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 ملخص

جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة  اتجاهات طلبة هدفت هذه الدراسة التعرف إلى

تبعا  اتجاهات الطلبةالتعرف الى الفروق االحصائية في الى  باإلضافة، لمفهوم التربية الرياضية

، ممارسة(ال، السنة الدراسية، المعدل التراكمي، مكان السكن الكلية، )النوع االجتماعي،لمتغيرات 

ج الوصفي لمالئمة لطبيعة اهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة المنهالباحث  استخدملتحقيق ذلك 

لعام ا من االولالمسجلين للفصل الدراسي  البة من جامعة البلقاء التطبيقيةوط ( طالب1000من )

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واستخدم االستبيان كأداة لجمع  ،(2017/2018الجامعي )

أن اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة  ةالدراس أظهرت نتائج ،البيانات

وجود فروق وأظهرت ، (2.79خاطئة بموسط حسابي بلغ ) كانت سلبيةتربية الرياضية لمفهوم ال

لمتغير النوع االجتماعي ولصالح الطالبات، ومكان السكن  وفقا طلبة الإحصائية في اتجاهات 

متغير الكلية ولصالح الكليات العلمية، ووجود فروق وجود فروق ل لقرية، باإلضافة الىلصالح او

في السنة الدراسة ولصالح السنة االولى، وعدم وجود فروق احصائية في المدركات الخاطئة 

ضرورة  وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها:. لمتغير الممارسة الرياضية والمعدل التراكمي

وف طلبة الجامعة حول مفهوم التربية الرياضية وفلسفتها لتنمية نشر الثقافة وزيادة الوعي بين صف

 اتجاهات إيجابية نحوها بهدف زيادة رقعة الممارسة بين صفوف الطلبة.

 جامعة البلقاء التربية الرياضية، تجاهات، المدركات الخاطئة،الا :الكلمات المفتاحية

 التطبيقيه.
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Abstract 

This study aimed at identifying the attitudes of Al-Balqa Applied 

University students towards the misunderstanding for the concept of 

physical education from their perspective as well as identifying the 

statistical differences according to the study variables (gender, academic 

year, accumulative average, place of residence, faculty, university, and 

practice). The researcher used the descriptive approach due to its 

compatibility to the study objectives. The study sample consisted of 1000 

male and female students from Al-Balqa Applied University who are 

enrolled in the first semester of the academic year (2017/2018), who were 

chosen randomly. The researcher uses the questionnaire as the tool for 

collecting data and used SPSS in order to analyze the data. The results 

showed that the level of the attitudes of Al-Balqa Applied University 

students towards the misunderstanding for the concept of physical 

education from their perspective was low, and that there are statistically 

significant differences in the students' attitudes due to the variable of 

gender in favor of the female students, and for the place of residence in 

favor of the village. the results showed that there are differences due to the 

faculty in favor of the scientific faculties, and due to the academic year in 

favor of the first year. While he results showed that there are no statistically 

significant differences due to practice and accumulative average. The 

researcher recommends the need to spread the culture and raise awareness 

among university students about the concept of physical education and 

philosophy to develop positive attitudes towards them in order to increase 

the practice among students. 

Keywords: Attitudes, Mistaken Perceptions, Physical Education, Al-

Balqa Applied University).  

 مقدمة الدراسة

ات األخيرة بموضننوع التربية الرياضننية باعتبارها أحد مدخالت لقد تزايد االهتمام في السنننو

العملية التربوية وباختالف مستوياتها المدرسية والجامعية، لهذا أصبحت التربية الرياضية جزءاً 

رئيسننننننينناً من الخطننة التربوينة للنندول التي تهنندف إلى تحقيق التربيننة المتوازننة، فلم تعنند التربيننة 

نشننننطة البدنية وإنما تقوم على أسنننن) علمية )أبو طامع، وزيدان، الرياضننننية مجرد ممارسننننة لأ

 .(79، ص2009والقاسم، 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 5)33م اإلنسانية( المجلد بحاث )العلومجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

ألفراد إال أن الباحث يرى أن هناك من يفهم تعبير التربية الرياضننننننية فهماً خاطئاً فبع  

ييعتقدون أن التربية  هي أنماط الرياضنننننننات المختلفة، وفخرون يفكرون في التربية  ةالرياضنننننن

نها عضالت وعرق، وهي بالنسبة إلى مجموعة أُخرى تعني أذرعاً وأرُجالً قوية على أ الرياضية

ونوايا حسنننننننة، كما أنها بالنسننننننبة للبع  هي تلك الحركات التي تتدى بالعد التوافقي والتوقيتي 

 وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

لمسنننننتولية ولكسنننننب مرحلة الدراسنننننة الجامعية مرحلة مهمة لتأهيل الشنننننبا  لتحمل اوتعد 

كما وأنها تعتبر فترة تأهيل  ،بمسننننننتلزمات العصننننننر من علوم وتقنية المعرفة الحقيقية فيما يتعلق

كما وتعتبر مرحلة التعليم الجامعي في ذات  متطلبات العصننننننر الحديث. وإعداد للطالب لمواجهة

ً  الوقت مجاالً  با بالكوادر المتهلة في مختلف مجاالت الح خصنننننن ياة. ويشننننننير لرفد المجتمعات 

ن النشاط الرياضي بمفهومه الحديث يشكل ميداناً هاماً من ميادين أ( الى 1999شاكر و)القدومي، 

التربية وعنصراً قوياً في عملية إعداد المواطن الصالح، كما أن ممارسة النشاط الرياضي تعوض 

 الضغوط النفسية.  عن عدم التوازن الناتج في حياة اإلنسان في هذا العصر المليء بالتوتر وشتى

ونظراً ألهمية االتجاهات في المجال الرياضنننني فقد تطرق العديد من العلماء إلى دراسننننتها، 

( دوراً 1998حيث تلعب االتجاهات في مجال األنشنننطة الرياضنننية والبدنية كما يُشنننير )عالو ، 

اضية، ومن مهماً في مساعدة المربي على توقع نوعية سلوك الطالب نحو ممارسة األنشطة الري

هات غير المرغوبة وصننننننوالً  جا يل أو تغيير االت عد ية المرغوبة وت جاب ته االي ها جا ثم تعزيز ات

 باألنشطة الرياضية إلى مراتبها المتقدمة ومكانتها المرموقة.

من هنا يمكن فهم االتجاه على أنه موقف مكتسب يُظهره الشخص من خالل تصرف ايجابي 

ن يعك) التقييم الشننننخصنننني المرغو  أو غير المرغو  لدى أو سننننلبي نحو ظاهرة أو حدع ُمعي

 (.214، ص2004الفرد )عالو ، 

والرياضننننننة وعدم والمدرك الخاطىء على أنه إنحراف وسننننننوء فهم لمفاهيم التربية البدنية 

 (463، ص2007إدراك أهميتها بالنسبة للفرد مما يترتب علية سلوك خاطىء )أبو طامع، 

 مشكلة الدراسة

نشننناط الرياضننني ضنننرورة ملحة ألنسنننان العصنننر الحديث، عصنننر التكنولوجيا لقد أصنننبح ال

عصر الالنشاط في كل المراحل العمرية ومستوياتها وبغ  النظر عن وظيفة الفرد وتخصصه. 

وعلى الرغم من أن ممارسة األنشطة الرياضية كما أشارت بع  الدراسات كدراسة )أبو طامع، 

ت التي تميز الحياة الجامعية، إال أنها ومن خالل ( قد أصنننبحت سنننمة من السنننما605، ص2005

مشننناهدات الباحث كعضنننو هيئة تدري) في الجامعة ما زالت تعاني في أوسننناط بع  الطلبة من 

أنتشنننار بع  المدركات الخاطئة حول ماهية التربية الرياضنننية وأهدافها وفلسنننفتها، وقد تجمعت 

سنننين وإن اختلفت في الكم والمضنننمون. من هذه المدركات الخاطئة لدى الممارسنننين وغير الممار

االتجاهات االيجابية عند الطلبة نحو هنا جاءت للباحث فكرة إجراء هذه الدراسننننننة للتعرف على 

مفهوم التربية الرياضننية وتعزيزها واالتجاهات السننلبية وتعديلها. حيث تتمحور مشننكلة الدراسننة 
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البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة باالجابة عن التسننننننايل ااتي: ما اتجاهات طلبة جامعة 

 لمفهوم التربية الرياضية؟

 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسننننننة في أنها محاولة للتعرف على اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية 

نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضنننية، كما أنها تتميز بتنوع المتغيرات المسنننتقلة التي 

ناول بة وتعزيزها ت لدى الطل ية  ها، وبذلك يمكن أن تسننننننهم في الوقوف على االتجاهات االيجاب ت

 .ديلهاواالتجاهات السلبية وتع

 أهداف الدراسة

 الدراسة إلى: هدفت

اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية التعرف إلى  .1

  .الرياضية

اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات صننننننائية في التعرف الى الفروق االح .2

السنننننة الكلية،  النوع االجتماعي،) كل منمتغيرات لتبعا الخاطئة لمفهوم التربية الرياضننننية 

 .( الرياضية الدراسية، المعدل التراكمي، مكان السكن، الممارسة

 تساؤالت الدراسة

 :يةتااالتسايالت  عن إلجابةلالدراسة  سعت

  .التربية الرياضية؟ اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهومما  .1

قاء التطبيقية نحو هل هناك فروق ذات دالالت احصنننننننائية  في  .2 اتجاهات طلبة جامعة البل

ية  ً المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضنننننن  )النوع االجتماعي، كل منمتغيرات ل تبعا

  .؟(الرياضية المعدل التراكمي، مكان السكن، الممارسة السنة الدراسية، الكلية،

 مصطلحات الدراسة

 تناولت الدراسة العديد من المصطلحات ومنها: 

". نزعات ايجابية او سلبية او محايدة اتجاه شيء او فرد او مجموعة او فكرةاالتجاه: "

 (.2000لوي)، و)طالب، 

 لفرد، يحدد موقفه من ظاهرة او شننننيءتصننننور ذهني لدى ا"عبارة عن  :المدركات الخاطئة

معين، فهو عبارة عن فكرة محددة او حصننننننيلة تمثل معنى معين او تجريد لفكرة تم تكوينها تجاه 

ظواهر أو أشياء او موضوعات محددة، ومن ثم فان المدرك عبارة عن تجريد لفكرة تجمعت عند 

 .(2008الفرد نتيجة لتكرار موقف معين" )احمد، 
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ول والتسننننجيل في جامعة البلقاء التطبيقية هم الطلبة المسننننجلين في وحدة القبطلبة الجامعة: 

التي يعيش  خصص معين يتناسب مع قدراته وبيئتهوذلك للحصول على درجة علمية مناسبة في ت

 .)تعريف إجرائي( فيها

 الدراسات السابقة

ة واألجنبية التي تناولت موضننوع على العديد من الدراسننات العربيمن خالل اطالع الباحث 

  وانسجاماً مع أهداف الدراسة يذكر بعضاً منها: الدراسة بشكل عام ومشكلة الدراسة بشكل خاص

هدفت الى التعرف على بع  المدركات لدى معلمي  والتي (2011) وفخرون النعيمي دراسة

ضية، والتعرف على المجاالت المرحلة االبتدائية حول درس التربية الرياضية ومعلم التربية الريا

التي ترتفع فيها المدركات لدى افراد عينة البحث في مجاالت درس التربية الرياضية ومعلم التربية 

الرياضية، واستخدم المنهج الوصفي في الدراسة لمالئمته لطبيعة الدراسة، كما استخدم االستبيان 

( معلم، واستخدم برنامج الرزم االحصائي 100ت عينة الدراسة على )لجمع البيانات، واشتمل كأداة

(spssلتحليل النتائج ). تربية النتائج ان هنالك مدركات ايجابية عالية نحو درس ال وأظهرت

 الرياضية ومعلم الرياضية.

التعرف الى اتجاهات مدرسنننننات ( دراسنننننة هدفت الى 2008)شنننننها  واسنننننماعيل  أجرىو

، ربية الرياضنننية تبعا لحجم الممارسنننة( نحو التضنننية)غير التربية الريا المختلفةومدرسننني المواد 

( معلم 150المنهج الوصفي في الدراسة لمالئمته لطبيعتها، وتكونت عينة الدراسة من ) اواستخدم

لجمع البيانات، كما واسننتخدم  كأداةومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشننوائية، وسننتخدم االسننتبيان 

ان هناك فروق داله احصنننننائيا النتائج  أظهرت .ل النتائج( لتحليspssبرنامج الرزم االحصنننننائي )

تكن  احيانا ولمة بصفه دائمه ولمن يمارسن الرياضة الى المدرسات الممارسات للرياض بالنسبة

توجد هناك ، مدرسات اللواتي لم يمارسن الرياضةالى ال بالنسبة هناك فروق ذات دالله احصائية

توجد  بصننفه دائمه والدرسننين الذين يمارسننون الرياضننة للم بالنسننبة فروق ذات دالله احصننائية

سنننون يمار احيانا والمدرسنننين الذين الللمدرسنننين الذين يمارسنننون الرياضنننة  بالنسنننبةفروق داله 

 .ر من المدرسين نحو ممارسة الرياضة، هناك ضعف في توجه الكثيالرياضة

خاطئة المنتشرة حول ( بدراسة هدفت الى التعرف الى أهم المدركات ال2008وأنجز أحمد )

التربية الرياضنننننية بالمرحلة الثانوية بوالة الخرطوم، واسنننننتخدم المنهج الوصنننننفي في الدراسننننني 

( معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة 100لمالئمته لطبيعة الدراسنننة، وتكونت عينة الدراسنننة من )

برنامج الرزم االحصائي  العشوائية، استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات، كما واستخدم

(spssلتحليل النتائج ) ، ،أظهرت النتائج ان هناك مدركات خاطئة منتشرة حول التربية الرياضية

ية ودور معلم  ية الرياضنننننن هداف الترب ية وأعراض وأ تدور حول اهم مدركات  هذه ال وان اكثر 

  التربية الرياضية بالمدرسة.
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عرف على المدركات الخاطئة الشننننائعة حول ( بدراسننننة هدفت إلى الت2007وقام أبو طامع )

التربية البدنية والرياضننة لدى طلبة كليات فلسننطين التقنية، إضننافة إلى الفروق في هذه المدركات 

تبعاً لمتغير الجن)، والممارسننننننة الرياضننننننية، لتحقيق ذلك أسننننننتخدم الباحث المنهج الوصننننننفي 

( طالباً وطالبة. أظهرت نتائج 320ها )واالسننننننتبانه كأداة لجمع البيانات من عينة عشننننننوائية قوام

( مدرك، وأن 33( مدركات خاطئة شننائعة حول التربية البدنية من أصننل )6الدراسننة وجود سننتة )

الدرجة الكلية للمدركات كانت غير خاطئة وغير شنننننننائعة، حيث بلغت النسننننننبة المئوية عليها 

مدركات عند41) عدم وجود فروق في ال تائج إلى  عاً لمتغير   %(، كما أشنننننننارت الن بة تب الطل

الجن)، والممارسنة الرياضنية. وأوصنى الباحث بضنرورة اسنتثمار وتعزيز اتجاهات الطلبة نحو 

 التربية البدنية والرياضة.  

 -( دراسننننننة هدفت التعرف إلى اتجاهات طلبة كلية فلسننننننطين التقنية2005وأتم أبو طامع )

د الفروق في اتجاهات الطلبة تبعا نحو ممارسننة النشنناط الرياضنني، إضننافة إلى تحدي -خضننور 

لمتغيرات الجن)، والبرنامج األكاديمي، ونوع التخصننننص، والمسننننتوى الدراسنننني والممارسننننة 

( طالبا وطالبة، طبق عليها 135الرياضننننننية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسننننننة على عينة قوامها )

 Kenyon Attitude Toward) لالتجنناهننات نحو التربيننة الرينناضننننننيننة المعنندل مقينناس كنون

Physical Education Inventory) ،  نت بة كا لدراسنننننننة أن اتجاهات الطل تائج ا أظهرت ن

%(، إضافة إلى أنة ال توجد فروق ذات داللة 76ايجابية حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة )

( في اتجاهات الطلبة نحو النشننننناط الرياضننننني تعزى α =0.05إحصنننننائية عند مسنننننتوى الداللة)

لجن)، والبرنامج االكاديمي، والتخصنننص، والمسنننتوى الدراسننني، بينما كانت الفروق لمتغيرات ا

دالة إحصننننائيا تبعا لمتغير الممارسننننة الرياضننننية ولصننننالح الممارسننننين. وأوصننننى الباحث بعدة 

   توصيات من أهمها تعزيز اتجاهات الطلبة وزيادة االهتمام باألنشطة الرياضية لإلناع في الكلية. 

( دراسننننننة هدفت الى التعرف الى المدركات الخاطئة الشننننننائعة في 2000)  جرى الحديدأ

التربية الرياضية لدى طال  كلية العلوم التربوية لوكالة الغوع في االردن، والتعرف الى الفروق 

الجن)، والممارسة الرياضية، والنوع االجتماعي، التخصص في هذه المدركات تبعا لمتغيرات )

المنهج الوصننفي في الدراسننة لمالئمته لطبيعتها، وتكونت عينة الدراسنة  الباحث العلمي(، اسننتخدم

لجمع البيانات، كما واسننتخدم برنامج الرزم  كأداة( طالب وطالبة، واسننتخدم االسننتبيان 283من )

النتائج الى ان هناك العديد من المدركات الخاطئة  أظهرت( لتحليل النتائج، spssاالحصننننننائي )

  ، والى عدم وجود فروق بالنسبة لمتغير الجن).نحو التربية الرياضية

دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة النجاح ب (1999) وشاكر القدومي وقام

الوطنية نحو بع  المدركات الخاطئة للتربية الرياضننننننية، وأُجريت الدراسننننننة على عينة قوامها 

ستخدم المنهج الوصفي في الدر ( طالباً وطالبة،740) ستخدم وا سة، وا سة لمالئمته لطبيعة الدرا ا

لتحليل النتائج،  (Spss)لجمع البيانات، واسننننننتخدم برنامج الرزم االحصننننننائي  كأداةاالسننننننتبيان 

( مدركاً خاطئاً، 30( مدركات خاطئة للتربية الرياضننية من اصننل )9أظهرت النتائج أنه يوجد )و

رينات وألعا ، وال يجوز رسننو  الطلبة ومن أكثرها شننيوعاً: إن التربية الرياضننية عبارة عن تم

ستطيع  في التربية الرياضية، وأن المشي لمسافة طويلة يعني تربية رياضية، وكل العب مميز ي
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تدري) التربية الرياضننننننية، وأظهرت النتائج وجود فروق إحصننننننائية في اتجاهات طلبة جامعة 

اضية تبعاً لمتغير الجن) والمعدل النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الري

بينما لم تكن الفروق دالة إحصنننائياً تبعاً لمتغير  الكلية ومكان  ،التراكمي والممارسنننة الرياضنننية

 اإلقامة الدائم لدى الطلبة.

دراسننة هدفت الى التعرف الى اهم المدركات الخاطئة المنتشننرة  (1998)حسننين كما أجرى 

ستخدمت حول التربية الرياضية والترويح  سنة االولى في كليات جامعة الموصل، وا لدى طلبة ال

تم  ( طالبا وطالبة،519المنهج الوصننننننفي لمالئمته لطبيعة الدراسننننننة، واشننننننتملت العينة على )

لجمع البيانات، كما واستخدم برنامج الرزم  كأداةاختيارهم بالطريقة العشوائية، استخدم االستبيان 

تائspssاالحصنننننننائي ) يل الن ية ( لتحل خاطئة في الترب مدركات ال تائج ان حجم ال ج، واظهرت الن

 %. 50الرياضية والترويح تجاوز نسبة 

دراسنننة هدفت الى التعرف الى درجة شنننيوع المدركات الخاطئة ب( 1995)ابو بشنننارة  وقام

للتربية الرياضننننية المنتشننننرة بين الشننننبا  االردني، واتجاهات الشننننبا  نحو ممارسننننة االنشننننطة 

اسننتخدم المنهج الوصننفي في الدراسننة لمالئمته لطبيعتها، وتكونت عينة الدراسننة من الرياضننية، و

لجمع البيانات،  كأداة( شنا  وشنابه تم اختيارهم بالطريقة العشنوائية، واسنتخدم االسنتبيان 1200)

النتائج وجود عالقة  أظهرت .لتحليل النتائج (spssكما واسننننننتخدم برنامج الرزم االحصننننننائي )

ئل احصنننائية بين المدركات الخاطئة واتجاهات الشنننبا  نحو ممارسنننة االنشنننطة عكسنننية ذات دال

 . الرياضية

هم  المدركات الخاطئة المنتشننننرة أ( دراسننننة هدفت الى التعرف الى 1990)نين حسننننجرى أ

حول التربيننة البنندنيننة كمننا يراهننا بع  منندرس المرحلتين االعننداديننة والثننانويننة غربي القنناهرة 

وتكونت عينة الدراسة ، لمنهج الوصفي في الدراسة لمالئمته لطبيعة الدراسةالتعليمية، واستخدم ا

( مدرسننا ومدرسننة ، تم اختيارهم بالطريقة العشننوائية ، واسننتخدم االسننتبيان كأداة لجمع 21من )

النتائج ان هناك  وأظهرت( لتحليل النتائج، spssالبيانات، كما استخدم برنامج الرزم االحصائي )

 شائعة بكثرة حول التربية البدنية في هاتين المرحلتين. مدركات خاطئة 

( دراسة هدفت الى التعرف Pennington, & fild Pad 2000باد فليد وبينتغتون ) دراسة

الى اتجاهات الطلبة نحو اسنننتخدام المهارات الحاسنننوبية في تعلم مهارات كرة الطائرة في التربية 

ت ايجابية في اتجاهات الطلبة نحو هذا التعلم، وأوصت أظهرت النتائج ان هناك اتجاها .الرياضية

 الدراسة باستخدام الحاسو  في تعلم مهارات االلعا  في التربية الرياضية.

دراسننننة هدفت الى التعرف الى ب( Reeves, Faulkner & 2000فولكنر وريفيي) ) وقام

ائية نحو تدري) اتجاهات طالبات احدى الجامعات البريطانية تخصننننننص بكالوري) تربية ابتد

التربية الرياضننننننية، أظهرت النتائج ان الثقة العالية بالنف) كان لها عالقة باتجاهات اكثر ايجابية 

 نحو تدري) التربية الرياضية. 
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( دراسننننننة هدفت الى التعرف الى كيفية تأثير ,et al Dansby .2000جرى دانسننننننبا  )أ

الحركية بمادة مهارات وتكنيك الحركة ومادة  اتجاهات طلبة التربية الرياضننية نحو مناهج التربية

الطلبة نحو مادة التربية التمرين واللياقة البدنية، وقد اظهرت النتائج توجها ايجابيا في اتجاهات 

 . الحركية

الجامعات  طلبة مشاركة أثر على التعرف دراسة بهدف (Charles, 1996) تشارلز أجرى

معي على اتجاهاتهم نحو التربية الرياضية، لتحقيق ذلك في األنشطة الترويحية داخل الحرم الجا

ً وطالبة من جامعة المسسبي وذلك بواقع )112أُجريت الدراسة على عينة قوامها ) ( 53( طالبا

 أسبوعين أول ( طالبة ُطبق عليهم مقياس كنون لالتجاهات نحو التربية الرياضية خالل59طالباً و )

 الدراسة نتائج أظهرت الترويحية، األنشطة في اشتراكهم عدب أسبوعين وفخر الدراسي الفصل من

ً  داالً  التحسن هذا يكن لم لكن ، الرياضية التربية نحو االتجاهات في تحسن وجود   .إحصائيا

 المرحلة طلبة اتجاهات الى للتعرف هدفت دراسة (Carlson, 1994) كارلسون اجرى

 على الدراسة ,أجريت االتجاهات تلك تحديد في ةالمتثر والعوامل الرياضية التربية نحو الثانوية

ً  (150قوامها ) عينة  العوامل أن الدراسة نتائج أظهرت .الثانوية المرحلة طلبة من وطالبة طالبا

 أن إلى إضافة الطلبة، لدى االتجاهات تكوين على تأثيراً  العوامل أكثر من واالجتماعية الثقافية،

 الممارسة في السابقة والخبرة واألصدقاء الطلبة، لدى لمهار ا ومستوى األداء واإلعالم األسرة،

 أن النتائج أظهرت كما الرياضية، التربية نحو الطلبة اتجاهات تحديد في هامة جميعها الرياضية

 محدودة وأنها المتعة، أجل من تمارس الرياضية التربية أن يتضمن الرياضية للتربية الطلبة مفهوم

 في الطلبة أن االعتبار بعين باألخذ الدراسة وأوصت .الرياضيين دادإع على وتقتصر األهداف

 .اتجاهاتهم تكوين على يتثر ضغط تحت تضعهم موقفيه ضغوطات إلى يتعرضون قد المرحلة هذه

السابقة والمشابهه تبين للباحث أهمية دراسة المدركات  في ضوء عرض ملخصات الدراسات

لى االتجاهات والمدركات االيجابية وتعزيزها والسلبية واالتجاهات كموضوع يسهم في التعرف ع

منها وتعديلها، وما يميز الدراسة الحالية استهدافها لشريحة مهمة من مكونات المجتمع والتي يمكن 

أن تلعب دور في التنمية المستدامة أال وهي طلبة الجامعات، وهذا يتكد على أهمية إجراء مثل هذه 

 الدراسة.

 إجراءات الدراسة

 تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في ااتي:

 منهج الدراسة

 أهداف الدراسة.والمسحية لمالئمته لطبيعة  بالصورةالمنهج الوصفي  استخدم الباحث
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 5)33م اإلنسانية( المجلد بحاث )العلومجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

 مجتمع الدراسة

 المسننننننجلين االردن -عمنان /جنامعنة البلقناء التطبيقينةطلبنة الندراسنننننننة من  مجتمعتكوننت 

سة سي االولعلى الفص والمنتظمين بالدرا ( طالب 4000) عددهموالبالغ ، 2017/2018 ل الدرا

  .وطالبه يمثلون الكليات العلمية واالنسانية

 عينة الدراسة

 %( تقريباً 25ما نسبته ) ( طالب وطالبة1000عشوائية قوامها ) عينة أجريت الدراسة على

ة على أفراد عينة مجتمع الدراسة األصلي يمثلون جميع التخصصات، حيث تم تطبيق االستبان من

يبن خصننننننائص العينة حسننننننب ( 1والجدول )م 20/10/2017 -10/10الدراسننننننة في الفترة من 

 .المتغيرات

 .وصف خصائص عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها:  (1جدول )

 %النسبة العدد مستوى المتغير المتغير

 42.5 425 طالب النوع االجتماعي

 57.5 575 طالبة

 100.0 1000 الكلي

 77.5 775 انسانية الكلية

 22.5 225 علمية

 100.0 1000 الكلي

 32.3 323 اولى السنة الدراسية

 25.4 254 الثانية

 26.0 260 الثالثة

 16.3 163 الرابعة

 100.0 1000 الكلي

 17.6 176 ممتاز المعدل التراكمي

 30.9 309 جيد جداً 

 41.6 416 جيد

 9.9 99 مقبول

 100.0 1000 الكلي

 60.5 605 مدينة مكان االقامة

 39.5 395 قرية

 100.0 1000 الكلي

 49.2 492 ممارس الممارسة الرياضية

 50.8 508 غير ممارس

 100.0 1000 الكلي
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 أداة الدراسة

االطالع على العديد من الدراسننات حيث تم ، االسننتبيان كأداة لجمع البيانات  اسننتخدم الباحث

 ،(2008، )احمد، (2000 الحديد ،) (،2007)أبو طامع،  دراسنننة، ومن هذه الدراسننناتية العرب

حيث  ،(1999، وشننناكر )القدومي ااسنننتخدمهاألداة التي تم اسنننتخدام حيث (، 1995)ابو بشننناره، 

، تم اخذ الفقرات المناسبة وتعديلها بما يتناسب مع الدراسة الحالية حيث( فقرة، 32على ) تاشتمل

 ( فقرة.22االداة بصورته النهائية من ) توقد تكون

 صدق االداة

على عدد من المحكمين والمتخصصين  هاعرض دد صدق محتوى أداة الدراسة عن طريقحُ 

 . انها صالحة للدراسةوقد أشاروا الى في هذا المجال 

 ثبات أداة الدراسة

( طالب 20ن )للتحقق من ثبات أداة الدراسنننننننة تم تطبيقها على عينة اسننننننتطالعية متلفة م

 وطالبة من مجتمع الدراسننننننة ومن خاره عينتها ثم تم حسننننننا  الثبات بطريقة االتسنننننناق الداخلي

الدراسنننننة  وقد تبين أن معامل ثبات اداة   (Kronbach Alpha)باسنننننتخدام معادلة كرونباا ألفا

 ة .الدراسة الحالي غراضألوتعد مثل هذه القيمة مقبولة وجيدة  ،(0.70)

 نتائجطرق استخراج ال

راسة، وتم استخدام تدره ليكرت على أفراد عينة الد األداةالستخراه النتائج تم تطبيق 

( درجه، ال 2( درجات، ال أوافق )3( درجات، أوافق )4الرباعي، حيث أعطيت أوافق بشدة )

 ( درجة.1أوافق بشدة )

وم التربية ومن أجل تفسير النتائج وتحديد اتجاهات الطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفه

( 2( تم اعتماد المتوسط )2000)الحديد ، ( و2007دراسة كل من )أبو طامع،  الرياضية وعبر

سلبي اتجاه ك( فأكثر 2كقيمة مرجعية في تفسير النتائج، حيث اعتبرت الفقرات ذات المتوسط )

غير  ايجابي يعبر عن مدركاتجاه ك( 2، والفقرات ذات المتوسط أقل من )يُعبر عن مدرك خاطىء

 النه تم صياغة الفقرات جميعها كمدركات خاطئة.  .خاطىء

 تصميم الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات األتية:

 المتغيرات المستقلة

 )النوع االجتماعي وله مستويان )طالب، طالبة 

 .)الكلية ولها مستويان )علمية، إنسانية 

 الثة، رابعة(.السنة الدراسية ولها أربعة مستويات )أولى، ثانية، ث 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 5)33م اإلنسانية( المجلد بحاث )العلومجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

  ًمقبول(.، جيدالمعدل التراكمي وله أربعة مستويات )ممتاز، جديد جدا ، 

 .)الممارسة الرياضية ولها مستويان )ممارس، غير ممارس 

  .)مكان األقامة ولها مستويان )مدينة، قرية 

 المتغير التابع

ية التجاهات الطلبة يتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة والدرجة الكل

  نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية البدنية.

 الدراسة عرض ومناقشة نتائج

النتائج المتعلقة بالتسااااااااؤل ا ول: ما اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو أوالً: 

ات تم حسننا  المتوسننط عن هذا السننتال لإلجابةو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضااية  

( 2) طلبة. والجدول رقماللالتجاهات  لكل فقرة والدرجة الكلية الحسننننننابية واالنحرافات المعيارية

 يوضح ذلك.

طلبة نحو المدركات ال واتجاه وادراك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (2) جدول

 .الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االدراك االتجاه

1 

التربية الرياضية في الجامعة 

عبارة عن فترة راحة وجدت في 

الجامعة للتنفي) عن التوتر 

 العصبي المتولد من المحاضرات

 خاطىء سلبي 0.83 2.05

2 

أ  شخص يستطيع تدري) مادة 

التربية الرياضية وال داعي 

 لوجود متخصصين.

 خاطىء سلبي 0.83 3.01

3 

ت التربية الرياضية ليسمواد 

ضرورية للطلبة في الجامعة 

 مضيعة للوقت.وهي 

 خاطىء سلبي 0.81 3.07

4 

التخصص في التربية الرياضية 

معناه تعلم التمرينات واأللعا  

 وممارستها.

 خاطىء سلبي 0.79 2.26

5 
ال تحتاه الفتيات للتربية الرياضية 

 ألنهن ال يحتجن لعضالت قوية.
 خاطىء سلبي 0.89 3.12
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 (2... تابع جدول رقم )

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االدراك االتجاه

6 

ال يجوز رسو  الطلبة في 

مساقات التربية الرياضية في 

 الجامعة.

 خاطىء سلبي 0.95 2.45

7 

الغرض او الهدف الرئي) 

للتربية الرياضية هو تقوية 

 العضالت.

 خاطىء سلبي 0.86 2.47

8 
لي) هناك أ  أساس علمي 

 للتربية الرياضية.
 خاطىء سلبي 0.96 3.06

9 
التربية الرياضية ال تسهم في 

 التربية العامة للمواطن.
 خاطىء سلبي 0.84 3.03

10 

إذا مشيت يومياً لمسافة طويلة 

أكون قد قمت بنصيبي من 

 التربية الرياضية.

 خاطىء سلبي 0.81 2.39

11 

ة المتخصصين في التربي

الرياضية أقل ثقافة من غيرهم 

 في باقي التخصصات.

 خاطىء سلبي 0.90 3.00

12 

إذا أردت أن تتفوق في التربية 

الرياضية فإنك بحاجة إلى 

عضالت أكثر من احتياجك 

 للذكاء.

 خاطىء سلبي 0.74 2.91

13 

كل العب مميز في أ  لعبة 

يستطيع أن يكون مدرساً للتربية 

 الرياضية.

 خاطىء لبيس 0.84 2.67

14 
التربية الرياضية ليست 

 ضرورية لكبار السن.
 خاطىء سلبي 0.79 3.23

15 

التربية الرياضية لأشخاص 

أصحا  المهارات العالية في 

 األلعا  الرياضية فقط.

 خاطىء سلبي 78..0 3.06

16 

التعاليم الدينية ال تشجع على 

او االهتمام  ،ممارسة الرياضة

 .بها

 خاطىء سلبي 0.92 3.34
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 5)33م اإلنسانية( المجلد بحاث )العلومجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

 (2... تابع جدول رقم )

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االدراك االتجاه

17 

التربية الرياضية أقل قيمة من 

الناحية األكاديمية مقارنة 

 بالتخصصات األخرى.

 خاطىء سلبي 92..0 2.83

18 
المدربون كلهم مدرسون متهلون 

 في التربية الرياضية.
 خاطىء سلبي 0.86 2.40

19 

إذا أراد الطلبة التخره بدون تعب 

في الدراسة عليهم دراسة التربية 

 الرياضية.

 خاطىء سلبي 0.98 2.84

20 

تخصص التربية الرياضية فقط 

لمن يحصلون على معدالت 

 متدنية في الثانوية العامة.

 خاطىء سلبي 91..0 3.04

21 

فوائد التربية الرياضية مقصورة 

يمكن االستفادة  على األبطال وال

 منها في الحياة.

 خاطىء سلبي 0.92 3.09

22 
أ  شخص يستطيع ممارسة 

 التربية الرياضية بمفرده.
 خاطىء سلبي 0.90 2.08

 خاطىء سلبي 0.36 2.79 الدرجة الكلية

 ( درجات. 4أقصى درجة لالستجابة ) *

حو المدركات الخاطئة ( أن اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية ن2يالحظ من الجدول )

( 2.79، إذ بلغ المتوسط الحسابي )تعبر عن إدراك خاطىء ت سلبيةكان لمفهوم التربية الرياضية

يار ) نت(، و0.36بانحراف مع بة  كا هات الطل جا ية ات ، إذ تراوحت على جميع الفقرات سننننننلب

والتي تنص  (16األولى الفقرة ) الترتيب ، وجاءت في(3.34 - 2.05المتوسطات الحسابية بين )

( 3.34بمتوسط حسابي )" او االهتمام بها ،التعاليم الدينية ال تشجع على ممارسة الرياضة" على

( وهي "التربية الرياضننية في 1األخير الفقرة ) الترتيب ، وجاءت في(0.92بانحراف معيار  )و

ولنند من الجننامعننة عبننارة عن فترة راحننة وجنندت في الجننامعننة للتنفي) عن التوتر العصننننننبي المت

ويعزو الباحث هذه النتيجة الى . (0.83( بأهمية نسنننبية )2.05المحاضنننرات" بمتوسنننط حسنننابي )

لدين عاليم ا خاطئ لت بة في الجنو  والى الفهم ال ها معظم الطل ئة التي يعيش ب فة البي قا عة وث  ،طبي

ادات األخالقية فبع  القيم والع، والقيم الدينية ،إضننننننافة إلى الخلط بين التقاليد والقيم االجتماعية

االجتماعية تجذرت حتى اكتسننننبت صننننفة الثبات في المجتمع فأصننننبحت تواز  في مدى تطبيقها 

فالرياضة مضيعة للوقت وهناك أشياء كثيرة اهم منها فيجب ان تكون في  ،واإليمان بها قيم الدين
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 لذلك فان ،و وتعتبر هذه سننننمة عامة تميز جميع المناطق في الجن ،أخر قائمة األولويات الحياتية

المفاهيم والممارسنننات الرياضنننية جاءت منسنننجمة بين الخاطئة عن  مدركاتهمو اتجاهاتهم السنننلبية

يد والقيم التي تطبق وتمارس في مناطق الجنو  اثر  قال فان للعادات والت جميع المناطق، وهكذا 

رغوبة لمن كبير بمدى تقبل الرياضننة وفهمها, كما ان التربية الرياضننة من التخصننصننات الغير م

التي  (2000 ، )الحديد( و2008اراد التميز، واتفقت هذه النتيجة مع دراسنننننننة كل من )احمد، 

أظهرت النتائج فيها ان هناك مدركات خاطئة منتشنننننرة حول التربية الرياضنننننية تتثر على نظرة 

ن التي أظهرت أ (Carlson, 1994)أيضنناً دراسننة كارلسننون  ةجالنتايهذه ويتكد المجتمع اليها، 

 العوامل الثقافية االجتماعية من أكثر العوامل التي تحدد اتجاهات الطلبة نحو التربية الرياضننننننية.

( من حيث أن ادراك الطلبة نحو مفهوم 2007دراسنننة )أبو طامع،  نتيجة واختلفت هذه النتيجة مع

 التربية البدنية والرياضة كان ادراك ايجابي غير خاطىء وغير شائع.

هل هناك فروق ذات دالالت احصاااائية  في اتجاهات : التسنننايل الثانيالمتعلقة ب النتائجثانياً: 

للنوع فهوم التربية الرياضااااية من تبعا )طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لم

    ، مكان السكن، الكلية، السنة الدراسية، والمعدل التراكمي(الرياضية االجتماعي، الممارسة

الستجابات  تم استخدام تحليل نتائج اختبار "ت" للفروق بين المتوسطاتن الستال علإلجابة 

 ،)النوع االجتماعي وفقا لمتغيراتاطئة لمفهوم التربية الرياضية نحو المدركات الخأفراد العينة 

 (6( )5( )4بينما يوضح الجدول ) يوضح ذلك:( 3)والجدول  ،(الكلية ،مكان السكن ،الممارسة

 لمتعلقة بمتغير كل من )المعدل التراكمي، والسنة الدراسية(:النتائج ا

طلبة نحو المدركات اللفروق بين متوسطات اتجاهات ا لداللة نتائج اختبار "ت": (3جدول )

 ،مكان السكن ،الممارسة ،)النوع االجتماعي تبعا لمتغيراتالخاطئة لمفهوم التربية الرياضية 

 .الكلية(

 العدد الفئة المتغير
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

النوع 

 االجتماعي

 0.40 2.69 425 طالب
7.07 0.01 

 0.31 2.86 575 طالبة

الممارسة 

 الرياضية

 0.38 2.79 492 ممارس
0.49 0.62 

 0.34 2.78 508 غير ممارس

 مكان السكن
 0.37 2.79 605 قرية

1.85 0.02 
 0.34 2.78 395 مدينة

 الكلية
 0.36 2.77 775 انسانية

3.41 0.001 
 0.34 2.86 225 علمية

 (α  ≤0.05)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 5)33م اإلنسانية( المجلد بحاث )العلومجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

 ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3تشير النتائج في الجدول )

(α  ≤0.05بين متوسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية ن ) حو المدركات الخاطئة لمفهوم

التربية الرياضية تعزى لمتغير النوع االجتماعي وذلك استناداً إلى قيمة "ت" المحسوبة إذ بلغت 

بداللة ، ( وهذا يدل على وجود فروق لصالح فئة الطالبات0.01(، وبمستوى داللة )7.07)

ال يوجد لديهن ميول الى  اتان الطالبويعزو الباحث هذه النتيجة الى  .(2086متوسطها البالغ )

لباحث اويعزو  متابعة المعلومات الرياضية لذلك كانت لديهن مدركات خاطئة اعلى من الذكور

هذه النتيجة الى البعد الديني والثقافي الذ  يعيش فيه المجتمعات العربية والذ  يقلل من ممارسة 

اتفقت هذه النتيجة  ها القليل على ذلك.ياضية واطالعللنشاط الرياضي وتعاملها بالمفاهيم الر المرأة

( من حيث وجود فروق في اتجاهات طلبة جامعة النجاح 1999مع نتيجة دراسة )القدومي وشاكر، 

 تختلفاوالوطنية نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية تعزى لمتغير جن) الطلبة. 

دم وجود اختالف في المدركات الخاطئة ( من حيث ع2007مع ما توصلت إلية دراسة )أبو طامع، 

  الشائعة حول التربية البدنية والرياضة بين الطال  الذكور والطالبات االناع.

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3كما تشير النتائج في الجدول )

و المدركات الخاطئة بين متوسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نح( α  ≤0.05الداللة )

تعزى لمتغير الممارسة الرياضية وذلك استناداً إلى لمفهوم التربية الرياضية من وجهة نظرهم 

ان هذا قد يعود إلى  ويرى الباحث( 0.62(، وبمستوى داللة )0.49) قيمة "ت" المحسوبة إذ بلغت

ساوى في االهتمام كهواية وللترويح عن النف) او ابراز للشخصية, تت أن الممارسة الرياضة

أو المهتمين  ،بالرياضة مع المهتمين وغير الممارسين كالذين يسعون الى خبر عن الرياضة

بالقواعد واألس) العلمية والثقافية التي تحكم االلعا  الرياضية المختلفة فكالهما لدية هواية ولدية 

عة مدركاته نحو التربية لى طبياهتمام ويتمتع بنف) المستوى من تلقي الثقافة الرياضية التي تتثر ع

( من حيث عدم وجود اختالف 2007الرياضية. اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبو طامع، 

في المدركات الخاطئة الشائعة حول التربية البدنية والرياضة بين الطلبة الممارسين للرياضة وغير 

( التي أظهرت نتائجها ان 2008 ، شهاو اسماعيلنتيجة مع دراسة )ال هذه واختلفت الممارسين،

ضة بصفه دائمه هناك فروق داله احصائيا بالنسبة الى المدرسات والمدرسين الممارسين للريا

احيانا ولم تكن هناك فروق ذات دالله احصائية بالنسبة الى المدرسات  ولمن يمارس الرياضة

ر من المدرسين نحو كثي، وان هناك ضعف في توجه اللمدرسين الذين لم يمارسوا الرياضةوا

ً مع نتيجة دراسة )القدومي وشاكر، . ممارسة الرياضة ( من حيث وجود 1999واختلفت أيضا

فروق في اتجاهات الطلبة نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية تبعاً للمارسة 

 الرياضية.

ئية عند مستوى الداللة ( ايضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصا3وتشير النتائج في الجدول )

(α  ≤0.05 بين متوسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم )

(، 1.85التربية الرياضية من تعزى لمكان السكن وذلك استناداً إلى قيمة "ت" المحسوبة إذ بلغت )

 .(2079بداللة المتوسط ) قريةلح فئة الوهذا يدل على وجود فروق لصا ،(0.02وبمستوى داللة )

الى طبيعة البيئة الجغرافية في القرية الغير محفزة  للمجال الرياضي  ويعزو الباحث هذه النتيجة
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واالبداع كونها تفتقر بكافة امكاناتها الرياضية وعدم التشجيع المجتمع واالسرة على ممارسة 

الحياة االجتماعية المحافظة للتعاليم  الرياضية والتمكن من مفاهيمها اكثر باإلضافة الى طبيعة

الدينية وضغوط الحياة االجتماعية واالقتصادية تجعلهم ينفرون من الممارسة والترويح الرياضي 

واختلفت هذه النتيجة ، عن الرياضية ومفاهيمها ومدركاتهاويفكرون اكثر بسبل العيش فقط بعيدا 

ئجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا في ( التي أظهرت نتا1999، وشاكر مع دراسة )القدومي

اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية تبعاً 

 لمتغير مكان اإلقامة الدائم للطلبة.

( الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3كما وتشير النتائج في الجدول )

(α  ≤0.05بين م ) توسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم

( ، وبمستوى 1.41التربية الرياضية تعزى للكلية، وذلك استناداً إلى قيمة "ت" المحسوبة إذ بلغت )

، (2.26بداللة المتوسط ) علميةال الكلياتوهذا يدل على وجود فروق لصالح  ،(0.001داللة )

الى الضغط العلمي والدراسي والزخم المعلومات التي يتلقونها والذ   حث هذه النتيجةويعزو البا

يمرون فيه الكليات العلمية سواء في المواد النظرية او التطبيقية وذلك قد يغ  بصرهم ويبعدهم 

 ل خاص.عن المتابعة واالطالع على المجال الرياضي بشكل عام وعلى مدركاتها ومفاهيمها بشك

( والتي أشارت الى عدم وجود فروق في 1999مع دراسة )القدومي وشاكر،  هذه النتيجة اختلفت

 اتجاهات الطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية تعزى لمتغير نوع الكلية.

ر فقا لمتغيوطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية الاتجاهات ثالثاً: نتائج 

 توضح ذلك:  (6( )5( )4)ول االجدو والسنة الدراسية( ،عدل التراكمي)الم كل من

طلبة نحو الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات اتجاهات : (4جدول )

 .والسنة الدراسية( ،المعدل التراكميتبعا لمتغير  )المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية 

 االنحراف المعياري وسط الحسابيالمت العدد الفئة المتغير

 المعدل التراكمي

 0.41 2.80 176 ازتمم

 0.36 2.81 309 جيد جدا

 0.35 0.77 416 جيد

 0.32 2.83 99 مقبول

 السنة الدراسية

 0.37 2.84 323 أولى

 0.34 2.73 254 ثانية

 0.36 2.79 260 ثالثة

 0.38 2.80 163 رابعة

ود فروق ظاهرية بين متوسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء ( وج4يالحظ من الجدول )

التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية تبعا لمتغير  المعدل التراكمي والسنة 

الدراسية ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

≤(0.05 αتم تطبيق تحلي )(  ل التباين األحادone way anova( والجدول ،)يبين ذلك:5 ) 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 5)33م اإلنسانية( المجلد بحاث )العلومجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

طلبة نحو المتوسطات اتجاهات لداللة الفروق في نتائج تحليل التباين األحاد  : (5جدول )

 .المعدل التراكمي والسنة الدراسية تبعا لمتغير المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 ربعاتالم

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

المعدل 

 التراكمي

 0.31 1.179 0.157 3 0.471 بين المجموعات

 0.133 996 132.580 داخل المجموعات

  999 133.050 الكلي

السنة 

 الدراسية

 0.004 346. 0.573 3 1.719 بين المجموعات

 132..0 996 131.331 داخل المجموعات

  999 133.050 الكلي
 (α  ≤0.05)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

 ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 5تشير نتائج الجدول )

(α  ≤0.05 بين متوسطات اتجاهات )تبعا طلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية ال

(، وبمستوى داللة 1.179)وذلك استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت  تراكميلمتغير المعدل ال

هذه النتيجة إلى أن التحصيل األكاديمي ال يرتبط بشكل مطلق بالمستوى الباحث ويعزو ( 0.31)

 ،الفكر  والثقافي لإلفراد وال يتثر وال يتأثر بمعدل مئو  يمنح من المتسسات التعليمية فقط

هم هي عمليات عقلية مرتبطة بالكم الهائل المخزن من المعلومات والمعارف فاإلدراك والف

والمدركات التي قد تكون مدركات خاطئة أو مدركات ايجابية، تتثر بشخصية وبيئة الشخص نفسه 

ولي) بتقديره العلمي كون معظم ما يأخذه من مواد في الجامعة قد تكون غير مرتبطة بالثقافة التي 

ا مواد مزيج من العملي والنظر  وتقي) مدى إدراك الشخص وقدرته على يعيش فيها كونه

االسترجاع والنسيان وال تترسخ بالذاكرة بنف) القدر للمعلومات الثقافية والرياضية العامة التي قد 

تدرك بشكل مناسب ومخزنة بشكل يجعلها دائما حاضرة في العقل فالكثير من المعلومات التي 

يها وحفظها ال تترسخ بالشكل المناسب كونها تهيئ لمدة قصيرة وال تسترجع. يجبر الشخص على تلق

( التي أظهرت نتائجها وجود فروقا 1999، القدومي وشاكرهذه النتيجة مع دراسة ) ختلفتوا

إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية 

 المعدل التراكمي.الرياضية تبعاً لمتغير 

 ( لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 5تشير النتائج في الجدول )بينما 

(α  ≤0.05 بين متوسطات اتجاهات )تبعا طلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية ال

(، وبمستوى داللة 4.346وذلك استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت ) لمتغير السنة الدراسية

، (0.05)( وتعد هذه القيمة دالة إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة كانت اقل من او يساو  0.004)

طلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم الاتجاهات ولتحديد الفروق بين مستويات السنة الدراسية في 

 :توضح ذلك (6الجدول ) ئجونتاتم استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية التربية الرياضية 
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نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مواقع الفروق بين مستويات متغير السنة : (6جدول )

 .اطئة لمفهوم التربية الرياضيةطلبة نحو المدركات الخالاتجاهات الدراسية في 

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي
 الرابعة الثالثة الثانية ا ولى الفئة

 الدراسيةالسنة 

    * األولى 2.84

   *  الثانية 2.73

  *   الثالثة 2.79

 *    الرابعة 2.80

اطئة ( ان الفروق في اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخ6يبين الجدول )

داللة الفروق  بحيث انى و الثانية و الثالثة والرابعة كانت بين السنة األوللمفهوم التربية الرياضية 

ويعزو الباحث هذه  ،كانت لصالح السنة األولى التي كانت قيمة متوسطها الحسابي هي االكبر

النتيجة لكون معظم طال  السنة األولى ال يمتلكون ذلك اإلدراك لمفهوم وتأثير التربية الرياضة 

لفهم معنى التربية  عليهم كونهم ال يوجد لديهم تلك المعتقدات والمدركات الرياضية التي تتهلهم

 الرياضة ومدى الفوائد التي قد تتركها عليهم في جميع الجوانب الحياتية. اختلفت هذه النتيجة مع

( التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق إحصائية في اتجاهات 2005أبو طامع، دراسة ) نتيجة

ميع المجاالت المستوى الدراسي على جلمتغير  تعزىالطلبة نحو ممارسة النشاط الرياضي 

  .والدرجة الكلية

 االستنتاجات

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث ااتي:

اتجاهات طال  وطالبات جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية  .1

 سلبية تعبر عن مدركات خاطئة.كانت الرياضية 

وم التربية الرياضية كانت اكثر سلبية من نظرة نظرة الطالبات نحو المدركات الخاطئة لمفه .2

 الطال .

مدركات الطلبة من سكان القرية نحو مفهوم التربية الرياضية كانت خاطئة بصورة سلبية  .3

 اكبر من الطلبة سكان المدينة.

من طلبة الكليات  اكثراتجاهات طلبة الكليات العلمية نحو مفهوم التربية الرياضية كانت سلبية  .4

 ة.االنساني
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 5)33م اإلنسانية( المجلد بحاث )العلومجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

نظرة الطلبة من مستوى السنة االولى نحو مفهوم التربية الرياضية كانت اكثر سلبية من باقي  .5

 مستويات الطلبة. 

تساوت اتجاهات الطلبة الممارسين للرياضة وغير الممارسين نحو المدركات الخاطئة لمفهوم  .6

 التربية الرياضية.

 التوصيات

 بالتوصيات ااتية:في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث 

نشننننننر الثقافة وزيادة الوعي بين صننننننفوف طلبة الجامعة حول مفهوم التربية الرياضننننننية  .1

وفلسنننفتها، من خالل إقامة الندوات المتخصنننصنننة وإصننندار النشنننرات عبر وسنننائل االعالم 

والتواصنننل االجتماعي المختلفة، وطرح مسننناق الثقافة الرياضنننية كمتطلب جامعي إجبار  

 امعة.لكافة طلبة الج

اسننتثمار اتجاهات الطلبة االيجابية نو التعاليم الدينية بتوضننيح نظرة االسننالم اتجاه ممارسننة  .2

 األنشطة البدنية والرياضة للذكور واالناع على حٍد سواء.

الجامعية من أجل التمهيد لتنمية اتجاهات إيجابية نحوها بهدف زيادة االهتمام بالرياضننننننة  .3

 ة.رقعة الممارسة بين صفوف الطلب

إيالء الطالبات االهتمام والتشنننننجيع لالنخراط وممارسنننننة األنشنننننطة الرياضنننننية داخل حرم  .4

 الجامعة.

دراسننننة اتجاهات الطلبة نحو بع  المدركات الخاطئة للتربية الرياضننننية في ما قبل التعليم  .5

 الجامعي )المدارس(.
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