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 دراسة اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو ممارسة نشاط كرة الید
 )ببعض ثانویات والیة الجلفة ( 

 المسیلــة -جامعــة محمــد بوضیــاف     بن عطاء هللا محمد

  ملخص
ً من     تعتبر األنشطة البدنیة والریاضیة ذات أھمیة بمكان، حیث أصبحت تأخذ حیزا ھاما ورئیسا

حیاتنا الیومیة ، مما یجعل تعزیز االتجاھات اإلیجابیة نحوھا ضرورة لالرتقاء بھا واالستمرار في 
ً ممارستھا مما یحقق الفائدة للفرد والمجتمع على حدٍ سواء، وحیث أن اتجاھات األفراد ت تشكل وفقا

للمعلومات والمعارف التي یحصلون علیھا إضافة إلى المواقف والخبرات التي یواجھونھا في حیاتھم، فقد 
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف اتجاھات شریحة ھامة من طلبة المرحلة الثانویة نحو ممارسة نشاط كرة 

التجاھات تبعا لمتغیر الجنس، ولتحقیق الید في بعض ثانویات والیة الجلفة وكذا معرفة الفروق في تلك ا
من طلبة وطالبات المرحلة  الثانویة بالتساوي، حیث ) 160(ذلك أجریت الدراسة على عینة قوامھا 

استعمل المنھج الوصفي التحلیلي الذي یتالءم وطبیعة موضوع البحث ولتحقیق األھداف المرجوة من 
 :حیث أسفرت النتائج على مایلي لالتجاھات) كینیون(البحث تم االستعانة بمقیاس 

أن اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو ممارسة نشاط كرة الید كانت ایجابیة : یتضح من نتائج الدراسة -
  .بدرجة كبیرة

 أحتل محور النشاط البدني كخبرة لخفض التوتر المرتبة األولى، تال ذلك وفي المرتبة الثانیة محور -
الثالثة ، ثم تال ذلك  ثم جاء محور النشاط البدني كخبرة جمالیة في المرتبة النشاط البدني للتفوق الریاضي

البدني كخبرة الصحة واللیاقة وقد  محور النشاط البدني كخبرة اجتماعیة بالمرتبة الرابعة، ثم محور النشاط
  .یرةكخبرة مخاطرة في المرتبة السادسة واألخ احتل المرتبة الخامسة، ثم جاء محور النشاط البدني

  .في جمیع األبعاد لمتغیر الجنس)  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -

   .كرة الید, المراھقة , اإلتجاھات  :الكلمات الدالة 

  مقدمة
إن دراسة االتجاھات في مجاالت الحیاة المختلفة تؤدي وظیفة حیویة كبیرة، سیما في المجاالت 

بالنظر إلى عالقة االتجاه بالسلوك، حیث أن معرفة االتجاه نحو األفراد، والجماعات  التربویة،
وتمثل ) (Marris-105واألنشطة تیسر لنا عملیة التنبؤ بالسلوك المتوقع حیال تلك الموضوعات   واألفكار،

لى عاتقھا المؤسسات التربویة أھم المؤسسات االجتماعیة ذات التأثیر الكبیر في المجتمع، حیث تقع ع
المسؤولیة نحو فئة كبیرة وھامة من أفراد المجتمع فالمدرسة ھي اإلدارة التي تتعاون مع األسرة في تربیة 
األبناء، ألن األسرة ال تستطیع أحیانا القیام بعملیة التربیة بمفردھا، فالطالب یدخل المؤسسات التعلیمیة التي 

یھ مجموعة ھامة من أنماط السلوك فیھا ما ھو مقبول، تحتوي على األنظمة التربویة في أي مرحلة، ولد
فنبقي علیھ، ومنھا ما یحتاج إلى تعدیل فنعدلھ أو نحذفھ، وبذلك یصبح من المھم في بدایة كل مرحلة تعلیمیة 
تحدید أنماط السلوك التي ینبغي للطالب الوصول إلیھا، بدرجة مالئمة من الكفاءة والجودة وبالتالي تصبح 

  .لیم ھي تھیئة الظروف والشروط والمواقف إلصدار السلوك عملیة التع
وقد احتل موضوع دراسة االتجاھات النفسیة في أواخر القرن العشرین  اھتماما كبیرا من معظم 
الباحثین في مجالي دراسات الشخصیة ودینامیات الجماعة بصفة خاصة، حیث تسھم دراسة االتجاھات 

الحالي، والتنبؤ بسلوكھم المستقبلي تجاه األحداث والموضوعات  النفسیة لألفراد في تفسیر سلوكھم
والظواھر في إطار التنشئة االجتماعیة، فسلوك الفرد لیس ولید الصدفة بل ھو انعكاس عن طریق االتصال 

  .االجتماعي كاألسرة، والمدرسة
ة ما ھي إال مجموعة تعد دراسة االتجاھات النفسیة لألفراد ذات أھمیة، باعتبار أن الشخصیة اإلنسانی

اتجاھات تتكون لدى الفرد فتؤثر في عادتھ ومیولھ ووجدانھ وأسالیب وأنماط حیاتھ  وتعتبر األنشطة 
سیما األلعاب الجماعیة، والتي تعتمد في الممارسة على  الریاضیة في المؤسسات التعلیمیة ذات أھمیة كبیرة

یات ھذه األنشطة، فھي تساھم في بناء عناصر أكثر من عنصر واحد حیث تعتبر كرة الید من بین أساس
اللیاقة البدنیة والحركیة لمتطلبات اإلعداد الریاضي، حیث تتكون من مجموعة مركبة من الحركات 
والمھارات الفنیة إلى جانب ما تزخر بھ من متعة وجمالیة وما تحققھ من غایات سامیة مثل التفوق وروح 

اختصرت دراستنا الحالیة على طلبة وطالبات المرحلة الثانویة لبعض الجماعة والقیادة والمسؤولیة، وقد 
ثانویات والیة الجلفة وھي ثانویة الشیخ محاد بن عطاء هللا بالبیرین وثانویة محمد الصدیق بن یحي وكذا 
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الثانویة الجدیدة، و قسم البحث إلى مدخل عام تناولنا فیھ اإلشكالیة والفرضیات وأھداف وأھمیة الدراسة 
إضافة إلى تحدید المفاھیم والمصطلحات وتم التطرق إلى الدراسات السابقة والمشابھة  ثم الخلفیة النظریة 

  .المعرفیة والتي قسمت إلى ثالث فصول 

  إشكالیة البحث  -1
یعد نشاط كرة الید واحدا من بین أھم األنشطة الریاضیة الجماعیة، حیث تساھم في بناء عناصر اللیاقة 

لحركیة لمتطلبات إعداد الریاضي، فكرة الید تتكون من مجموعة مركبة من المھارات والحركات البدنیة وا
والفنیات الناتجة من الشكل الحركي األساسي، والتي تستخدم لتحقیق الواجبات واألھداف الجوھریة للتربیة 

تمارس ھذه اللعبة ضمن البدنیة الریاضیة، كما أنھا تعد حافزا الستغالل أوقات الفراغ واالستمتاع، حیث 
نطاق، المتطلبات الصحیة لممارسیھا واختصاص الفن العالي وخفض التوتر فھي تتمیز بسرعة تعلمھا من 
خالل التركیز على األبجدیات األساسیة وتطویرھا عبر التدریبات والمنافسات، مما تقدم نجد أن أھمیة 

لیاقة البدنیة بصورة متعددة وباالتجاھات المختلفة ممارسة طلبة الثانویة لنشاط كرة الید في بناء جانب ال
لتحقیق التوافق الحركي الالزم لتطویر اإلنجاز بأسلوب یزید من مستوى االتجاھات لممارستھا لبناء 
المستوى الریاضي من جھة والدافعیة لھا من جھة أخرى، لذا فإننا نجد أن الكثیر من األبحاث العلمیة 

أجریت على مختلف مستوى ممارسیھا لبناء المستوى الریاضي من المراحل  والتجارب المختبرتیة التي
العمریة وبشكل خاص للناشئین بالمستویات الدراسیة، والتي تساھم في تحقق التطور والتقدم في مستویات 

  . األداء واإلنجاز المطلوب
مختلف أنشطة  تعتبر االتجاھات مكون من مكونات شخصیة الفرد وتلعب دورا في توجیھ سلوكھ من

إلى أن مفھوم االتجاھات ما ھو إال عبارة ) 1971(الحیاة ومنھا األنشطة التعلیمیة حیث یشیر إبراھیم وجیھ 
فالتربیة الریاضیة عموما أصبحت من أھم , عن الرغبات واالستجابات نحو مجموعة معینة من المثیرات ة

تحرص معظم الدول على توجیھ أبنائھا إلى  مظاھر الرقي التي تقاس بھا األمم في وقتنا الراھن، لذا
  .   ممارسة النشاط الریاضي في مختلف األنواع، سواء كانت ریاضات ترویحیة أو تنافسیة

إن دراسة اتجاھات شریحة من الطلبة الثانویین بوالیة الجلفة نحو نشاط كرة الید مع العلم أن ھؤالء 
األغلب اتجاه نشاط كرة الید، وتنحصر مشكلة البحث من  الطلبة یملكون مكونا معرفیا ومكونا نزوعیا على

خالل تواجدي بالثانویة كأستاذ التربیة البدنیة والریاضیة حیث تتباین میول واتجاھات الطلبة نحو األنشطة 
الریاضیة المختلفة ومن ھنا كان علینا دراسة اتجاھات ھؤالء الطلبة نحو ممارسة نشاط كرة الید حیث 

  .ساؤل التاليأمكننا طرح الت
  ما طبیعیة اتجاھات طلبة الثانوي نحو نشاط كرة الید ؟  -
 : وقد انبثق عن ھذا التساؤل الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیة  -
  ما ھي طبیعة اتجاھات طلبة مرحلة الثانوي نحو نشاط كرة الید ؟  -
ط كرة الید یعزى لمتغیر ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو نشا -

 الجنس ؟ 

  فرضیات البحث  -2
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو نشاط كرة الید فیما یتعلق  -

  .بمقیاس كینیون لالتجاھات
  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاھات طلبة الثانوي نحو نشاط كرة الید یعزى لمتغیر الجنس -

  : ھداف البحثأ -3
یھدف البحث إلى التعرف على اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو ممارسة نشاط كرة الید في بعض  -

  .ثانویات والیة الجلفة 
 التعرف على الفروق في االتجاھات نحو ممارسة األنشطة الریاضیة تبعا لمتغیر الجنس  -

  تحدید المفاھیم والمصطلحات - 4
 : االتجاه-4-1

  .، اتجاھا أي قصد ـ توجھ اتخذ وجھة لھ اتجھ:  لغة
ھو میل الفرد الذي ینحى بسلوكھ تجاه عناصر البیئة الخارجیة قریبا منھا أو بعیدا عنھا متأثرا : اصطالحا

  .في ذلك بالمعاییر الموجبة والسالبة التي تفرضھا ھذه البیئة
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د أو التأھب العصبي والنفسي، االتجاه من االستعدا :یقول G.w.allportفمثال جوردون وآیل البورت 
تنتظم من خالل خبرة الشخص ویكون ذات تأثیر توجیھي أو دینامیكي على استجابة الفرد لجمیع 

  .الموضوعات والمواقف التي تثیر ھذه االستجابة

   المراھقة -4-2
  .ھي مصدر رھق وراھق مرھقة وھي االقتراب والدنو من الحلم  :التعریف اللغوي

ومعناه تدرج نحو  Adolessieمشتقة من الفعل الالتیني  "Adales"إذ كلمة  :االصطالحيالتعریف 
  .النضج الجسمي والجنسي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي 

  .ریاضة من الریاضات الجماعیة، تعتمد في المنافسة على سبعة العبین : كرة الید -4-3
  الدراسات السابقة والمرتبطة -5

العدید من الدراسات التي تناولت موضوع االتجاھات حیث أن معظمھا كان منصبا نحو النشاط  ھناك
الریاضي، بصفة عامة فما عدا دراسة واحدة في حدود علمنا تدعم الباحث وقد ركزت على سباق 

  : المضمار، ومن بین ھذه الدراسات نجد

 دراسة منصور- أوال 
المرحلة الثانویة نحو درس التربیة البدنیة والریاضیة حیث ھدفت الدراسة إلى معرفة اتجاھات طلبة 

طالب من المستویات ) 1500(استخدم فیھا الباحث المنھج الوصفي المسحي واشتملت عینة الدراسة على 
 :عبارة، ومن أھم استجاباتھ ) 47(محاور اشتملت على ) 3(الثالث وقام الباحث ببناء مقیاس احتوى على 

  بیة بوجھ  عام نحو محور أھمیة التربیة البدنیة وجود اتجاھات إیجا

 )1992(دراسة طلبة :ثانیا 
ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات طلبة وطالبات المرحلة الثانویة بمدینة المنیا نحو النشاط 
الریاضي، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي، واختار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة وكان قوامھا 

) كینیون(طالبة، كما استخدم مقیاس ) 200(طالب ) 200(طالب وطالبة من الصفوف الثالثة بواقع ) 400(
أن اتجاھات الطلبة والطالبات نحو النشاط : لالتجاھات نحو النشاط الریاضي، وأوضحت نتائج الدراسة

  الریاضي إیجابیة بشكل عام، وأن اتجاھات الطلبة أكثر إیجابیة من الطالبات 

  )2004(دراسة جیري جیمس:ثاثال
جمھوریة التشیك، انجلترا، (ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات طلبة المرحلة العلیا في كل من 

من طلبة المرحلة العلیا في  1107نحو التربیة البدنیة، وقد اشتملت العینة على) استرالیا، والوالیات المتحدة
اتجاه إیجابي عام نحو التربیة البدنیة، وقد أبدى طلبة  الدول األربع، كما كشفت الدراسة عن وجود

على : جمھوریة التشیك أعلى اتجاه نحو التربیة البدنیة عن باقي أفراد العینة العامة، كما دلت نتائج الدراسة
 .أن العنصر األنثوي       قد أبدى اتجاھا إیجابیا أعلى من العنصر الذكري

 )2006(ام دراسة أنور محمود رحیم ع -:رابعا
ھدفت الدراسة إلى التعرف ، "السلیمانیة نحو النشاط الریاضي اتجاھات بعض طلبة جامعة" بعنوان 

نحو ممارسة األنشطة الریاضیة، وكذلك على الفروق في ، على اتجاھات بعض طلبة جامعة السلیمانیة
وأجریت الدراسة . والمرحلة األساسیة -مكان السكن -موقف األسرة -الجنس -:اتجاھات الطلبة تبعا لما یلي

طالبا ًمن طلبة كلیات جامعة السلیمانیة، وأستخدم الباحث أسلوب المسح بإطار ) 150(على عینة قوامھا 
لالتجاھات نحو النشاط الریاضي، وقد توصلت نتائج ) كینیون(المنھج الوصفي، حیث تم تطبیق مقیاس

 :الدراسة إلى ما یلي
 .یمثل التوتر والمخاطرة كان تسلسلھ األول على باقي المحاورظھر أن المحور الذي  -
إن اتجاه عینة البحث لممارسة األنشطة الریاضیة لغرض الصحة والترویح لم یشكل نسبة كبیرة عند  -

  . عینة البحث
ظھر أن ممارسة األنشطة الریاضیة لغرض الحصول على خبرة توتر ومخاطرة ھي أفضل االتجاھات   -

نشطة الریاضیة لدى عینة البحث، كان اتجاه عینة البحث نحو ممارسة األنشطة الریاضیة نحو ممارسة األ
 .لغرض الجمالیة یمثل أضعف االتجاھات نحو ممارسة تلك األنشطة
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 تعلیق على الدراسات السابقة
 :یلي من خالل استعراض الدراسات السابقة یتضح ما

ا تھدف إلى التعرف على اتجاھات الطلبة، أنھا حققت األھداف التي وضعتھا، وكانت في مجموعھ -
التي ھدفت إلى ) 1998(والطالبات، أوكلیھما معا نحو األنشطة الریاضیة، ماعدا دراسة محمد منصور 

 .التعرف على اتجاھات الطلبة نحو درس التربیة الریاضیة
 .استخدمت جمیعا الدراسات المنھج الوصفي -
  .والجامعیة ة على عینات من طلبة وطالبات المرحلة الثانویةأجریت الدراسات في مجال التربیة الریاضی -
، لقیاس االتجاھات نحو األنشطة الریاضیة، بینما )كینیون(استخدمت غالبیة الدراسات السابقة مقیاس  -

  .استخدمت إحدى الدراسات مقیاس صممھ الباحث لقیاس االتجاھات نحو درس التربیة الریاضیة
األنشطة الریاضیة سواء أكان ذلك فیما یخص  تجاھات إیجابیة نحوأظھرت جمیع الدراسات وجود ا -

 .اإلناث الذكور أو 
تم على المشرفین التربویین،  عینات الدراسات اختلفت من دراسة ألخرى، فمنھا ما:ومن المالحظ أن

ع بین ومنھا ما اقتصر على طلبة المرحلة الثانویة فقط، أو طالبات المرحلة الثانویة فقط، ومنھا من جم
) 1998(الطلبة والطالبات كما ھو حاصل في الدراسة الحالیة وكذلك فقد اتفقت الدراسة مع دراسة منصور 

من حیث إنھا تمتع باتجاھات الطلبة نحو درس التربیة الریاضیة كجزء من األنشطة الدراسیة الریاضیة،أما 
ابیة عامة لدى جمیع الطلبة نحو محاور اتجاھات إیج على وجود فیما یخص النتائج  فقد دلت نتائج الدراسة

  درس التربیة الریاضیة

  المنھج المتبع -6
في دراستنا الحالیة ووفقا للمشكلة المطروحة فان المنھج الوصفي التحلیلي ھو المنھج المالئم لھا إذ 

لى تھدف إلى وصف ماھو كائن ویھتم بتحدید الظروف والعالقات التي توحد بین الوقائع، وال یقتصر ع
جمع البیانات وتبویبھا فقط، بل یذھب إلى أعمق من ذلك كلھ ألن الوقوف على ماھو موجود ال یشكل 
جوھر البحث الوصفي كما أن عملیة البحث ال تكتمل عند تنظیم البیانات وتحلیلھا والخروج باالستنتاجات 

ة في العلوم اإلنسانیة بصفة ذات الدالالت بالنسبة للمشكلة المطروحة فالمنھج الوصفي یكتسي أھمیة كبیر
ھو الشأن في  عامة سیما ما یتعلق بالسلوك كالدوافع واالتجاھات خصوصا أثناء دراسة مواضیع محددة كما

  .الدراسة الحالیة ذلك أن الدراسات الوصفیة تستھدف تقویم وتعدیل موقف یغلب علیھ التحدید

  المجتمع وعیینة البحث -7
ھي ذلك الجزء من المجتمع التي یتم اختیارھا وفق قواعد وطرق علمیة لتمثل المجتمع تمثیال  العینة

وعلى ھذا األساس یتكون بحثنا من مجموعة المراھقین الممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة في .صحیحا
ثانویة الشیخ : التالیة طالبا على الثانویات  160المرحلة الثانویة یتوزع أفراد عینة البحث والبالغ عددھم 

محاد بن عطاء هللا، ثانویة محمد الصدیق بن یحي، الثانویة الجدیدة المتواجدة بالببرین والیة الجلفة، تم 
اختیارھم بطریقة عشوائیة إلعطاء جمیع أفراد المجتمع األصلي نفس الفرصة للظھور في العینة المدروسة 

  كما ھو مبین في الجدول أدناه

  
  
  

  االتجاھات نحو النشاط البدني) كینیون(مقیاس  -8
  وصف مقیاس االتجاھات نحو النشاط البدني -8-1

المجموعإناثذكور
303060ثانویة الشیخ محاد بن عطاء هللا

303060ثانویة محمد الصدیق بن یحي
202040الثانویة الجدیدة

8080160المجموع

الطلبة والطالبات الممارسین للتربیة البدنیة                               العـینـة
المجال المكاني
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إیمان شاكر محمود كما .اعتمدنا في ھذه الدراسة على مقیاس االتجاھات المعدل من طرف الباحث د
بما یحس عبارة صیغت جمل تقریریة  42قمنا بتعدیلھ وفق الدراسة الحالیة ویحتوي ھذا المقیاس على 

أبعاد والتي على ضوئھا تم صیاغة الفرضیات الجزئیة  6بھ المستجیب، موزعة على ستة  ویشعر
  .المذكورة سابقا 

  كیفیة تطبیق وتصحیح األداة -8-2
فبل إجراء التطبیق المیداني النھائي ألداة البحث، والمتمثل في توزیع مقیاس االتجاھات نحو ممارسة 

  :روسة كان البد لنا المرور على المراحل التاليكرة الید على العینة المد

   إبراز الخصائص السیكو متریة ألداة البحث -8-3
لقد تم التأكد من صدق وثبات مقیاس االتجاھات من طرف العدید من الباحثین الذین طبقوه في 

درجة اتجاھات  الدراسات السابقة في البیئات العربیة، ویمثل المقیاس الحالي و المعدل أداة أخرى لقیاس
الفرد نحو ممارسة كرة الید، ویقصد ھذا المصطلح مفھوم الفرد ومعتقداتھ الخاصة باالتجاھات، ومصادر 
ھذه االتجاھات، وقد ارتكز بناء المقیاس على أساس تصور نظري قام بھ الدكتور سلیمان حمد بصیاغتھ 

م االتجاھات النفسیة، ویوضح ھذا في ضوء األطر واالتجاھات النظریة المختلفة والتي تناولت مفھو
  التصور النظري المكونات النفسیة لالتجاھات والمبني على أساس األبعاد الستة 

  . النشاط البدني كخبرة جمالیة -
  .النشاط البدني كخبرة للیاقة والصحة  -
  .النشاط البدني لخفض التوتر والترویح -
  .النشاط البدني كخبرة مخاطرة  -
  .تماعیة النشاط البدني كخبرة اج -
  .النشاط البدني للتفوق الریاضي  -

ویتضمن كل بعد من ھذه األبعاد عددا من المتغیرات، ویقیس المقیاس ھذه األبعاد والمتغیرات من 
عبارة و للمقیاس درجة كلیة تمثل مدى توجھ الفرد نحو ممارسة كرة الید كما أن معامالت صدق  42خالل 

  .استخدامھ  وثبات المقیاس تؤكد الثقة العلمیة في
ویھدف التعرف على الخصائص السیكو متریة لألداة المطبقة في بحثنا ولحساب معامل الثبات 

  .فردا من أفراد العینة اإلجمالیة تم اختیارھم من مجتمع الدراسة  30ومعامل الصدق، قمنا بتطبیقھ على 

   الثبات -8-4
بار الجید، إذ یعرفھ ًمقدم عبد الحفیظ ًبأنھ یعتبر ثبات االختبار صفة أساسیة یجب أن یتمتع بھا االخت

مدى الدقة و االتساق، واستقرار النتائج عند تطبیق أدوات جمع المعلومات على عیینة من األفراد في 
  .مناسبتین مختلفتین

في الدراسة الحالیة فقد أعید حساب ثبات مقیاس االتجاھات نحو ممارسة كرة الید، والمطبق في بحثنا 
 α(عن طریق تطبیق معامللتأكد من سالمتھ ومالءمتھ لموضوع الدراسة، وكان ذلك ھذا وذلك ل

  )Teste-Reteste(تم حساب معامل الثبات بطریقة إعادة تطبیق االختبار، )كرونباخ
إذ قمنا في بادئ األمر )   21(حیث كانت المدة بین التطبیق األول والثاني واحد وعشرون یوما 

بیرسون بین الدرجات األولى والثانیة إلیجاد االرتباط بین درجات المقیاس، ثم بحساب معامل االرتباط 
لقیاس الثبات، حیث یعتبر من أھم مقاییس االتساق الداخلي لالختبار ) كرونباخ α(طبقنا عالقة معامل ثبات 

  .المكون من درجات مركبة
على معامل ثبات مرتفع إحصائیا  وھي درجة دالة 0.87المحسوبة ) كرونباخ α(لقد بلغت قیمة 

  .یطمئن ثبات المقیاس ككل 

  صدق األداة-8-5
  ):صدق المحكمین( :الصدق الظاھري

في صورتھ المعدلة، على عدد من ) مقیاس االتجاھات نحو نشاط كرة الید(قمنا بعرض أداة البحث 
تحمل موضوع المحكمین المتخصصین في مجال موضوع الدراسة، وقد تم إرفاق المقیاس باستمارة شاملة 

البحث واإلشكالیة المراد حلھا، والفرضیة العامة الموضوعة كمشروع للبحث، والفرضیات الجزئیة 
كحلول مؤقتة، مع شرح المفاھیم اإلجرائیة لمتغیراتھا، ونھدف من وراء ھذه الخطوات إلى إبراز 
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ى أھمیة كل فقرة واستطالع أراء المحكمین حول مدى وضوح صیاغة كل فقرة من فقرات المقیاس، ومد
درجة مالئمة فقرات أبعاد المقیاس للفرضیات الجزئیة الموضوعة، (ومناسبتھا للمحور الذي تنتمي إلیھ 

ومدى مالئمة الفرضیات المصاغة للموضوع محل الدراسة ومنھ إثبات أن المقیاس المطبق صالح لدراسة 
 . موضوع البحث

  صدق التكوین الفرضي 
ي احد أنواع الصدق التي یمكن من خاللھ معرفة مدى قیاس االختبار یعتبر صدق التكوین الفرض

لتكوین فرضي معین أو سمة معینة من الدراسة الحالیة، كان من المھم التحقق من صدق مقیاس االتجاھات 
  :نحو نشاط كرة الید في قیاس األبعاد، وقد تم ذلك كما یلي

لممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة وقد تم ذلك على عیینة ا: دراسة صدق بنود المقیاس 
تلمیذا وقد تم تطبیق المقیاس على ھذه العیینة بطریقة تجمیعیة وتم تحلیل  35الثانویة والمقدر عددھم 

حیث تم حساب معامالت االرتباط  البرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة، spssالبیانات عن طریق حزمة 
قیاس والدرجة الكلیة للمقیاس وقد تم التوصل إلى أن جمیع االرتباطات بین بنود بین كل بند من بنود الم

و تؤكد ھذه االرتباطات صدق  0.01المقیاس والدرجة الكلیة مرتفعة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة 
اخلي جمیع بنود المقیاس لقیاس اتجاھات طلبة الثانوي نحو ممارسة نشاط كرة الید من جھة واالتساق الد

  .من جھة أخرى 
  حساب معامل الصدق

تم استنتاج معامل صدق المقیاس انطالقا من النتیجة النھائیة لمعامل الثبات المحسوب للعینة الكلیة 
  :وفق المعادلة التالیة 

  
  
  

  
) 0.01(وھي درجات دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.93( ومنھ فمعامل الصدق للعینتین یساوي 

 .ما یشیر إلى وجود اتساق داخلي قوي بین فقرات المحور في كل من العینتینم) 0.05( و

   طریقة تطبیق وتصحیح أداة البحث  -8-6
  التطبیق 

إذا قمنا في  تم تطبیق أداة البحث أي المقیاس الدراسة بشكل نھائي بعد إبراز خصائصھ السیكومتریة،
بدایة التطبیق المیداني باالتصال بعیینة الطلبة الممارسین للتربیة البدنیة و الریاضیة على مستوى الثانویات 

) الثانویة الجدیدة -ثانویة محمد الصدیق بن یحي  -ثانویة  الشیخ محاد بن عطاء هللا(المخصصة للدراسة 
من الدراسة، وتم ذلك بطریقتین الشرح الجماعي والشرح  بالبیرین والیة الجلفة وھذا لشرح الھدف المراد

الفردي كل فرد عن حدا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك خاصة عند الطلبة الذین وجدوا بعض الصعوبة في 
  .فھم بعض العبارات

  التصحیح 
الموافقة ) ×(لتدرج الدرجات حیث نالحظ مكان عالمة ) كینیون( تم تصحیح المقیاس باستعمال طریقة

  : لرأي المجیب مع الدرجة الموضوعة لذلك والمقابلة حیث تمت العملیة وفق مایلي
  5.4.3.2.1: لعبارات السالبة ا -
  .1.2.3.4.5: العبارات الموجبة  -

األخیر وبعد االنتھاء من عملیة تقدیر كل عبارة قمنا بحساب درجة المقیاس ككل ودرجة كل بعد  وفي
  .الفرضیاتمن أبعاد المقیاس الموافق إلحدى 

  طریقة تقدیر درجات المقیاس - 8-6-1
) 1.2.3.4.5(الدرجات یتبع ھذا المقیاس طریقة تدرج الدرجات تبعا الیجابیة وسلبیة أي انھ تعطى

للعبارات السالبة وطبقا لھذا النظام ) 5.4.3.2.1(على الترتیب للعبارات الموجبة كما تعطى على الترتیب 
  :یحصل علیھا المفحوص في المقیاس كما یليفإن أقصى وأدنى درجة یمكن أن 

  )210: (أعلى درجة للمقیاس؛ )42:(أدنى درجة للمقیاس
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  توزیع العبارات حسب األبعاد - 8-6-2
تتوزع عبارات المقیاس حسب األبعاد، ویحتوي كل بعد على جملة من الفقرات والجدول التالي یبین 

  :ذلك

  

  النسبة المئویة - 1- 9-6-2
سبة لغرض تقدیر عدد أفراد الدراسة االستطالعیة وكذا تقدیر أفراد مجتمع الدراسة استعملت ھذه الن

  .األساسیة حسب متغیرات البحث

  معامل االرتباط بیرسون - 2- 9-6-2
وتمت االستعانة بھذا األسلوب لمعرفة عالقة  یستعمل للكشف عن داللة العالقات واالرتباطات،

  .االرتباط بین ممارسة كرة الید كنشاط واتجاھات الطلبة

 )2كا( حساب - 3- 9-6-2
یسمح لنا ھذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المتحصل علیھا من خالل المقیاس الموجھ 

  ):DF ( درجة الحریة، وفق ) E( تكرارات المتوقعةللطلبة، ذلك بمقارنة التكرارات الحقیقیة المشاھدة وال

  تفسیر ومناقشة  -9
  تفسیر ومناقشة الفرضیة األولى -9-1  

من خالل النتائج المحصل علیھا في المحور األول ،نجد أن ھذه النتائج ساھمت في تحقیق الفرضیة 
األولى حیث أثبتت بأن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة الممارسین لكرة الید فیما یخص 

الل نتائج كل من المبینة من خ 2المقیاس المعتمد في الدراسة بأبعاده الستة  وكان ذلك من خالل قیم كا
 2المحسوبة من األبعاد الستة للمقیاس أكبر من قیم كا 2حیث كانت قیم كا) 8.16.26.35.43(الجدول 

المجدولة، مما یمكن تفسیر ھذه النتائج بأنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة الممارسین لنشاط 
ي یتضمن االتجاھات النفسیة نحو النشاط البدني من كرة الید، فیما یخص األبعاد الستة للمقیاس المعتمد والذ

خالل نوع النشاط الممارس والذي یتضمن جملة من المعاییر التي تساھم في تحقیق التكامل          
والتفاعل ككسب الصحة واللیاقة، والتمتع بمھارات وجمالیات ھذا النشاط الممارسین من خالل الكشف عن 

تحقیق الرغبة المنشودة في التفوق الریاضي و البروز وحب الظھور، ناھیك  أسرار ھذه اللعبة إضافة إلى
على ما یقدمھ ھذا النشاط من تخفیض في حدة االنفعاالت والمحافظة على ھدوء األعصاب إضافة إلى 

 دورھا في ربط العالقات االجتماعیة واإلنسانیة
بھجت أبو " تائج المتحصل علیھا في دراسة جدیدة و متعددة بین الطلبة ، وقد اتفقت ھذه النتائج مع الن

، ھدفت " التقنیة نحو ممارسة النشاط البدني -دراسة اتجاھات طلبة كلیة فلسطین" بعنوان) 2005" ( طامع
نحو ممارسة األنشطة الریاضیة إضافة إلى  –الدراسة إلى التعرف على اتجاھات طلبة كلیة فلسطین التقنیة 

) 135( طلبة تبعا لمتغیر الجنس و قد أجریت الدراسة على عیینة قوامھا تحدید الفروق في اتجاھات ال
المعدل لالتجاھات  وقد أظھرت النتائج أن اتجاھات الطلبة ) كینیون(طالبا وطالبة ، طبق علیھا مقیاس 

إضافة إلى انھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  76/100نسبة االستجابة  كانت ایجابیة حیث بلغت

مجالفقرات السالبةالفقرات الموجبةاألبعاد
287، 36، 7،13،20،3910نشاط كرة الید كخبرة اجتماعیة
1،5،15،229،23،327نشاط كرة الید للصحة واللیاقة

6،14،19،26،3016،27،35،409نشاط كرة الید كخبرة جمالیة
12،25،3434،8،33،388نشاط كرة الید لخفض التوتر والترویح

18،42،31،2417،37،417نشاط كرة الید للتفوق الریاضي
2،2911،214نشاط كرة الید كخبرة توتر ومخاطرة

231942المجموع

جدول رقم ( 1)   یوضح عبارات المقیاس حسب األبعاد.



  SPAPSA  واإلیقاعیة األنشطة البدنیة الریاضیة  ةعلوم وممارس مخبر

26 
 

في اتجاھات الطلبة نحو النشاط البدني تعزى لمتغیر الجنس و قد أوصى الباحث بعدة  0.05وى الداللة مست
  :  توصیات أھمھا

  .تعزیز اتجاھات الطلبة نحو ممارسة النشاط الریاضي، وزیادة االھتمام باألنشطة الریاضیة لإلناث 
حیث ھدفت ھذه ) 2004(حلیم فتحي عبد ال" كما أن دراستنا تتفق أیضا مع الدراسة التي قام بھا 

نحو النشاط الریاضي ، و ) البحرین ( الدراسة إلى التعرف على اتجاھات بعض طالبات المرحلة الثانویة 
طالبة وقد استعان الباحث ) 172(قد استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، حیث اشتملت العینة على 

أظھرت نتائج الدراسة أن طالبات المرحلة الثانویة یتمیزن  ، لجمع البیانات، وقد)كینیون( بمقیاس      
  .باتجاھات عالیة في بعض أبعاد المقیاس نحو النشاط البدني الریاضي

وعلیھ ومن منطلق حدود وظروف ما تصبو إلیھ ھذه الدراسة و حسب مالحظتنا للفروق یمكن القول 
  .أنھ قد تحققت الفرضیة األولى

  الفرضیة الثانیة تفسیر ومناقشة نتائج -9-2
إن النتائج المحصل علیھا في المحور الثاني، قد ساھمت في تحقیق  الفرضیة الثانیة و التي كنا نتوخى 
فیھا معرفة مدى وجود اختالف في اتجاھات طلبة مرحلة الثانویة نحو ممارسة نشاط كرة الید وفقا لمتغیر 

الخاص باإلناث ) 63(الخاص بالذكور والجدول ) 62(الجنس، ھذا ما تم تأكیده أكثر بعد مقارنة الجدول 
حیث یعالج ھذین الجدولین شدة االستجابة بین اتجاھات الذكور واإلناث بنسب متفاوتة وكانت لصالح 

من مجموع األبعاد الموجبة، وھي نسبة كبیرة مقارنة مع النسب % 52.48اإلناث أكثر حیث بلغت نسبة 
  %.48.91األخرى منھا نسبة الذكور التي بلغت

مقارنة % 23.87أما فیما یخص مجمع األبعاد السالبة فكانت لصالح اإلناث أیضا حیث بلغت نسبة 
في حین كان مجموع أبعاد المقیاس الحیادیة مدعمة لسابقتھا حیث كانت .% 22.8بنسبة الذكور والتي كانت

ھذه النتائج المتوصل إلیھا نجد %.17.97في حین بلغت نسبة الذكور% 18.46لصالح اإلناث بنسبة بلغت 
اتجاھات " بعنوان) 2002(عام"دراسة أزیر خمیس الشنباوي" أنھا تتفق إلى حد كبیر مع ما توصلت إلیھ

، ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات "الطالب بجامعات قطاع عزة نحو ممارسة األنشطة الریاضیة
طالبا تم اختیارھم ) 404(ریاضیة، وتكونت عینة البحث من الطلبة في قطاع عزة نحو ممارسة األنشطة ال

لالتجاھات نحو النشاط البدني الریاضي كأداة ) كینیون(بطریقة عشوائیة حیث قام الباحث باستخدام مقیاس 
  :الدراسة، وكانت النتائج على النحو التالي

اضیة حیث تراوحت نسبة أن طالب الجامعات في قطاع عزة لدیھم اتجاھات نحو ممارسة األنشطة الری -
مما یدل على انھ توجد اتجاھات ایجابیة نحو ممارسة النشاط %) 56.9إلى % 75.8(االتجاھات ما بین

بین الطالب ) 0.01و 0.05(البدني الریاضي حیث توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة
  .الممارسین وفق مقیاس كینیون بأبعاد الستة

التعرف على اتجاھات طالب المرحلة الثانویة نحو " بعنوان "  Carlson"ارسون لقد أثبتت دراسة ك
التربیة البدنیة والریاضیة و العوامل المؤثرة في تحدید تلكم االتجاھات، حیث ھدفت الدراسة إلى تحدید 

تجاھات ، اتجاھات طالب المرحلة الثانویة نحو ممارسة التربیة البدنیة والعوامل المؤثرة في تكوین تلك اال
، أھم ) كینیون(طالبا و طالبة من مرحلة الثانویة، وقام الباحث باستخدام مقیاس ) 150( وتكونت العینة من 

  :النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة كانت
أن العوامل الثقافیة واالجتماعیة من أكثر العوامل تأثیرا على تكوین االتجاھات لدى الطلبة، إضافة إلى  -

لنتائج أن األسرة واإلعالم ومستوى األداء المھاري لدى األصدقاء والزمالء والخبرة السابقة ذلك أظھرت ا
جمیعھا تسھم في تحدید اتجاھات الطلبة نحو التربیة البدنیة والریاضیة، كما أظھرت النتائج أن مفھوم 

وظروف ما تسعى الطلبة للتربیة البدنیة والریاضیة یختلف من طالب إلى أخر وعلیھ ومن منطلق حدود 
 .إلیھ الدراسة وحسب المالحظات لفرق یمكننا القول أنھ قد تحققت الفرضیة الثانیة

  خاتمة
للدراسة التي قمنا بھا والنتائج المتوصل إلیھا فإننا خلصنا إلى انھ توجد اتجاھات ایجابیة لطلبة  تبعا

جنس تأثیر على تلك االتجاھات، حیث المرحلة الثانویة نحو ممارسة نشاط كرة الید، دون أن یكون لعامل ال
و قد یعزى ھذا المیل إلى ما تتمتع بھ ھذه اللعبة من فنیات .خلصنا إلى أن اتجاھات اإلناث أقوى بقلیل

ومھارات عالیة ومتمیزة بما یتالءم وطبیعة المرحلة العمریة التي یمر بھا للمراھق وقد انتھى الباحث إلى 
وي نحو ممارسة النشاط البدني بصفة عامة ونشاط كرة الید بصفة ضرورة تعزیز اتجاھات طلبة الثان

خاصة لما لھا من دور في إبراز بعض األبعاد، كحب الظھور والبروز أمام األقران والزمالء فھي تسھم 
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في خفض التوتر نتیجة ما یبذلھ الطالب من طاقة أثناء الممارسة إضافة إلى ولع المراھقین باالھتمام بالبنیة 
یة واللیاقة البدنیة لما توفره من عوامل الصحة والوقایة من األمراض ھذا بإضافة إلى ما تمنحھ من الجسم

  .توازن نفسي حركي للمرھق 
أخیرا ال یعتبر ھذا الجھد المتواضع كافیا إلبراز حقیقة اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو ممارسة 

ھا أن تسھم في فتح المجال واسعا للقیام بدراسات مماثلة تكون نشاط كرة الید لكن بالتأكید نعتبره لبنة یمكن ل
أكثر عمقا ودقة فھي خطوة نرجو أن تتلوھا خطوات أخرى في مجال دراسة االتجاھات ال سیما فما یتعلق 
بمیدان التربیة كونھ ساحة مفتوحة لجمیع المیول والرغبات واالتجاھات نحو ممارسة األنشطة الریاضیة 

  .دفة والخالقةوالبدنیة الھا
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