مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٦)٢٤

محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة
الثانوية في محافظة طولكرم
Determinants of Physical Activity Among Male And Female
Secondary Schools Team Games In Tulkarem District
ثابت شتيوي
Thabet Ishtewei
قسم التربية الرياضية ،جامعة فلسطين التقنية ،طولكرم ،فلسطين
بريد الكترونيthabettpu@yahoo.com :
تاريخ القبول(٢٠١٠/٤/٢٦) :
ملخص
ھدفت الدراسة التعرف إلى واقع محددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي والعب ات
فرق األلع اب الجماعي ة للمرحل ة الثانوي ة فـ ـي محافظ ة ط ولكرم ،إض افة إل ى تحدي د الف روق ف ي
محددات ممارسة النشاط الرياضي تبعا لمتغيرات الجنس ،ونوع اللعب ة ،ومك ان الس كن .ولتحقي ق
ذلك أجريت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (١٨٤العب ا والعب ة لف رق الع اب ك رة الط ائرة ،وك رة
الس لة ،وك رة الي د ف ي الم دارس الثانوي ة ف ي محافظ ة ط ولكرم .وطب ق عليھ ا اس تبانة مح ددات
ممارس ة النش اط الرياض ي المكون ة م ن ) (١٢فق رة وموزع ة بالتس اوي بواق ع ) (٤فق رات عل ى
ثالثة مجاالت ھ ي) :المح ددات االجتماعي ة ،والمح ددات النفس ية ،والمح ددات البيئي ة( .أظھ رت
نتائج الدراس ة أن واق ع مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي والعب ات ف رق األلع اب
الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم كانت كبيرة ،فقد وصلت النسبة المئوية لالستجابة
عل ى الدرج ة الكلي ة إل ى ) ،(%٧٨.٤وفيم ا يتعل ق بترتي ب المح ددات كان ت المح ددات النفس ية
بالمرتب ة األول ى ) ،(%٨٨يليھ ا المح ددات االجتماعي ة ) ،(%٨١وأخي را المح ددات البيئي ة
) .(%٦٦.٤كما أظھ رت النت ائج ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة
النشاط الرياضي تعزى لمتغيرات الجنس ،ون وع اللعب ة ،ومك ان الس كن .وعلي ه يوص ي الباح ث،
بنش ر ال وعي الرياض ي ل دى جمھ ور الطلب ة م ن خ الل الن دوات وتفعي ل دور اإلع الم الرياض ي
الفلس طيني لتش جيع الطلب ة عل ى ممارس ة النش اط الرياض ي ،وض رورة اھتم ام قس م النش اطات
الطالبي ة ف ي وزارة التربي ة والتعل يم الع الي الفلس طيني  ،بتش جيع الطلب ة )ذك ور وإن اث( عل ى
ممارس ة النش اط الرياض ي ب اختالف أنواع ه ،م ن أج ل االرتق اء بالمس توى الرياض ي الفلس طيني
دوليا ً وضرورة إجراء دراسات مشابھة تشمل المرحلة المدرسية األساسية والجامعية.
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Abstract
This study aimed at identifying the determinants of “physical
activity” among male and female students of secondary schools’ teams in
Tulkarem district. Moreover, the study aimed at determining the effect of
gender, game and living place on the determinants of the physical
activity. For the sake of achieving the aims of the study, a sample of
(184) students of the secondary schools’ teams from both genders was
chosen (volleyball, basketball, and handball players). The tool of the
study was a questionnaire which consisted of 12 items and used for
measuring determinants of physical activity. The results of the study
indicated that players possessed a high level of determinants of physical
activity as the percentage of response for total score was (78.4%), where
the highest rank order was for psychological determinants (88%), then
came social determinants in the second position while the lowest one was
for environmental determinants (66.4%). In addition, the results indicated
that there were no significant differences in the determinants of physical
activity among male and female secondary schools’ team games in
Tulkarem district due to gender, game and living place variables.
مقدمة الدراسة وأھميتھا
يعد النشاط الرياضي في صورته الحقيقية ،وبألوانه المتعددة ،ميدانا ھاما من ميادين التربية
الحديثة وعنصرا قويا في إعداد المواطنة الصالحة إذ يزوده بخبرات ومھارات متعددة تمكنه من
التكيف مع مجتمعه وتجعله قادرا على أن يشكل فلسفه خاصة به تساعده على مسايرة العصر
وتطوره ونموه.
إن ممارسة النشاط الرياضي يعد ضرورة من ضروريات الحياة ،كما يعتبر ضرورة ملحة
لجميع المراحل العمرية ،السيما خالل المرحلة الدراسية ،الن الجسم ينمو فيحتاج إلى نشاط بدني
يساعده على نمو العضالت والعظام والقلب والرئتين بالشكل الطبيعي ،ويذكر )أمين الخولي
 (٢٠٠٢أن األنشطة ألبدنيه والرياضية الممارسة بشتى أنواعھا تعزز نمو األطفال والشباب من
جميع النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والترويحية والصحية.
لقد اجمع معظم الفالسفة في التربية الحديثة على أن النشاط الرياضي الممارس بشكل
منتظم له اثر مميز في االرتقاء بخبرة الفرد الشخصية وتميزھا في تحسين المستوى البدني
والصحي والنفسي واالجتماعي ،ويشير ) (Sallis, J.F. & Russell, 2001إلى أن ممارسة
النشاط الرياضي يساھم بدور فعال في توسيع قاعدة التكيف االجتماعي بين الممارسين للنشاط،
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ويؤكد على ذلك )محمد حسن عالوي  (١٩٩٧في إشارته الى أن النشاط الرياضي الذي يشترك
فيه أكثر من اثنين ينطوي على قيمة اجتماعية تھدف إلى إشباع حاجات اجتماعية معينة بما يسھم
في تكوين عالقات اجتماعية ويسمح بالتعرف الى أفراد جدد.
وتعد المدرسة جھازا تربويا اجتماعيا ،وإن النشاط الرياضي الخارجي يساعد على تنمية
الروح التنافسية ،وتصبح وسيلة للتحكم االجتماعي وتعد الطلبة للحياة المستقبلية والرياضات
المختلفة ،إذ تعتبر نفسھا مؤسسات للتدرج من المدارس للجامعات )خير الدين عويس ،عصام
الھاللي.(١٩٩٧ ،
وتمثل المدرسة القاعدة األساسية لممارسة النشاط الرياضي ،ويشير )محمد حسن عالوي،
 (١٩٩٧الى إن المرحلة المدرسية ھي طريق يستطيع الفرد من خاللھا الوصول إلى أعلى
المستويات الرياضية في معظم األنشطة الرياضية الناتج عن تحديد التخصص في األلعاب
المختلفة مثل كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والعاب المضرب والعاب القوى  ...الخ كما تعد
ھذه المرحلة ،المرحلة األولى إلعداد المنتخات الجامعية والوطنية للنشاط الرياضي التخصصي.
إن الرياضة المدرسية التنافسية في المجتمعات المتطورة تعد األساس لصقل المواھب
الرياضية وتنميتھا ويتم االعتماد واالرتكاز عليھا من اجل انتقاء الرياضيين الموھوبين الذين يتم
االرتكاز عليھم في المستقبل ،ولكن الوصول إلى ھذه المرحلة يتطلب توفير مجموعة من
المحددات تتمثل في مجموعة من العوامل االجتماعية الممثلة بالدعم المساند من العائلة،
األصدقاء ،والمدرسة وغيرھا ،باعتبار أن الدعم االجتماعي ھو عامل مھم لممارسة األنشطة
الرياضية للذكور واإلناث معا )مبارك آدم  (٢٠٠٧ويعد المحدد النفسي )السيكولوجي( من
المحددات المھمة لممارسة النشاط الرياضي ممثلة بإدراك الفرد لكفاءته البدنية ومفھوم الذات
وان االستمتاع بالنشاط الرياضي خيار حاسم ألساليب األنشطة الرياضية مما ينتج عنھا مستوى
مرتفع من المشاركة في األنشطة الرياضية المتعددة ،ويشير ) Hild brand &Johunson,
 (2001لدراسة أجراھا عن محددات التحاق طلبة الكليات بممارسة النشاط الرياضي ،توصل
خاللھا إلى أن االستمتاع ھو السبب األول لممارسة النشاط الرياضي بنسبة .%٨١
إن المحددات البيئية تتضمن العديد من العوامل الداعمة للنشاط الرياضي ومنھا التسھيالت،
واإلمكانات ،واألدوات ،والمالعب ،والصاالت ،ووسائل النقل ،وعوامل األمان والسالمة،
والمناخ وغيرھا من المحددات الواجب توافرھا داخل المؤسسة التعليمية ،ويذكر )مبارك
آدم (٢٠٠٧،إننا نستطيع التنبؤ بنشاط الفرد من خالل وفرة األجھزة واألدوات سواء في المنزل،
أم المدرسة ،أم البيئة المحيطة وكذلك خلو البيئة من العوامل المھددة لالمان ،وتوافر المنشآت
الخاصة بالممارسين لألنشطة الرياضية جوار إقامتھم وسھولة ارتيادھم للمنشآت الرياضية.
وتكمن أھمية الدراسة في إبراز العوامل االيجابية أو السلبية لممارسة النشاط الرياضي
المؤثرة على الفرق الرياضية المدرسية المشاركة في األلعاب الجماعية في محافظة طولكرم من
كال الجنسين ،وذلك لتجنب السلبيات التي قد تحد من مستوى أداء الفرق وبالتالي تؤثر على
المستوى ألفرقي بشكل سلبي ،وتعزيز المحددات االيجابية منھا بھدف رفع مستوى األلعاب
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الجماعية مما يجعل الرياضة المدرسية تستند على أساس صحيح وقاعدة جيدة لالنتقاء الرياضي
مستقبالً لتميثل فلسطين في المحافل الدولية والمشاركة ليس بھدف المشاركة وانما المنافسة
والحصول على مراكز متقدمة.
مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
بالرغم من أھمية دراسة محددات ممارسة النشاط الرياضي ،إال أن الدراسات التي اھتمت
بھذا الموضوع تكاد تكون محدودة في الوطن العربي بشكل عام وفلسطين بشكل خاص ،لذلك
ظھرت مشكلة الدراسة لدى الباحث باعتبارھا محاولة منه للتعرف إلى محددات ممارسة النشاط
الرياضي لدى العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم،
آمال أن تساھم نتائج ھذه الدراسة في مساعدة القائمين والمھتمين بالنشاط الرياضي بدعم وتوفير
العوامل الداعمة للنشاط الرياضي لتطوير الرياضة الفلسطينية ،وبالتحديد يمكن إيجاز مشكلة
الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .١ما واقع مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي والعب ات ف رق األلع اب الجماعي ة
للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم ؟
 .٢ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس ؟
 .٣ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير نوع اللعبة ؟
 .٤ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير مكان السكن؟
أھداف الدراســـة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:


التعرف إلى واق ع مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي والعب ات ف رق األلع اب
الجماعية للمرحلة الثانوية فــي محافظة طولكرم.



التع رف إل ى الف روق ف ي مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي والعب ات ف رق
األلع اب الجماعي ة للمرحل ة الثانوي ة فـ ـي محافظ ة ط ولكرم تبع ا لمتغي رات الج نس ،ون وع
اللعبة ،ومكان السكن.

مجاالت الدراســــة


المجال المكاني :مديرية التربية والتعليم  -محافظة طولكرم.
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المجال البشري :طلبة المرحلة الثانوية المشاركين في األلعاب الجماعية.



المجال الزماني :تم تطبيق الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي ٢٠٠٩-٢٠٠٨م م ا ب ين
.٢٠٠٨/١٢/٣٠-٢٠٠٨/١١/١٠

الدراسات السابقة
من خالل اطالع الباحث على األدب المشابه ف ي العدي د م ن المراج ع وال دوريات تمك ن م ن
الوق وف عل ى بع ض الدراس ات ذات الص لة بموض وع البح ث فمنھ ا الدراس ات العربي ة ومنھ ا
الدراسات األجنبية ،وسيقوم الباحث باستعراضھا وفقا ً للتوقيت الزمني إلجرائھا ،ثم يقوم ب التعليق
عليھا موضحا ً االستفادة منھا:
دراسة ) (Tsu Yin, 2000وعنوانھا "محددات ممارسة النش اط الب دني ل دى الم راھقين
في تايوان".
ھدفت التعرف إلى محددات ممارسة النشاط الب دني ل دى الم راھقين ف ي )ت ايوان( ،ولتحقي ق
ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (٩٦٩طالب ا ً م ن طلب ة الص ف الث امن ف ي )ت ايوان(.
أظھرت نتائج الدراسة أن الدافعية ومفھوم الذات من أكثر المحددات ت أثيراً عل ى ممارس ة النش اط
البدني ،كما أظھرت الدراسة أن أولياء األمور ليس لھم تأثير مباش ر ف ي ممارس ة النش اط الب دني،
أما كان تأثير األصدقاء على ممارسة النشاط البدني فقد كان مباشراً .
دراسة ) (Penny Larsen, et al, 2000وعنوانھا "محددات أنماط النشاط والالنش اط
البدني ،لدى المراھقين في الواليات المتحدة األمريكية"
ھ دفت التع رف إل ى المح ددات البيئي ة واالجتماعي ة والديموغرافي ة ألنم اط ممارس ة النش اط
الب دني ،وع دم ممارس ته ل دى الم راھقين ف ي الوالي ات المتح دة األمريكي ة ،وت م اس تخدام الم نھج
الوصفي ،وأجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (٣٩٣٣مراھقا ً .وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك
ارتباط بين عوامل البيئة القابلة للتعديل قبل المشاركة في النشاط الب دني ف ي المدرس ة أو المجتم ع
أو برامج التربية المختلفة مع نمط النشاط البدني عند المراھقين .كما أظھرت النتائج أن ھناك قل ة
من الطلب ة ال ذين يش اركون بمث ل ھ ذه العوام ل الم ذكورة ،وأن ھن اك ارتفاع ا ً بنس بة الجريم ة ف ي
التجمعات التي ال يشارك فيھا المراھقون بمثل ھذه األنشطة.
دراسة ھيئة تطوير المجتمع بمقاطعة البرتا الكندي ة ) (٢٠٠٠وعنوانھ ا "أوق ات الف راغ:
األنشطة البدنية المرغوبة ومحددات المشاركة فيھا في مقاطعة البرتا الكندية".
ھدفت التعرف إلى محددات ممارسة النش اط الب دني ف ي مقاطع ة البرت ا الكندي ة ،إض افة إل ى
معرفة الفروق في ھذه المحددات تبعا ً لمتغيرات الجنس ،والعمر ،ومستوى ال دخل .ولتحقي ق ذل ك
أجريت الدراسة على عين ة قوامھ ا ) (١٦٠٠ش خص ،ت م اختي ارھم بالطريق ة الطبقي ة -العش وائية
من مختل ف األعم ار وم ن ك ال الجنس ين .واس تخدمت االس تبانة بص فتھا أداة لجم ع البيان ات ،وق د
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اش تملت عل ى س تة مج االت ھ ي) :مج ال ال وعي ،ومج ال إمكاني ة االس تخدام ،ومج ال األس باب
الشخصية ،ومجال التكاليف ،ومجال الوقت الشخصي ،ومجال اإلمكانات(.
أظھ رت نت ائج الدراس ة أن أعل ى ثالث ة مح ددات لممارس ة النش اط الب دني ج اء عل ى النح و
اآلتي:
أوالً :مجال التكاليف ،وثانيا ً مجال اإلمكانات ،وثالثا ً مجال األسباب الشخصية .كم ا أظھ رت
النتائج أن ھناك فروقا ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط البدني تبعا ً لمتغير الجنس
ولص الح اإلن اث ،ومتغي ر ال دخل ولص الح أص حاب ال دخل الجي د ،ف ي ح ين ل م تك ن الف روق دال ة
إحصائيا ً تبعا لمتغير العمر إضافة إلى أن الفروق في المحددات تتضاءل بين الذكور واإلن اث م ع
التقدم بالعمر.
دراسة ) (Ross, et al, 2001وعنونھا "المحددات البيئية والسياسية للنشاط البدني في
الواليات المتحدة األمريكية".
ھدفت الدراسة لتحديد أثر المحددات البيئية على ممارسة النشاط البدني في الواليات المتحدة
األمريكية ،ولتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة م ن أص حاب ال دخل الم نخفض ب ين ع امي
 ،٢٠٠٠-١٩٩٩وأظھ رت نت ائج الدراس ة أن ممارس ة النش اط الب دني أكث ر ل دى ال ذكور مقارن ة
باإلن اث ،وغالبي ة أف راد العين ة يمارس ون األنش طة البدني ة ) (٤م رات أس بوعيا.إض افة إل ى ذل ك
أظھرت نتائج الدراسة انه يوجد تأثير للمحددات البيئية على ممارسة النش اط الب دني ف ي الوالي ات
المتحدة األمريكية.
دراس ة ) (Hildebrand & Johnson, 2001وعنوانھ ا "مح ددات التح اق طلب ة
الكليات بمقررات النشاط البدني".
ھدفت الدراسة إلى اختبار الفرض القائل بأن صغار الراشدين يشاركون في األنشطة البدني ة
الت ي يمتلك ون خب رات إيجابي ة فيھ ا ويش عرون بالكف اءة م ن أداء متطلباتھ ا كم ا ھ دفت أيض ا ً إل ى
الخروج بتوصيات للتربية البدنية المدرسية في المرحلة الثانوية.
تكونت عينة الدراسة من ) (١١٢طالبا ً جامعيا ً تم جمع البيانات عبر استبانة تناولت األسباب
الت ي تع ود إل ى اإللتح اق بمق ررات النش اط الب دني وم دركات نوعي ة خب رات التربي ة البدني ة ف ي
المدرسة الثانوية.
أشار التحليل الوصفي لبيانات الذكور إلى أن االستمتاع ھو السبب األول لاللتحاق بمقررات
النشاط البدني )نسبة إجماع  (%٨٢.٦وذكرت الرغبة في النشاط )بنسبة إجم اع  (٨٣.٢واإلث ارة
)نس بة إجم الي  (٤١.٨والخب رات المتمي زة ف ي التربي ة البدني ة المدرس ية ف ي المرحل ة الثانوي ة
كمبررات لاللتحاق.
يوض ح تحلي ل البيان ات أن ه رغ م أھمي ة تط وير المھ ارات ف ي المش اركة طويل ة األج ل م ن
األنشطة البدنية ،إال أن األكث ر أھمي ة ھ و تط وير ثق ة الط الب ف ي ق دراتھم البدني ة وخل ق مواق ف
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تتسم فيھا ممارسة النشاط البدني باإلقناع واإلسھام في خلق اتجاھات إيجابية نحو ممارسة النشاط
الب دني ،وت ؤدي التربي ة البدني ة المدرس ية دوراً ھام ا ً ف ي ھ ذا الص دد ،وھن ا ف إن تعل م كيفي ة خل ق
مواقف تطور الثقة في االستمتاع بالنشاط البدني ،يجب أن يكون الخطوة األولى في أع داد ط الب
راغبين في ممارسة النشاط البدني عن مستوى الجامعة وما بعدھا.
دراس ة ) (Betrais, et al, 2004وعنوانھ ا العوام ل االجتماعي ة الديموغرافي ة
والجغرافية المرتبطة بتحقيق التوصيات الخاصة بممارسة النشاط البدني.
ھدفت الدراسة إلى تنظيم خصائص المفحوصين الفرنسيين الذين حققوا التوص يات الص حية
في مجال النشاط البدني ،وتم تقيم النشاط البدني ف ي أوق ات الف راغ عب ر تص ميم مقطع ي وفح ص
 ٧٤٠٤راشدين تتراوح أعمارھم بين  ٦٨ – ٤٥سنة بمتوسط  ٥٥.٤سنة.
أشارت النتائج إلى أن متوسط حجم الوقت المصروف في النش اط الب دني ف ي أوق ات الف راغ
بمعدل  ٤.٨ساعة بانحراف  ٥.٦أس بوعيا ً لل ذكور والوس يط ل درجات النش اط الب دني  ١٥.٥مكاف أ
أيضي في األسبوع ،حقق المس توى الموص ى ب ه لجن ي فوائ د ص حية  %٦٢م ن الرج ال و%٥٢
من النساء في حين بلغ  %١٠من الرج ال و %١٢م ن النش اط ع ن ع دم ممارس ة أي نش اط ب دني
في أوقات فراغھم خالل السنة الماضية.
لم يتضح وجود ارتباط بين ممارسة النشاط البدني في أوقات الفراغ والوقت المصروف ف ي
مشاھدة التلفاز سواء أكان بالنسبة للرج ال أم النس اء ف ي الجنس ين ويب دو احتم ال ممارس ة األف راد
من عمر سنة أو أكثر للنشاط البدني الموصى بھ ا ض عف احتم ال نظ رائھم ف ي المرحل ة العمري ة
من  ٤٩ – ٤٥سنة ،ارتبط التدخين اآلن عكسيا ً بالممارس ة ف ي الح دود الموص ى بھ ا ل دى النس اء
ولكن ليس للرجال ،وارتبط مستوى التعلم إيجابيا ً بالممارسة في الح دود الموص ى بھ ا ،كم ا أس ھم
النشاط البدني المجھد م ن ال زمن الكل ي المص روف ف ي النش اط الب دني المم ارس يع ادل الض عف
لدى األفراد الذين يمارسون الحدود الموصى بھا.
دراسة ) ( Fabio, et al, 2007وعنوانھا "محددات اإلدراك االجتماعي للمشاركة في
النشاط البدني لدى البالغين الكبار اإليطاليين".
ھدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر الجوانب المعرفية االجتماعية على االشتراك في النشاط
البدني لدى كبار السن من عمر ) (٩٠-٦٥سنة ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا
) (١٠٩٥من االيطاليين من مراكز اللياقة البدنية في إيطاليا.
أظھرت الدراسة أن العوامل االجتماعية وأھمية ممارسة النشاط البدني ،على فعالية الذات
من العوامل الرئيسة لالشتراك في النشاط البدني ،أما فيما يتعلق بالعوامل المعرفية كانت العالقة
ضعيفة مع ممارسة النشاط البدني ،بمعنى أن تحسين مفھوم وفاعلية الذات وتكوين األصدقاء
والعالقات من العوامل الرئيسة لالشتراك في النشاط البدني لدى كبار السن في إيطاليا.
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دراسة ) (Madanat, & Merrill, 2006وعنوانھا "عوامل الدافعية ومراحل التغيي ر
في النشاط البدني لدى الطالب الجامعين في مدينة عمان ،األردن".
ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف إل ى عوام ل الدافعي ة لممارس ة النش اط الب دني ل دى الط الب
الجامعيين االردنيين وقد اجري ت الدراس ى عل ى عين ة قوامھ ا ) (٤٣١طال ب وطالب ة واس تخدمت
االستبانه أداةً لجمع البيانات وقد توصل الباحثان إلى أن نتائجه ت وفر معلوم ات ھام ة ع ن عوام ل
الدافعية لممارسة النش اط الب دني م ن قب ل الط الب الج امعين ف ي األردن والت ي يمك ن أن تفي د ف ي
تصميم برامج نشاط بدني فعال ،وق د ب رز انخف اض مس تويات ممارس ة النش اط الب دني ل دى عين ة
الدراسة بنقص عام ف ي ال وعي بأھمي ة النش اط الب دني أو ألس باب بيئي ة مث ل ع دم ت وافر األجھ زة
والبرامج وعدم تناسب البيئة المحيطة لجعل النشاط البدني جذاباً ،أما بخصوص الفتيات فقد رج ع
االنخفاض إلى معوقات تحول دون ممارسة الفتاة األردنية حتى وإن كان ت ترغ ب ف ي ذل ك وم ن
ھذه المعوقات الثقافي ة الت ي ظل ت تح افظ عل ى الفص ل ب ين الجنس ين وارت داء المالب س الرياض ية
المناسبة.
دراس ة ) (Ammouri, & Others 2007وعنوانھ ا "مح ددات النش اط الب دني ب ين
الراشدين األردنيين".
ھ دفت الدراس ة إل ى تقي يم الس لوكيات المط ورة للص حة ب ين الراش دين األردني ين وفح ص
العالق ات ب ين الخص ائص الشخص ية )العم ر ،والج نس ،وال دخل ،ومس توى التعل يم( والعوام ل
اإلدراكي ة )الكف اءة الشخص ية المدرك ة ،والفوائ د المدرك ة ،والمعوق ات المدرك ة ،ومتطلب ات
المنافسة لممارسة النشاط البدني والمستوى المبلغ عنه ذاتيا ً من ذلك النشاط(.
استخدم الباحث االستبانة أداة لجمع البيان ات ،وق د أظھ رت نت ائج الدراس ة أن ال ذكور حقق وا
درجات أعل ى م ن اإلن اث ف ي ممارس ة النش اط الب دني ،غي ر أن اإلن اث حقق ن درج ات أعل ى ف ي
المستوى الصحي.
وأتض ح أن الش عور بالكف اءة يمتل ك أق وى الت أثيرات المباش رة ث م يلي ه الفوائ د المدرك ة ث م
المعوقات المدركة وأخيراً المتطلبات التي تناقش على ممارسة النشاط البدني مثل مش اھدة التلف از
واستخدام اإلنترنت ،وممارسة العاب الفيديو والكمبيوتر وتفضيل الجلوس.
أوصى الباحث بأن يتضمن توجيه ھؤالء الراش دين ف ي النش اط الب دني تطبي ق اس تراتيجيات
تغير السلوك المناسبة للعمر مع التركيز على حساب الش عور بالكف اءة وتقلي ل المعوق ات وتط وير
مدركات الفوائد وتقليل أنشطة الجلوس.
دراسة بھجت أبو طامع ) ،(٢٠٠٧وعنوانھا "معوقات تنفيذ برامج األنشطة الرياضية
لالتحاد الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني" بحث منشور.
ھدفت الدراسة التعرف إلى معوقات تنفيذ برامج األنشطة الرياضية لالتحاد الرياضي في
مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،إضافة إلى تحديد االختالف في درجة المعوقات تبعا ً
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لمتغيرات ,الجنس ,ونوع المؤسسة ،وتبعية المؤسسة .وللتحقق من ذلك استخدم الباحث استبانة تم
تطبيقھا على أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددھم ) (٤٨مشرفا ً رياضيا ً ومشرفة .أظھرت نتائج
الدراسة أن الدرجة الكلية للمعوقات كانت كبيرة وبنسبة وصلت ) ،(%٧٦,٤كما أظھرت أن
المعوقات المتعلقة بممارسات االحتالل جاءت في الترتيب األول بدرجة كبيرة جداً وبنسبة
وصلت ) (%٨٩,٢وأظھرت الدراسة أيضا ً أن درجة المعوقات كانت أكبر عند اإلناث من
الذكور ،وأكبر عند الجامعات مقارنة بالكليات ،وكانت أكبر عند المؤسسات الخاصة منھا عند
الحكومية .وأوصى الباحث بعدة توصيات أھمھا :تعزيز روح التحدي والصمود ضد ممارسات
االحتالل ،وضرورة تقديم الحوافز التشجيعية لالعبين والالعبات ،والعمل على توفير اإلمكانات
المادية الالزمة لتنفيذ البرامج الرياضية.
دراسة ) (Kahen, J, et al, 2008وعنوانھا "أنماط محددات ممارسة النشاط البدني
لدى المراھقين في الواليات المتحدة األمريكية".
ھدفت الدراسة إلى معرفة محددات ممارسة النشاط البدني لدى المراھقين في الواليات
المتحدة األمريكية ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (١٢٨١٢مراھقا ً من كال
الجنسين ممن تتراوح أعمارھم بين ) (١٨-١٠سنة.
وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط عدد ساعات ممارسة النشاط البدني أسبوعيا تزداد في-٣.
 (١١.٦ساعة لدى الذكور .وقد تراوح المتوسط بين ) (١١.٢-٨ساعة أسبوعيا ً لدى اإلناث أيضا
أظھرت النتائج أن ممارسة النشاط البدني تزداد في بداية العمر وحتى سن  ١٣سنة من ثم تبدأ
بالتراجع عند كل من الذكور واإلناث كما أظھرت النتائج أن العوامل المحددة والمؤثرة على
النشاط البدني عند كل من الذكور واإلناث :العمر ومؤشر كتلة الجسم المتغيرات النفسية،
واالتجاھات الشخصية حول شكل الجسم ونظرة األصدقاء واھتمامات وممارسة األھل للنشاط
البدني والمعيقات البدنية للنشاط البدني بالرغم من أھمية العوامل السابقة كمحددات لممارسة
النشاط البدني إال انه تبين أن العمر ھو الذي يؤثر سلبيا ً على ممارسة النشاط البدني مع مرور
السنين.
دراسة ) (Demosthenes, et al 2008وعنوانھا "محددات وممارسة النشاط البدني
لدى الرجال والنساء في اليونان" ،دراسة تتيعية.
ھدفت الدراسة إلى تحديد محددات ممارسة النشاط البدني لدى الرجال والنساء في اليونان
وذلك من خالل دراسة تتبعيه لمدة ) (٥سنوات ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا
) (١٥١٤رجالً و) (١٥٢٨امرأة أظھرت نتائج الدراسة إلى أن  %٦١من الرجال و %٦٨من
اإلناث ،تم تصنيفھم إلى ممارسين نشيطين ،في حين كان  %٦٩و %٧٣تم تصنيفھم إلى غير
نشيطين بدنيا ً وخالل  ٥سنوات زاد الرجال النشيطون بنسبة  %١٣واإلناث .%٧
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وعند المقارنة بين الناشطين وغير الناشطين تبين أن األشخاص الناشطين بدنيا ً يمتازون
بعدم التدخين ،والتغذية الصحية ،والسعادة في الحياة وانخفاض في مستوى الكولسترول غير
الجيد ،وقلة التعرض للنوبات القلبية وذلك مقارنة باألشخاص غير الناشطين بدنياً.
أما فيما يتعلق باألشخاص غير الناشطين بدنيا ً فإنھم يتصفون بالشعور بالقلق واالكتئاب
وزيادة الوزن ،وقلة السعادة في الحياة ،وزيادة التعرض ألمراض القلب وتصلبات الشرايين.
وتوصلت الدراسة إلى أن الجنس والعمر واالضطرابات النفسية ،ووزن الجسم والتدخين،
والعادات الغذائية والسعادة في الحياة من العوامل المؤثرة في ممارسة األنشطة البدنية.
التعليق على الدراسات السابقة
ف ي ض وء اس تعراض الدراس ات الس ابقة الح ظ الباح ث أن ھن اك نقص ا ً ف ي الدراس ات الت ي
إھتم ت بدراس ة مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي عل ى المس توى المدرس ي ،عوض ا ً عل ى أن
غالبية الدراس ات الت ي أجري ت عل ى الطلب ة الفلس طينين )الجامع ات ،والم دارس( إھتم ت بدراس ة
المعوقات واالتجاھات وھذا بدوره يؤكد على أھمية الباحث بإجراء دراسته الحالية.
الطريقة واالجراءات
منھج الدراســـة
في ضوء طبيعة البحث وإجراءاته استخدام الباحث المنھج الوصفي المسحي بأحدى ص وره
لمالءمته ألغراض الدراسة.
مجتمع الدراســة
تكون مجتمع الدراسة من الطالب والطالبات المشاركين في األلع اب الجماعي ة ف ي محافظ ة
ط ولكرم والب الغ ع ددھم ) (٥٥٢طالب ا وطالب ة حس ب إحص ائية مديري ة التربي ة والتعل يم ف ي
المحافظة للعام الدراسي .٢٠٠٩-٢٠٠٨
عينــة الدراســـة
ب وطالب ة ،أي بنس بة ) (%٣٦.٢م ن مجتم ع
تكون ت عين ة الدراس ة الحالي ة م ن )(٢٠٠طال ٍ
الدراسة ،تم اختيارھم بالطريقة العشوائية ،تم إجراء التحليل اإلحصائي إلى ) (١٨٤طالبا وطالب ة
وذل ك بع د اس تبعاد ) (٧اس تبانات لع دم اس تيفاء ش روط االس تجابة ،وع دم رج وع ) (٩اس تبانات،
والجدول رقم ) (١يبين توزيع العينة تبعا لمتغيرات الدراسة.
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جدول ) :(١توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدراسة )ن=.(١٨٤
نوع اللعــــبة
مكان الســـكن
الجنس
مخيم كرة طائرة كرة سلة كرة يد
قرية
مدينة
طالبة
طالب
٤٩
٧٤
٦١
٩
١١٧
٥٨
٩١
٩٣
أداة الدراســة
استخدمت االستبانة بإعتبارھا أداة لجمع البيانات الخاصة بھذه الدراسة ،يشير )محم د حس ن
عالوي ،وأسامة راتب(١٩٩٩ ،إلى أن االستبانة تعتبر احدى أدوات المسح الھامة لجميع البيانات
المرتبط ة بموض وع مع ين م ن خ الل مجموع ة األس ئلة المكتوب ة ليق وم المبح وث باإلجاب ة عليھ ا
بنفسه ،وعليه استطاع الباحث االطالع على العديد من الدراسات الت ي اھتم ت بمح ددات ممارس ة
النشاط الرياضي ومنھا دراسة ) (fabio, etal, 2007والتي استخدمت المحددات اآلتية.


المحددات االجتماعي ة :تتمث ل ف ي العب ارات اآلتي ة )أف راد أس رتي ممارس ون للنش اط الب دني
والرياض ة ،ت دعم أس رتي ممارس ة النش اط الرياض ي ،أص دقائي جم يعھم م ن الممارس ين
لألنشطة الرياضية ،أحظى بدعم وتشجيع أصدقائي لممارستي للنشاط الرياضي(.



المحددات النفسية :تتمثل في )الشعور باالستمتاع واالرتياح بعد ممارسة النش اط الرياض ي،
تحقي ق نجاح ات شخص ية عل ى المس توى الص حي والحرك ي ي دفعني إل ى ممارس ة النش اط
الرياضي ،اشعر بأنني من بين المتمي زين عن دما يتعل ق األم ر بق درتي الرياض ية ،ثقت ي ف ي
نفسي عالية فيما يتعلق بقدرتي على مواجھة معوقات ممارسة النشاط الرياضي(.



المحددات البيئية :تتمث ل ف ي )س ھولة الحص ول عل ى األجھ زة واألدوات الرياض ية ،وت وفير
المالع ب والس احات الخارجي ة ،وس ھولة الوص ول إل ى أم اكن ممارس ة النش اط الرياض ي
وت وافر األم ان والس المة ف ي أم اكن ممارس ة النش اط الرياض ي( .واس تخدم الباح ث س لم
االستجابة الخماسي بطريقة )ليكرت( على النحو اآلتي:

أوافق يشده ) (٥درجات ،أوافق ) (٤درجات ،متردد ) (٣درجات ،ال أواف ق ) (٢درج ة ،ال
أوافق بشدة درجة واحدة.
صدق وثبات األداة
لق د ت م اس تخدام اس تبانة ك ل م ن " "Fabio, etal,2007وھ ي تتص ف بدرج ة عالي ة م ن
الصدق )المحتوى( واستخدمھا العديد من الباحثين لذلك قام الباحث باعتمادھا في دراسته الحالية.
أما فيما يتعلق بثبات االستبانة ،فقد تم حسابه بطريقة تطبيق وإعادة تطبيق االستبانه
) (test– retestعلى عينة قوامھا ) ١٠طالب( من مدرسة )إحسان سمارة الثانوية( ،تم
استبعادھم من عينة الدراسة بفارق زمني مدته أسبوعان بين التطبيقين والجدول ) (٢يوضح ذلك.
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جدول ) :(٢ثبات األداة.
المحددات
 المحدد االجتماعي المحدد النفسي المحدد البيئي -الدرجة الكلية

معامل الثبات
٠.٨٥
٠.٨٢
٠.٨٩
٠.٨٨

ويتضح من الجدول ) (٢أن معامل الثبات كان مرتفع اً ،ت راوح ب ين  ٠.٨٢و ٠.٨٩ووص ل
ال يمك ن االعتم اد علي ه لتحقي ق أغ راض
الثبات الكلي إلى  ٠.٨٨وھذا يعبر عن معام ل ثب ات ع ٍ
الدراسة .
اإلجراءات اإلدارية
لقد اتبع الباحث في دراسته اإلجراءات اإلدارية التالية:


توجيه الباحث كتابا ً لرئيس جامعة فلسطين يخاطب مديرية التربية والتعليم لمحافظة
طولكرم.



الحصول على موافقة مديرية التربية والتعليم على إجراء الدراسة من خالل تعميمه على
مدارس المحافظة.

المعالجات اإلحصائية
من اجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
" "SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:


المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية.



اختبار ) (T-testلتحديد اثر متغير الجنس.



تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلتحديد اثر متغيري نوع اللعبة ومكان
السكن.

نتائج الدراسة ومناقشتھا
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
ما واقع محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية
للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم ؟
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لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة والدرجة
الكلية لكل مجال من المحددات والدرجة الكلية لالستبانة ككل ،ونتائج الجداول )  ( ٦- ٣تبين
ذلك.
 .١مجال المحددات االجتماعية
ج دول ) :(٣المتوس طات الحس ابية والنس ب المئوي ة لمح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى
العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوي ة ف ي محافظ ة ط ولكرم لمج ال المح ددات
االجتماعية )ن= .(١٨٤
درجة
النسبة
المتوسط*
الفقرات
الرقم
المئوية ) (%المحددات
كبيرة
٧٧.٥
٣.٨٨
أفراد أسرتي ممارسون للنشاط البدني
١
والرياضة
كبيرة جدا
٨٢
٤.١٠
تدعم أسرتي ممارسة النشاط البدني والرياضة
٢
كبيرة
٧٩.٤
٣.٩٧
أصدقائي جميعھم من الممارسين للنشاط
٣
البدني والرياضة
كبيرة جدا
٨٤.٦
٤.٢٣
أحظى بدعم وتشجيع أصدقائي لممارستي
٤
النشاط البدني والرياضة
كبيرة جدا
٨١
٤.٠٥
الدرجة الكلية للمحددات االجتماعية
*

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح من الجدول ) (٣أن واق ع مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي والعب ات
فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم لفقرات مجال المحددات االجتماعي ة
كان ت كبي رة ج دا عل ى الفق رتين ) (٤ ،٢حي ث كان ت النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھم ا أكث ر م ن
) ،(%٨٠وكانت كبيرة على الفقرتين ) (٣ ،١حيث كانت النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھم ا عل ى
التوالي.(%٧٩.٤ ،%٧٧.٥) :
وفيم ا يتعل ق بالدرج ة الكلي ة للمح ددات االجتماعي ة فق د كان ت كبي رة ج دا إذ كان ت النس بة
المئوية لالستجابة عليھا ) .(%٨١وجاءت ھذه النتيجة متفقة مع نتائج ك ل م ن ) Kahen, et al,
 ( 2008و) (Toben, et al, 2007و) (Fabio, et al, 2007و)(Tristan, et al, 2004
و)) Corron, et al, 1996والت ي أظھ رت وج ود ارتب اط ايج ابي ب ين دع م الوال دين والنش اط
الرياضي ،ودعم األصدقاء لممارسة النشاط الرياضي.
ويرى الباحث أن ظھور مثل ھذه النسب يرجع إلى إيمان الطلبة بممارسة النشاط الرياضي
بإعتباره عامالً ھاما ً في تقوية العالقات اإلجتماعية والقيادة واالنتماء والتعاون وتكون تنمية ھذه
الصفات في األلعاب الجماعية بدرجة أكبر من األلعاب الفردية.
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 .٢مجال المحددات النفسية
ج دول ) :(٤المتوس طات الحس ابية والنس ب المئوي ة لمح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى
العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوي ة ف ي محافظ ة ط ولكرم لمج ال المح ددات
النفسية )ن= .(١٨٤
درجة
النسبة
المتوسط*
الفقرات
الرقم
المئوية ) (%المحددات
كبيرة جدا
٩٢.٤
٤.٦٢
اشعر باالستمتاع واالرتياح بعد ممارسة
١
النشاط البدني
كبيرة جدا
٨٨.٢
٤.٤١
تحقيق نجاحات شخصية على المستوى
٢
الصحي والحركي يدفعني إلى ممارسة النشاط
البدني
كبيرة جدا
٨٤.٨
٤.٢٤
اشعر بأنني من بين المتميزين عندما يتعلق
٣
األمر بقدرتي الرياضية
كبيرة جدا
٨٦.٦
٤.٣٣
ثقتي في نفسي عالية فيما يتعلق بقدرتي على
٤
مواجھة معوقات ممارسة النشاط البدني
كبيرة جدا
٨٨
٤.٤٠
الدرجة الكلية للمحددات النفسية
*

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح من الجدول ) (٤أن واقع محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات
فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم لفقرات مجال المحددات النفسية
كانت كبيرة جدا على جميع الفقرات إذ كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھما أكثر من ).(%٨٠
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمحددات النفسية فقد كانت كبيرة جدا حيث كانت النسبة المئوية
لالستجابة عليھا ) .(%٨٨وجاءت ھذه النتائج متفقة مع دراسات كل من ) Shen, et al,
 (2008و)) (Tsu Yin, 2000والتي أظھرت نتائجھا وجود ارتباط ايجابي بين المحددات
النفسية من حيث الدافعية ،والمتعة والسرور ،والثقة بالنفس ،وتقدير الذات ،والتميز عند ممارسة
النشاط الرياضي .ويستشھد الباحث بدراسة أجراھا ) (Mc Auley, 1997والتي أشارت إلى
ضرورة اختبار عالقة النشاط الرياضي بالعناصر االيجابية للحالة النفسية لتقدير الذات والحالة
الصحية العامة ،وتم التوصل إلى وجود عالقة ايجابية بين النشاط الرياضي والحالة النفسية
بغض النظر عن نوع النشاط الرياضي الممارس.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٦)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .٣مجال المحددات البيئية
ج دول ) :(٥المتوس طات الحس ابية والنس ب المئوي ة لمح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى
العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوي ة ف ي محافظ ة ط ولكرم لمج ال المح ددات
البيئية )ن= .(١٨٤
درجة
النسبة المئوية
المتوسط*
الفقرات
الرقم
المحددات
)(%
متوسطة
٦٨.٦
٣.٤٣
سھولة الحصول على األجھزة واألدوات
١
الرياضية
كبيرة
٧٠
٣.٥٠
توفر المالعب والساحات الخارجية
٢
قليلة
٥٣.٢
٢.٦٦
توفر الصاالت المغلقة لممارسة النشاط
٣
البدني
كبيرة
٧٣.٤
٣.٦٧
توفر األمان والسالمة في أماكن ممارسة
٤
النشاط البدني
متوسطة
٦٦.٤
٣.٣٢
الدرجة الكلية للمحددات البيئية
*

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح من الجدول ) (٥أن واقع محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات
فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم لفقرات مجال المحددات البيئية
كانت كبيرة على الفقرتين ) (٤،٢فقد كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھما على التوالي
) .(%٧٣.٤) ،(%٧٠وكانت متوسطة على الفقرة ) (١حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة
عليھا ) ،(%٦٨.٦وكانت قليلة على الفقرة ) (٣كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا ).(%٥٣.٢
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمحددات البيئية كانت متوسطة فقد كانت النسبة المئوية
لالستجابة عليھا ) .(%٦٦.٤وجاءت ھذه النتيجة متفقة مع كل من ) (Kahen, 2008و)بدر
رفعت (٢٠٠٣ ،و)عصمت الكردي (١٩٩٨ ،و)جواد عوض ﷲ ،(١٩٩٦ ،حيث أظھرت نتائج
ھذه الدراسات إلى أن االمكانات الرياضية من حيث توفر المالعب والصاالت واألجھزة
واألدوات تعد من أكثر الصعوبات التي تعترض ممارسي األنشطة الرياضية ،وتبعا لذلك
نستطيع التنبؤ بممارسة النشاط الرياضي بصوره أفضل سواء أكان ذلك على مستوى المدارس
أم الجامعات الفلسطينية في ضوء توافرھا ،ويستشھد الباحث في ھذا الخصوص بالدراسة التي
قام بھا ) (Madanat&Mirrill, 2000عن الطالب الجامعيين في المجتمع األردني ،والتي
أظھرت نتائجھا إلى أن أسباب انخفاض ممارسة النشاط الرياضي لدى عينة الدراسة ترجع
ألسباب بيئية مثل عدم توافر االمكانات و عدم تناسب البيئة لجعل النشاط الرياضي جذابا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٦)٢٤
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 .٤خالصة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
ج دول ) :(٦الترتي ب والمتوس طات الحس ابية والنس ب المئوي ة لواق ع مح ددات ممارس ة النش اط
الرياضي لدى العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية ف ي محافظ ة ط ولكرم )ن
= .(١٨٤
النسب
متوسط
المستوى
مجاالت المحددات
الترتيب
االستجابة * المئوية)(%
كبيرة جدا
٨١
٤.٠٥
مجال المحددات االجتماعية
٢
كبيرة جدا
٨٨
٤.٤٠
مجال المحددات النفسية
١
متوسطة
٦٦.٤
٣.٣٢
مجال المحددات البيئية
٣
كبيرة
٧٨.٤
٣.٩٢
الدرجة الكلية
*

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح من الجدول ) (٦أن واقع محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات
فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم كانت كبيرة حيث وصلت النسبة
المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية ) ،(%٧٨.٤وفيما يتعلق بترتيب المحددات كانت المحددات
النفسية بالمرتبة األولى ) ،(%٨٨يليھا المحددات االجتماعية ) ،(%٨١وأخيرا المحددات البيئية
) (%٦٦.٤ويعزي الباحث إلى ظھور مثل ھذه النسب في مجال المحدد النفسي واالجتماعي
بمستوى كبير جداً يعود إلى تقارب العادات والتقاليد والثقافة في المجتمع الفلسطيني من حيث
مكان السكن )المدينة ،والقرية ،والمخيم( أما بخصوص المحدد البيئي فقد كانت الدرجة بمستوى
متوسط ،ويرى الباحث أن مثل ھذه النسب والمستوى يعود إلى إعتبار أن المدارس الفلسطينية
تعاني من نقص و ُشح في االمكانات البيئية من مالعب وصاالت وأدوات وأجھزة.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني
ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس ؟
لإلجاب ة ع ن التس اؤل اس تخدم اختب ار )ت( لمجم وعتين مس تقلتين ونت ائج الج دول ) (٧تب ين
ذلك .

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٦)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثابت شتيوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٧٣

جدول ) :(٧نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في محددات ممارسة النشاط الرياضي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير الجنس.
أنثى
ذكر
مستوى
مجاالت
)ت(
الداللة
المحددات
االنحراف المتوسط االنحراف
المتوسط
٠.١٠
١.٦٣
٠.٦٨
٣.٩٧
٠.٥١
مجال المح ددات ٤.١٢
االجتماعية
*٠.٠٣
٢.١٢
٠.٤٧
٤.٣٣
٠.٤٢
مجال المح ددات ٤.٤٧
النفسية
*٠.٠٣
٢.١٦
٠.٩٢
٣.٤٧
٠.٩٥
مجال المح ددات ٣.١٧
البيئية
٠.٩٤
٠.٠٦
٠.٥١
٣.٩٢
٠.٤٣
٣.٩٢
الدرجة الكلية
* )ت( الجدولية ).(١.٩٦
يتضح من الجدول ) (٧انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط
الرياضي لدى العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية لمجال المحددات
االجتماعية والدرجة الكلية للمحددات تعزى لمتغير الجنس ،في حين كانت الفروق دالة إحصائيا
في مجالي المحددات النفسية والبيئية تبعا لمتغير الجنس ،فقد كانت الفروق لصالح الذكور في
المحددات النفسية ،ولصالح اإلناث في المحددات البيئية.
ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في المحدد النفسي لدى الذكور إلى ما أشار
إليه ) (Keating, et al, 2005إلى أن المحدد النفسي من المحددات المھمة في ممارسة النشاط
الرياضي ممثلة بادراك الفرد لكفاءته البدنية ،وكفاءة مواجھة المعوقات ،ومفھوم الذات،
واالستمتاع ،ومدركات فوائد الممارسة خيار حاسم ألساليب األنشطة عند طلبة المدارس
والجامعات ،مما ينتج عنھا مستوى مرتفع من المشاركة في األنشطة الرياضية ،وكذلك النشاط
الترويحي قد يكون احد األسباب األولية للطلبة بھدف االستمتاع بأوقات الفراغ بصورة ايجابية،
حيث يتنوع استمتاع األنشطة بين الذكور واإلناث لصالح الذكور .كما اتفقت نتائجنا مع دراسة
)السوطري (١٩٩٣ ،التي أظھرت فروق في المجال النفسي لممارسة النشاط الرياضي بين
الطالب والطالبات ولصالح الطالب.
ويدعم الباحث بھذا الخصوص نتائج الدراسة التي أجراھا ) (Savage MP, 2001نقال
) (Keating, et al, 2005إلى أن كال الجنسين يتجھون لالشتراك باألنشطة الرياضية لكي
يظھر بمظھر الئق أمام الجنس األخر ،ويتجه الذكور نحو األنشطة الرياضية لتقوية العضالت،
في حين تتجه اإلناث بھدف إنقاص الوزن والمحافظة على الطابع الجمالي.
أما فيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية في المحدد البيئي و لصالح اإلناث ،يرى
الباحث أن السبب يعود إلى أن نسبة الممارسات االناث للنشاط الرياضي في المدارس قليلة إذا ما
قورنت بنسبة الذكور ،ولھذا يكون الحصول على األدوات والمالعب بطريقه أكثر سھولة .وعلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٦)٢٤
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أية حال فان المحددات البيئية جاءت متوسطه عند كال الجنسين ،واتفقت النتائج مع ما أشارت
إليه دراسة )بھجت أبو طامع (٢٠٠٧ ،على اعتبار أن البيئة الفلسطينية تعاني من شح في
االمكانات الداعمه لممارسة النشاط الرياضي.
ثالثا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث
ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير اللعبة ؟
لإلجابة ع ن التس اؤل اس تخدم تحلي ل التب اين األح ادي ) (One Way ANOVAوق د تب ين
نتائج الجدوالن ) (٩) (٨المتوسطات الحسابية ونت ائج تحلي ل التب اين األح ادي لمح ددات ممارس ة
النشاط الرياضي تبعا ً للعبة.
ج دول ) :(٨المتوس طات الحس ابية لمج االت مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تبعا لمتغير اللعبة.
كرة اليد
كرة السلة
الكرة الطائرة
المجاالت
٤.١٢
٣.٩٥
٤.١٠
مجال المحددات االجتماعية
٤.٤٨
٤.٣٦
٤.٣٨
مجال المحددات النفسية
٣.٢٦
٣.٣٤
٣.٣٤
مجال المحددات البيئية
٣.٩٥
٣.٨٨
٣.٩٤
الدرجة الكلية
جدول ) :(٩نتائج تحلي ل التب اين األح ادي لدالل ة الف روق ف ي مج االت مح ددات ممارس ة النش اط
الرياضي لدى العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تبعا لمتغير اللعبة.
مجموع
درجات
متوسط
مصدر التباين
المجاالت
)ف( الداللة *
مربعات
الحرية
االنحراف المربعات
٠.٢٣ ١.٤٥
٠.٥٣
١.٠٦
٢
مجال المحددات بين المجموعات
٠.٣٦
٦٦.٣١
داخل المجموعات ١٨١
االجتماعية
٦٧.٣٨
١٨٣
المجموع
٠.٣٠ ١.١٨
٠.٢٤
٠.٤٨
٢
مجال المحددات بين المجموعات
٠.٢٠
٣٧.٢٠
داخل المجموعات ١٨١
النفسية
٣٧.٦٩
١٨٣
المجموع
٠.٨٧ ٠.١٣
٠.١٢
٠.٢٤
٢
مجال المحددات بين المجموعات
٠.٩١
١٦٤.٩٦
داخل المجموعات ١٨١
البيئية
١٦٥.٢٠
١٨٣
المجموع
بين المجموعات
الدرجة الكلية
٠.٦٧ ٠.٣٩
٠.٠٩
٠.١٨
٢
٠.٢٢
٤١.٠٧
داخل المجموعات ١٨١
٤١.٢٥
١٨٣
المجموع
*
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يتضح من الجدول ) (٩انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في محددات ممارس ة النش اط
الرياض ي ل دى العب ي والعب ات ف رق األلع اب الجماعي ة للمرحل ة الثانوي ة تع زى لمتغي ر اللعب ة.
ويرى الباحث أن السبب في عدم ظھور الفروق في المحددات يعود إلى تشابه الظروف من حي ث
البيئ ة وب رامج األنش طة الرياض ية والت دريبات الرياض ية والبط والت الرياض ية المدرس ية ف ي
المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن نوع النشاط الممارس.
رابعا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع
ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير مكان السكن ؟
لإلجابة عن التساؤل استخدم تحليل التباين األح ادي) (One Way ANOVAوتب ين نت ائج
الج دوالن ) (١١) (١٠المتوس طات الحس ابية ونت ائج تحلي ل التب اين األح ادي لمح ددات ممارس ة
النشاط الرياضي تبعا ً اللعبة.
ج دول ) :(١٠المتوس طات الحس ابية لمج االت مح ددات ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى العب ي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تبعا لمتغير مكان السكن.
مخيم
قرية
مدينة
المجاالت
٤.١٦
٤.٠٢
٤.٠٨
مجال المحددات االجتماعية
٤.٣٣
٤.٣٧
٤.٤٨
مجال المحددات النفسية
٣.٢٥
٣.٤٢
٣.١١
مجال المحددات البيئية
٣.٩١
٣.٩٤
٣.٨٩
الدرجة الكلية
جدول ) :(١١نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ف ي مج االت مح ددات ممارس ة النش اط
الرياضي لدى العبي والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تبعا لمتغير مكان السكن.
مجموع
درجات
متوسط
)ف( الداللة *
مربعات
مصدر التباين
المجاالت
االنحراف المربعات
الحرية
ال بين المجموعات
مج
٠.٦٩ ٠.٣٦
٠.١٣
٠.٢٦
٢
٠.٣٧
٦٧.٦
المح ددات داخل المجموعات ١٨١
االجتماعية
٦٧.٣٨
١٨٣
المجموع
٠.٢٥ ١.٣٧
٠.٢٨
٠.٥٦
٢
ال بين المجموعات
مج
٠.٢٠
٣٧.١٣
المح ددات داخل المجموعات ١٨١
٣٧.٦٩
١٨٣
المجموع
النفسية
ال بين المجموعات
مج
٠.١٢ ٢.١٢
١.٨٩
٣.٧٩
٢
٠.٨٩
١٦١.٤٠
المح ددات داخل المجموعات ١٨١
١٦٥.٢٠
١٨٣
المجموع
البيئية
٠.٨٤ ٠.١٧
٠.٠٣٩
٠.٠٧٩
٢
الدرجة الكلية بين المجموعات
٠.٢٢
٤١.١٧
داخل المجموعات ١٨١
٤١.٢٥
١٨٣
المجموع
* دال إحصائي عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥=
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 ١٨٧٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي و "......

يتض ح م ن الج دول ) (١١ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مح ددات ممارس ة
النش اط الرياض ي ل دى العب ي والعب ات ف رق األلع اب الجماعي ة للمرحل ة الثانوي ة تع زى لمتغي ر
مكان السكن .ومثل ھذه النتيجة تعني أن ممارسة النش اط الرياض ي ف ي البيئ ة الفلس طينية ال يت أثر
بمك ان الس كن ،وي رى الباح ث أن الس بب ف ي ع دم ظھ ور الف روق ف ي المح ددات يع ود إل ى أن
المجتمع متجانس من حيث مكان السكن و الظروف االقتصادية ،واالجتماعية ،الثقافي ة ل دى طلب ة
محافظة طولكرم ،وتتفق ھذه النتائج مع دراسة أجراھا )مبارك ادم ،(٢٠٠٧ ،في إشارته إل ى ان ه
يمكن التنبؤ بممارسة النشاط الرياضي من خالل البيئة المحيطة بالممارس وذلك بت وفر األجھ زة،
واألدوات ،والمنشات الخاصة بالممارسة بجوار مكان اإلقامة وسھولة ارتياد ھذه المنشات.
استنتاجات الدراسة
في ضوء استعراض النتائج و مناقشتھا استنتج الباحث مايلي :
 .١جاء المستوى العام لواقع محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي والعبات فرق
األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية في محافظة طولكرم كانت كبيرة وقد وصلت النسبة
المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية ) ،(%٧٨.٤وفيما يتعلق بترتيب المحددات كانت
المحددات النفسية بالمرتبة األولى ) ،(%٨٨يليھا المحددات االجتماعية ) ،(%٨١وأخيرا
المحددات البيئية ).(%٦٦.٤
 .٢ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية لمجال المحددات االجتماعية والدرجة
الكلية للمحددات تعزى لمتغير الجنس ،في حين كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي
المحددات النفسية والبيئية تبعا لمتغير الجنس ،و كانت الفروق لصالح الذكور في المحددات
النفسية ،ولصالح اإلناث في المحددات البيئية.
 .٣ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير اللعبة.
 .٤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في محددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العبي
والعبات فرق األلعاب الجماعية للمرحلة الثانوية تعزى لمتغير مكان السكن.
التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:
 .١ض رورة اھتم ام قس م النش اطات الطالبي ة ف ي وزارة التربي ة و التعل يم الع الي الفلس طينية
بتش جيع الطلب ة )ذك ور ،وإن اث( عل ى ممارس ة النش اطات الرياض ية التنافس ية ب اختالف
أنواعھا ،من اجل االرتقاء بالمستوى الرياضي.
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 .٢نش ر ال وعي الرياض ي ل دى جمھ ور الطلب ة م ن خ الل عق د ن دوات ،ولق اءات ،وتفعي ل دور
اإلعالم الرياضي الفلسطيني ،لتشجيع الطلبة على ممارسة النشاط الرياضي.
 .٣ض رورة ت وفير االمكان ات المادي ة الالزم ة لممارس ة النش اط الرياض ي داخ ل الم دارس و
المتمثلة بالمالعب و الصاالت وغيرھا ،لتشجيع الطالب على الممارسة.
 .٤ض رورة قي ام وزارة التربي ة و التعل يم الع الي بتعي ين م دربين و مش رفين لمس اعدة م درس
التربية الرياضية على اإلشراف على تدريب الفرق لالرتقاء بالمستوى الرياضي المدرسي.
 .٥ضرورة مشاركة طالب وطالبات فلسطين في البطوالت العربية المدرس ية بجمي ع االنش طه
الرياضية لمعرفة قدراتھم مقارنة مع الفرق المدرسية العربية.
 .٦ضرورة إجراء دراسة أخرى تش مل المرحل ة األساس ية العلي ا و المرحل ة الجامعي ة للتع رف
إلى المحددات الداعمه للنشاط الرياضي.
 .٧ضرورة إجراء مسابقات تنافسية بين الطلبة على مستوى المحافظات لتعزيز الفرق المتفوقة
ماديا و معنويا من خالل تقديم الشھادات و الدعم المادي.
المراجع العربية واألجنبية


الخولي ،أمين .والشافعي جمال .(٢٠٠٢) .الرياضة والنشاط البدني .الھيئة العامة للكت اب.
القاھرة.



رفع ت ،ب در" .(٢٠٠٣) .الص عوبات الت ي تعت رض تنفي ذ ب رامج التربي ة الرياض ية ف ي
جامعات الضفة الغربية" .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية التربية الرياض ية .الس ودان.
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.



أبو طامع ،بھجت" . (٢٠٠٧) .معيق ات تنفي ذ ب رامج األنش طة الرياض ية لالتح اد الرياض ي
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ج واد ،حس ين ع وض ﷲ" .(١٩٩٦) .دراس ة تحليلي ة التجاھ ات طلب ة جامع ة بيرزي ت ف ي
فلسطين نحو النش اط الرياض ي" .كلي ة التربي ة الرياض ية .رس الة ماجس تير غي ر منش ورة.
الجامعة األردنية .عمان.



الس وطري ،حس ن" .(١٩٩٢) .دواف ع ممارس ة النش اط الرياض ي ل دى طلب ة الجامع ة
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