
النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،وهــو أمــر يعــود ةتة ـاغ عر أت الــوعي ب مهيــة ايةارســة الريا ــية يرتف ـ ب ــور متناميــة لــدى
اذنســن علــى ةــد السـواء ،وأت كــال اذنســن يعــي جيــداغ بســرور ايةارســة الريا ــية يــا ــا مــن أمهيــة علــى ايســتوى
الضدي والنفسي واالجتةـاعي خاصـة ،ومي ـن اةةـه ب سـيا خـلات أاـراد عينـة الدراسـة الـل مـن ايـرجع أت تفسـي
عر عدراو اوثار ال حية للةةارسة الريا ية ،كةا مي ن ترجيحـه عر التةاثـل والتطـابق ب عةليـة االهتةـام بايةارسـة
الريا ــية،كذل ل ــوت كـالغ مــن الــذكور واإلنــاو يــدركوت متــام اإلدراو أت هــذه ايةارســة تفيــد ال ــحة بط ـ ل كضــ،
وت سب اللياقة ،وهذا يعود باإلجياب على العقل "العقل السـليم ب اذسـم السـليم" ،اةـم يعتنيـات بال ـحة واللياقـة
ل ي ي ونا مقضوالت داخـل عطارمهـا االجتةـاعي ،وأت الثقااـة ال ـحية صـارت اليـوم العنـوات اابـرز ااـراد اجملتةعـات،
وهــذا مــا تــواره ممارســة اانطــطة الريا ــية ،عا أت النطــار الضــدي والريا ــي هــو وســيلة لضلــوف أهــدا عديــد للفــرد،
اةو خيدم ااهدا ال حية عاا متت ايةارسة من أجل ال  ،وميارش للنويع عن النفإ لـدى التالميـذ والتخفيـف
مــن الســجلط الدراســي ،والـ

ــنحةم نفــإ جديــد إلعــاد مناولــة الدراســة ب ــرو نفســية وصــحية جيــد  ،كةــا

خيدم ااهدا النبوية عاا ما متت ممارسته ب اإلطار النبو .
ومتثل هذه النتي ة أمهية كض ،نظراغ الرتفاع مستوى الوعي لدى اذنسـن ،علـى الـر م مـن عـدم اتفـا هـذه
النتي ــة م ـ مــا توصــل عليــه زومين ـ  ،)0003( Xumingالــل خل ــت دراســته عر وجــود اــرو ب اال اهــات
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ــو النطــار الريا ــي واق ـاغ يتجلــ ،اذــنإ ول ــاحل اإلنــاو ،ودراســة ايابــات ( ،)2112والــل أكــدت وجــود اــرو
اات داللـة عة ـامية تعــنى يتجلـ ،اذـنإ ول ــاحل اإلنـاو ،ومي ـن اةــم هـذا االخـتال ب ــوء اخـتال احملــددات
الضيئية والثقااية بالنسضة اته الدراسات.
 -3-2مناقشة وتفسير نتيجة الفرضية الجزئية النالنة :
بعـد عختضــار الفر ـية وبعــد عـرض النتــامج ايتعلقــة ـا ،تضــن أت هنـاو اــرو ب متوسـطات ا اهــات تالميــذ
الرابعة متوسط و ايةارسة الريا ية ب ة ة النبية الضدنية والريا ية ،وهاته الفـرو تعـود عر متجلـ ،الدرجـة ايةنيـة
لألســتاا (أس ـتاا تعلــيم متوســط – أســتاا رمــيإ – أســتاا م ــوت) ،وبالتــات توجــد اــرو دال ـة عة ــامياغ ب مســتوى
ا اه ــات تالمي ــذ الرابع ــة متوس ــط ــو ايةارس ــة الريا ــية ب ــاختال الدرج ــة ايةني ــة لألس ــتاا ةس ــب م ــا أكدت ــه
اإلة اميات والنتامج ايتعلقة ذه الفر ية ،ةيع بل متوسط اال اهات عند التالميـذ الـذين يدرسـوت عنـد أسـتاا
تعليم متوسط ( )005.38وهو أكل بايقارنة مـ نظـرامةم مـن التالميـذ الـذين يدرسـوت عنـد أسـتاا رميسـي وأسـتاا
م ــوت ،اااس ــتاا الرميس ــي بل ـ متوس ــط ا اه ــات تالمذت ــه ( ،)060.42أم ــا ااس ــتاا اي ــوت اق ــد بل ـ متوس ــط
ا اهات تالمذته (.)063.88
ور ــم أنــه مل ت ــن هنــاو دراســات ســابقة تطرقــت يتجلــ" ،الدرجــة ايةنيــة لألســتاا" ،أو متجلــ ،مطــابه كــاخلل
ايةنيــة لألســتاا ،مم ــن أت نستطــةد ــا ب هــذه ايناقطــة ،عال أنــه مي ــن تقســ ،ال ـ علــى أســاش أت أســتاا تعلــيم
متوســط وهــو ب بدايتــه ايةنيــة يعةــل ةري ـاغ علــى كــل اذنميــات الــل تتعلــق ادتــه ،مــن ةيــع التخطــيط لل ـلامج
واانططة وتنفيذها على أكةل وجـه ،والتواصـل مـ احملـيط ايدرسـي ،واتضـاع طـر وأسـاليب تـدريإ ةديثـة الـل مـن
ه ا أت ترا مـن قيةـة ة ـة النبيـة الضدنيـة والريا ـية ،زيـاد غ علـى ةرصـه الـدامم علـى ةسـور تالمذتـه وجلـضةم لـه
م ــن خ ــالا عاس ــاء ط ــاب خ ــاص عل ــى ة ــة النبي ــة الضدني ــة والريا ــية م ــن اذان ــب الناية ــي والنب ــو والتنااس ــي،
وتعليةاتــه ايســتةر ةــوا أمهيــة ايةارســة الريا ــية يــا ــا مــن عنع اســات عجيابيــة علــى التلةيــذ مــن مجي ـ الن ـواةي
(الضدنيــة وال ــحية ،االجتةاعيــة ،النفســية )...،جيعلةــم دامةــي اةســور ،كةــا يضــذا جمةــود كضــ ،،خاصــة وهــو يفتقــد
للخــل الــل علــة يعةــل ب ــل راةــة ودوت تــوتر ،مــن أجــل الوصــوا عر م ــا ااكــل منــه درج ـةغ وخــلغ ب هــذا
اييــدات ،هــذا اجملةــود ايضــذوا واةــرص الطــديد مــا هــو عال ســضب ب زيــاد عقضــاا تالمذتــه علــى ايةارســة الريا ــية ب
ة ة النبية الضدنية والريا ية اخلاصة به ،وبالتات هو مـا أدى بارتفـاع مسـتوى ا اهـات تالمذتـه ـو هـذه ايةارسـة
بايقارنة م نظرامه من ااساتذ او الدرجات ايةنية ااخرى ااعلى منه.
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يتّســع مــن النتــامج الــل س عر ــةا و ايتعلقــة بإختضــار ار ــيات الدراســة أ ـا ســارت ــةن اال ـاه ايتوق ـ
ةيع أ ةرت النتامج :
 وجود ا اهات عجيابية و ايةارسة الريا ية ب ة ة النية الضدنية والريا ية لدى تالميذ الرابعة متوسط.من خـالا هـذا يت كـد أت طضيعـة مـاد النبيـة الضدنيـة والريا ـية ومـا ت تسـيه مـن أمهيـة بالجلـة مـن مجـيع النـواةي
الضدني ــة والنفس ــية واالجتةاعي ــة  ...ــو عام ــل عجي ــايب جيع ــل م ــن تالمي ــذ الرابع ــة متوس ــط يدين ــة ورقل ــة يقضل ــوت عل ــى
ايةارسة الريا ية ب ة ة النبية الضدنية والريا ية ،وبالتات ت وت طضيعة ا اهاهتم اجيابية.
 عدم وجود ارو دالة عة امياغ ب مستوى ا اهات التالميذ و ايةارسة الريا ية بن الذكور واإلناو.ويع ــود ال ـ عر ث ـراء معــار التالميــذ وخ ـلاهتم ب خمتل ــف أن ـواع اانط ــطة الريا ــية ،حب ــم وج ــود توااــق كض ــ ،ب
ا اهــات كــال اذنســن ــو ايةارســة الريا ــية ب ة ــة النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،وأت كالمهــا ميتل ـ الــوعي ب مهيــة
ممارســة النطــار الريا ــي ب ــور منظةــة ،كةــا مي ــن القــوا بـ ت الـ التةاثــل والتطــابق اةاصــل ب عةليــة االهتةــام
بايةارســة الريا ــية للــذكور واإلنــاو يــا ــا مــن اامــد عجيابيــة علــى ايســتوى ال ــحي والنفســي أدى عر تســاو ب
مستوى اال اهات و تل ايةارسة ،ع ااة عر أت ماد النبية الضدنية والريا ية مثل بـاقي ايـواد ـا عالمـة يسـعى
التالميــذ عر رقيــق أاســل النتــامج ايةــا عر ةــد مــا ،ل ننــا ال نعتــله مقياسـاغ كــوت مي ــن للتلةيــذ أت يقــدم ععفــاءاغ مــن
ممارسة النطار الريا ي ب ة ة النبية الضدنية والريا ية.
 توجد ارو دالة عة امياغ ب مستوى ا اهات تالميذ الرابعة متوسط و ايةارسـة الريا ـية بـاختال الدرجـةايةنية لألستاا (أستاا تعليم متوسط ،أستاا رميسي ،أستاا م وت).
وقد كانت هاته الفرو ل احل أستاا التعليم ايتوسط وهـذا مي ـن أت يعـود عر ةرصـه علـى ت لقـه ب وسـط
زمالمه ،وأنه ال يقل أمهية عن ـ،ه مـن ااسـاتذ او الـدرجات ايةنيـة ااعلـى منـه مـن خـالا الوقـو علـى ع ـاح
مةةته ك ستاا للنبية الضدنية والريا ية الل ت ةن ةسضه ب عقضاا تالمذتـه علـى ايةارسـة الريا ـية ب اة ـة ،وهـذا
لن ي وت عال من خالا طضيعة ماد النبية الضدنيـة والريا ـية الـل يضنيةـا وتـددها ،ومـا تتةيـن بـه ب جوانضةـا ايختلفـة
( ترايةيـة ،تربويــة ،تنااســية ،)....،هـذا اةــرص واالهتةــام أدى بـدوره عر تــرجيع كفتــه ،ةيـع كــات هنــاو اــرو ب
متوسطات ا اهـات تالميـذ الرابعـة متوسـط ـو ايةارسـة الريا ـية ب ة ـة النبيـة الضدنيـة والريا ـية ،وهـذه الفـرو
تعــود عر متجلــ ،الدرجــة ايةنيــة لألســتاا (أســتاا تعلــيم متوســط ،أســتاا رميســي ،أســتاا م ــوت) ،ل ــاحل أســتاا تعلــيم
متوسط.
48

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

الفصل الر ابع

كة ــا أت ه ــذه الف ــرو ب ا اه ــات تالمي ــذ الس ــنة الرابع ــة متوس ــط ــو ايةارس ــة ب ة ــة النبي ــة الضدني ــة
والريا ية تضعـاغ يتجلـ ،الدرجـة ايةنيـة لألسـتاا تطـ ،ـةنياغ عر وجـود عالقـة بـن الدرجـة ايةنيـة اسـتاا النبيـة الضدنيـة
والريا ــية وا اهـ ـات تالمي ــذ الس ــنة الرابع ــة متوس ــط يدين ــة ورقل ــة ــو ايةارس ــة الريا ــية ب ة ــة النبي ــة الضدني ــة
والريا ية.
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الخــاتمة
 -4خــــــاتمة :

عت واق ـ مــاد النبيــة الضدنيــة والريا ــية ب منظومتنــا النبويــة الطــاملة عامــة ،وب مؤسســات التعلــيم
ايتوســط خاصــة ،يطــةد ب ــا متــر بفــن ةرجــة سـواء مــن ناةيــة التـ ط ،الـذ يضقــى ــ ،كــا بايقارنــة م ـ
ااعداد ا املة للتالميذ ،أو من ةيع ة ةةا الساعي الذ أ حى  ،مت اا م التطورات الل طرأت
على عاتق هذه اياد التعليةية ،أو من ةيع العتاد والوسامل الضيدا وجية الـل تضقـى ـ ،كاايـة يناولـة تعلـيم
خمتلــف اعاليتةــا بط ـ ل عــاد ومثةــر ،وب قةــة كــل ال ـ  ،عــدد ممارســيةا مــن تالميــذ ايســتوى ايتوســط
(الرابعــة متوســط) ،الــذ يــتقلص ب كــل مــر بفعــل عــدم تطضيــق جــد إلجضاريــة تعلــيم مــاد النبيــة الضدنيــة
والريا ــية ،بطـ ل مســاو لتطضيقةــا ب ايـواد التعليةيــة ااخــرى مــن جةــة ،وعاـرار ااطضــاء ب مــنع هــةادات
اإلعفاء عن ممارستةا ،واتفه ااسضاب من جةة أخرى.
عت عقضاا التالميذ على ايةارسة الريا ـية ب ة ـة النبيـة الضدنيـة والريا ـية وا اهـاهتم اإلجيابيـة ـو
ايةارسة الريا ية يعود عر الدور الذ تلعضه هذه اياد من خالا نطاطةا وحمتواها ا ـام واإلجيـايب مـن عـد
ن ـواةي (بدني ــة ،نفس ــية ،عجتةاعي ــة ،ثقااي ــة ،)...،ع ــااة عر الــوعي ال ض ــ ،بايةارس ــة الريا ــية م ــن ط ــر
التالميــذ اكــوراغ وعناث ـاغ ،وعر مــدرش هــذه ايــاد  ،ونق ــد بــذل ااســتاا ايتخ ــص وايطــر علــى اة ــة
داخــل ايؤسســة النبويــة ،ومــدى تطضيقــه للتعليةــات العلةيــة اخلاصــة ــاد النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،واتضاعــه
للطــر وااســاليب اةديثــة الــل تتةاهــى م ـ التطــورات اةاصــلة الــل مــن ه ـ ا أت ترا ـ مــن أمهيــة ايــاد
وتسعةا ب و

أاسل مقارنة بايواد التعليةية ااخـرى ،ب نفـإ السـيا  ،يرتقـي هـ ت ااسـتاا بـن زمالمـه

من ااساتذ وة ن مرتضة مطراة  -بتحسن مستواه ايةل من خالا الرتضة ايةنيـة الـل يتح ـل عليةـا -ب
م ا ااكل منه مرتضة من الناةية ايةنية ،كةا تددها القانوت اخلاص بذل .
وب وء نتامج الدراسة اةالية ومناقطتةا يوصي الطالب :
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 رور االهتةام اد النبية الضدنية والريا ية وععطامةا قيةتةا وم انتةا الضيدا وجية اةقيقية ب الوسطالنبو ايدرسي (ايتوسطات) كضاقي ايواد ،من خالا رسن رو العةل ايادية واإلدارية ايناسضة.
 االهتةام بدواا التالميذ على ممارسة النطار الريا ي والعةل على رقيقةا من طر ااساتذ . ــرور ال طــف عــن ا اهــات التالميــذ ــو ايةارســة الريا ــية اــور التحــاقةم بايتوســطات مــن طــرأساتذ النبية الضدنية والريا ية ،وهذا لتعنين اال اهات اإلجيابية وتعديل اال اهات السلضية.
 االهتةــام ب ســتاا النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،واعتضــاره كضــاقي ااسـاتذ اوخـرين وال يقــل أمهيــة عــنةم ،مــنخالا اتع مناصب عةل أكثر ،والقيام بدورات ت وينية لتحسن ايستوى.
 الراـ ـ ب اة ــم الس ــاعي ة ــة النبي ــة الضدني ــة والريا ــية ،وجعلة ــا أكث ــر عث ــارغ وتط ــويقاغ م ــن خ ــالااستعةاا الوسامل ايناسضة ،م مراعا ة م التةارين الريا ية وتنويعةا لتفاد ايلل واإلرها للتلةيذ،
وجعلةا تس ،واق مضدأ التنااإ الننيه.
 مراعا الفرو الفردية بن التالميذ خالا ايةارسة الريا ية ،ةىت يتس رسـن عةليـة الـتعلم ،وبالتـاتعقضاا مجي التالميذ على ايةارسة.
 النكيــن علــى أمهيــة اللجمــة ايناســضة ة ــص النبيــة الضدنيــة والريا ــية ،وععطــاء صــور وا ــحة ةــوا تـ ث،ايةارسة الريا ية على النواةي النفسية واالجتةاعية ب ت وين هخ ية الفرد.
 االهتةــام بر ضــات التالميــذ مـ مراعــا ا اهــاهتم وميــوالهتم واقـاغ للعوامــل احملــدد ــا ،والــل تتةاهــى مـمتطلضات هاته ايرةلة.
 -تنويد ايسؤولن النبوين وخاصة ايتخ

ـن ب النبيـة الضدنيـة والريا ـية بنتـامج الدراسـة ،كـي يتة نـوا

من التعر على خمتلف ا اهات تالميذ الرابعة متوسط و ايةارسة الريا ية.
 عج ـراء دراســات مماثلــة بــالتطر عر مجلــة مــن ايتجل ـ،ات والــل ــا عالقــة باال اهــات ،ورديــد درجاتــهاالجيابية كالعوامل االقت ادية والنبوية والوجدانية والعالقات االجتةاعية بن التلةيذ واالستاا ،والتلةيذ
وايدرسة.
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عت جود نتامج هذه الدراسة مرتضطة باادوات الل ةاولنا اسـتخدامةا اق ـى مـا أم ننـا مـن الدقـة
وايردوديــة ،ول ــن يضقــى تعةيةةــا م ـرتضط باجملتةعــات الــل بنيــت ايةــا واجلةــا ،ةيــع مــا اعلنــا عال حماولــة
ت ييفةا م جمتةعنا حمل الدراسة ،ا ب الـ مـن اةتةـاا ةـدوو رـوالت قـد تجلـ ،مـن وجةتةـا ااصـلية،
وعلى ال  ،اإت النتامج الل توصلنا عليةـا ،تضقـى درجتةـا مـن ال ـحة مرتضطـة بت كيـدها ب أحبـاو مسـتقضلية
أخرى ،قد ت وت أكثر توسعاغ ،بتطرقةا لنواةي ومتجل،ات أخرى كايستوى الدراسي للتلةيـذ ،أو متجلـ،ات مل
نــتة ن مــن تناو ــا لقلــة ام انياتنــا اياديــة والضطـرية ،كةــا مي ــن اســتخدام النتــامج الــل توصــلنا عليةــا كة ــدر
عستلةام ب عةلية الضحع عن عه اليات جديد مستقضلية.
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ملحق رقم ()01
عنيــن التلةيــذ  /عنيــنيت التلةيــذ  ،الســالم علــي م ورمحــة ات تعــار وبركاتــه ،نس ـ أمام ـ مقيــاش بجلــرض عج ـراء
دراسة علةيـة ـد معراـة العالقـة بـن الدرجـة ايةنيـة اسـتاا النبيـة الضدنيـة والريا ـية وا اهـات التالميـذ ـو ايةارسـة
الريا ية ب ة ة النبية الضدنية و الريا ية ،ونظرا امهية رأي ب عكةاا الضحع يرجى قراء العضارات بنكيـن واإلجابـة
ـ عالمــة ( )Xب اخلانــة الــل تعــل عــن رأيـ ب اة ــم علــى العضــار ،علةـاغ أت اإلجابــات ســت خذ طــاب
ب ـراةة
السرية ا ا تستخدم ب أ راض الضحع العلةي اقط ،ونقدم ل مثاا ةوا كيفية اإلجابة على ايقياش.
لذا نرجو مساعدتكم من اجل إتمام هذا البحث.
مالحظة :نرجو من م عدم ت رار اإلجابة ،أ مر واةد اقط.
مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم و مساعدتكم.
المقياس  :ا اهات

و ايةارسة الريا ية.
أوافق

ال ـرقم

العـ ـبـ ـ ـارة

بدرجة
كبيرة

10

هتتم النبية الريا ية بضناء العسالت اقط

13

ة ص النبية الريا ية تتيع الفرصة إلقامة ال داقات بن التالميذ

معلومات أولية:
اذنإ :اكر

أنثى

أوافق

لم
أك ِون
رأي

أعارض
أعارض

كبيرة

بعد
X

X

بدرجة

ملحق رقم ()02

مقياس أدجنجتون لالتجاهات

أوافق
ال ـرقم

العـ ـبـ ـ ـارة

بدرجة
كبيرة

10

هتتم النبية الريا ية بضناء العسالت اقط

13

ة ص النبية الريا ية تتيع الفرصة إلقامة ال داقات بن التالميذ

12

جيب عدم تط ي النبية الريا ية

10

مي ن التح م ب االنفعاالت عن طريق االهناو ب أنططة النبية الريا ية

10

ال فات اي تسضة عن طريق النبية الريا ية ا اامد ب اةيا االجتةاعية

16

التعاوت ليإ روريا ب أنططة النبية الريا ية

12

النبية الريا ية ليست هامة مثل ايواد الدراسية ااخرى

10

النبية الريا ية قليلة القيةة وينضجلي عدم االهتةام ا

10

النبية الريا ية تساعد على تنةية االعتناز بالنفإ

01

الجلرض االساسي من النبية الريا ية هو أت تسضب اإلرها للتالميذ

00

النبية الريا ية من ايواد الدراسية السرورية

03

جيب اعتضار النبية الريا ية ماد اح ورسوب ب امتحانات اية العام

02

النبية الريا ية تعلم التلةيذ اةنام اوخرين

00

النبية الريا ية قليلة االمهية لالةتفاظ بال حة اذيد

00

ال تساعد النبية الريا ية على رسن سلوو التلةيذ

06

النبية الريا ية تعلم التلةيذ الطاعة

02

جيب أت ت وت النبية الريا ية ماد عختيارية بعد ايرةلة اإلعدادية

00

النبية الريا ية تعلم التلةيذ ةسن التعامل م اوخرين

00

النبية الريا ية تستند على ااسإ العلةية

31

االهناو ب اانططة الريا ية مظةر  ،حمنم

30

النبية الريا ية ة تن أسضوعيا ال ت في

33

جيب عجراء اختضارات رريرية (كتابية) ب النبية الريا ية

32

النبية الريا ية تعلم التلةيذ اامانة

30

جيب أت تستةر ة ص النبية الريا ية ةىت رخر يوم من العام الدراسي

30

ينضجلي ةذ النبية الريا ية من اذدوا الدراسي

أوافق

لم
أك ِون
رأي
بعد

أعارض
أعارض

بدرجة
كبيرة

36

تنةية اللياقة الضدنية جنء هام من ة ة النبية الريا ية

32

جيب أت تلقى النبية الريا ية كل تقدير وتط ي

30

النبية الريا ية ال تساعد التلةيذ السعيف بدنياغ

30

االهناو ب درش النبية الريا ية يعلم التعاوت

21

أنططة النبية الريا ية تعطي التلةيذ الفرص ا امة لسرعة عذاا القرارات

20

تساهم النبية الريا ية ب النةو الضدي للتلةيذ

23

دروش النبية الريا ية هي ان راةة بن دروش ايواد الدراسية ااخرى

22

أنططة النبية الريا ية ت سب التلةيذ اللياقة الضدنية بدرجة قليلة

20

مي ن عستضداا دروش النبية الريا ية بايطي يسااات طويلة

20

تعلم قوانن اانططة الريا ية جنء هام من درش النبية الريا ية

26

دروش النبية الريا ية تعلم أصوا الروح الريا ية

22

ليست هناو اامد ةقيقية من النبية الريا ية

20

ة ة النبية الريا ية هي ان للعب اةر  ،اينظم

20

النبية الريا ية للةتفوقن بدنياغ اقط

01

النبية الريا ية جنء هام من النبية الطاملة للتلةيذ

00

رتاج النبية الريا ية عر القليل من الذكاء

03

النبية الريا ية مسيعة للوقت

02

النبية الريا ية هامة الكتساب مرونة اذسم

00

ال مي ن تنةية القو العسلية عن طريق النبية الريا ية
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القائمة اإلسمية ألساتذة التربية البدنية والرياضية على مستوى مدينة ورقلة
الرقم

االسم واللقب

إسم المؤسسة

الدرجة المهنية

ستو يلخ،

م وت

سطار خالد

م وت

عطور مراد

متوسط

قريطي حمةد ا امشي

م وت

ةسيل عثةات

منوسط

طاليب علي

م وت

بلةيلود بن عود

متوسط
م وت

10

ابن باديإ

13

أيب ار الجلفار

12

الططي الوكاا

10

بن ه  ،أمحد

خنفر حمةد العيد

10

عامطة أم ايؤمنن

بالطيب عياش

م وت

16

سيد روةو

عرو عضلة مونية

متوسط

بن داود ةنات

متوسط

12

اخلليل بن أمحد

بنة نور الدين

م وت

10

اللة ااطةة انسومر

ريب طار

متوسط

اياب لطفي

متوسط

10

 00ديسةل عار

حمسن حمةد

م وت

منياي سليم

متوسط

01

موال العريب

خطيضة حمةد ا اد

م وت

بسيإ علي

م وت

بوقفة بلقاسم

متوسط

00

اامام الطل

دواد م طفى

متوسط

خالد عضد ايال

متوسط

03

العريب بن مةيد

ميةوب خلسر

متوسط

بن زاهية ااخسر

متوسط

02

ب ،ات ملوو

بلقاسم خ ،الدين

متوسط

دريد عضد اللطيف

متوسط

مخقاي عضد اذليل

م وت

اع اا طار

متوسط

ةضيب نور الدين

متوسط

جيالت رهيد

منوسط

خنقاو عبراهيم

متوسط

ةسيل حمةد

م وت

بوه يةة عضد اللطيف

متوسط

ةقيقة عةر

متوسط

بوزيد اذةوعي

رميسي

قفا الطاهر

متوسط

بن علية م طفى

متوسط

بن ساسي حمةد عضد السالم

م وت

كورد عضد القادر

متوسط
م وت

00

ذة عبراهيم

00

عطوات قدور

06

 20الاير 0062

02

حمةد بلعضاش

00

قريطي حمةد بلقاسم

00

أيب يعقوب يوسف الورجالي

31

قريطي عضد القادر

خدميو أمحد

30

قريطي أمحد عالا

ةواسي عن الدين

م وت

33

السعيد هضيتة

ةساي حمةد

م وت

اروةات عبراهيم

متوسط

32

مال بن نيب

مفالح اةاج امحاد

م وت

ديد صاحل

متوسط

30

طالب عضد الرمحات

بن ةض،ش عضد القادر

م وت

ن رات عضد الفتاح

متوسط

30

بن موسى حمةد

توايت عةر

متوسط

بومرداش زكرياء

متوسط

36

مسرو اةاج عيسى

حم ويب عضد ايال

متوسط

بوساةة من،

متوسط

32

خويلد حمةد

هاهد سار

متوسط

30

عبن رهيق الق،واي

بن عل ية العريب

م وت

ميسوت عثةات باها

متوسط

سويسي قويدر

متوسط

بن الطيخ حمةد ال احل

م وت

بو نالة عضد ايال

م وت

صندات ملوو

متوسط

هنن رابع

متوسط

محدات حمةد هطام

متوسط

مدقن م طفى

متوسط

سنيقر رايقة

متوسط

عطور مضارو

متوسط

ميدوت حمةد

م وت

ييل حمةد

م وت

وناش ادريإ

متوسط

ربوح ملوو

متوسط

العيار اةاج

متوسط

سنوسي عضد اةق

متوسط

بوهريط عضد اللطيف

متوسط

دبن تقي الدين

متوسط
متوسط

30

جابر بن ةيات

21

عبن ة ر العسقالي

20

حمةد بلة وهم

23

 00أكتوبر 0061

22

بلةدب عضد القادر

20

صالح الدين اايويب

20

رمحاي حمةد بن مضارو

26

خالد بن الوليد

22

بط ،قدور

20

خوخي الطاهر

20

منابية قويدر

صياد عضد الرمحات

01

داو سامل

مناصرية اازهر

متوسط

00

عضد اةفين سنحسر

قطات اةاج

م وت

ميةوم زه،

متوسط

03

بوسعيد عضد القادر

قعةور أمحد

م وت

02

ارةات صاحل

من ور بلقاسم

متوسط

سعس م طفى

متوسط

00

يقدم أمحد

معةر أمحد

متوسط

00

هضوعات حمةد

ضطي خالد

م وت

06

صقر حمةد

دوار هريفة

متوسط

ع اد بلقاسم

متوسط

02

ةطاي قريطي

مسعود رهيد

متوسط

00

طييب اذةعي

كراكر عضد الواةد

متوسط
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)نتائج الدراسة االستطالعية ( الصدق والنبات
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,767

44

Reliability Statistics
Value

,550

Part 1
N of Items
Cronbach's Alpha

22

Value

,643

Part 2
N of Items

22

Total N of Items

,705
Equal Length

,827

Unequal Length

,827

Guttman Split-Half Coefficient

,824

Correlations
TOTAL
Pearson Correlation
TOTAL

TOTAL2
1

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

TOTAL2

Sig. (2-tailed)
N

b

44

Correlation Between Forms
Spearman-Brown Coefficient

a

,990

**

,000
41

41

**

1

,990

,000
41

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

41
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نتائج الدراسة األساسية

Independent Samples Test
Levene's

t-test for Equality of Means

Test for
Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

95% Confidence Interval

tailed)

Differen

Difference

of the Difference

ce

sc

Equal variances

2,7

assumed

91

,097

-,015

ore Equal variances

-,015

not assumed

178
171,47
1

Lower

Upper

,988

-,033

2,220

-4,415

4,348

,988

-,033

2,220

-4,416

4,349

Test of Homogeneity of Variances
score
Levene Statistic

df1

df2

,032

2

Sig.
177

,968

Multiple Comparisons
Dependent Variable: score
Bonferroni
(I) groupe

(J) groupe

Mean

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Difference (I-J)

Upper Bound

*

2,579

,007

1,73

14,20

*

2,579

,000

5,27

17,73

1

-7,967

*

2,579

,007

-14,20

-1,73

3

3,533

2,579

,517

-2,70

9,77

1

-11,500

*

2,579

,000

-17,73

-5,27

2

-3,533

2,579

,517

-9,77

2,70

2

7,967

1
3
2

Lower Bound

11,500

3
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Group Statistics
sex

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

90

168,88

16,282

1,716

2

90

168,91

13,362

1,408

score

One-Sample Statistics
N
score

Mean
180

Std. Deviation

168,89

Std. Error Mean

14,852

1,107

One-Sample Test
Test Value = 132
t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

score

33,329

179

,000

Statistics
score
Valid

180

N
Missing

0

Mean

168,89

Median

170,00

Mode

175

Std. Deviation

14,852

Minimum

125

Maximum

206

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
score
N
Normal Parameters

180
a,b

Most Extreme Differences

Mean

168,89

Std. Deviation

14,852

Absolute

,057

Positive

,036

Negative

-,057

Kolmogorov-Smirnov Z

,771

Asymp. Sig. (2-tailed)

,592

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

36,894

95% Confidence Interval of the Difference
Lower
34,71

Upper
39,08

" الدرجــة المهنيــة لألســتاذ وعالقتهــا باتجاهــات التالميــذ نحــو الممارســة الرياضــية نحــو حصــة التربيــة البدنيــة
" والرياضية
: الملخــــص

هدات الدراسة عر التعر على العالقة بن الدرجة ايةنية استاا النبية الضدنية والريا ية وا اهات التالميذ و ايةارسة الريا ية ب ة ـة
، اذــنإ، و عاا كانــت هنــاو اــرو ب اال اهــات تضعـاغ يتجلــ، ومعراــة طضيعــة ا اهــات التالميــذ ــو ايةارســة الريا ــية ب اة ــة،النبيــة الضدنيــة والريا ــية
.كذل عاا كانت هناو ارو ب ا اهات التالميذ و ايةارسة الريا ية تضعاغ للدرجة ايةنية لألستاا
 ومتثلت عينة الدراسـة ب تالميـذ الرابعـة متوسـط،استخدم الطالب اينةج الوصفي يالءمته يثل هذه الدراسات للتحقق من ار يات الدراسة
، ميارسـوت النطـار الريا ـي ب ـفة عاديـة ب ة ـة النبيـة الضدنيـة والريا ـية، تلةيـذ081  والـذى بلـ عـددهم،الذين يدرسوت ب متوسطات مدينـة ورقلـة
 ةيــع اعتةــد الطالــب ب هــذه الدراســة ذة ـ،) أســتاا م ــوت، أســتاا رميســي،رــت عه ـرا أســاتذ بــدرجات مةنيــة خمتلفــة ( أســتاا التعلــيم ايتوســط
، عختض ــار"ت" للعينت ــن ايس ــتقلتن:  وس اس ــتعةاا اادوات االة ــامية التالي ــة،الضيان ــات عل ــى أدا متثل ــت ب مقي ــاش تط ــارلن أدجين ت ــوت لال اه ــات
 وتوصل الطالب عر وجود ا اهات عجيابية ـو ايةارسـة،  رليل التضاين ااةاد، نو، عختضار كويوقرو يم، عختضار ليفن، عختضار"ت" للعينة الواةد

، كةا أنه ال توجد ارو دالة عة اميا ب مستوى ا اهات تالميذ السنة الرابعة متوسط بن الـذكور واإلنـاو،الريا ية عند تالميذ السنة ال رابعة ايتوسطة
.وكذل توجد ارو دالة عة امياغ ب مستوى ا اهات تالميذ الرابعة متوسط و ايةارسة الريا ية باختال الدرجة ايةنية لألستاا
. تالميذ الرابعة متوسط، الدرجة المهنية لألستاذ، االتجاهات نحو الممارسة الرياضية: الكلمات المفتاحية
"Professional degree of the professor and its relation to the attitudes of students
towards the practice of sports and the session of physical education and sports "
Abstract:
The study aimed at identifying the relationship between the professional degree of
the professor of physical education and sports and the attitudes of students towards the
practice of sports in the session of physical education and sports, and at discovering the
nature of attitudes towards the practice of sports during the session, and if there are
differences in trends depending on the gender, Also if there are differences in the attitudes of
students toward the practice of sports according to the professional degree of the professor.
The student used the descriptive method because it is appropriate for such studies to
verify the hypotheses of the study. The sample of the study was the pupils of fourth middle
school pupils of the city of Ouargla, which elevates at 180 pupils. They practice sports
activities in the physical education and sports sessions under the supervision of professors
with different professional degrees (Professor of middle education, principal professor, and
associate professor). In this study, the student adopted to collect data on a tool that was
represented in the Charles Eddgington scale of trends. The following statistical tools were
used: “T” Test for the independent samples, “T” test for the individual sample, Levine test,
Smirnov test, Mono analysis. The results showed that there were positive attitudes towards
the sports practice among the fourth middle year pupils, There were also no statistically
significant differences in the level of attitudes of fourth year pupils between males and
females, But there were also differences with statistical function in the level of attitudes of
the fourth middle year pupils towards the practice of sport according to the degree of
professional professor.
Keywords: Attitudes to wards the practice of sports, Professional degree of Professor
The fourth pupils are middle.

