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  الملخص

، اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضيةهدفت هذه الدراسة التعرف إلى
السنة الدراسية،  الكلية، النوع االجتماعي،( تبعا لمتغيرات الطلبةاتجاهات في  االحصائية التعرف الى الفروقالى  باإلضافة

المنهج الوصفي لمالئمة لطبيعة اهداف الدراسة، الباحث  استخدملتحقيق ذلك ، )ممارسةال، المعدل التراكمي، مكان السكن
لعام منا االولالمسجلين للفصل الدراسي  البة من جامعة البلقاء التطبيقيةوط طالب) 1000(وتكونت عينة الدراسة من 

أظهرت  ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واستخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات ،)2017/2018(الجامعي 
خاطئة  كانت سلبيةتربية الرياضية أن اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم الالدراسةنتائج

لمتغير النوع االجتماعي ولصالح  وفقا طلبةالوجود فروق إحصائية في اتجاهات وأظهرت ، )2.79(حسابي بلغ بموسط 
متغير الكلية ولصالح الكليات العلمية، ووجود فروق لقرية، باإلضافة الى وجود فروق للصالح اوالطالبات، ومكان السكن 

فروق احصائية في المدركات الخاطئة لمتغير الممارسة الرياضية في السنة الدراسة ولصالح السنة االولى، وعدم وجود 
ضرورة نشر الثقافة وزيادة الوعي بين صفوف طلبة الجامعة :وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها. والمعدل التراكمي

  .صفوف الطلبة حول مفهوم التربية الرياضية وفلسفتها لتنمية اتجاهات إيجابية نحوها بهدف زيادة رقعة الممارسة بين

  ) جامعة البلقاء  ،التربية الرياضيةتجاهات، المدركات الخاطئة،الا( :الكلمات المفتاحية 

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 use 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). 
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  :مقدمة الدراسة

اختالف  ة وب ة التربوي دخالت العملي د م لقد تزايد االهتمام في السنوات األخيرة بموضوع التربية الرياضية باعتبارها أح
ى  دف إل ي ته دول الت ة لل ن الخطة التربوي ياً م زءاً رئيس ية ج ة الرياض بحت التربي ذا أص ة، له مستوياتها المدرسية والجامعي

ة تحقيق التربية  س علمي ى أس و طامع، (المتوازنة، فلم تعد التربية الرياضية مجرد ممارسة لألنشطة البدنية وإنما تقوم عل أب
  )79، ص2009وزيدان، والقاسم، 

ة إال أن الباحث يرى أن هناك من يفهم تعبير التربية الرياضية فهماً خاطئاً فبعض     يألفراد يعتقدون أن التربي  ةالرياض
اط الرياض ي أنم ة ه ي التربي رون ف رون يفك ة، وآخ يةات المختلف ى  الرياض بة إل ي بالنس رق، وه الت وع ا عض ى أنه عل

وافقي  مجموعة أُخرى تعني أذرعاً وأرُجالً قوية ونوايا حسنة، كما أنها بالنسبة للبعض هي تلك الحركات التي تؤدى بالعد الت
  .والتوقيتي وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة

د  ا مرحوتع ة فيم ة الحقيقي ب المعرف ؤولية ولكس ل المس باب لتحم ل الش ة لتأهي ة مهم ة مرحل ة الجامعي ة الدراس ل
ديث كما وأنها تعتبر فترة تأهيل وإعداد للطالب لمواجهة ،بمستلزمات العصر من علوم وتقنيةيتعلق ر الح ا .متطلبات العص كم

اة خصباً  وتعتبر مرحلة التعليم الجامعي في ذات الوقت مجاالً  االت الحي ف مج ي مختل ة ف الكوادر المؤهل ات ب د المجتمع . لرف
راً أالى ) 1999شاكر والقدومي، (ويشير  ة وعنص ادين التربي ن مي اً م داناً هام ن النشاط الرياضي بمفهومه الحديث يشكل مي

وازن الن دم الت ان قوياً في عملية إعداد المواطن الصالح، كما أن ممارسة النشاط الرياضي تعوض عن ع اة اإلنس ي حي اتج ف
  . في هذا العصر المليء بالتوتر وشتى الضغوط النفسية

ي  ات ف ب االتجاه ث تلع تها، حي ى دراس اء إل ن العلم د م ونظراً ألهمية االتجاهات في المجال الرياضي فقد تطرق العدي
ير  ا يُش ة كم ية والبدني طة الرياض ال األنش الوي، (مج اعدة المرب) 1998ع ي مس اً ف لوك دوراً مهم ة س ع نوعي ى توق ي عل

ر  ات غي ر االتجاه ديل أو تغيي ة وتع ة المرغوب ه االيجابي ز اتجاهات م تعزي ن ث ية، وم طة الرياض ة األنش و ممارس ب نح الطال
  .المرغوبة وصوالً باألنشطة الرياضية إلى مراتبها المتقدمة ومكانتها المرموقة

اهرة أو من هنا يمكن فهم االتجاه على أنه موقف مكتسب يُظهره     و ظ الشخص من خالل تصرف ايجابي أو سلبي نح
  .)214، ص2004عالوي، (حدث ُمعين يعكس التقييم الشخصي المرغوب أو غير المرغوب لدى الفرد 

رد والمدرك الخاطىء على أنه إنحراف وسوء فهم لمفاهيم التربية البدنية     بة للف ا بالنس دم إدراك أهميته والرياضة وع
  )463، ص2007أبو طامع، (سلوك خاطىء مما يترتب علية 

  

  :مشكلة الدراسة

ل  ل المراح لقد أصبح النشاط الرياضي ضرورة ملحة ألنسان العصر الحديث، عصر التكنولوجيا عصر الالنشاط في ك
وعلى الرغم من أن ممارسة األنشطة الرياضية كما أشارت . العمرية ومستوياتها وبغض النظر عن وظيفة الفرد وتخصصه

بحت س) 605، ص2005أبو طامع، (بعض الدراسات كدراسة  د أص ا ق ة، إال أنه اة الجامعي ز الحي ي تمي مات الت ن الس مة م
ار بعض  ن أنتش ة م ض الطلب اط بع ي أوس اني ف ت تع ا زال ة م ي الجامع ومن خالل مشاهدات الباحث كعضو هيئة تدريس ف
ين  دى الممارس ة ل دركات الخاطئ ذه الم ت ه د تجمع فتها، وق دافها وفلس ية وأه المدركات الخاطئة حول ماهية التربية الرياض

ات من هنا جاءت للباحث فكرة إجراء هذه الدراسة للتعرف على . وغير الممارسين وإن اختلفت في الكم والمضمون االتجاه
ديلها لبية وتع ا واالتجاهات الس ة الرياضية وتعزيزه وم التربي ور مشكلة الدراسة . االيجابية عند الطلبة نحو مفه ث تتمح حي

  طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية؟ما اتجاهات : باالجابة عن التساؤل اآلتي

  :أهمية الدراسة

ة     دركات الخاطئ و الم ة نح اء التطبيقي ة البلق ة جامع ات طلب ى اتجاه رف عل ة للتع ا محاول ي أنه تكمن أهمية الدراسة ف
ى  وف عل ي الوق هم ف ن أن تس ذلك يمك ا، وب ي تناولته تقلة الت رات المس وع المتغي لمفهوم التربية الرياضية، كما أنها تتميز بتن

  .ديلهاها واالتجاهات السلبية وتعاالتجاهات االيجابية لدى الطلبة وتعزيز

  :أهداف الدراسة

  :هدفتالدراسة إلى

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

اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التعرف الى الفروق االحصائية في  - 2
ية  ة الرياض ا التربي رات لتبع نمتغي ل م اعي،( ك وع االجتم ة،  الن ان الكلي ي، مك دل التراكم ية، المع نة الدراس الس
 .)الرياضية السكن، الممارسة
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  :تساؤالت الدراسة

  :تيةآلاالتساؤالت إلجابةعنلالدراسة  سعت

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

ي  -2 ائية  ف روق ذات دالالت احص اك ف ل هن دركات ه و الم ة نح اء التطبيقي ة البلق ة جامع ات طلب اتجاه
ية  ة الرياض وم التربي ة لمفه ً الخاطئ ا نمتغيرات لتبع ل م اعي،(ك وع االجتم ة، الن نة الد الكلي ية،المعدل الس راس

 .؟)الرياضيةالتراكمي، مكان السكن، الممارسة

  :مصطلحات الدراسة

  : تناولت الدراسة العديد من المصطلحات ومنها 

  ).2000لويس، وطالب، ( ". نزعات ايجابية او سلبية او محايدة اتجاه شيء او فرد او مجموعة او فكرة: " االتجاه 

رة  لفرد، يحدد موقفه من ظاهرة او شيءذهني لدى اعبارة عن تصور " :المدركات الخاطئة  ن فك ارة ع معين، فهو عب
ان  م ف ن ث ددة، وم وعات مح ياء او موض واهر أو أش اه ظ ا تج م تكوينه محددة او حصيلة تمثل معنى معين او تجريد لفكرة ت

  ) 2008احمد، " (المدرك عبارة عن تجريد لفكرة تجمعت عند الفرد نتيجة لتكرار موقف معين 

ة هم الطلبة المسجلين في وحدة القب: لبة الجامعة ط ى درجة ول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقي ول عل ك للحص وذل
  )تعريف إجرائي(.التي يعيش فيهاخصص معين يتناسب مع قدراته وبيئتهعلمية مناسبة في ت

  :الدراسات السابقة

كلة على العديد من الدراسات العربية من خالل اطالع الباحث  ام ومش كل ع واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة بش
  :وانسجاماً مع أهداف الدراسة يذكر بعضاً منهاالدراسة بشكل خاص

هدفت الى التعرف على بعض المدركات لدى معلمي المرحلة االبتدائية حول  والتي)2011(وآخرونالنعيميدراسة   
درس التربية الرياضية ومعلم التربية الرياضية، والتعرف على المجاالت التي ترتفع فيها المدركات لدى افراد عينة البحث 

في الدراسة لمالئمته لطبيعة في مجاالت درس التربية الرياضية ومعلم التربية الرياضية، واستخدم المنهج الوصفي 
معلم، واستخدم برنامج الرزم ) 100(ت عينة الدراسة على لجمع البيانات، واشتمل كأداةالدراسة، كما استخدم االستبيان 

تربية الرياضية ومعلم النتائج ان هنالك مدركات ايجابية عالية نحو درس ال وأظهرت.لتحليل النتائج) spss(االحصائي 
  .الرياضية

واد دراسة هدفت الى ) 2008(شهاب واسماعيل  رىأجو ي الم ات ومدرس ةالتعرف الى اتجاهات مدرس ر (  المختلف غي
ةنحو الت) التربية الرياضية  تخدمربية الرياضية تبعا لحجم الممارس ا،  ا، واس ه لطبيعته ة لمالئمت ي الدراس في ف نهج الوص الم

تبيان ) 150(وتكونت عينة الدراسة من  وائية، وستخدم االس ة العش ارهم بالطريق م اختي ة ت أداةمعلم ومعلم ات،  ك ع البيان لجم
ائي  رزم االحص امج ال ائج) spss(كما واستخدم برن ل النت رت.لتحلي ائج  أظه ائيا النت ه احص روق دال اك ف بةبالنان هن ى  س ال

ه احصائية احيانا ولمة بصفه دائمه ولمن يمارسن الرياضة المدرسات الممارسات للرياض روق ذات دالل بةتكن هناك ف  بالنس
ى ال ةال ن الرياض م يمارس واتي ل ات الل ه احصائية، مدرس روق ذات دالل اك ف د هن بةتوج ون  بالنس ذين يمارس ين ال للمدرس

ون الرياضة  بالنسبةبصفه دائمه والتوجد فروق داله الرياضة  ذين يمارس ين ال ذين اليمارللمدرس ين ال ا والمدرس ون احيان س
  .ر من المدرسين نحو ممارسة الرياضة، هناك ضعف في توجه الكثيالرياضة

ة ) 2008(وأنجز أحمد   بدراسة هدفت الى التعرف الى أهم المدركات الخاطئة المنتشرة حول التربية الرياضية بالمرحل
ن الثانوية بوال ) 100(ة الخرطوم، واستخدم المنهج الوصفي في الدراسي لمالئمته لطبيعة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة م

ثمعلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، استخدم  رزم  الباح امج ال ا واستخدم برن ات، كم ع البيان أداة لجم تبيان ك االس
ائج ان هناك مدركات خاطئة منتشرة حول التربية الرياضية، وان اكثر هذه أظهرت النت، لتحليل النتائج)  spss( االحصائي 

  .المدركات تدور حول اهمية وأعراض وأهداف التربية الرياضية ودور معلم التربية الرياضية بالمدرسة 

امع ) 2007( وقامأبوط
افةإلىالفروقفيهذهالمدربدراسةهدفتإلىالتعرفعلىالمدركاتالخاطئةالشائعةحواللتربيةالبدنيةوالرياضةلدىطلبة كلياتفلسطينالتقنية،إض

وائيةقوامه كاتتبعاًلمتغيرالجنس،والممارسةالرياضية،لتحقيقذلكأستخدمالباحثالمنهجالوصفيواالستبانهكأداةلجمعالبياناتمنعينةعش
ة) 320( ا تة. طالباًوطالب ل) 6( أظهرتنتائجالدراسةوجودس ) 33( مدركاتخاطئةشائعةحواللتربيةالبدنيةمنأص

بةالمئويةعليهامد  رك،وأنالدرجةالكليةللمدركاتكانتغيرخاطئةوغيرشائعة،حيثبلغتالنس
ية%)41( . ،كماأشارتالنتائجإلىعدموجودفروقفيالمدركاتعندالطلبةتبعاًلمتغيريالجنس،والممارسةالرياض

  .  وأوصىالباحثبضرورةاستثماروتعزيزاتجاهاتالطلبةنحوالتربيةالبدنيةوالرياضة
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امع طينالتقنية) 2005( وأتمأبوط وري - دراسةهدفتالتعرفإلىاتجاهاتطلبةكليةفلس  - خض
ص،وال نحوممارسةالنشاطالرياضي،إضافةإلىتحديدالفروقفياتجاهاتالطلبةتبعالمتغيراتالجنس،والبرنامجاألكاديمي،ونوعالتخص

ية ةعلىعينةقوامها. مستوىالدراسيوالممارسةالرياض ) 135( ولتحقيقذلكأجريتالدراس
يةالمعدلمقياسكنونطالباوطالبة،طبقعليها  Kenyon Attitude Toward Physical)لالتجاهاتنحوالتربيةالرياض

Education Inventory) ،تجابة  أظهرتنتائجالدراسةأناتجاهاتالطلبةكانتايجابيةحيثوصلتالنسبةالمئويةلالس
توىالداللة%)76( ) α =0.05(،إضافةإلىأنةالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمس

ي،بينماكانتالفروقدالةإفياتجاهاتالطلبةنحوا لنشاطالرياضيتعزىلمتغيراتالجنس،والبرنامجاالكاديمي،والتخصص،والمستوىالدراس
ين . حصائياتبعالمتغيرالممارسةالرياضيةولصالحالممارس

  . وأوصىالباحثبعدةتوصياتمنأهمهاتعزيزاتجاهاتالطلبةوزيادةاالهتمامباألنشطةالرياضيةلإلناثفيالكلية

الب  )2000(يجرى الحديدأ    دى ط ية ل ة الرياض ي التربي دراسة هدفت الى التعرف الى المدركات الخاطئة الشائعة ف
الجنس ، والممارسة ( كلية العلوم التربوية لوكالة الغوث في االردن، والتعرف الى الفروق في هذه المدركات تبعا لمتغيرات 

ت الالباحث، استخدم)الرياضية ، والنوع االجتماعي ، التخصص العلمي  ا، وتكون منهج الوصفي في الدراسة لمالئمته لطبيعته
تخدم االستبيان ) 283(عينة الدراسة من  أداةطالب وطالبة، واس رزم االحصائي  ك امج ال تخدم برن ا واس ات، كم ع البيان لجم

)spss ( ،ية، و أظهرتلتحليل النتائج ة الرياض و التربي ود النتائج الى ان هناك العديد من المدركات الخاطئة نح دم وج ى ع ال
  .فروق بالنسبة لمتغير الجنس 

ام    دومي وق اكر الق ض ب)1999(وش و بع ة نح اح الوطني ة النج ة جامع ات طلب ى اتجاه رف عل ى التع دفت إل ة ه دراس
ي طالباً وطالبة،) 740(المدركات الخاطئة للتربية الرياضية، وأُجريت الدراسة على عينة قوامها  واستخدم المنهج الوصفي ف

تبيان  تخدم االس ة، واس ة الدراس ه لطبيع ة لمالئمت أداةالدراس ائي  ك رزم االحص امج ال تخدم برن ات، واس ع البيان لجم
(Spss)مدركاً خاطئاً، ومن ) 30(مدركات خاطئة للتربية الرياضية من اصل ) 9(أظهرت النتائج أنه يوجد لتحليل النتائج، و

التربية الرياضية عبارة عن تمرينات وألعاب، وال يجوز رسوب الطلبة في التربية الرياضية، وأن المشي إن : أكثرها شيوعاً 
روق  ود ف ائج وج رت النت ة الرياضية، وأظه دريس التربي ز يستطيع ت ب ممي ل الع ية، وك ة رياض ي تربي لمسافة طويلة يعن

ر الجنس إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات ال خاطئة حول مفهوم التربية الرياضية تبعاً لمتغي
دى  ،والمعدل التراكمي والممارسة الرياضية دائم ل ة ال ان اإلقام ة ومك ري الكلي اً لمتغي ائياً تبع ة إحص بينما لم تكن الفروق دال

  .الطلبة

ية   )1998(حسين كما أجرى     ة الرياض ول التربي رة ح ة المنتش دركات الخاطئ م الم دراسة هدفت الى التعرف الى اه
ة ،  ة الدراس ه لطبيع في لمالئمت نهج الوص تخدمت الم ل ، واس ة الموص ات جامع ي كلي ى ف نة االول ة الس دى طلب رويح ل والت

وائية ، ا) 519(واشتملت العينة على  ة العش تبيان طالبا وطالبة ،تم اختيارهم بالطريق أداةستخدم االس ا  ك ات ، كم ع البيان لجم
ائي  رزم االحص امج ال تخدم برن ة ) spss(واس ي التربي ة ف دركات الخاطئ م الم ائج ان حج رت النت ائج ، واظه ل النت لتحلي

  % . 50الرياضية والترويح تجاوز نسبة 

رة دراسة هدفت الى التعرف الى درجة شيوع المدركات الب)  1995(ابو بشارة  وقام    ية المنتش ة الرياض خاطئة للتربي
ه  ي الدراسة لمالئمت في ف نهج الوص تخدم الم ية، واس طة الرياض ة االنش بين الشباب االردني، واتجاهات الشباب نحو ممارس

أداةشاب وشابه تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واستخدم االستبيان ) 1200 (لطبيعتها، وتكونت عينة الدراسة من  ع  ك لجم
ائي البيا رزم االحص امج ال تخدم برن ا واس ات، كم ائج )spss(ن ل النت رت.لتحلي ل  أظه ية ذات دالئ ة عكس ود عالق ائج وج النت

  . احصائية بين المدركات الخاطئة واتجاهات الشباب نحو ممارسة االنشطة الرياضية

ى ) 1990(نين حسجرى أ    رف ال ى التع دفت ال رة أدراسة ه ة المنتش دركات الخاطئ م  الم ا ه ة كم ة البدني ول التربي ح
ه  ي الدراسة لمالئمت في ف نهج الوص تخدم الم ة، واس يراها بعض مدرس المرحلتين االعدادية والثانوية غربي القاهرة التعليمي

تبيان ) 21(وتكونت عينة الدراسة من ، لطبيعة الدراسة تخدم االس وائية ، واس ة العش ارهم بالطريق م اختي مدرسا ومدرسة ، ت
ائي كأداة لجمع  رزم االحص امج ال تخدم برن ا اس ات ، كم ائج ، ) spss(البيان ل النت رتلتحلي دركات  وأظه اك م ائج ان هن النت

  . خاطئة شائعة بكثرة حول التربية البدنية في هاتين المرحلتين 

ة ) Padfild&Pennington,2000( باد فليد وبينتغتون  دراسة    ات الطلب ى اتجاه رف ال و دراسة هدفت الى التع نح
ة  .استخدام المهارات الحاسوبية في تعلم مهارات كرة الطائرة في التربية الرياضية اك اتجاهات ايجابي ائج ان هن أظهرت النت

  .في اتجاهات الطلبة نحو هذا التعلم، وأوصت الدراسة باستخدام الحاسوب في تعلم مهارات االلعاب في التربية الرياضية 

ام    يس  وق ولكنر وريفي دى ب) ner& Reeves,2000Faulk(ف ات اح ات طالب ى اتجاه رف ال ى التع دفت ال ة ه دراس
ة  ة العالي ائج ان الثق رت النت ية، أظه ة الرياض دريس التربي و ت ة نح ة ابتدائي الوريس تربي ص بك ة تخص ات البريطاني الجامع

  . بالنفس كان لها عالقة باتجاهات اكثر ايجابية نحو تدريس التربية الرياضية 



5 
 

ية ) Dansby,et al,2000(نسباي جرى داأ    دراسة هدفت الى التعرف الى كيفية تأثير اتجاهات طلبة التربية الرياض
ا  ا ايجابي ائج توجه رت النت نحو مناهج التربية الحركية بمادة مهارات وتكنيك الحركة ومادة التمرين واللياقة البدنية، وقد اظه

  . في اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الحركية 

دراسة بهدفالتعرفعلىأثرمشاركةطلبةالجامعات في األنشطة الترويحية داخل الحرم (Charles, 1996) أجرىتشارلز
ً وطالبة من ) 112(الجامعي على اتجاهاتهم نحو التربية الرياضية، لتحقيق ذلك أُجريت الدراسة على عينة قوامها  طالبا

ً و ) 53(جامعة المسسبي وذلك بواقع  طالبة ُطبق عليهم مقياس كنون لالتجاهات نحو التربية الرياضية ) 59(طالبا
خالألوألسبوعينمنالفصاللدراسيوآخرأسبوعينبعداشتراكهمفياألنشطةالترويحية،أظهرتنتائجالدراسةوجودتحسنفياالتجاهاتنحوال

  .تربيةالرياضية،لكنلميكنهذاالتحسنداالًإحصائياً 

 ,Carlson) كارلسوناجرى
أجريتالدراسة,للتعرفالىاتجاهاتطلبةالمرحلةالثانويةنحوالتربيةالرياضيةوالعواماللمؤثرةفيتحديدتلكاالتجاهاتدراسةهدفت(1994

 .طالباًوطالبةمنطلبةالمرحلةالثانوية)150(علىعينةقوامها 
ناألسرة،واإلعالمومأظهرتنتائجالدراسةأنالعواماللثقافية،واالجتماعيةمنأكثرالعواملتأثيراًعلىتكويناالتجاهاتلدىالطلبة،إضافةإلىأ

ستوى 
األداءالمهاريلدىالطلبة،واألصدقاءوالخبرةالسابقةفيالممارسةالرياضيةجميعهاهامةفيتحديداتجاهاتالطلبةنحوالتربيةالرياضية،كم

 اأظهرتالنتائجأنمفهومالطلبةللتربيةالرياضيةيتضمنأنالتربيةالرياضية
 .ضيينمنأجاللمتعة،وأنهامحدودةاألهدافوتقتصرعلىإعدادالرياتمارس

  .وأوصتالدراسةباألخذبعيناالعتبارأنالطلبةفيهذهالمرحلةقديتعرضونإلىضغوطاتموقفيهتضعهمتحتضغطيؤثرعلىتكويناتجاهاتهم

في ضوء عرض ملخصات الدراساتالسابقة والمشابهه تبين للباحث أهمية دراسة المدركات واالتجاهات كموضوع    
ابية وتعزيزها والسلبية منها وتعديلها، وما يميز الدراسة الحالية يسهم في التعرف على االتجاهات والمدركات االيج

استهدافها لشريحة مهمة من مكونات المجتمع والتي يمكن أن تلعب دور في التنمية المستدامة أال وهي طلبة الجامعات، وهذا 
  .يؤكد على أهمية إجراء مثل هذه الدراسة

  :إجراءات الدراسة

  :الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتيتتمثل إجراءات 

  :منهج الدراسة

  .أهداف الدراسةوالمسحية لمالئمته لطبيعة  بالصورةاستخدم الباحثالمنهج الوصفي 

  : مجتمع الدراسة

ةطلبة الدراسة من  مجتمعتكونت   ان/ جامعة البلقاء التطبيقي جلين االردن - عم ة المس ين بالدراس ل  والمنتظم ى الفص عل
  .طالب وطالبه يمثلون الكليات العلمية واالنسانية) 4000( عددهموالبالغ، 2017/2018 الدراسي االول

  :عينة الدراسة

لي  منتقريباً %) 25(ما نسبته  طالب وطالبة) 1000(عشوائية قوامها  عينة أجريت الدراسة على مجتمع الدراسة األص
ن  رة م ي الفت ة ف ة الدراس راد عين ى أف تبانة عل ق االس م تطبي ث ت ات، حي ع التخصص ون جمي  م 20/10/2017 - 10/10يمثل

  .يبن خصائص العينة حسب المتغيرات ) 1(والجدول 

  )1(جدول 

  وصف خصائص عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها

%النسبة  العدد مستوى المتغير المتغير  

 42.5 425 طالب  النوع االجتماعي

 57.5 575 طالبة

100 الكلي
0 

100.0  
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  :أداة الدراسة

ع  أداة لجم تبيان ك االس تخدم  ث اس الباح
د  ى العدي الع عل االط ات م ، البيان ث ت حي

ات ذه الدراس ن ه ، وم ة  ات العربي ن الدراس م
ة (،)2007 امع، (دراس و ط أب

د،  و (  ،)2008احم اب دي، ( ، )2000الحدي
تخدام حيث األداة تم اس اره،  ، )1995بش

دومي اكر الق ، وش ي  تخدمهالت (  ااس
 تاشتملحيث  ،)1999 حيثفقرة، ) 32(على 

ا  ديلها بم بة وتع المناس رات  ذ الفق م اخ ت
ة د تكونالحالي ة  ت، وق ع الدراس ب م يتناس

ة   .فقرة) 22(من  االداة بصورته النهائي

  :صدق االداة

ة  وى أداة الدراس محت دق ُح دد ص
ن  دد م ى ع عل ق ن طري  هاعرض ع
ذا  والمتخصصين في ه ين  المحكم

وقد أشاروا الى المجال   . للدراسةانها صالحة 

ثبات أداة الدراسة   : 

أداة الدراسة تم تطبيقها  ات  ن ثب ق م للتحق
ة ) 20(على عينة استطالعية مؤلفة من  ات بطريق اب الثب م حس م ت ا ث ارج عينته ة ومن خ ع الدراس ن مجتم ة م طالب وطالب

ات اداة (Kronbach Alpha)باستخدام معادلة كرونباخ ألفا االتساق الداخلي د , )0.70(الدراسة  وقد تبين أن معامل ثب وتع
  .ة الدراسة الحالي غراضألمثل هذه القيمة مقبولة وجيدة 

  :طرق استخراج النتائج

راسة، وتم استخدام تدرج ليكرت الرباعي، حيث أعطيت أوافق على أفراد عينة الد األداةالستخراج النتائج تم تطبيق 
  .درجة) 1(درجه، ال أوافق بشدة ) 2(درجات، ال أوافق ) 3(درجات، أوافق ) 4(بشدة 

 77.5 775 انسانية  الكلية

 22.5 225 علمية

100 الكلي
0 

100.0 

السنة 
  الدراسية

 32.3 323 اولى

 25.4 254 الثانية

 26.0 260 الثالثة

 16.3 163 الرابعة

100 الكلي
0 

100.0  

المعدل 
  التراكمي

 17.6 176 ممتاز

 30.9 309 جيد جداً 

 41.6 416 جيد

 9.9 99  مقبول

100  الكلي
0 

100.0 

 60.5 605 مدينة  مكان االقامة

 39.5 395 قرية

100 الكلي
0 

100.0  

الممارسة 
  الرياضية

 49.2 492 ممارس

غير 
 ممارس

508 50.8 

100 الكلي
0 

100.0  
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دراسة كل  الرياضية وعبرومن أجل تفسير النتائج وتحديد اتجاهات الطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية    
ت كقيمة مرجعية في تفسير النتائج، حيث اعتبر) 2(تم اعتماد المتوسط ) 2000الحديدي، (و ) 2007أبو طامع، (من 

ايجابي اتجاه ك) 2(، والفقرات ذات المتوسط أقل من سلبي يُعبر عن مدرك خاطىءاتجاه كفأكثر ) 2(الفقرات ذات المتوسط 
  . النه تم صياغة الفقرات جميعها كمدركات خاطئة .يعبر عن مدرك غير خاطىء

  

  :تصميم الدراسة

 :اشتملت الدراسة على المتغيرات األتية

 :المتغيرات المستقلة* 

  )طالب ، طالبة(النوع االجتماعي وله مستويان  - 

  ).علمية ، إنسانية(الكلية ولها مستويان  - 

  ).أولى ، ثانية ، ثالثة ، رابعة(السنة الدراسية ولها أربعة مستويات  - 

  ).ممتاز ، جديد جداً ، جيد ، مقبول(المعدل التراكمي وله أربعة مستويات  - 

  ).ممارس، غير ممارس(ن الممارسة الرياضية ولها مستويا - 

  ). مدينة ، قرية(مكان األقامة ولها مستويان  - 

  

يتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة والدرجة الكلية التجاهات الطلبة نحو  :المتغير التابع* 
 .المدركات الخاطئة لمفهوم التربية البدنية

  

  

  :الدراسة عرض ومناقشة نتائج

اؤل األول: أوالً  ة بالتس ائج المتعلق وم : النت ة لمفه دركات الخاطئ و الم ة نح اء التطبيقي ة البلق ة جامع ات طلب ا اتجاه م
ةعن هذا السؤاللإلجابةوالتربية الرياضية ؟ ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس ةتم حس ة الكلي رة والدرج  لكل فق

  .يوضح ذلك) 2(والجدول رقم. طلبةاللالتجاهات 

  ) 2(جدول

  طلبة واتجاه وادراكال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية 

ال
 رقم

  الفقرة
الو
سط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

اال
 تجاه

االد
 راك

1 
التربية الرياضية في الجامعة عبارة عن فترة راحة وجدت في 

  التوتر العصبي المتولد من المحاضراتالجامعة للتنفيس عن 
2.0

5 
0.83 

سل
 بي

خا
  طىء

2 
أي شخص يستطيع تدريس مادة التربية الرياضية وال داعي لوجود 

 .متخصصين
3.0

1 
0.83 

سل
 بي

خا
  طىء

3 
مواد التربية الرياضية ليست ضرورية للطلبة في الجامعة وهي  

 .مضيعة للوقت
3.0

7 
0.81 

سل
 بي

خا
 طىء

4 
التربية الرياضية معناه تعلم التمرينات واأللعاب التخصص في 

 .وممارستها
2.2

6 
0.79 

سل
 بي

خا
 طىء
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 .ال تحتاج الفتيات للتربية الرياضية ألنهن ال يحتجن لعضالت قوية 5
3.1

2 
0.89 

سل
 بي

خا
 طىء

 .ال يجوز رسوب الطلبة في مساقات التربية الرياضية في الجامعة 6
2.4

5 
0.95 

سل
 بي

خا
 طىء

 .او الهدف الرئيس للتربية الرياضية هو تقوية العضالت الغرض 7
2.4

7 
0.86 

سل
 بي

خا
 طىء

 .ليس هناك أي أساس علمي للتربية الرياضية 8
3.0

6 
0.96 

سل
 بي

خا
 طىء

 .التربية الرياضية ال تسهم في التربية العامة للمواطن 9
3.0

3 
0.84 

سل
 بي

خا
 طىء

1
0 

ً لمسافة طويلة أكون قد  قمت بنصيبي من التربية إذا مشيت يوميا
 .الرياضية

2.3
9 

0.81 
سل

 بي
خا

 طىء

1
1 

المتخصصين في التربية الرياضية أقل ثقافة من غيرهم في باقي 
 .التخصصات

3.0
0 

0.90 
سل

 بي
خا

 طىء

1
2 

إذا أردت أن تتفوق في التربية الرياضية فإنك بحاجة إلى عضالت 
 .أكثر من احتياجك للذكاء

2.9
1 

0.74 
سل

 بي
خا

 طىء

1
3 

ً للتربية  يكونكل العب مميز في أي لعبة يستطيع أن  مدرسا
 .الرياضية

2.6
7 

0.84 
سل

 بي
خا

 طىء

1
4 

 .التربية الرياضية ليست ضرورية لكبار السن
3.2

3 
0.79 

سل
 بي

خا
 طىء

1
5 

التربية الرياضية لألشخاص أصحاب المهارات العالية في األلعاب 
 .الرياضية فقط

3.0
6 

0..7
8 

سل
 بي

خا
 طىء

1
6 

 .او االهتمام بها , التعاليم الدينية ال تشجع على ممارسة الرياضة
3.3

4 
0.92 

سل
 بي

خا
 طىء

1
7 

التربية الرياضية أقل قيمة من الناحية األكاديمية مقارنة بالتخصصات 
 .األخرى

2.8
3 

0..9
2 

سل
 بي

خا
 طىء

1
8 

 .المدربون كلهم مدرسون مؤهلون في التربية الرياضية
2.4

0 
0.86 

سل
 بي

خا
 طىء

1
9 

إذا أراد الطلبة التخرج بدون تعب في الدراسة عليهم دراسة التربية 
 .الرياضية

2.8
4 

0.98 
سل

 بي
خا

 طىء

2
0 

تخصص التربية الرياضية فقط لمن يحصلون على معدالت متدنية في 
 .الثانوية العامة

3.0
4 

0..9
1 

سل
 بي

خا
 طىء

2
1 

االستفادة منها فوائد التربية الرياضية مقصورة على األبطال وال يمكن 
 .في الحياة

3.0
9 

0.92 
سل

 بي
خا

 طىء
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2
2 

 .أي شخص يستطيع ممارسة التربية الرياضية بمفرده
2.0

8 
0.90 

سل
 بي

خا
 طىء

  الدرجة الكلية  #
2.7

9 
0.36 

سل
 بي

خا
  طىء

  .درجات) 4(أقصى درجة لالستجابة *

يةأن اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو ) 2(يالحظ من الجدول  ت كانالمدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياض
اري) 2.79(، إذ بلغ المتوسط الحسابي سلبيةتعبر عن إدراك خاطىء تو، )0.36(بانحراف معي ة  كان ات الطلب ى  اتجاه عل

ب، وجاءت في) 3.34 -  2.05(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين جميع الفقرات سلبية رة  الترتي ى الفق ي )16(األول والت
و بانحراف معياري ) 3.34(بمتوسط حسابي   " او االهتمام بها, التعاليم الدينية ال تشجع على ممارسة الرياضة "تنص على

ب، وجاءت في) 0.92( رة  الترتي ر الفق ي " وهي ) 1(األخي دت ف رة راحة وج ن فت ارة ع ة عب ي الجامع ية ف ة الرياض التربي
بي الم وتر العص ن الت يس ع ة للتنف رات الجامع ن المحاض د م ط حسابي " تول بية ) 2.05(بمتوس ة نس زو . )0.83(بأهمي ويع

دين افة , الباحث هذه النتيجة الى طبيعة وثقافة البيئة التي يعيش بها معظم الطلبة في الجنوب والى الفهم الخاطئ لتعاليم ال إض
ة, إلى الخلط بين التقاليد والقيم االجتماعية يم الديني يم وا, والق بعض الق بت ف ى اكتس ذرت حت ة تج ة االجتماعي ادات األخالقي لع

دين يم ال اك أشياء , صفة الثبات في المجتمع فأصبحت توازي في مدى تطبيقها واإليمان بها ق فالرياضة مضيعة للوقت وهن
ي ال, كثيرة اهم منها فيجب ان تكون في أخر قائمة األولويات الحياتية اطق ف ع المن ز جمي ة تمي مة عام وبوتعتبر هذه س , جن

ذا الخاطئة عنمدركاتهمواتجاهاتهم السلبيةلذلك فان اطق، وهك ع المن ين جمي جمة ب اءت منس ية ج المفاهيم والممارسات الرياض
ا ل الرياضة وفهمه دى تقب ر بم ر كبي وب اث ة , فان للعادات والتقاليد والقيم التي تطبق وتمارس في مناطق الجن ا ان التربي كم

ر مرغ ات الغي ن التخصص ة م ن الرياض ل م ة ك ع دراس ة م ذه النتيج ت ه ز، واتفق ن اراد التمي ة لم د، ( وب ( و)  2008احم
د ي  )2000، يالحدي رة الت ى نظ ؤثر عل ية ت ة الرياض ول التربي رة ح ة منتش دركات خاطئ اك م ا ان هن ائج فيه رت النت أظه

ة  (Carlson,1994)أيضاً دراسة كارلسون  ةجالنتايهذه ويؤكد المجتمع اليها،  ة االجتماعي ل الثقافي ي أظهرت أن العوام الت
ة الرياضية و التربي ة نح ات الطلب دد اتجاه ي تح ل الت ر العوام ن أكث ع.م ذه النتيجة م ت ه ة واختلف امع، (دراسة  نتيج و ط أب

  .من حيث أن ادراك الطلبة نحو مفهوم التربية البدنية والرياضة كان ادراك ايجابي غير خاطىء وغير شائع) 2007

اً ثان ة: ي ائج المتعلق انيب النت اؤل الث اء :  التس ة البلق ة جامع ات طلب ي اتجاه ائية  ف روق ذات دالالت احص اك ف ل هن ه
ا  ن تبع ية م ة الرياض وم التربي ة لمفه دركات الخاطئ و الم ة نح ة( التطبيقي اعي، الممارس وع االجتم ية للن ان الرياض ، مك

  ؟  ) السكن، الكلية، السنة الدراسية، والمعدل التراكمي

نحو المدركات الستجابات أفراد العينة  للفروق بين المتوسطات" ت"تم استخدام تحليل نتائج اختبار عن السؤاللإلجابة 
يوضح ) 3(والجدول , )الكلية, مكان السكن, الممارسة, النوع االجتماعي( وفقا لمتغيراتاطئة لمفهوم التربية الرياضية الخ
  ):المعدل التراكمي، والسنة الدراسية(النتائج المتعلقة بمتغير كل من )6() 5) (4(بينما يوضح الجدول :ذلك

  ) 3(جدول رقم 

طلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية اللفروق بين متوسطات اتجاهات لداللةا "ت"نتائج اختبار 
  )  الكلية, مكان السكن, الممارسة, النوع االجتماعي( لمتغيراتتبعا 

 العدد  الفئة المتغير
المتو

سط 
 الحسابي

االنح
راف 

  المعياري

قيمة 
 ت

مستو
 ى 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  
غير 
 ممارس

508 2.78  0.34  
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 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 
0.00

1  
  0.34  2.86 225 علمية

  )α≥ 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة          

بين متوسطات ) α≥ 0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )3(تشير النتائج في الجدول 
اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية تعزى لمتغير النوع االجتماعي وذلك 

وهذا يدل على وجود فروق لصالح فئة )  0.01(، وبمستوى داللة ) 7.07(المحسوبة إذ بلغت " ت"استناداً إلى قيمة 
ال يوجد لديهن ميول الى متابعة  ان الطالباتويعزو الباحث هذه النتيجة الى .)2086(متوسطها البالغ بداللة ، الطالبات

لباحث هذه النتيجة الى البعد الديني اويعزو  المعلومات الرياضية لذلك كانت لديهن مدركات خاطئة اعلى من الذكور
ياضية للنشاط الرياضي وتعاملها بالمفاهيم الر المرأةرسة والثقافي الذي يعيش فيه المجتمعات العربية والذي يقلل من مما

من حيث وجود فروق في اتجاهات ) 1999القدومي وشاكر، (اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة .واطالعها القليل على ذلك
مع  تختلفاو. ةطلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية تعزى لمتغير جنس الطلب

من حيث عدم وجود اختالف في المدركات الخاطئة الشائعة حول التربية البدنية ) 2007أبو طامع، (ما توصلت إلية دراسة 
  .والرياضة بين الطالب الذكور والطالبات االناث

بين ) α≥ 0.05(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )3(كما تشير النتائج في الجدول 
تعزى متوسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية من وجهة نظرهم 

ويرى )  0.62(، وبمستوى داللة ) 0.49( المحسوبة إذ بلغت" ت"لمتغير الممارسة الرياضية وذلك استناداً إلى قيمة 
تتساوى في االهتمام , كهواية وللترويح عن النفس او ابراز للشخصية ان هذا قد يعود إلى أن الممارسة الرياضة الباحث

أو المهتمين بالقواعد واألسس العلمية , بالرياضة مع المهتمين وغير الممارسين كالذين يسعون الى خبر عن الرياضة
هما لدية هواية ولدية اهتمام ويتمتع بنفس المستوى من تلقي الثقافة والثقافية التي تحكم االلعاب الرياضية المختلفة فكال

من ) 2007أبو طامع، (اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . عة مدركاته نحو التربية الرياضيةالرياضية التي تؤثر على طبي
ن الطلبة الممارسين للرياضة حيث عدم وجود اختالف في المدركات الخاطئة الشائعة حول التربية البدنية والرياضة بي

التي أظهرت نتائجها ان هناك فروق داله ) 2008 ،شهابو اسماعيل( نتيجة مع دراسة هذهال واختلفت ،وغير الممارسين
احيانا ولم تكن هناك  ضة بصفه دائمه ولمن يمارس الرياضةاحصائيا بالنسبة الى المدرسات والمدرسين الممارسين للريا

ر ، وان هناك ضعف في توجه الكثيلمدرسين الذين لم يمارسوا الرياضةائية بالنسبة الى المدرسات وافروق ذات دالله احص
من حيث وجود فروق في ) 1999القدومي وشاكر، (واختلفت أيضاً مع نتيجة دراسة . من المدرسين نحو ممارسة الرياضة

  .تبعاً للمارسة الرياضيةاتجاهات الطلبة نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية 

بين ) α≥ 0.05(ايضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )3(وتشير النتائج في الجدول 
متوسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية من تعزى لمكان السكن 

لح فئة وهذا يدل على وجود فروق لصا, )0.02(، وبمستوى داللة )1.85(المحسوبة إذ بلغت " ت"وذلك استناداً إلى قيمة 
الى طبيعة البيئة الجغرافية في القرية الغير محفزة  للمجال  ويعزو الباحث هذه النتيجة.)2079(بداللة المتوسط القرية

الرياضي واالبداع كونها تفتقر بكافة امكاناتها الرياضية وعدم التشجيع المجتمع واالسرة على ممارسة الرياضية والتمكن 
للتعاليم الدينية وضغوط الحياة االجتماعية واالقتصادية من مفاهيمها اكثر باإلضافة الى طبيعة الحياة االجتماعية المحافظة 

تجعلهم ينفرون من الممارسة والترويح الرياضي ويفكرون اكثر بسبل العيش فقط بعيدا عن الرياضية ومفاهيمها ومدركاتها 
إحصائيا في التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة ) 1999، وشاكر القدومي(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ، 

ً لمتغير مكان اإلقامة الدائم  اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المدركات الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية تبعا
  .للطلبة

بين متوسطات ) α≥ 0.05(الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )3(كما وتشير النتائج في الجدول 
البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية تعزى للكلية، وذلك استناداً إلى قيمة  اتجاهات طلبة جامعة

 الكلياتوهذا يدل على وجود فروق لصالح , )0.001(، وبمستوى داللة ) 1.41(المحسوبة إذ بلغت " ت"
الى الضغط العلمي والدراسي والزخم المعلومات التي يتلقونها  ويعزو الباحث هذه النتيجة،)2.26(بداللةالمتوسط علميةال

والذي يمرون فيه الكليات العلمية سواء في المواد النظرية او التطبيقية وذلك قد يغض بصرهم ويبعدهم عن المتابعة 
القدومي (مع دراسة  هذه النتيجة اختلفت.ل خاصواالطالع على المجال الرياضي بشكل عام وعلى مدركاتها ومفاهيمها بشك
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والتي أشارت الى عدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية ) 1999وشاكر، 
  .تعزى لمتغير نوع الكلية

  

 ً , المعدل التراكمي( ر كل منفقا لمتغيوطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية الاتجاهات نتائج : ثالثا
  : توضح ذلك  )6) (5) (4(ول االجدو )والسنة الدراسية 

  )4(الجدول 

  طلبة نحو المدركات الخاطئةالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات اتجاهات 

  )والسنة الدراسية, المعدل التراكمي (تبعا لمتغيري لمفهوم التربية الرياضية  

  العدد  الفئة  المتغير
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

 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

  

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات  )4(يالحظ من الجدول 
الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية تبعا لمتغيري المعدل التراكمي والسنة الدراسية ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 

، )one way anova(تم تطبيق تحليل التباين األحادي ) α 0.05≤(المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :يبين ذلك )5(والجدول 

  

  

  

  

  )5(الجدول 

  طلبة نحو المدركات الخاطئة المتوسطات اتجاهات لداللة الفروق في نتائج تحليل التباين األحادي 

  المعدل التراكمي والسنة الدراسية  لمتغيريتبعا لمفهوم التربية الرياضية 

 المتغير
مصدر 

 التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 
  الداللة

 0.31 1.179 0.157 3 0.471بين المعدل 
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    المجموعات التراكمي

داخل 
 المجموعات

132.58
0 

996 0.133  

 الكلي
133.05

0 
999  

السنة 
 الدراسية

بين 
 المجموعات

1.719 3 0.573 4.346 

 

0.004 

 

داخل 
 المجموعات

131.33
1 

996 0..132 

  الكلي
133.05

0 
999  

  )α≥ 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

بين متوسطات ) α≥ 0.05(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )5(تشير نتائج الجدول 
وذلك استناداً إلى قيمة ف تبعا لمتغير المعدل التراكميطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية الاتجاهات 

هذه النتيجة إلى أن التحصيل األكاديمي ال يرتبط  الباحث ويعزو ) 0.31(، وبمستوى داللة )1.179(المحسوبة إذ بلغت 
, يؤثر وال يتأثر بمعدل مئوي يمنح من المؤسسات التعليمية فقطبشكل مطلق بالمستوى الفكري والثقافي لإلفراد وال 

فاإلدراك والفهم هي عمليات عقلية مرتبطة بالكم الهائل المخزن من المعلومات والمعارف والمدركات التي قد تكون 
أخذه من مواد مدركات خاطئة أو مدركات ايجابية، تؤثر بشخصية وبيئة الشخص نفسه وليس بتقديره العلمي كون معظم ما ي

في الجامعة قد تكون غير مرتبطة بالثقافة التي يعيش فيها كونها مواد مزيج من العملي والنظري وتقيس مدى إدراك 
الشخص وقدرته على االسترجاع والنسيان وال تترسخ بالذاكرة بنفس القدر للمعلومات الثقافية والرياضية العامة التي قد 

جعلها دائما حاضرة في العقل فالكثير من المعلومات التي يجبر الشخص على تلقيها تدرك بشكل مناسب ومخزنة بشكل ي
القدومي (هذه النتيجة مع دراسة  ختلفتوا. وحفظها ال تترسخ بالشكل المناسب كونها تهيئ لمدة قصيرة وال تسترجع

الوطنية نحو المدركات  التي أظهرت نتائجها وجود فروقا إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة النجاح )1999,وشاكر
  .الخاطئة حول مفهوم التربية الرياضية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

بين متوسطات ) α≥ 0.05(لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )5(تشير النتائج في الجدول بينما    
وذلك استناداً إلى قيمة ف  لمتغير السنة الدراسية تبعاطلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية الاتجاهات 

وتعد هذه القيمة دالة إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة كانت اقل ) 0.004(، وبمستوى داللة )4.346(المحسوبة إذ بلغت 
ة لمفهوم طلبة نحو المدركات الخاطئالاتجاهات ولتحديد الفروق بين مستويات السنة الدراسية في ، )0.05(من او يساوي 

  :توضح ذلك )6(الجدول  ونتائجتم استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية التربية الرياضية 

  ) 6(جدول 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مواقع الفروق بين مستويات متغير السنة الدراسية 

  طلبة نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية الاتجاهات في 

 المتغير
المتو

سط 
  الحسابي

ال
 فئة

ا
 ألولى

ا
 لثانية

ا
 لثالثة

ال
 رابعة

السنة 
 الدراسية

األ 2.84
 ولى

*    

ال 2.73
 ثانية

 *   
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ال 2.79
 ثالثة

  *  

ال 2.80
 رابعة

   *  

  

اطئة لمفهوم التربية الرياضية البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخان الفروق في اتجاهات طلبة جامعة ) 6(يبين الجدول 
كانت بين السنة األولى و الثانية و الثالثة والرابعة  بحيث ان داللة الفروق كانت لصالح السنة األولى التي كانت قيمة 

ال يمتلكون ذلك اإلدراك لمفهوم ويعزو الباحث هذه النتيجة  لكون معظم طالب السنة األولى , متوسطها الحسابي هي االكبر
وتأثير التربية الرياضة عليهم كونهم ال يوجد لديهم تلك المعتقدات والمدركات الرياضية التي تؤهلهم لفهم معنى التربية 

أبو طامع، (دراسة  نتيجة اختلفت هذه النتيجة مع. الرياضة ومدى الفوائد التي قد تتركها عليهم في جميع الجوانب الحياتية
لمتغير  تعزىالتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو ممارسة النشاط الرياضي ) 2005

  .المستوى الدراسي على جميع المجاالت والدرجة الكلية

  :االستنتاجات

  :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث اآلتي   

كانت اتجاهات طالب وطالبات جامعة البلقاء التطبيقية نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية  .1
 .سلبية تعبر عن مدركات خاطئة

 .نظرة الطالبات نحو المدركات الخاطئة لمفهوم التربية الرياضية كانت اكثر سلبية من نظرة الطالب .2

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

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

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

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

  :التوصيات\

  :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية

الل نشر الثقافة وزيادة الوعي بين صفوف طلبة الجامعة حول مفهوم التربية  .1 فتها، من خ الرياضية وفلس
اق  رح مس ة، وط اعي المختلف ل االجتم الم والتواص إقامة الندوات المتخصصة وإصدار النشرات عبر وسائل االع

 .الثقافة الرياضية كمتطلب جامعي إجباري لكافة طلبة الجامعة

ا .2 الم اتج رة االس يح نظ ة بتوض اليم الديني و التع ة ن ة االيجابي ات الطلب تثمار اتجاه طة اس ة األنش ه ممارس
 .البدنية والرياضة للذكور واالناث على حٍد سواء

ة الممارسة االهتمام بالرياضة  .3 ادة رقع دف زي الجامعية من أجل التمهيد لتنمية اتجاهات إيجابية نحوها به
 .بين صفوف الطلبة

 .معةإيالء الطالبات االهتمام والتشجيع لالنخراط وممارسة األنشطة الرياضية داخل حرم الجا .4

امعي  .5 يم الج ل التعل ا قب ي م ية ف ة الرياض ة للتربي دركات الخاطئ ض الم و بع ة نح ات الطلب ة اتجاه دراس
  ).المدارس(

  :المراجع

عيد -  ال س ارة ، جم و بش و ).1995( .اب باب نح ات الش ا باتجاه ة وعالقته ية الخاطئ دركات الرياض الم
ة،  ، كلية التربية الرياضية،)منشورةرسالة ماجستير غير .(ممارسة االنشطة الرياضية في االردن ة االردني الجامع

  .عمان
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ال -  م، نض ف والقاس دان، عفي ت وزي امع، بهج و ط ص ). 2009. (أب دريس حص ي ت ائعة ف اء الش األخط
رفيهم ب مش طينية بحس ات الفلس ي الجامع ية ف ة الرياض ام التربي ة أقس دى طلب داني ل ق المي ي .التطبي ؤتمر العلم الم

ادس ي الس ة الري: الرياض ية، الجامع ة الرياض ة التربي ة، كلي ة الثالث و األلفي رافية نح رة استش ة نظ ة والتنمي اض
 .98- 79، ص )1(األردنية، المجلد

 

ة  .)2007( .أبو طامع، بهجت احمد -  دى طلب ة والرياضة ل ة البدني المدركات الخاطئة الشائعة حول التربي
ة .كليات فلسطين التقنية ية، كلي ة والرياض ة البدني ي التربي المؤتمر العلمي الدولي الثاني، حول المستجدات العلمية ف

  .، اربد، األردن472- 459، ص)1(مالتربية الرياضية، جامعة اليرموك، 

 

وري - اتجاهات طلبة كلية فلسطين التقنية). 2005. (أبو طامع، بهجت احمد -  اط  - خض ة النش و ممارس نح
 .نابلس، فلسطين. 602- 581ص).2(19م). العلوم اإلنسانية(ب  - عة النجاح لألبحاثمجلة جام. الرياضي

د -  د، ادم احم ة  .)2008( .احم ي المرحل ا معلم ا يراه ية ، كم ة الرياض ول التربي ة ح دركات الخاطئ الم
وم ة الخرط ة بوالي ور بمجل. الثانوي ث منش ية  دبح ة والرياض ة البدني ة التربي ث، كلي دولي الثال ي ال ؤتمر العلم الم

  .للبنات، جامعة الزقازيق

و .)2008( .شهاب، ايمان حمدواسماعيل، ياسين علوان  -  ة نح اتجاهات مدرسات ومدرسي المواد المختلف
 .)7(، ع1م مجلة علوم التربية الرياضية،.التربية  الرياضيةتبعا لحجم الممارسة الرياضية

ود -  دي، محم وم ).2000. (الحدي ة العل ة كلي دى طلب ية ل ة الرياض ي التربي ائعة ف ة الش دركات الخاطئ الم
انية(ب  - مجلة جامعة النجاح لألبحاث.التربوية لوكالة الغوث في األردن وم اإلنس ابلس،  26- 1ص،)1(14م،)العل ن

 .فلسطين

 

نين، دمحم -  ة).1990( .حس ول التربي رة ح ة المنتش دركات الخاطئ ي  الم ض مدرس ا بع ا يراه ة كم البدني
ة اهرة التعليمي رف الق ادارة غ ة ب ة والثانوي رحلتين االعدادي ث.الم ي الثال ؤتمر العلم وث الم ات وبح ة  لدراس التربي

  .949صالرياضية، 

ى . )1998( .حسين، اآل -  نة االول ة الس دى طلب رويح ل ية والت بعض المدركات الخاطئة في التربية الرياض
 .، العراق، جامعة الموصل)رسالة ماجستير غير منشورة.(الموصلفي كليات جامعة 

ل  -  ب، كام زاروطال ويس، ن ي).2000( .ل نفس الرياض م ال ل .عل ة الموص ة  :جامع ب للطباع دار الكت
  .والنشر

 . مركز الكتاب للنشر: القاهرة. 4ط .مدخل في علم النفس الرياضي).  2004. (عالوي، دمحم حسن - 

 . مركز الكتب للنشر: القاهرة. مدخل لعلم النفس الرياضي).  1998. (عالوي، دمحم حسن - 

ر -  د الناص دومي، عب كو الق اكر، مال ض ). 1999( .ش و بع ة نح اح الوطني ة النج ة جامع ات طلب اتجاه
  .1، ع3م - سلسلة العلوم االنسانية - األقصى بغزة  مجلة جامعة.المدركات الخاطئة للتربية الرياضية

الل  -  ل سعود والنعيمي، ط ين، اآلوخلي ول ). 2011( .حس ة ح دارس االبتدائي ي الم ض معلم دركات بع م
وى ة نين ي محافظ ة ف دارس االبتدائي ي الم ية ف ة الرياض م التربي ية ومعل ة الرياض ة .درس التربي لية علمي ة فص مجل

 .2، ع3م متخصصة محكمة،
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