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  ملخص

ھدفت الدراسة التعرف إلى اتجاھات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري في 
لمتغير كل فلسطين نحو ممارسة كرة القدم، إضافة إلى تحديد الفروق في اتجاھات الطالبات تبعاً 

) ٦٧(من ممارسة ومشاھدة كرة القدم، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامھا 
أظھرت نتائج الدراسة أن . المعدل لقياس االتجاھات (Kenyon)طالبة، طبق عليھا مقياس كنون 

 ، وأن ترتيب)٣.٨٧(اتجاھات الطالبات نحو كرة القدم كانت ايجابية بمتوسط حسابي بلغ 
اللياقة، و الصحة مجال الجمال والتعبير، التفوق الرياضي،: (المجاالت كان وعلى التوالي

، كما أظھرت النتائج وجود فروق في اتجاھات الطالبات نحو كرة القدم )النفسي، االجتماعي
وأوصى . تعزى لمتغير الممارسة ولصالح الممارسات ولمتغير المشاھدة ولصالح المشاھدات

ة توصيات من أھمھا، تعزيز واستثمار اتجاھات الطالبات نحو كرة القدم بھدف زيادة الباحثان بعد
  . رقعة وقاعدة الممارسة

 
Abstract 

This study aims at identifying female students, attitudes in the 
physical education department at kadoorie University towards playing 
soccer, and identifying the differences in female students attitudes in 
regard to variables such as practicing and watching soccer. To achieve 
the purposes of study, a modified (Kenyon) scale was used to collect 
data. The random sample of study was consisted of (67) female students. 
The results revealed positive attitudes where the mean reached (3.87). 
The ranking of attitudes according to their level as follows: beauty 
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domain, as pursuit of vertigo, health & fitness, sociology, and social. 
Also there were significant statistical differences in female student’s duo 
to: practicing and watching variable in favor of football practices and 
watching. Based on the study findings the researchers recommended that 
the female student’s attitudes should be invested to increase the scope of 
playing. 

  
  النظري وإطارھاقدمة الدراسة م

في العالم من  األولىتعد كرة القدم من األلعاب الشعبية الواسعة االنتشار، بل أنھا اللعبة 
 األھميةحيث القاعدة الجماھيرية األوسع، ولقد ُحظيت كرة القدم باھتمام وافر وبدراسات بالغة 

قدم النصيب األكبر من االھتمام الذي من أجل االرتقاء بھا نحو األفضل، ولقد كان للعبة كرة ال
شعبية في  األلعاب، حيث أنھا أكثر األخيرةواكب تطور التربية البدنية والرياضة في السنوات 

 إلىمجموعة من العوامل لعل أھمھا كثرة ممارسيھا وعدم حاجتھا  إلىالعالم، وقد يعود ذلك 
  .متطلبات وتجھيزات خاصة ألدائھا

يرية تمتلك من االھتمام والمتابعة ما جعلھا الرياضة األكثر شعبية وكرة القدم رياضة جماھ
ً لم تعد مقتصرة على الرجال  في العالم، حيث يمارسھا الصغار والكبار، كما أن ممارستھا حاليا

ً ومنتخبات رياضية  نسويه فقط، بل أصبحت تمارس من قبل الفتيات أيضاً، وأصبحنا نرى فرقا
ة وعالمية، حتى أن باب االحتراف في عالم كرة القدم لم يعد حكراً كروية محلية وعربية وقاري

ً  بل الالعبين فقط،على  وما انطالقة دوري كرة القدم . قد فُتح باب االحتراف أمام الالعبات أيضا
  .عنا ببعيدة م٢٠٠٨ النسوي الفلسطيني مع نھاية العام الحالي

طرق العديد من العلماء إلى دراستھا، الرياضي فقد ت ونظراً ألھمية االتجاھات في المجال
) ١٩٩٨(حيث تلعب دراسة االتجاھات في مجال األنشطة الرياضية والبدنية كما يُشير عالوي 

دوراً مھماً في مساعدة المربي على توقع نوعية سلوك الطالب نحو ممارسة األنشطة الرياضية، 
أو تغيير االتجاھات غير المرغوبة  وتعديل نحوھا، ومن ثم تعزيز اتجاھاته االيجابية المرغوبة

  .وصوالً باألنشطة الرياضية إلى مراتبھا المتقدمة ومكانتھا المرموقة

من ھنا يمكن فھم االتجاه على أنه موقف مكتسب يظھره الشخص من خالل تصرف ايجابي 
مرغوب أو غير المرغوب لدى أو سلبي نحو ظاھرة أو حدث معين يعكس التقييم الشخصي ال

فيتمثل في الدرجة التي : لالتجاه اإلجرائيأما التعريف ). ٢١٤، ص٢٠٠٤( عالويالفرد 
    .الدراسة المعدل نحو ممارسة كرة القدم حصل عليھا الطالبات على مقياست

التجاھات أن دراسة ا لألدب التربوي وجدا يناجعة الباحثفي ضوء ما سبق ومن خالل مر
ً مع أھداف  ظيت باھتمام واسعفي المجال الرياضي قد ح من قبل الباحثين والدارسين، وانسجاما

  :بعضاً من ھذه الدراسات نالدراسة يعرضا
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والتي ھدفت التعرف إلى اتجاھات طلبة قسم التربية الرياضية ) ، أ٢٠٠٥(دراسة أبو طامع 
في كلية خضوري نحو ممارسة السباحة، إضافة إلى تحديد الفروق في اتجاھات الطلبة تبعا 

لجنس، والبرنامج األكاديمي، والمستوى الدراسي، ودراسة المساق، ولتحقيق ذلك لمتغيرات ا
ً ) ١١٤( أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامھا  وطالبة، طبق عليھا مقياس كنون طالبا

(Kenyon) أظھرت نتائج الدراسة أن اتجاھات الطلبة كانت ايجابية .المعدل لقياس االتجاھات
، إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية %)٧٠.٢(ية لالستجابةحيث وصلت النسبة المئو

في اتجاھات الطلبة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، والمستوى الدراسي ولصالح طالب 
، بينما لم تكن الفروق دالة )١( مستوى ثانية، ولمتغير المساق ولصالح الذين درسوا مساق سباحة

  .األكاديميإحصائيا تبعا لمتغير البرنامج 

 - بدراسة ھدفت التعرف إلى اتجاھات طلبة كلية فلسطين التقنية) ، ب٢٠٠٥(وقام أبو طامع 
ً  -خضوري  نحو ممارسة النشاط الرياضي، إضافة إلى تحديد الفروق في اتجاھات الطلبة تبعا

لمتغيرات الجنس، والبرنامج األكاديمي، ونوع التخصص، والمستوى الدراسي، والممارسة 
ً ) ١٣٥(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة طبقية قوامھا   .ضيةالريا وطالبة، طبق  طالبا

أظھرت نتائج الدراسة أن اتجاھات  .المعدل لقياس االتجاھات (Kenyon) عليھا مقياس كنون
، إضافة إلى أنه ال توجد %)٧٦( الطلبة كانت ايجابية حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة

في اتجاھات الطلبة نحو النشاط ) ٠.٠٥≤  α( ة إحصائية عند مستوى الداللةفروق ذات دالل
الرياضي تعزى لمتغيرات الجنس، والبرنامج األكاديمي، والتخصص، والمستوى الدراسي، بينما 

  . كانت الفروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير الممارسة الرياضية ولصالح الممارسين

دراسة ھدفت التعرف إلى اتجاھات  (Faulkner & Reeves, 2000)وأجرى كل من 
طالبات إحدى الجامعات البريطانية، تخصص بكالوريوس تربية ابتدائية نحو تدريس التربية 
الرياضية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الثقة العالية بالنفس كان لھا عالقة باتجاھات أكثر 

 . ايجابية نحو تدريس التربية الرياضية

دراسة ھدفت التعرف إلى اتجاھات طلبة جامعة النجاح ) ١٩٩٨(مي وخنفر أنجز القدوو
الوطنية نحو االشتراك باألنشطة الرياضية داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى تحديد اثر متغيرات 
الجنس، ونوع الكلية، ومكان السكن، والمستوى الدراسي على ھذه االتجاھات، ولتحقيق ذلك 

ً ) ٢٦٣( وامھاأجريت الدراسة على عينة ق وطالبة، أظھرت نتائج الدراسة أن درجة  طالبا
االتجاھات كانت ايجابية على مجالي أھمية النشاط والقائمين على النشاط، وكانت سلبية على 

كما أظھرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في , مجال االمكانات الرياضية
 .االتجاھات تعزى للمتغيرات قيد الدراسة

دراسة ھدفت التعرف إلى اتجاھات تالميذ المدارس ) ١٩٩٩(وأجرى عبد الحق وخضر 
األساسية في مدينة نابلس نحو ممارسة رياضة الجمباز ولتحقيق ذلك أجرى الباحثان ھذه 

وتلميذة من عشر مدارس أساسية في مدينة نابلس وقد  اً تلميذ) ٢٠٤(الدراسة على عينة قوامھا 
مكونة من خمسة مجاالت، ولقد أظھرت النتائج إلى أن االتجاھات كانت  هاستبانطبق عليھا 
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ايجابية على جميع المجاالت إضافة إلى وجود فروق في االتجاھات نحو ممارسة رياضة 
الجمباز بين الذكور واإلناث لصالح الذكور كما أظھرت النتائج وجود فروق تبعاً لمتغير توفر أو 

ً لح وجود أجھزة في المدارس، بينما لم تظھر الدراسة فروقعدم توفر األدوات لصا في  ا
  . االتجاھات الكلية تبعاً لمتغير الصف، وتشجيع األھل، وتشجيع المدارس

ة ـة طلبـر مشاركـى أثـرف إلـالتع ىـدف إلـتھة ـبدراس (Charles, 1996) امـوق
اتھم نحو التربية الرياضية، ات في األنشطة الترويحية داخل الحرم الجامعي في اتجاھـالجامع

ً وطالبة من جامعة المسيسبي، ) ١١٢(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا  طالبا
ً ) ٥٣(وذلك بواقع    طالبة طبق عليھا مقياس كنون لالتجاھات نحو التربية الرياضية) ٥٩(طالبا

 "Kenyon Attitude Toward Physical Education Inventory" . نتائج أظھرت
الدراسة وجود تحسن في اتجاھات الطلبة نحو التربية الرياضية، لكن لم يكن ھذا التحسن داال 

  .إحصائيا

ھدفت إلى التعرف إلى اتجاھات طلبة المرحلة فأجرى دراسة  (Carlson, 1994) أما
جريت الثانوية نحو التربية الرياضية والعوامل المؤثرة في تحديد تلك االتجاھات، لتحقيق ذلك أ

أظھرت نتائج الدراسة . طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية) ١٥٠(الدراسة على عينة قوامھا 
أن العوامل الثقافية، واالجتماعية من أكثر العوامل تأثيراً في تكوين االتجاھات لدى الطلبة، 

ى الطلبة، إضافة إلى ذلك أظھرت النتائج أن األسرة، واألعالم، ومستوى األداء المھاري لد
واألصدقاء، والخبرة السابقة في الممارسة الرياضية جميعھا مھمة في تحديد اتجاھات الطلبة نحو 
التربية الرياضية من أجل المتعة، وأن التربية الرياضية محدودة األھداف وتقتصر على إعداد 

  .    الرياضيين

جاھات كموضوع حيوي أھمية دراسة االت ض الدراسات السابقة تبين للباحثينفي ضوء عر
في إعداد البرامج والمناھج الدراسية والتخطيط، وبالرغم من كثرة الدراسات في الموضوع 
عالمياً، إال أن البحث العلمي في مجال دراسة اتجاھات الطالبات نحو ممارسة كرة القدم وخاصة 

  .  الدراسة في البيئة الفلسطينية ما زال محدوداً، وھذا يؤكد على أھمية إجراء مثل ھذه
  

  مشكلة الدراسة

تعد البرامج الرياضية المتمثلة باألنشطة الرياضية من أبرز سمات ومظاھر الحياة اليومية 
لطلبة الجامعات الفلسطينية، حيث أصبح النشاط الرياضي ضرورة ملحة لكل فرد من كال 

عمل  ، ومن خالل)١٨٣ص  أ، ،٢٠٠٧أبو طامع، (الجنسين وفي جميع المراحل العمرية 
في قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري الحظا إقباالً متزايداً من قبل  ينمحاضرين الباحث

الطالبات نحو ممارسة كرة القدم ومشاھدة مبارياتھا ومتابعة وتشجيع الفرق األوروبية العريقة 
م بھذه للقيا ھن وميولھن، وھذا ما دفع الباحثينكفريق برشلونة األسباني مع اختالف اتجاھات

الدراسة كمحاولة لتدعيم فھم أفضل التجاھات الطالبات نحو ممارسة كرة القدم لما لذلك من 
أھمية كبرى في تحديد دوافع وخلفيات القبول أو الرفض للجوانب المختلفة والمتصلة في العملية 
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ى تعديل التربوية، مما يمكننا من دعم االتجاھات االيجابية المرغوبة عند الطالبات والعمل عل
  .االتجاھات السلبية نحو كرة القدم

  
  أھمية الدراسة

نحو ممارسة  ونھا محاولة لتدعيم فھم أفضل التجاھات الطالباتكتكمن أھمية ھذه الدراسة 
بذلك من الممكن أن تسھم في التعرف إلى االتجاھات االيجابية لدى الطالبات و ،كرة القدم

كما يمكن أن تساعد العاملين في قسم التربية الرياضية  وتعزيزھا واالتجاھات السلبية وتعديلھا،
والشؤون الطالبية على معرفة احتياجات الطالبات وبالتالي تساعد في حسن التخطيط والتحضير 

  .للبرامج والمناھج المتعلقة بكرة القدم وتنفيذھا بناء على نتائج علمية
  

  أھداف الدراسة

  عت الدراسة إلىس

كرة  ممارسةلبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري نحو اتجاھات طا إلىالتعرف  .١
 .القدم

ً لمتغير كل من الممارسة  .٢ التعرف إلى الفروق في اتجاھات الطالبات نحو كرة القدم تبعا
 .والمشاھدة

  
  الدراسة ال وفروضسؤ

  :اآلتية وضعن سؤال الدراسة الرئيس والفر اإلجابةحاولت الدراسة 

 ممارسةالتربية الرياضية في جامعة خضوري في فلسطين نحو  ما اتجاھات طالبات قسم .١
 كرة القدم؟

في اتجاھات الطالبات  )٠.٠٥≤  α( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .٢
 .نحو ممارسة كرة القدم تعزى لمتغير الممارسة

ات الطالبات في اتجاھ )٠.٠٥≤  α( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .٣
 .المشاھدة نحو ممارسة كرة القدم تعزى لمتغير

  
  مجاالت الدراسة

  :تمثلت مجاالت الدراسة الحالية في اآلتي

 طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري الحكومية: المجال البشري.  
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 طولكرم/ خضوري -قسم التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية: المجال المكاني - 
  .لسطينف

 حيث ٢٠٠٧/٢٠٠٨أجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : المجال الزماني ،
  . ٢٠٠٨/المقياس على عينة الدراسة في شھر أيارتطبيق تم 
  

  الدراسة إجراءات

  :تتمثل إجراءات الدراسة الحالية في اآلتي

  منھج الدراسة

الدراسة، وذلك لمناسبته وطبيعة  راءإلجاختار الباحثان المنھج الوصفي بالصورة المسحية 
  .الدراسة

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري في فلسطين 
، والبالغ ٢٠٠٧/٢٠٠٨المسجالت والمنتظمات في الدراسة على الفصل الثاني من العام الدراسي 

  .طالبة) ٨٤(عددھن 

  عينة الدراسة

ً من  %)٧٩( طالبة يمثلن ما نسبته) ٦٧(راسة على عينة عشوائية قوامھا أجريت الد تقريبا
يبين توزيع أفراد العينة بحسب متغيري الممارسة ) ١(والجدول . مجتمع الدراسي األصلي

  .والمشاھدة

  .)٦٧=ن(توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة  :  )١(جدول 
 %سبة النالعدد مستوى المتغير المتغير
 ٢٦.٩ ١٨ ممارسة الممارسة

  ٧٣.١  ٤٩  غير ممارسة
  %١٠٠  ٦٧  المجموع  

 ٥٩.٧ ٤٠  أشاھد المشاھدة
  ٤٠.٣  ٢٧  أشاھد أحيانا

  %١٠٠  ٦٧  المجموع  
  

  أداة الدراسة

داف ي ضوء أھ ذه ف اس  ھ دل لقي ون المع اس كن ان مقي تخدم الباحث ة وفرضياتھا أس الدراس
ة األنشطة الاالتجا ات نحو ممارس  Kenyon Attitude Toward Physical)رياضية،ھ
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Education Inventory)   م ادة صياغة وحذف  إجراءحيث ت ديالت من حيث إع بعض التع
ة  اس وطبيع وتر ومخاطرة لكي يتناسب المقي رة ت بعض الفقرات ومجال األنشطة الرياضية كخب

ة ة الحالي ن . الدراس اس م ون المقي ذا تك ة) ٣٤(وبھ ى خمس ة عل رة موزع و  فق ا ھ االت، كم مج
  ):٢(موضح في الجدول 

رات في كل  االستبانةمجاالت :  )٢(جدول  لبية وعدد الفق وأرقام كل من الفقرات االيجابية والس
  .مجال

  عدد الفقرات  الفقرات السلبية  الفقرات االيجابية  االستبانةمجاالت 
  ٦  -  ٦،٥،٤،٣،٢،١  جتماعيةالخبرة اال

  ٧  ١١،١٠،٩  ١٣،١٢،٨،٧  الصحة واللياقة
  ٦  -  ١٩،١٨،١٧،١٦،١٥،١٤  الجمال والتعبير
  ٧  ٢٣  ٢٦،٢٥،٢٤،٢٢،٢١،٢٠  )النفسي( خفض التوتر

  ٨  ٣٢ ٣٤،٣٣،٣١،٣٠،٢٩،٢٨،٢٧  التفوق الرياضي
  ٣٤  ٥  ٢٩  المجموع

  
  صدق المقياس

ً فيما وضع  صدقه  وإيجاد، كما تم استخراج لقياسهيُعد المقياس المستخدم أصالً صادقا
، ٢٠٠٥أبو طامع، (و ) ، أ٢٠٠٥أبو طامع، (، من خالل دراسة ئة الفلسطينيةوتطبيقه في البي

   .)ب
 

  ثبات المقياس

المقياس ثابت، وللتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحالية قام الباحثان بفحص معامل 
بلغت  وقد، (Alpha Chronbach)الثبات على عينة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ آلفا 

ً قيمة ال والجدول  .وھو معامل ثبات مناسب يفي بأغراض الدراسة )٠.٨٦(ثبات للمحاور جميعا
  :يبين ذلك) ٣(

  .)كرونباخ آلفا(معامالت الثبات لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية بحسب معادلة :  )٣(جدول 
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات  المجال الرقم
 ٠.٦٨ ٦ المجال االجتماعي  ١
 ٠.٥٢ ٧ اللياقة مجال الصحة و ٢
 ٠.٧٠ ٦ مجال الجمال والتعبير  ٣
 ٠.٥١ ٧ المجال النفسي  ٤
 ٠.٦٦ ٨ مجال التفوق الرياضي ٥

 ٠.٨٦ ٣٤ الكلي
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  إجراءات تطبيق المقياس

للحصول على المعلومات والبيانات وزعت أداة الدراسة على أفراد العينة ومن ثم 
  :استرجعت وفقاً لآلتي

سة سلمت األداة إلى المشرف الرياضي في قسم التربية الرياضية، بعد اختيار عينة الدرا .١
حيث قام بالتعاون مع بعض أعضاء الھيئة التدريسية بتوزيع األداة على كل طالبة من أفراد 

 .العينة

 %.٩٥.٧ أي بنسبة) ٧٠(استبانة من أصل ) ٦٧(استرجعت  .٢

 .تم عكس الفقرات السلبية قبل التحليل اإلحصائي .٣

 .ت وعولجت إحصائيابوبت البيانا .٤
  

  طرق استخراج النتائج

النتائج تم تطبيق أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة، وقد تكون سلم االستجابة  الستخراج
موافقة بشده ولھا : على فقرات المقياس من خمس استجابات بحسب تدرج ليكرت الخماسي وھي

درجة، وغير ) ٢(غير موافقة ولھا درجات، ) ٣(، مترددة ولھا )٤(درجات، موافقة ولھا ) ٥(
 . عكس درجات الفقرات السلبية تم وقد. درجة) ١(موافقة بشدة ولھا 

أبو (وعبر دراسة  نحو كرة القدم ومن أجل تفسير النتائج والتعرف على اتجاھات الطالبات
كقيمة مرجعية في تفسير ) ٣(تم اعتماد المتوسط ) ، ب٢٠٠٥أبو طامع، (و ) ، أ٢٠٠٥طامع، 

فأكثر ذات اتجاه ايجابي، والفقرات ) ٣(لنتائج، حيث اعتبرت الفقرات ذات المتوسط الحسابي ا
  .ذات اتجاه سلبي) ٣(ذات المتوسط الحسابي أقل من 

  
  تصميم الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

 (Independent Variables)المتغيرات المستقلة   *

  )، وغير ممارسةممارسة(ويان ممارسة كرة القدم ولھا مست  .١

ً أشاھد(مشاھدة كرة القدم ولھا ثالثة مستويات   .٢   )، ال أشاھد، أشاھد أحيانا

   (Dependent Variables)المتغيرات التابعة   *

على محاور المقياس والدرجة الكلية التجاھات  تتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة
  .الطالبات نحو كرة القدم
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  اإلحصائيةجات المعال

الحاسب اآللي وعولجت  إلىفرغت وأدخلت  االسبياناتبعد االنتھاء من عملية جمع 
 اإلحصائيةوباستخدام التصاميم  (Spss) اإلنسانيةللعلوم  اإلحصائيةباستخدام برنامج الرزم 

  :اآلتية

علق عن سؤال الدراسة الرئيس المت لإلجابةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .١
 .باتجاھات الطالبات نحو كرة القدم

من أجل فحص صحة  (Independent T.test) تينمستقل تينلمجموع) ت(اختبار  .٢
وصحة الفرضية الثانية المتعلقة  كرة القدم، المتعلقة بمتغير ممارسة األولى الفرضية

 . بمتغير مشاھدة كرة القدم

الثبات لمجاالت الدراسة  لبيان درجة (Alpha Chronbach)معادلة كرونباخ آلفا  .٣
  .والدرجة الكلية للمقياس

 
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

ى: أوالً  ذي ينص عل ة بالسؤال األول وال ائج المتعلق ة : النت ات قسم التربي ا اتجاھات طالب م
من أجل اإلجابة عن ھذا السؤال استخدم  الرياضية في جامعة خضوري نحو ممارسة كرة القدم؟

الستجابات أفراد عينة الدراسة  اتواالتجاھالحسابية واالنحرافات المعيارية  الباحثان المتوسطات
ائج الجداول ال من مجاالت الدراسة ونت رة ولكل مج ك، ) ٨) (٧) (٦) (٥) (٤( لكل فق ين ذل تب

   .ترتيب المجاالت حسب الدرجة الكلية لكل مجال) ٩(بينما يبين الجدول 

  المجال االجتماعي: لمجال األولا

ل ) ٤(ھذا المجال ست فقرات تتعلق بالمجال االجتماعي، والجدول تضمن  ين نتيجة تحلي يب
  . فقرات المجال االجتماعي

اعي   :)٤(جدول  رات المجال االجتم ة والترتيب لفق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .حسب استجابات أفراد عينة الدراسة

  الترتيب
الرقم في 
سط المتو  الفقرة  األستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

ع   ١  ١ اون م ة التع دم أھمي رة الق ي ك تعلمن
  .اآلخرين

ايجابي  ٠.٧٥  ٤.١٢

ى   ٤ ٢ جعني عل دم يش رة الق م بك ام القس اھتم
  .ممارستھا

ايجابي  ١.٠٥  ٤.٠١

ي   ٢ ٣ أشعر أن ممارستي لكرة القدم ال تعزلن
  .عن الناس

ايجابي  ١.٠٧  ٣.٨٨
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 )٤(م تابع جدول رق... 

  الترتيب
الرقم في 
المتوسط   الفقرة  األستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

ين   ٥ ٤ زاً ب ي ممي دم تجعلن ممارستي لكرة الق
  .الطلبة

ايجابي  ١.٢١  ٣.٥١

 سلبي  ١.٣٤  ٢.٩٩  .يشجعني األھل على ممارسة كرة القدم  ٦ ٥
رة   ٣ ٦ اة لك ة الفت ى ممارس ع إل نظرة المجتم

  .يةالقدم ايجاب
 سلبي  ١.٣٦  ٢.٥٧

ايجابي  ٠.٦٢  ٣.٥١  الدرجة الكلية للمجال

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في المجال االجتماعي كان ) ٤(يتضح من الجدول 
 المجال االجتماعيدرجة  ، وھذه القيمة تشير إلى أن)٠.٦٢(وبانحراف معياري مقداره ) ٣.٥١(

جاءت في " تعلمني كرة القدم أھمية التعاون مع اآلخرين" كما تبين أن الفقرة .  ايجابية كانت
نظرة المجتمع إلى ممارسة " كما تبين أن الفقرة ). ٤.١٢(الترتيب األول وبأعلى متوسط حسابي 

حصلت على أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط حسابي " الفتاة لكرة القدم ايجابية 
ً سلبي) ٦(، حيث كان االتجاه عليھا وعلى الفقرة )٢.٥٧(مقداره    .بعكس باقي الفقرات ا

  مجال الصحة واللياقة: المجال الثاني

ة، والجدول  ال الصحة واللياق ق بمج رات تتعل بع فق ال س ذا المج ة ) ٥(تضمن ھ ين نتيج يب
  . تحليل فقرات مجال الصحة واللياقة

دول  ابية واالنحرا:  )٥(ج طات الحس حة المتوس ال الص رات مج ب لفق ة والترتي ات المعياري ف
  .واللياقة حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

  الترتيب
الرقم في 
المتوسط   الفقرة  األستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

 ايجابي  ٠.٦٥  ٤.٣٠  .ممارسة كرة القدم تنمي لياقتي البدنية  ٨  ١
 ايجابي  ٠.٨٨  ٤.٢٢  .ي الصحةممارستي لكرة القدم تكسبن  ٧ ٢
و   ١٣ ٣ دم ھ رة الق تي ك ن ممارس دف م الھ

  .اكتساب التوافق العضلي العصبي
 ايجابي  ٠.٨٢  ٤.١٨

وام   ١٢ ٤ ى الق افظ عل دم تح رة الق ة ك ممارس
  .الجيد

 ايجابي  ٠.٩٣  ٤.٠١

رة   ١٠ ٥ ر ك رى غي ة أخ ة لعب ل ممارس أفض
  .القدم الكتساب الصحة

 ايجابي  ١.٢١  ٣.٨٤



 ٢٩٥٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبھجت أبو طامع، وبسام حمدان 

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(ول رقم تابع جد

  الترتيب
الرقم في 
المتوسط   الفقرة  األستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

دم  ١١ ٦ رة الق ر ك رى غي ة أخ ل لعب أفض
 .للمحافظة على لياقتي البدنية

 ايجابي  ١.١٦ ٣.٨٤

ى  ٩ ٧ ع إل دم يرج رة الق تي لك دم ممارس ع
 .ضعف لياقتي البدنية

 سلبي  ١.٣٠ ٢.٩٦

 ايجابي  ٠.٤٦ ٣.٩١ الدرجة الكلية للمجال

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في مجال الصحة واللياقة كان ) ٥(يتضح من الجدول 
مجال الصحة درجة  وھذه القيمة تشير إلى أن ،)٠.٤٦(وبانحراف معياري مقداره ) ٣.٩١(

جاءت في " ممارسة كرة القدم تنمي لياقتي البدنية " تبين أن الفقرة كما . ايجابية كانت واللياقة
عدم ممارستي لكرة القدم " كما تبين أن الفقرة ). ٤.٣٣(الترتيب األول وبأعلى متوسط حسابي 

حصلت على أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط " يرجع إلى ضعف لياقتي البدنية 
  .تجاه عليھا سلبي بعكس باقي فقرات المجالحيث كان اال). ٢.٩٦(حسابي مقداره 

  مجال الجمال والتعبير: المجال الثالث

ر، والجدول  ال والتعبي ق بمجال الجم رات تتعل ذا المجال ست فق ين نتيجة ) ٦(تضمن ھ يب
  . تحليل فقرات مجال الجمال والتعبير

دول  رات:  )٦(ج ب لفق ة والترتي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ال  المتوس ال الجم مج
  .والتعبير حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 الترتيب
الرقم في 
  األستبانة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

ة  ١٤  ١ ا قيم دم يعطيھ رة الق ارات ك ال مھ جم
 .عالية

ايجابي  ٠.٨٦ ٤.٣٤

ار األساس  ١٦ ٢ مدى الدقة في األداء ھو المعي
 .ھارات كرة القدمفي تعلم م

ايجابي  ٠.٨٢ ٤.٢٧

رة  ١٩ ٣ أتابع وأشاھد مباريات المحترفين في ك
 .القدم

ايجابي  ١.٢٢ ٤.١٣

ال  ١٥ ٤ ار جم دم أظھ رة الق ة ك يح ممارس تت
 .المھارات الفردية

ايجابي  ١.٠١ ٤.٠٩

ة  ١٨ ٥ ارات لعب اھدة مھ ة ومش تمتع بممارس اس
 .كرة القدم

ايجابي  ١.١٣ ٤.٠٦

ر أعطي ١٧ ٦ ة الكثي دم الجميل رة الق ارات ك مھ
 .من االھتمام

ايجابي  ٠.٩٧ ٣.٩٣

ايجابي  ٠.١٥ ٤.١٤ الدرجة الكلية للمجال

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *



  ......"اتجاھات طالبات قسم التربية الرياضة في " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٦٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في مجال الجمال والتعبير كان ) ٦(يتضح من الجدول 
مجال الجمال درجة  ه القيمة تشير إلى أن، وھذ)٠.١٥(وبانحراف معياري مقداره ) ٤.١٤(

جاءت " جمال مھارات كرة القدم يعطيھا قيمة عالية"، كما تبين أن الفقرة ايجابيةكانت  والتعبير
أعطي مھارات كرة "كما تبين أن الفقرة ). ٤.٣٤(في الترتيب األول وبأعلى متوسط حسابي 

نى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط حصلت على أد" القدم الجميلة الكثير من االھتمام
  ).٣.٩٣(حسابي مقداره 

  المجال النفسي: المجال الرابع

يبين نتيجة تحليل ) ٧(تضمن ھذا المجال سبع فقرات تتعلق بالمجال النفسي، والجدول 
  . المجال النفسيفقرات 

ال النفسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات المج:  )٧(جدول 
  .حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 الترتيب
الرقم في 
المتوسط   الفقرة  األستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

ممارسة كرة القدم تحتاج إلى قوة وعزيمة   ٢٥  ١
  .عالية

ايجابي  ٠.٧٣  ٤.٥٢

ممارسة كرة القدم تنمي الشجاعة   ٢٢ ٢
  .والمثابرة

بيايجا  ٠.٦٧  ٤.٣٧

ممارستي لكرة القدم تعطيني ثقة عالية   ٢٠ ٣
  .بالنفس

ايجابي  ٠.٨٢  ٤.٠٧

ممارسة كرة القدم تساعد على ضبط   ٢٦ ٤
  .االنفعاالت والحد منھا

ايجابي  ١.٠٧  ٣.٩٤

أشعر بسعادة كبيرة عند ممارستي لكرة   ٢١ ٥
  .القدم

ايجابي  ٠.٩٨  ٣.٩١

أستطيع ممارسة ھذه اللعبة الخطرة   ٢٤ ٦
  .ةوالصعب

ايجابي  ١.٢٦  ٣.٥٢

 سلبي  ١.١٩  ٢.٣٧  .عند ممارستي لكرة القدم أشعر بالملل  ٢٣ ٧
ايجابي  ٠.٧١  ٣.٨٢  الدرجة الكلية للمجال

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

) ٣.٨٢(كان  أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في المجال النفسي) ٧(يتضح من الجدول 
كانت المجال النفسي درجة  ، وھذه القيمة تشير إلى أن)٠.٧١(وبانحراف معياري مقداره 

جاءت في " ممارسة كرة القدم تحتاج إلى قوة وعزيمة عالية " كما تبين أن الفقرة . ايجابية
عند ممارستي لكرة القدم "كما تبين أن الفقرة ). ٤.٥٢(الترتيب األول وبأعلى متوسط حسابي 



 ٢٩٦١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبھجت أبو طامع، وبسام حمدان 

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٣.٣٧(سابي بين الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره حصلت على أدنى متوسط ح" أشعر بالملل 
ً حيث كان االتجاه عليھا سلبي   .بعكس باقي الفقرات ا

  مجال التفوق الرياضي: المجال الخامس

يبين نتيجة ) ٨(مجال التفوق الرياضي، والجدول بِ تضمن ھذا المجال ثمان فقرات تتعلق 
  . تحليل فقرات مجال التفوق الرياضي

دول  وق الم:  )٨(ج ال التف رات مج ب لفق ة والترتي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس توس
  .الرياضي حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

  الترتيب
الرقم في 
المتوسط   الفقرة  األستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

النجاح والفوز في كرة القدم يُبنى على   ٣١  ١
  .أساس بذل الجھد

ايجابي  ٠.٦٨  ٤.٤٥

يحتاج التفوق في كرة القدم إلى تدريب   ٢٩ ٢
  .منظم ولفترات طويلة

ايجابي  ٠.٨٩  ٤.٣٩

إتقان مھارات كرة القدم وسيلة للوصول   ٢٧ ٣
  .إلى المستوى العالي

ايجابي  ٠.٨٣  ٤.٢٨

تساعد تدريبات كرة القدم اليومية في   ٣٠ ٤
إمكانية االشتراك في المنافسات 

  .الجامعية

ايجابي  ٠.٩٥  ٤.٢٨

أمارس كرة القدم من أجل الوصول إلى   ٣٤ ٥
  .مستوى فني عالي

ايجابي  ١.٠٦  ٣.٩٧

عندي استعداد لتحمل تدريبات كرة القدم   ٢٨ ٦
  .بھدف االنضمام إلى فريق الكلية

ايجابي  ١.٢٠  ٣.٧٥

االھتمام بالفوز ليس الھدف النھائي من   ٣٣ ٧
  .ممارستي لكرة القدم

ايجابي  ١.٢٠  ٣.٤٨

 يمباريات كرة القدم ذات الطابع التنافس  ٣٢ ٨
  .العالي غير محببة لي

 سلبي  ١.٣٢  ٢.٩٩

 ايجابي  ٠.٥٢  ٣.٩٥  الدرجة الكلية للمجال

 .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

المتوسط الحسابي للدرجة الكلية على مجال التفوق الرياضي  أن) ٨(يتضح من الجدول 
مجال التفوق درجة  ، وھذه القيمة تشير إلى أن)٠.٥٢(قداره وبانحراف معياري م) ٣.٩٥(كان 

القدم يُبنى على أساس بذل  النجاح والفوز في كرة"كما تبين أن الفقرة . ايجابيةكانت  الرياضي
مباريات " كما تبين أن الفقرة). ٤.٤٥(جاءت في الترتيب األول وبأعلى متوسط حسابي " الجھد



  ......"اتجاھات طالبات قسم التربية الرياضة في " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

حصلت على أدنى متوسط حسابي بين " العالي غير محببة لي يكرة القدم ذات الطابع التنافس
  .، حيث كان االتجاه عليھا سلبي بعكس باقي الفقرات)٢.٩٩(الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره 

  راسة حسب الدرجة الكلية لكل مجالرتيب مجاالت الدت

ت استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية للفقرات على الدرجات الكلية لترتيب مجاال
  ).٩(الدراسة كما ھو موضح في الجدول 

حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمجاالت الدراسة:  )٩(جدول 
  .استجابات أفراد عينة الدراسة

ترتيب 
  المجال

الرقم في 
  األستبانة

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االتجاه

  ايجابي  ٠.١٥  ٤.١٤  يرمجال الجمال والتعب  ٣  األول
  ايجابي  ٠.٥٢  ٣.٩٥  مجال التفوق الرياضي ٥  الثاني
  ايجابي  ٠.٤٦  ٣.٩١  مجال الصحة واللياقة   ٢  الثالث
  ايجابي  ٠.٧١  ٣.٨٢  المجال النفسي   ٤  الرابع
  ايجابي  ٠.٦٢  ٣.٥١  المجال االجتماعي   ١  الخامس

  ايجابي  ٠.٥٤  ٣.٨٧  الدرجة الكلية

  .درجات) ٥( أقصى درجة لالستجابة  *

أن المتوسط الحسابي التجاھات طالبات قسم التربية الرياضية في ) ٩(يتضح من الجدول 
أن درجة اتجاھات وھذه القيمة تشير إلى ) ٣.٨٧(جامعة خضوري نحو ممارسة كرة القدم كان 
على الدرجة الكلية وعلى جميع المجاالت، حيث  الطالبات نحو ممارسة كرة القدم كانت ايجابية

، وفي الترتيب الثاني )٤.١٤(مجال الجمال والتعبير بمتوسط حسابي بلغ  األولجاء في الترتيب 
، وفي المرتبة الثالثة مجال الصحة واللياقة )٣.٩٥(مجال التفوق الرياضي بمتوسط حسابي بلغ 

، )٣.٨٢(، وفي الترتيب الرابع المجال النفسي بمتوسط حسابي )٣.٩١(بمتوسط حسابي بلغ 
ويرى ). ٣.٥١(بمتوسط حسابي بلغ  واألخيرلمجال االجتماعي في الترتيب الخامس وجاء ا

وائد وقيم تدريبات كرة القدم، واقتناع فتزايد الوعي وانتشار االعتقاد ب إلىعائد  الباحثان أن ذلك
الفتاه والطالبة الفلسطينية بالمنحى الجديد لممارسة كرة القدم ومكانتھا كوسط تربوي يتميز 

 إعداداً عداد الفرد إتحسين و إلىل تعليمية وتربوية وصحية واجتماعية ونفسية تسعى بحصائ
ً كمواطن ينفع نفسه ووطنه تخصص التربية  ةالفتاه الفلسطينية بشكل عام وطالب وإدراك. شموليا

الناتج عن ثقافة العولمة والبيئة  الرياضية بشكل خاص لدورھا في متطلبات التنمية الشاملة
التربية الرياضية  إلىالتغير الدرامي في نظرة المجتمع وأولياء األمور  إلىوكذلك ، المحيطة

وھذا ما توصلت إليه دراسة أبو  بشكل عام وممارسة الفتاه للرياضة بشكل خاص،
الموقف  معائلية، أالظروف الكانت أ أن األسباب المتعلقة باألسرة سواءً من ) ب،٢٠٠٧(طامع

ً لعزوف طالبات السلبي من قبل الوالدين وا ألشقاء وتعقيدات الروابط األسرية لم تكن أسبابا
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كما أن التخلص من . جامعة خضوري عن االشتراك في األنشطة الرياضية داخل حرم الكلية
طامع  أبوو ) ج،٢٠٠٧(المدركات الخاطئة حول التربية الرياضية، كما أشار أبو طامع 

اه الفلسطينية نحو التربية الرياضية كمھنة خلق اتجاھات ايجابية عند الفت )٤٥٤، ص٢٠٠٦(
من حيث ) ، أ٢٠٠٥أبو طامع،(وجاءت ھذه النتيجة متفقة مع دراسة كل من . ونظام تربوي

وجود اتجاھات ايجابية عند طالب وطالبات قسم التربية الرياضية نحو ممارسة السباحة، ومع 
د طلبة جامعة خضوري نحو من حيث وجود اتجاھات ايجابية عن) ، ب٢٠٠٥(دراسة أبو طامع

من حيث وجود اتجاھات ) ١٩٩٨(ممارسة األنشطة الرياضية، ومع دراسة القدومي وخنفر 
الرياضية داخل الحرم  باألنشطةايجابية عند طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو االشتراك 

من حيث وجود ) ٣٩٦،ص١٩٩٩(مع دراسة عبد الحق وخضر  أيضاالجامعي، واتفقت 
  .في مدينة نابلس نحو ممارسة رياضة الجمباز األساسيةيجابية عند طلبة المدارس اتجاھات ا

في اتجاھات الطالبات نحو  األولوفيما يتعلق في مجيء مجال الجمال والتعبير في الترتيب 
، يرى الباحثان أن ذلك عائد إلى أن المھارة في أداء حركات ومھارات كرة القدم، كرة القدم

ً يعمل على إشباع .....والتصويب، والدقة والتمرير، رة،كالسيطرة والمحاو الخ يجعل منھا فنا
من ) ، ب٢٠٠٥(وقد اتفقت ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو طامع . التذوق الفني عند األفراد

حيث حصول مجال الجمال والتعبير على الترتيب األول في اتجاھات طالب وطالبات جامعة 
      .الرياضية خضوري نحو ممارسة األنشطة

  النتائج المتعلقة بالفرضيات: ثانياً 

 في) ٠.٠٥≤  α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى
لفحص صحة ھذه الفرضية  .اتجاھات الطالبات نحو ممارسة كرة القدم تعزى لمتغير الممارسة

يوضح ) ١٠(، والجدول )Independent t-test(للعينات المستقلة  )ت(استخدم الباحثان اختبار
  :ذلك

روق في متوسطات )t-test( )ت(نتائج اختبار : )١٠(جدول  ة الف ات نحو  لدالل اتجاھات الطالب
  .ممارسة كرة القدم  تبعاً لمتغير الممارسة

المتوسط   العدد  الممارسة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة 
  )ت(

  مستوى
  ةالدالل

ال  المج
  االجتماعي 

  *٠.٠٠  ٥.٠٢  ٦٥  ٠.٦٧  ٤.١٢  ١٨  ممارسة
  ٠.٥٨  ٣.٢٨  ٤٩  غير ممارسة

مجال الصحة 
  واللياقة 

  ٠.٢٨  ١.٠٨  ٦٥  ٠.٤٨  ٤.٠١  ١٨  ممارسة
  ٠.٥٠  ٣.٨٦  ٤٩  غير ممارسة

ال  مجال الجم
  والتعبير 

 *٠.٠٠٦  ٢.٨٣  ٦٥  ٠.٦٢  ٤.٤٨  ١٨  ممارسة
  ٠.٥٩  ٤.٠١  ٤٩  غير ممارسة
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العدد  الممارسة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة 
  )ت(

  مستوى
  الداللة

ال  المج
  النفسي 

 *٠.٠١٨  ٢.٤٣  ٦٥  ٠.٣٧  ٤.٠٤  ١٨  ممارسة
  ٠.٤٨  ٣.٧٤  ٤٩  غير ممارسة

وق  ال التف مج
  الرياضي

 *٠.٠٠١  ٣.٦٥  ٦٥  ٠.٤٦  ٤.٣٢  ١٨  ممارسة
  ٠.٥٢  ٣.٨١  ٤٩  ر ممارسةغي

  *٠.٠٠  ٤.١٩  ٦٥  ٠.٣٧  ٤.١٩  ١٨  ممارسة  الكلي
  ٠.٣٩  ٣.٧٤  ٤٩  غير ممارسة

  ).α  0.05 ≥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ١٠(النتائج الواردة في الجدول  تشير
 لمتغير طالبات نحو ممارسة كرة القدم تعزىال اتجاھات في متوسطات) α 0.05 ≥( الداللة

 مستوى باستثناء مجال الصحة واللياقة فقد كان، ، في جميع المجاالت والدرجة الكليةلممارسةا
الفرضية األولى المتعلقة بمتغير  وتشير ھذه النتيجة إلى رفض، )٠.٠٥(عليھا أكبر من  الداللة

ويعزو الباحثان ھذه النتيجة  .االتمجت في كل الوقد كانت الفروق لصالح الممارسا .الممارسة
االيجابية التي تمنحھا ممارسة كرة القدم للفتاه من الناحية الفسيولوجية الصحية، حيث  اآلثار إلى

تكسبھا مقاومة ضد األمراض عبر تطوير الوظائف الحيوية ألجھزة الجسم كالقلب والرئتين، 
عمل على خفض مستوى القلق والتوتر، وتكسبھا ومن الناحية السيكولوجية النفسية، حيث ت

 إلىالراحة والسعادة، وكونھا أيضاً وسيلة يمكن االستفادة منھا في أوقات الفراغ أو الوصول 
  .المستويات العليا التي تمكنھا من بناء عالقات اجتماعية مميزة

 من حيث وجود فروق في) ،ب٢٠٠٥( اتفقت ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو طامع
 اتجاھات طلبة كلية فلسطين التقنية نحو ممارسة النشاط الرياضي تُعزى لمتغير الممارسة،

الخبرة السابقة في الممارسة  أنمن حيث  (Carlson, 1994) كارلسونواتفقت مع نتيجة دراسة 
            .اتجاھات طلبة المرحلة الثانوية نحو التربية الرياضيةالرياضية مھمة في تحديد 

في ) α 0.05 ≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ية الثانيةالفرض
 تعزى نحو ممارسة كرة القدم اتجاھات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري

للعينات المستقلة  )ت(اختبار انھذه الفرضية استخدم الباحث صحة لفحص .لمشاھدةا لمتغير
)Independent t-test( ،الجدول  نتائجو)ذلك توضح )١١:  
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طالبات نحو الاتجاھات  لداللة الفروق في متوسطات )t-test( )ت( نتائج اختبار: )١١(جدول 
  .لمشاھدةا تبعاً لمتغير ممارسة كرة القدم

المتوسط   العدد  البرنامج  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة 
  )ت(

  مستوى
  الداللة

المجال 
  تماعياالج

٠.٠٠  ٣.٢٤  ٦٥  ٠.٦٥  ٣.٧٢  ٤٠  شاھدةم
  ٠.٦٧  ٣.١٩  ٢٧  أشاھد أحياناً  *٢

مجال الصحة 
  واللياقة

  ٠.٣٥  ٠.٩٤  ٦٥  ٠.٤٦  ٣.٩٥  ٤٠  مشاھدة
  ٠.٥٤  ٣.٨٣  ٢٧  أحياناً شاھدأ

مجال الجمال 
  والتعبير

٠.٠٠  ٤.٦٦  ٦٥  ٠.٤٤  ٣.٣٩  ٤٠  مشاھدة
  ٠.٦٨  ٣.٧٥  ٢٧  أحياناً شاھدأ  *

  ٠.٠٩  ٢.٦٩  ٦٥  ٠.٤٣  ٣.٩٤  ٤٠  مشاھدة  لنفسيالمجال ا
  ٠.٤٨  ٣.٦٤  ٢٧  أحياناً شاھدأ

مجال التفوق 
  الرياضي

  ٠.١٧  ١.٣٩  ٦٥  ٠.٥٨  ٤.٠٢  ٤٠  مشاھدة
  ٠.٥١  ٣.٨٣  ٢٧  أحياناً شاھدأ

٠.٠١  ٣.٤٠  ٦٥  ٠.٣٧  ٤.٠٠  ٤٠  مشاھدة  الكلي
  ٠.٤٣  ٣.٦٦  ٢٧  أحياناً شاھدأ  *

  ).α  0.05 ≥(الداللة دالة إحصائيا عند مستوى   *

أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )١١(تشير النتائج الواردة في الجدول 
طالبات نحو ممارسة كرة القدم تعزى لمتغير الاتجاھات  في متوسطات) α 0.05 ≥( الداللة

باستثناء  تعلى الدرجة الكلية وفي المجاال )٠.٠٥(من  قلأ الداللة مستوى ت قيم، فكانالمشاھدة
وتشير  ،)٠.٠٥(فكان مستوى الداللة عليھا أكبر من  ,والتفوق الرياضي مجال الصحة واللياقة

وقد كانت الفروق لصالح  .المتعلقة بمتغير المشاھدة الثانيةالفرضية  رفض صحة إلىھذه النتيجة 
ت والمحطات وانتشار الفضائيا اإلعالميةالثورة  إلىذلك عائد  أن ويرى الباحثان. المشاھدات

، فالدور الذي تقوم به وسائل واألجنبية منھا المعمورة العربية أرجاءالرياضية المنتشرة في 
من حيث اتساعه ومن حيث مدته ومن حيث جمھوره، فوسائل  األھميةالرياضي شديد  اإلعالم
، األفرادواتجاھات وسلوك  أفكارفي الحياة االجتماعية وتؤثر على  اً تلعب دور المختلفة اإلعالم

 إلى حياة الفرد في االنتقال من المتابعة والمشاھدة السلبية أسلوبتأثير كبير في تشكيل  أيضاولھا 
واتفقت ھذه النتيجة مع  .)االيجابية(الفعلية الرياضية نحو الممارسة الرياضية  واألنشطة األلعاب

إلعالم الرياضي في والتي توصلت إلى أھمية دور ا (Carlson, 1994) كارلسوننتيجة دراسة 
 .تحديد اتجاھات طلبة المرحلة الثانوية نحو التربية الرياضية
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  االستنتاجات

  :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحثان اآلتي

و  .١ ة خضوري نح ي جامع ية ف ة الرياض م التربي ات قس دى طالب ة ل ات ايجابي ود اتجاھ وج
 .جة الكليةممارسة كرة القدم على جميع المجاالت والدر

ر الممارسة ولصالح  .٢ اً لمتغي دم تبع وجود فروق في اتجاھات الطالبات نحو ممارسة كرة الق
 .الممارسات

ر المشاھدة ولصالح  .٣ اً لمتغي دم تبع رة الق وجود فروق في اتجاھات الطالبات نحو ممارسة ك
  .المشاھدات

  
    التوصيات

  :ت اآلتيةفي ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحثان بالتوصيا

الطالبات نحو ممارسة كرة القدم في تحفيزھن على تطوير أدائھن  اتتعزيز واستثمار اتجاھ .١
عن طريق التدعيم االيجابي المتمثل بتوفير اإلمكانات وتلبية الحاجات وإشباع أكبر قدر من 

 . الميول والرغبات

القدم، من خالل نشر الوعي الرياضي المجتمعي بھدف تدعيم مفھوم ممارسة الفتاه لكرة  .٢
 .تفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة

العمل على رفع وتنمية مستوى اللياقة البدنية لدى الطالبات بھدف تحسين المستوى المھاري  .٣
 .في كرة القدم، مما يؤدي بدوره إلى الشعور بالمتعة والسرور أثناء الممارسة

م وتشكيل الفرق الرياضية للطالبات، االھتمام بمنافسات المستويات العليا في كرة القدزيادة  .٤
 .والمشاركة في المنافسات الرياضية المختلفة

 .إدراج مساق كرة القدم للطالبات ضمن خطة ومنھاج تخصص التربية الرياضية .٥
  

  العربية واألجنبية المراجع

 امع و ط د ،أب ة). "أ .٢٠٠٧. (بھجت احم ة كلي دى طلب اط الرياضي ل ة النش ع ممارس  دواف
ي ف وري ف طينخض ة ". لس ام التربي ات وأقس ة كلي ي األول لجمعي ؤتمر العلم ائع الم وق
 . ١٩٨-١٧٩ .الجامعة األردنية. كلية التربية الرياضية. ٢م. الرياضية العربية

 د ،أبو طامع ة خضوري في فلسطين عن ). "ب. ٢٠٠٧. (بھجت احم ات كلي عزوف طالب
ة األنشطةاالشتراك في  ائ". الرياضية داخل حرم الكلي ة وق ؤتمر العلمي األول لجمعي ع الم
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