
  2016 - الرابعالعدد  - المجلد الرابع عشر . ...................……. الجامعات العربية للتربية وعلم النفس مجلة اتحاد

  
 

 229

�ر ���ر��  �ول أ د  ��ورات ط�� ا��ف ا����ر ا����� �� ����ظ� إر
�ــ� ����ا�#�ــط� ا�ر��%ــ�� �ــ� �طــو�ر ا� وا#ــب ا��ــ��� وا�#"�ــ�� وا! 

  .وا������ �د�'م
  * فتحية إبراهيم الشبول د.
  **سليمان حممد قزاقزة  د.

  *** طارق يوسف جوارنة د.
  ��*صا�

هدفت هذه الدراسة التعرف على تصورات طلبة الصف العاشر األساسي في محافظـة إربـد حـول  
أثـر ممارســة األنشـطة الرياضــية فـي تطــوير الجوانــب الصـحية والنفســية واالجتماعيـة والعلميــة لــديهم. 

ستبانة ولتحقيق هدف الدراسة، استخدم الباحثون استبانة بعد التحقق من صدقها وثباتها. تكونت اال
فقـرة موزعـة فـي أربعـة أبعـاد، هـي: البعـد الصـحي، البعـد النفسـي، البعـد االجتمـاعي، والبعـد  23من 

العلمــي. تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة الصــف العاشــر فــي محافظــة إربــد, والبــالغ عــددهم 
بـــة بالطريقـــة ) طالبـــاً وطال322) طالبـــاً وطالبـــة، وتـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة, والمكونـــة مـــن (7500(

الطبقيــة العشــوائية. وتــم تحديــد معامــل االتســاق الــداخلي لالســتبانة باســتخدام معادلــة كرونبــاخ الفــا, 
). أظهرت نتائج الدراسة أن تصورات طلبة الصف العاشر األساسي فـي محافظـة 0.84والذي بلغ (

اعية والنفسـية والعلميـة إربد حول اثر ممارسة األنشطة الرياضية في تطوير الجوانب الصحية واالجتم
ــرة" . كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة  ــديهم جــاءت ضــمن درجــة تقــدير "كبي ل
إحصـائية فـي تصــورات الطلبـة تعــزى لمتغيـر "الجــنس" ولصـالح الــذكور، فيمـا أظهــرت نتـائج الدراســة 

عــدل التراكمــي" . عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر "مكــان الســكن" ومتغيــر "الم
  وفي ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحثون مجموعة من التوصيات. 

الكلمــات المفتاحيــة: تصــورات الطلبــة، األنشــطة الرياضــية، البعــد الصــحي، البعــد النفســي، البعــد 
  اإلجتماعي، البعد العلمي.

_______________________________________  
  .ألردنا، الريموكامعة ج, الرتبية*كلية 

  .األردن، الريموكامعة ج, الرتبية*كلية *
 .األردن، الريموكامعة ج, الرتبيةكلية ***
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  مقدمة البحث: -1
تشهد السنوات األخرية تزايد االهتمام من خمتلف العلماء واملختصني بالتأكيد على ممارسة األنشطة 

ج من األمراض املرتبطة بقلة احلركة الرياضية, ليس دف املنافسة, ولكن كنوع من وسائل الوقاية والعال
)Hypokinetics disease  ويرجع هذا االهتمام إىل نتائج الدراسات اليت أظهرت بصورة متكررة أن .(

أغلب فئات اتمع الميارسون قدراً كافياً من النشاط البدين لتحقيق الصحة املثالية والعافية خاصة يف ضوء 
مام للتقنيات اليت تقدمها االخرتاعات التكنولوجية احلديثة واليت تكفل قلة حركة األفراد ونتيجة الستخدا

  .  ) (Corbin&Lindsey,1996; Stensel,2003هلم الراحة يف حيام العامة. 
واألنشطة البدنية هلا فوائد صحية, ونفسية, واجتماعية عديدة, فهي تساعد عادة على رفع مستوى اللياقة  

ل  وأكثر نشاطاً, مما يساعد على تقليل احتماالت اإلصابة بأمراض القلب, البدنية من أجل صحة أفض
  والسمنة, باإلضافة إىل تنمية اجلوانب املعرفية املتعلقة بالصحة والتغذية

  Corbin, Lindsey, & Corbin,2002).(  
) على أن ممارسة األفراد للنشاط البدين Corbin&Lindsey,1996وقد أكد كوربن وليندسي( 
الستمرارية فيه يؤدي إىل تنشيط الفرد يف النواحي الصحية والبدنية, فمن خالهلا يتمكن الفرد من تقوية وا

أجهزة اجلسم العضوية املختلفة. ويف اال الصحي فقد أشارت بعض الدراسات إىل أمهية النشاط البدين 
األعمال بصورة أفضل, والعيش للصحة ملا له من أمهية حلماية اجلسم من األمراض والقدرة على القيام ب

لفرتة أطول, ومن هذا املنطلق وضع كالرك تقسيما لكافة العوامل احلركية اليت متس حياة اإلنسان, حيدد 
فيها أهم هذه األبعاد, وهو اللياقة البدنية. أما يف اال االجتماعي, فالياقة البدنية تساهم يف إكساب 

  ساعد على تكوين شخصيته. الفرد للخربات االجتماعية اليت ت
وتعد األنشطة الرياضية والصحية وجهني لعملة واحدة, والذي جيمعهما التكامل يف جوانب الشخصية  

البدنية والنفسية والعقلية وسالمة تلك اجلوانب, ويظهر ذلك بوضوح من خالل تعريف كليهما, حيث 
ة والعقلية واالجتماعية الكاملة, وليست جمرد تعرف الصحة على أا: "حالة من السالمة والكفاية البدني

). وتعد األنشطة الرياضية بأا " جزء من الرتبية 1992خلو الشخص من املرض أو العجز" ( بدح,
العامة, واليت دف إىل تنمية شخصية الفرد عقليًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا بصورة متكاملة من خالل 

  ). 2001إشراف قيادة ماهرة" (أبومنرة,  ممارسة األنشطة الرياضية حتت
ميكن االستغناء عنها,  وتؤكد االجتاهات احلديثة أن األنشطة الرياضية هي جزء مهم يف الرتبية العامة, وال

واإلميان بأن تدريس األنشطة الرياضية يوفر فرصة جيدة لتعويد الطالب على ممارسة مهارات عملية وعلمية 
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)1999  ,unesc0رها األنشطة الرياضية للطالب ومنها: تطوير املهارات ), وتتعدد الفوائد اليت توف
احلركية الالزمة للمشاركة املمتعة يف أداء األنشطة الرياضية, ورفع اللياقة البدنية, فقد أشارت بعض 

 يف ). إىل أن ممارسة األنشطة الرياضية املدرسية تلعب دورًا فعاالً  Burk, V., et al, 1998الدراسات (
رفع مستوى اللياقة البدنية والعملية, وخباصة إذا ما نظمت ملدة زمنية طويلة. وكذلك تسهم األنشطة 

   ).Allensworth, Lawon, Nicholson and wyche, 1997الرياضية يف زيادة التحصيل العلمي (
رة ملحة جلميع املراحل حيث أن ممارسة األنشطة الرياضية يعترب ضرورة من ضروريات احلياة, كما يعترب ضرو 

العمرية, السيما املرحلة األساسية, ألن اجلسم ينمو فيحتاج إىل نشاط بدين يساعده على منو العضالت, 
) أن األنشطة الرياضية والرياضة 2000(ويذكر أمني اخلويل  والعظام, والقلب, والرئتني بالشكل الطبيعي,

اب من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية واالنفعالية املمارسة بشىت أنواعها تعزز منو األطفال والشب
  ).2009واالجتماعية والرتوحيية والصحية ( ثابت, 

واألنشطة الرياضية يف املرحلة األساسية مبدلوهلا احلديث ليست جمرد مادة من مواد املنهاج املدرسي, أو   
مظاهر العملية الكلية للرتبية؛ هلذا فهي جمرد هدف يف حد ذاته. والشك أن الرتبية الرياضية تعد مظهراً من 

تم بالنشاط البدين, وما يتصل به من أمنيات. ومما الشك فيه أن الرتبية الرياضية تؤثر تأثريًا مباشرًا على 
  ).1999حياة الطالب ( الديري, 

, يتفق املهتمون ولتفعيل األنشطة الرياضية املدرسية من أجل  حتقيق أهدافها احلركية واملعرفية واالجتماعية
على ضرورة توفري الوقت الكايف لألنشطة الرياضية اجلدول الدراسي؛ مما قد يسهم يف زيادة فرص املمارسة 
لألنشطة الرياضية؛ مما قد يؤدي إىل أداء األعمال اليومية دون تعب, باإلضافة إىل زيادة التحصيل الدراسي 

ضرورة إدخال مبحث الرتبية الرياضية مادة إجبارية  اجليد. ومن هذا املنطلق أكدت الدول العربية على
  ).  1986ضمن يف كل املراحل التعليمية (السامرائي والياسري, 

وتم الدول املتقدمة يف العصر احلديث بالرتبية اهتماماً متميزاً, ملا هلا من دور فاعل وكبري يف إعداد الفرد  
نشطة الرياضية جزء من الرتبية, فقد أصبحت نظامًا تربوياً الالئق يف خمتلف جماالت احلياة. ومبا أن األ

يهدف إىل تنمية الفرد وذلك بإكسابه القدرة البدنية, ويصقل قواه العقلية والنفسية واالنفعالية حتت إشراف 
) 1990) . ويؤكد (بدرالدين, 1987قيادة صاحلة , لتحقيق أمسى القيم اإلنسانية (شلتوت ومعوض, 

الشباب اليت يتم خالله النمو اجلسمي والعقلي , اليت يبدأ فيها املشاركة الفعلية يف احلياة  بإشارته ملرحلة
االجتماعية, بعد أن تكونت لديه شخصيته املستقلة, ويعد قطاع الشباب يف أي جمتمع طاقة  قوية , 

 إشباع عدة حاجات, وركيزة أساسية يعول عليها يف اإلنتاج والرقي والتقدم يف اتمع .فالشباب حباجة إىل
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احلاجات الصحية....وغريها, وذلك  - احلاجات االجتماعية -احلاجات النفسية -ومنها احلاجات البدنية
ملا متثله هذه املمارسة من مصدر لتأكيد الذات, وختفيف التوتر وحدة القلق, وذيب السلوك (عبد 

  ).1997الرحيم,
الرتبوية املسؤولة عن تقدمي الرتبية الصحية واملهنية لطالا, ونشر وهنا يأيت دور املدرسة باعتبارها املؤسسة   

تقدمه هلم عرب املناهج  الوعي, والثقافة الصحية واملهنية بينهم بطرق وأساليب منظمة, من خالل ما
الدراسية, من أنشطة متنوعة, وخربات عديدة, تشتمل على املعارف الصحية, واملهارات, واالجتاهات, 

لصحية السليمة, واليت حتاول املدرسة إكساا هلؤالء الطلبة, وغرسها فيهم قيامًا بدورها جتاه والعادات ا
حتقيق النمو السليم جلميع الطلبة.وأن تتبع التوجهات احلديثة يف بناء املدارس والتخطيط  إلجياد املرافق 

ذكية, ومرافق أخرى لتظهر أمهية  الرياضية والسباحة واملختربات العلمية, واملشاغل املهنية, وقاعات تدريس
األنشطة الرياضية يف املدارس من خالل إسهامها يف تطوير وتنمية شخصية الطالب حملاولة تكوينها 
شخصية تتمتع بقدر كاف من النجاح على املستوى الصحي والنفسي واالجتماعي والعلمي مما يعود 

  مبردودات إجيابية على الفرد واتمع. 
ملناهج الدراسية هي وسيلة املدرسة اليت اعتمدت عليها, يف حتقيق أهدافها املتنوعة, ومنها وإذا كانت ا  

نشر الوعي الصحي والثقافة الصحية, والرتبية الصحية, بني طالا. فإن أكثر هذه املناهج ارتباطا 
ا عالقة قوية بالصحة, هي مناهج الرتبية الرياضية, نظرًا ملا يتضمنه حمتوى هذا العلم من موضوعات هل

  ).   1992جبوانب صحية خمتلفة نسعى إلكساا للطالب, وهذا ما يشري إليه (بدح, 
ومن أجل كل ذلك أجريت العديد من الدراسات لتحديد مدى ارتباط ممارسة األنشطة الرياضية باجلوانب 

لصحية , واشتماهلا على الصحية, واليت أظهرت نتائجها, تضمني هذه املقررات جلوانب متنوعة من الرتبية ا
موضوعات صحية ختتلف يف نسبتها وتوزيعها من مقرر إىل آخر، ويف ضوء ما سبق فإن الشخص الذي 
ميارس األنشطة الرياضية بصورة منتظمة يكون أكثر نشاطاً, وأكثر راحة وقدرة على التعامل مع التوتر, 

ىل التوتر الشديد, وإىل القلق والشد العضل, وأقل عرضة لإلصابة باملرض، وعدم ممارسة الرياضة قد يؤدي إ
وارتفاع ضغط الدم, وضعف املناعة. وممارسة األنشطة الرياضية تساعد على مواجهة كل ما سبق، 
واألنشطة الرياضية هي باألحرى ضرورة، يتنفس من خالهلا الطالب، ومتسع لتنمية مواهبهم، وبناء 

  ).2014أجسامهم وعقوهلم أيضاً(عبد احلافظ، 
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  مشكلة الدراسة: -2
ومن املالحظات امليدانية للباحثني تبني هلم أن غالبية الطلبة يعانون من ضعف املعرفة الصحية, وتدين 
الثقافة والوعي الصحي لديهم, وربطت ذلك مبفردات األنشطة الرياضية, ومن خالل ما يشاهد يف 

م الصحية (وكما الحظ الباحثون ذلك مدارسنا من مظاهر سلوكية غري صحية بني الطلبة, ومن قلة معرفته
من خالل طبيعة أعماهلم) مظاهر التدخني بني الطلبة منتشرة بشكل كبري, وعدم االهتمام بالصحة 
الشخصية, وتناول األطعمة, واملشروبات غري الصحية, وغري املفيدة, وانتشار السمنة, وإىل غري ذلك من 

ىل العودة مرة أخرى إىل هذه املقررات, وإعادة النظر يف عالقة السلوكيات غري املرغوبة, كلها أمور تدعونا إ
ممارسة األنشطة الرياضية بالرتبية الصحية, ومدى فاعلية وقدرة احملتوى الصحي الذي تتضمن إكساب 

وعلى الرغم من أمهية ما توفر من الدراسات والبحوث العربية  الوعي والثقافة الصحية هلؤالء الطلبة.
يت أوضحت أمهية العالقة بني ممارسة األنشطة الرياضية املتنوعة وبني العديد من متغريات واألجنبية ال

اجلوانب الشخصية , وعلى الرغم من أمهية مثل هذا النوع من الدراسات يف هذا اال مل جيد الباحثون 
ا سبق من على حد علمهم دراسة أجريت على طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن. وانطالقًا مم

معطيات فإن الدراسة احلالية تسعى إىل أن تلقي الضوء على درجة تصور طلبة الصف العاشر األساسي يف 
حمافظة إربد حول أثر ممارسة األنشطة الرياضية يف تطوير اجلوانب الصحية والنفسية واالجتماعية والعلمية 

   لديهم. وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما درجة تصورات طلبة الصف العاشر األساسي يف حمافظة إربد حول أثر ممارسة األنشطة  -2-1

 الرياضية يف تطوير اجلوانب الصحية والنفسية واالجتماعية والعلمية لديهم؟
) بني متوسطات α =0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  -2-2

ي يف حمافظة إربد حول أثر ممارسة األنشطة درجة تصورات طلبة الصف العاشر األساس
الرياضية يف تطوير اجلوانب  الصحية  والنفسية واالجتماعية والعلمية لديهم  تعزى إىل 

 املتغريات (اجلنس, مكان السكن, املعدل الرتاكمي)؟
  أهمية الدراسة: -3

فراد, حيث ترتب على فقد لوحظ يف العصر احلديث تراجعًا ألمهية ممارسة األنشطة  على مستوى األ    
هذا األمر أن الطالب يركزون على خطط املواد الدراسية والنجاح يف االمتحانات؛ مما دفعهم إىل العزوف 
عن املشاركة يف النشاطات الرياضية. لذا فإن النشاط الرياضي أصبح ضرورة ملحة يف الوقت احلاضر ألن 

ائل امليكانيكية واآللية حتل حمل اإلنسان, فكان اإلنسان أصبح حييا حياة ميلؤها اخلمول فأصبحت البد
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التقدم التكنولوجي وانتشاره على نطاق واسع يف العامل سببًا يف خفض اجلهد البدين واحلركي عند األفراد, 
خالل السنوات املاضية, %8إىل  %90وتشري اإلحصائيات إىل أنه اخنفض بذل اجلهد لإلنسان من 

من األمراض اليت تعرف بأمراض قلة احلركة مثل: أمراض القلب والشرايني  وأدى ذلك إىل انتشار كثري
  ).1999والسمنة, وآالم أسفل الظهر والسكري, وارتفاع ضغط الدم.(فضل, 

ويسمى هذا العصر "بعصر اخلمول" فالسيارات والتلفونات واملصاعد الكهربائية وغريها من االخرتاعات 
اعتمادًا كلياً, فأصبح كسوًال خامًال وظهر لديه التوتر والقلق املستمر  احلديثة اليت اعتمد عليها اإلنسان

وذلك من أجل سبل العيش الكرمي, وكل ذلك على حساب صحة األفراد وقلة ممارسة األنشطة الرياضية 
  ).1991(الرملي وشحادة, 

الرفاهية وخصوصًا فيما  وتأيت أمهية هذه الدراسة فيما تشهد حياة األسرة يف األردن من تغيري، واجتاه حنو
يتعلق باجلهد البدين الذي أخذ يتقلص مع احلياة احلديثة ملعظم األفراد مما نتج عنه زيادة يف الوزن والتعرض 

  للعديد من األمراض اجلسمية وقلة اللياقة البدنية.  
  أهداف الدراسة: -4

  هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
ة الصف العاشر األساسي يف حمافظة إربد حنو أثر النشاط البدين التعرف إىل تصورات طلب -4-1

 يف تطوير اجلوانب الصحية والنفسية واالجتماعية والعلمية  لديهم.
حتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف تصورات طلبة الصف العاشر حنو أثر األنشطة  -4-2

علمية  لديهم تعزى ملتغريات الرياضية يف تطوير اجلوانب الصحية والنفسية واالجتماعية وال
  اجلنس, والسكن, واملعدل الرتاكمي. 

  التعريفات اإلجرائية: -5
: كما عرفتها منظمة الصحة العاملية بأا " حالة السالمة والكفاية البدنية والنفسية الصحة -5-1

واالجتماعية وليست جمرد خلو اجلسم من املرض أو العجز". (منظمة الصحة العاملية, 
  م).1978

هو كل ما يبذله املتعلم من جهد بدين أو عقلي أو كالمها معا" للوصول إىل  اط:النش -5-2
  هدف حمدد أو حتقيق غاية معينة, برغبة تلقائية منه. 

: هي ما ميارسه الطالب يف درس الرتبية الرياضية (البدنية) من األنشطة الرياضية المدرسية -5-3
م له من برامج مرتبطة باال (مهارات حركية, ألعاب تروحيية, قصص حركية), وما يقد
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الرياضي, بصورة فردية أو مجاعية, داخل أو خارج املدرسة حتت إشراف منظم لتحقيق 
 هدف تربوي.

هو خمتلف األنشطة احلركية اليومية اليت ميارسها اإلنسان خالل حياته  النشاط البدني: -5-4
شطة الرياضية املختلفة مثل: املشي وصعود الدرج, وغريها من األنشطة احلركية, جبانب األن

مثل:اجلري واملشي والسباحة والتمرينات احلركية املختلفة....... ويعترب من أهم مظاهر 
الصحة والوقاية من األمراض, والتخلص من السمنة, ويستخدم يف عالج العديد من 

 األمراض النفسية والقلبية وغريها.
  محددات الدراسة: -6

  ضوء احملددات اآلتية: ميكن تعميم نتائج البحث يف       
اقتصر هذا البحث على طلبة الصف العاشر األساسي يف املدارس التابعة ملديرية إربد األوىل  -6-1

 .2014\2013يف حمافظة إربد 
 حتددت أداة الدراسة يف: -6-2

  جمال األنشطة الرياضية وأثرها على اجلوانب الصحية , والنفسية , واالجتماعية,  والعلمية. 
  ة:الدراسات السابق -7

يف مراجعة واسعة لألحباث املتعلقة مبوضوع األنشطة الرياضية وأثرها على اجلوانب الصحية  
والنفسية واالجتماعية والعلمية, تبني أن هذه الدراسات قليلة, وقد استخدمت يف موضوعات وبيئات 

  خمتلفة, ومن هذه الدراسات:
شاط البدين بني سكان ديب. ) دراسة حتليلية لتحديد ممارسة الن2009أجرى ( الشريف,  -7-1

وقد بينت النتائج وجود نسبة عالية لديهم معرفة ألمهية النشاط البدين للمحافظة على 
الصحة العامة للفرد, وأيضًا ممارسة النشاط البدين له عالقة ذات داللة إحصائية وبنسبة 

  عالية لدى الذكور عنه لدى اإلناث.
ف إىل اجتاهات طلبة جامعة امللك عبد العزيز ) اليت هدفت التعر 2013ويف دراسة (علي،  -7-2

حنو ممارسة النشاط البدين, واستخدم الباحث املنهج الوصفي, وتكونت عينة الدراسة من 
طالبًا وطالبة من طالب اجلامعة الذين مت اختيارهم بالطريقة العشوائية. وأظهرت  275

اجيابية. وجاء ترتيب النتائج تبعا النتائج أن اجتاهات الطلبة حنو ممارسة النشاط البدين كانت 
االت الدراسة كاآليت: اال الصحي يف الرتتيب األول, مث النفسي, وبعدها العلمي, 
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وجاء اال االجتماعي يف الرتتيب الرابع واألخري. كما أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق 
ة اجلسم ومتغري املعدل ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة تبعًا ملتغري مؤشر كتل

الرتاكمي, بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاهات على اال 
  الصحي تبعاً ملتغري اجلنس ولصاحل الذكور .

) دراسة هدفت التعرف على االجتاه حنو تعلم السباحة لدى 2013وأجرى (ابوطامع,  -7-3
ري يف فلسطني وعن العالقة بني اجتاهات الطلبة طلبة قسم الرتبية الرياضية يف جامعة خضو 

والتحصيل الدراسي يف املساق, وبيان أثر اجلنس يف هذه االجتاهات, استخدم الباحث 
) طالبًا وطالبة. وأظهرت نتائج 47االستبانة جلمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من (

وكما أظهرت الدراسة عدم  الدراسة أن اجتاهات الطلبة حنو تعلم السباحة كانت إجيابية,
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الطلبة حنو تعلم السباحة وحتصيلهم الدراسي 
يف املساق, إضافة إىل عدم وجود فروق يف اجتاهام حنو تعلم السباحة تعزى ملتغري اجلنس. 

جل تطوير وأوصى الباحث يف استثمار وتعزيز اجتاهات الطلبة حنو تعلم السباحة من أ
  أدائهم املهاري وحتسني حتصيلهم الدراسي يف مساقات السباحة.

) دراسة هدفت التعرف على معوقات مشاركة طالبات مدارس  2010وأجرى ( كنعان،  -7-4
مشال األردن الصفوف( السابع, العاشر, والثاين عشر) يف األنشطة الرياضية املدرسية. 

) طالبة مت اختيارهن 1511سة من (واستخدم املنهج الوصفي, وتكونت عينة الدرا
بالطريقة العشوائية. وأظهرت نتائج الدراسة أن املعوقات مرتبطة باجلانب النفسي 
واالجتماعي والصحي, وأخرى مرتبطة باجلانب الديين والتسهيالت واإلمكانيات الرياضية 

ر كل من والتحصيل األكادميي. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ألث
الصف الدراسي واملوقع اجلغرايف واملعدل الرتاكمي يف مشاركة الطالبات يف األنشطة الرياضية 

  املدرسية.    
) دراسة يف األردن عن عزوف الفتيات عن ممارسة النشاط 1991وقد أجرى (عويدات,  -7-5

سببه  البدين على طالبات اجلامعة األردنية, وأظهرت النتائج أن سبب عزوف الطالبات كان
  يف الدرجة األوىل العامل الديين واالجتماعي, وعدم توافر أدوات النشاط اخلاصة بالفتيات.

) دراسة بعنوان تأثري تدريس مساق الصحة والرياضة على 2005وأجرى ( املال عبداهللا,  -7-6
تغريات اجتاهات طلبة كلية الرتبية جبامعة البحرين حنو النشاط البدين وعالقتها ببعض 
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ت منها اجلنس, والتخصص األكادميي, والسنة الدراسية, واخلربة السابقة يف ممارسة املتغريا
من اإلناث, 61) طالبًا وطالبة (منهم 75النشاط الرياضي. وتكونت عينة الدراسة من (

من الذكور) مت اختيارهم بالطريقة القصدية املسجلني لذلك الفصل, وقد استخدم 14و
ية, وكانت االستمارة مخاسية التدريج, وقد استخدم الباحث الباحث أداة أعدت هلذه الغا

املعاجلة اإلحصائية املناسبة هلا مثل النسب املئوية, والتكرارات, واملتوسطات احلسابية, 
. أشارت نتائج الدراسة إىل ANOVAومعامل ارتباط بريسون, واختبار "ت", واختبار 

الطلبة عينة الدراسة حنو ممارسة النشاط وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تغري اجتاهات 
البدين. وأشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث, 

ليس لديهم خربة, وكذلك لصاحل طلبة ختصص علم   وملتغري اخلربة, ولصاحل الطلبة الذين
  النفس.

الرياضي لدى العيب  ), بعنوان "حمددات ممارسة النشاط2009وأجرى ثابت دراسة ( -7-7
". هدفت إىل التعرف موالعبات فرق األلعاب اجلماعية للمرحلة الثانوية يف حمافظة طول كر 

على واقع حمددات ممارسة النشاط الرياضي لدى العيب والعبات فرق األلعاب للمرحلة 
 , إضافة لتحديد الفروق يف حمددات ممارسة النشاط الرياضيمالثانوية يف حمافظة طول كر 

تبعا" ملتغريات اجلنس, ونوع اللعبة, ومكان السكن, وللتحقيق من ذلك استخدم الباحث 
) العباً والعبة. وأظهرت 184استبانه مت تطبيقها على أفراد جمتمع الدراسة البالغ عددهم (

), كما %78.4نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية للمحددات كانت كبرية, وبنسبة (
املتعلقة بالناحية النفسية جاءت بالرتتيب األول بدرجة كبرية جداً,  أظهرت أن احملددات

).  %66), وأخريًا احملددات البيئية (%81), يليها احملددات االجتماعية (%88وبنسبة (
كما أظهرت النتائج أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف حمددات ممارسة النشاط 

لعبة, ومكان السكن. وأوصى البحث بضرورة الرياضي تعزى ملتغريات اجلنس, ونوع ال
تشجيع الطلبة على ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية ونشر الوعي الرياضي لدى الطلبة 

  وتوفري اإلمكانات املادية الالزمة.
العالقـــة  (Correa - Burrows et al, 2014)خــرون آواستقصــى كوريــا بـــاروز و  -7-8

والتحصــــــيل الدراســـــــي يف  ,اضــــــية بانتظــــــامبــــــني الوقــــــت املخصــــــص ملمارســــــة األنشـــــــطة الري
 نـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن الرياضـــــيات واللغـــــة علـــــى جمموعـــــة مـــــن املـــــراهقني يف تشـــــيلي. تكو
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يدرســــــــــون يف الصــــــــــف التاســــــــــع األساســــــــــي. واســــــــــتخدم البــــــــــاحثون حتليــــــــــل  طالبــــــــــاً  620
ـــــائج الدراســـــة  ـــــق أهـــــداف الدراســـــة. أظهـــــرت نت ـــــائي واالحنـــــدار املتعـــــدد لتحقي االحنـــــدار الثن

ـــــــر مـــــــن أن خت الرياضـــــــية قـــــــد زاد يف  األنشـــــــطةملمارســـــــة  أســـــــبوعياً ســـــــاعات  4صـــــــيص أكث
التحصـــــــيل األكـــــــادميي للطلبـــــــة يف الرياضـــــــيات واللغـــــــة مقارنـــــــة بالطلبـــــــة الـــــــذين خيصصـــــــون 

 جيابيـــــاً إ أقـــــل ملمارســـــة األنشـــــطة الرياضـــــية. كمـــــا بينـــــت نتـــــائج الدراســـــة أن هنـــــاك أثـــــراً  وقتـــــاً 
ــــذين ميارســــون األنشــــطة إلطويــــل املــــدى فيمــــا يتعلــــق بأمنــــاط احليــــاة ا ــــدى الطلبــــة ال جيابيــــة ل

  الرياضية بانتظام.
ومراجعــــة منظمــــة  حتلـــيالً  (Hopkins and Lees, 2013)وأجـــرى هــــوبكينز وليـــز  -7-9

جريــــــت ــــــدف الكشــــــف عــــــن أثــــــر التمــــــارين االيروبيــــــة علــــــى االدراك، ألثمانيــــــة دراســــــات 
ــــــدى األطفــــــال. و  ــــــائج والتحصــــــيل األكــــــادميي، والنشــــــاط النفســــــي االجتمــــــاعي ل ــــــت نت بين

يف تطــــــــوير  ملحــــــــوظٌ  ن هلــــــــا أثــــــــرٌ اســــــــتة مــــــــن تلــــــــك الدراســــــــات أن التمــــــــارن االيروبيــــــــة كــــــــ
دراكيـــــــة، والتحصـــــــيل األكـــــــادميي وزيـــــــادة األنشـــــــطة الـــــــنفس اجتماعيـــــــة لـــــــدى القـــــــدرات اإل

بـــــــني التمـــــــارين االيروبيـــــــة  ســـــــلبياً  األطفـــــــال. ومل تظهـــــــر أي مـــــــن تلـــــــك الدراســـــــات ارتباطـــــــاً 
  طفال.واجلوانب سالفة الذكر لدى األ

دراســـة هـــدفت الكشـــف عـــن أثـــر  (Booth et al, 2013)خـــرون آوأجـــرى بـــووذ و  -7-10
النشـــــــــاط الرياضـــــــــي متوســـــــــط الشـــــــــدة علـــــــــى التحصـــــــــيل األكـــــــــادميي يف اللغـــــــــة االجنليزيـــــــــة 
ـــــــت عينـــــــة  ـــــــوم لـــــــدى عينـــــــة مـــــــن املـــــــراهقني يف اململكـــــــة املتحـــــــدة. تكون والرياضـــــــيات والعل

اســــــــــتخدم البــــــــــاحثون نــــــــــاث. و مــــــــــنهم مــــــــــن اإل %45 ,مشــــــــــاركاً  4755الدراســــــــــة مــــــــــن 
 أوى الــــــــوطين. أظهــــــــرت نتــــــــائج الدراســــــــة، تتطويرهــــــــا علــــــــى املســــــــ اختبــــــــارات مقننــــــــة مت ن 

النشـــــــاط الرياضـــــــي متوســـــــط الشـــــــدة قـــــــد ســـــــاهم يف زيـــــــادة التحصـــــــيل األكـــــــادميي لـــــــدى 
 جنليزيــــــة والرياضـــــــيات والعلـــــــوم. وبينــــــت نتـــــــائج الدراســـــــة أن الــــــذكور واالنـــــــاث يف اللغـــــــة اإل

صــــــيل األكــــــادميي لــــــدى الــــــذكور كانــــــت أعلــــــى مقارنــــــة بالتحصــــــيل نســــــبة الزيــــــادة يف التح
  ناث.األكادميي لدى اإل

ىل الكشــــــف عــــــن تصــــــورات الطلبـــــــة إ  (Hylok, 2011) وهــــــدفت دراســــــة هــــــايلوك -7-11
جريــــــت أالرياضــــــية والتحصــــــيل األكــــــادميي. وقــــــد  األنشــــــطةاملــــــراهقني حــــــول العالقــــــة بــــــني 

 ـــــــى مـــــــرحلتني، ففـــــــي املرحلـــــــة األوىل مت  ,ول علـــــــى األوســـــــاط احلســـــــابيةاحلصـــــــ الدراســـــــة عل
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 واســــــتخدم حتليــــــل التبــــــاين الثنــــــائي لبيانــــــاتٍ  ,ومعــــــامالت االرتبــــــاط ,حنرافــــــات املعياريــــــةواإل
 يف املرحلـــــة الثانويـــــة. أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة عـــــدم وجـــــود  اً ) مراهقـــــ208مجعهـــــا مـــــن ( مت

عالقــــــــــة بــــــــــني األنشــــــــــطة الرياضــــــــــية  والتحصــــــــــيل األكــــــــــادميي. ويف املرحلــــــــــة الثانيــــــــــة مــــــــــن 
لدراســــــة، أجــــــرى الباحــــــث مقــــــابالت مــــــع جمموعــــــة مــــــن الطلبــــــة، أظهــــــرت نتــــــائج املرحلــــــة ا

الثانيـــــة أن هنــــــاك عالقـــــة طرديــــــة بـــــني ممارســــــة األنشـــــطة الرياضــــــية والتحصـــــيل األكــــــادميي،  
كمـــــــا بينـــــــت نتـــــــائج الدراســـــــة أن الفاعليـــــــة الذاتيـــــــة، الـــــــدعم واملســـــــاندة، البيئـــــــة، العوامـــــــل 

ر يف نســــــبة ممارســــــة األنشــــــطة الرياضــــــية لــــــدى تــــــؤث  األكادمييــــــة والدافعيــــــة، مجيعهــــــا عوامــــــل
  املراهقني.

ىل حتديـــد العالقـــة بـــني إ  (Hsu, et al, 2011)نيخـــر آوهـــدفت دراســـة ســـو ون و  -7-12
دعــــــم األهــــــل واألصــــــدقاء ملمارســــــة النشــــــاط الرياضــــــي ، والتوجــــــه الســــــليب حنــــــو األنشــــــطة 

ـــــــة واخلارجيـــــــة ملمارســـــــة األنشـــــــطة الرياضـــــــية. ـــــــة  الرياضـــــــية واملعيقـــــــات الداخلي تكونـــــــت عين
ن أنـــــــاث. أظهـــــــرت نتـــــــائج الدراســــــــة مـــــــنهم مـــــــن اإل %79 ,طالبـــــــاً  350الدراســـــــة مـــــــن 
بــــــــني التوجــــــــه الســــــــليب حنــــــــو ممارســــــــة األنشــــــــطة الرياضــــــــية ونقــــــــص الــــــــدعم  هنــــــــاك ارتباطــــــــاً 

ـــــائج الدراســـــة أن ممارســـــة األنشـــــطة االجتمـــــاعي مـــــن األهـــــل واأل صـــــدقاء، كمـــــا أظهـــــرت نت
 لتلك األنشطة. عائالت اليت ال تقدم دعماً لدى الطلبة من ذوي ال الرياضية تقل  

ــــــــة 2012وأجــــــــرت عــــــــايش وحممــــــــد ( -7-13 ــــــــر درس الرتبي ) دراســــــــة هــــــــدفت الكشــــــــف عــــــــن أث
يف مـــــــادة الكيميــــــاء. واختـــــــارت الباحثتـــــــان  ابـــــــعالرياضــــــية يف حتصـــــــيل طالبـــــــات الصــــــف الر 

تعــــــريض الطالبــــــات يف اموعــــــة  واألخــــــرى جتريبيــــــة، حيــــــث مت  ,حــــــدامها ضــــــابطةإ نيشــــــعبت
تــــــدريس اموعــــــة  ة لــــــدرس يف الرتبيــــــة الرياضــــــية قبــــــل حصــــــة الكيميــــــاء، بينمــــــا مت التجريبيــــــ

الضــــــــابطة مــــــــادة الكيميــــــــاء دون التعــــــــرض لــــــــدرس يف الرتبيــــــــة الرياضــــــــية. أظهــــــــرت نتــــــــائج 
الدراســـــــة أن التحصـــــــيل األكـــــــادميي والتفاعـــــــل الصـــــــفي للطالبـــــــات يف اموعـــــــة التجريبيـــــــة  

  كثر منه يف اموعة الضابطة.أكان 
دراســـة هـــدفت الكشـــف عـــن العالقـــة  (Coe et al, 2013)خـــرون آكـــو و   وأجـــرى -7-14

ـــــة الدراســـــة مـــــن ( ـــــت عين ـــــة والتحصـــــيل األكـــــادميي. تكون ـــــني اللياقـــــة البدني ) مـــــن 1701ب
بــــني  وثيقــــاً  الصــــفوف الســــادس وحــــىت التاســــع. أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن هنــــاك ارتباطــــاً 

والدراســـــــات االجتماعيـــــــة  ,اتاللياقـــــــة البدنيـــــــة للطلبـــــــة وحتصـــــــيلهم األكـــــــادميي يف الرياضـــــــي
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لـــــــدى الطلبـــــــة ذوي اللياقـــــــة البدنيـــــــة العاليـــــــة مقارنـــــــة بالطلبـــــــة ذوي اللياقـــــــة املتدنيـــــــة. كمـــــــا 
أظهـــــــــرت نتـــــــــائج الدراســـــــــة أن الطلبـــــــــة مـــــــــن ذوي املســـــــــتويات االقتصـــــــــادية واالجتماعيـــــــــة 

 .اً املتدنية كان حتصيلهم األكادميي متدني
 (Donnelly and Lambourne, 2011)ويف دراســـة قـــام ـــا دونلـــي والمبـــرين  -7-15

والقـــــــــــدرات  ,واللياقـــــــــــة ,والبدانـــــــــــة ,للكشـــــــــــف عـــــــــــن العالقـــــــــــة بـــــــــــني األنشـــــــــــطة الرياضـــــــــــية
ــــــةاإل ــــــراً  ,دراكي ــــــاك أث ــــــائج الدراســــــة أن هن ــــــت نت  واضــــــحاً  والتحصــــــيل األكــــــادميي. وقــــــد بين

دراكيـــــــــة وارتفـــــــــاع لألنشـــــــــطة الرياضـــــــــية يف حتســـــــــن لياقـــــــــة الطـــــــــالب وزيـــــــــادة فـــــــــاعليتهم اإل
كــــــــادميي لـــــــــدى ادميي، حيــــــــث ارتفـــــــــع مســــــــتوى التحصــــــــيل األمســــــــتوى حتصــــــــيلهم األكــــــــ

ـــــــائج الدراســـــــة أن الزيـــــــادة يف %6الطـــــــالب بنســـــــبة  ــــــــا. كمـــــــا أظهـــــــرت نت ـــــــت    BMIل كان
ـــــــة الـــــــذين ميارســـــــون النشـــــــاطات الرياضـــــــية ألكثـــــــر مـــــــن  دقيقيـــــــة يف  75أقـــــــل لـــــــدى الطلب

  دقيقة يف األسبوع. 75األسبوع عنها لدى الطلبة الذين تقل درجة ممارستهم عن 
ــــد إدراســــة هــــدفت  (Kuijpers et al, 2011)ن يخــــر آجــــرى كــــوبريز و وأ -7-16 ىل حتدي

العناصـــــــر األكثـــــــر فاعليـــــــة يف تطـــــــوير الكفايـــــــات املهنيـــــــة لـــــــدى الطلبـــــــة يف الفئـــــــة العمريـــــــة 
والتعلــــــــيم املهــــــــين يف هولنــــــــدا. ومــــــــن  ,) ســــــــنة ، واملســــــــجلني يف الرتبيــــــــة املهنيــــــــة12-19(

 طــــــــرق التوجيــــــــه املهــــــــين، واألدوات  ســــــــبانباحلأخــــــــذها  عناصــــــــر البيئــــــــة التعليميــــــــة الــــــــيت مت
ــــــة الدراســــــة مــــــن  ــــــة، وتكونــــــت عين املســــــتخدمة ودرجــــــة تضــــــمني املنهــــــاج لألنشــــــطة العملي

مدرســــــــة. أظهـــــــــرت  34يف  دراســــــــياً  صــــــــفاً  226معلمــــــــا مــــــــن  166و  ,طالبــــــــاً  3499
ــــة والرياضــــية  ــــيت تســــتخدم فيهــــا األنشــــطة العملي ــــه املهــــين ال ــــائج الدراســــة أن طــــرق التوجي نت

الطلبــــة وتــــوجيههم وتطــــوير  إرشــــاديــــة يف لربات حقيقيــــة كانــــت األكثــــر فاعمــــن خــــالل خــــ
 الكفايات املهنية لديهم.

دراســـــة طوليـــــة هـــــدفت الكشـــــف عـــــن أثـــــر طـــــول  (2011)ويف الســـــويد أجـــــرى اريكســـــون  -7-17
فـــــرتة ممارســــــة األنشــــــطة الرياضـــــية واحلركيــــــة علــــــى القـــــدرات احلركيــــــة والتحصــــــيل األكــــــادميي 

 طالبـــــــاً, )161األوىل جتريبيــــــة وعــــــددها ( ,ني مـــــــن الطلبــــــةاختيــــــار جممــــــوعت للطــــــالب. ومت 
تعــــــــريض اموعــــــــة التجريبيــــــــة لــــــــدرس يف  . مت ) طالبــــــــاً 102وعــــــــددها ( ,والثانيــــــــة ضــــــــابطة

تعــــــريض  األســــــبوع، فيمــــــا مت  أيــــــامعلــــــى مــــــدار  ميــــــاً الرتبيــــــة الرياضــــــية واألنشــــــطة احلركيــــــة يو 
نشــــــطة احلركيــــــة خــــــالل األســــــبوع. ىل درســــــني يف الرتبيــــــة الرياضــــــية واألإاموعــــــة الضــــــابطة 
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ســــــــنوات أن القــــــــدرات احلركيــــــــة والتحصــــــــيل  9أظهــــــــرت نتــــــــائج الدراســــــــة الــــــــيت اســــــــتمرت 
الدراســــــي  لــــــدى طلبــــــة اموعــــــة التجريبيــــــة قــــــد زادت مقارنــــــة باموعــــــة الضــــــابطة. كمــــــا 

يف مقـــــدار الزيــــــادة يف  إحصـــــائيةأظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة 
 (ذكر، أنثى). ميي تعزى جلنس الطالبدة والتحصيل األكاالقدرات احلركي

دراســـــة نوعيـــــة يف كوريـــــا هـــــدفت  (Kim et al, 2014)خـــــرون آوأجـــــرى كـــــيم و  -7-18
الكشـــــــف عـــــــن فوائـــــــد املشـــــــاركة يف النشـــــــاطات الرياضـــــــية اجلماعيـــــــة . وأجـــــــرى البـــــــاحثون 

دقيقـــــــة.  60و 50مقــــــابالت مــــــع جمموعــــــة مـــــــن األفــــــراد، حيــــــث تراوحـــــــت املقابلــــــة بــــــني 
ئـــــــد عديــــــــدة يف اجلوانــــــــب الصـــــــحية والنفســــــــية واالجتماعيــــــــة انتــــــــائج الدراســــــــة فو  أظهـــــــرت

 نتيجة ملمارسة األنشطة الرياضية اجلماعية.
  التعليق على الدراسات السابقة: -7-19

  استفاد الباحثون منها مبا يلي:
 وضع اإلطار العام لألساس النظري. •
 املتبعة.تصميم أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية واملنهجية العلمية  •
 االستفادة من توصيات الدراسات السابقة ومراجعها.  •
ـــــــف  • مقارنـــــــة نتـــــــائج الدراســـــــة احلاليـــــــة بنتـــــــائج الدراســـــــات الســـــــابقة , حيـــــــث أن هـــــــذه الدراســـــــة ختتل

 وتتفق مع الدراسات السابقة.
ـــــــة مل       ـــــــاحثون أن معظـــــــم هـــــــذه الدراســـــــات الـــــــيت تناولـــــــت موضـــــــوع األنشـــــــطة البدني وقـــــــد الحـــــــظ الب

ـــــة يف تطـــــوير  تتنـــــاول بشـــــكل ـــــر ممارســـــة األنشـــــطة البدني ـــــة الصـــــف العاشـــــر حـــــول أث مباشـــــر تصـــــورات طلب
اجلوانــــــب لــــــديهم (الصــــــحية واالجتماعيــــــة والنفســــــية والعلميــــــة).  ومــــــن هنــــــا جــــــاءت فكــــــرة القيــــــام ــــــذه 

  الدراسة.
وهـــــذا يـــــربز أمهيــــــة الدراســـــة, والــــــيت ســـــتوفر للمســــــؤولني, وأصـــــحاب العالقــــــة مبنـــــاهج ومقــــــررات 

ضــــــية واملهتمــــــني باملهــــــارات احلياتيــــــة وجماالــــــا املزيــــــد مــــــن املعلومــــــات, حــــــول طبيعــــــة العالقــــــة الرتبيــــــة الريا
بـــــــني هـــــــذه املقـــــــررات ومســـــــامهتها القويـــــــة يف إكســـــــاب, ونشـــــــر الـــــــوعي والثقافـــــــة الصـــــــحية بـــــــني طلبتهـــــــا. 
ـــــــــاع الطـــــــــالب للعـــــــــادات  ـــــــــيم يف األردن هـــــــــو اتب ـــــــــا أن أحـــــــــد األهـــــــــداف العامـــــــــة للتعل وخباصـــــــــة إذا علمن

  ليمة ونشر الثقافة والوعي الصحي. الصحية الس
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  إجراءات الدراسة: -8
  منهج الدراسة: - 8-1

استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة لكونه املالئم ملوضوع الدراسة وتفسريها. 
  متهيدا" لتقدمي التوصيات املفيدة بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.

  مجتمع الدراسة وعينتها: - 8-2
ّون جمتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي_ ذكورا" وإناثا"_ التابعني ملديرية تربية تك 

. والبالغ عددهم حسب إحصائيات 2013/2014إربد األوىل للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
لبة مت ) طالبًا وطا322) طالبا وطالبة. تكونت عينة الدراسة من (7500املديرية املذكورة حوايل (

اختيارهم بالطريقة الطبقية على مرحلتني عنقودية عشوائية حيث كان متغري اجلنس هو املتغري الطبقي 
األول, ومكان السكن هو املتغري الطبقي الثاين واملدرسة هي العنقود من حيث وحدة االختيار, بواقع 

فراد عينة الدراسة ) يوضح تصنيف أ1) إناث. واجلدول رقم (%72,4( 233و ,) ذكور27.6%(89
  طبقا" للمتغريات.

  جدول أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها )1جدول (
راتمستويات المتغي المتغيرات ارالتكر   ويةالنسبة المئ   

 27.6 89 ذكر اجلنس
 72.4 233 أنثى
 100.0 322 الكلي

 47.8 154 مدينة مكان السكن
 52.2 168 قرية

 100.0 322 الكلي
ميعدل الرتاكامل    70أقل من    25 7.8 

79وحىت  70من   87 27.0 
89وحىت  80من   119 37.0 

فأكثر 90من   91 28.3 
 100.0 322 الكلي
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  :أداة الدراسة - 8-3
قام الباحثون بإعداد استبانه الدراسة بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع 

ثر ممارسة األنشطة الرياضية يف تطوير اجلوانب أألساسي حول الدراسة "تصورات طلبة الصف العاشر ا
وقد تكونت االستبانة يف صورا األولية من اثنني  الجتماعية والعلمية لديهم.لنفسية واالصحية وا

وهي اجلوانب الصحية واالجتماعية والنفسية والعلمية. وبعد  ,موزعة على أربعة جماالت ,) فقرة32وثالثني(
داة على جمموعة من احملكمني واخلرباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية وكلية الرتبية ذلك عرضت األ

بدوا مالحظام حول مالءمة كل فقرة, وانتمائها ومناسبتها لكل جمال أالرياضية يف جامعة الريموك. وقد 
تفق عليه اتعديل ما من جماالت االستبانة, ومت األخذ مبالحظام بإعادة صياغة بعض الفقرات, وحذف و 
موزعة  ,) فقرة23( من مالحظات وآراء. لتصبح االستبانة يف صورا النهائية مكونة من ثالث وعشرين

مخاسي التدريج ملقياس ليكرت لإلجابة عن الفقرات ( أوافق  على أربع جماالت. وقد وضع الباحثون سلماً 
  بشدة, أوافق, غري متأكد, ال أوافق, ال أوافق بشدة). 

  :دق األداةص -8-4
مت التحقق من صدق االستبانة من خالل صدق احملكمني, حيث أجرى الباحثون التعديالت 
املطلوبة وعدلت الفقرات وحذفت بعضها  وفق اقرتاحام, وأعيد طباعتها  وتدقيقها لتكون أداة صادقة 

  . ، كما هو موضح يف امللحق (أ)جل قياسهألتقيس ما وضعت من 
  :Reliabilityثبات األداة  -8-5

 استخدام معادلة كرونباخ ألفا لقد مت Chronback Alpha, .إلجياد معامل ثبات األداة
وكذلك األداة ككل, وقد بلغت  ,حيث حصل على قيمة معامل كرونباخ ألفا لكل جمال من جماالت األداة

 واجلدول غراض البحث العلمي.أ,) وهو يعترب معامل ثبات مناسب يفي ب84فيه معامل الثبات الكلي (
  ) يوضح ذلك.2(

  معامالت ثبات لكل مجال من مجاالت األداة, والمعامل الكلي لألداة )2الجدول (
ليثبات االتساق الداخ املقياس وجماالته ادةثبات اإلع  تعدد الفقرا   

صحيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ال  0.68 0.87 6 
جتماعيةالجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ا  0.68 0.89 5 
نفسيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ال  0.79 0.81 8 
علميجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلانب ال  0.63 0.94 4 

 23 0.84 0.88 الكلي للمقياس
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  :الدراسة ألداة والثبات الصدق دالالت - 8-6
  :الدراسة ألداة البناء صدق -8-6-1

 العاشر الصف طلبة من وطالبةً  طالباً  35 من مؤلفة استطالعية عينة على اسةالدر  أداة تطبيق مت 
 بني بريسون ارتباط معامالت حلساب وذلك املستهدفة، الدراسة عينة خارج من إربد حمافظة يف األساسي

 اجلدول يف كما  وذلك أخرى، جهة من هلا تتبع اليت وااالت لألداة الكلي وبني جهة من األداة فقرات
)3.( 

 التي والمجاالت لألداة الكلي وبين جهة من األداة فقرات بين االرتباط معامالت قيم): 3( الجدول
  .أخرى جهة من لها تتبع

  جمال النشاط
  الرياضي وأثره

 على اجلوانب:

  رقم
  الفقرة

  تصورات طلبة الصف العاشر األساسي يف حمافظة إربد
  حول أثر ممارسة األنشطة الرياضية يف تطوير

  جلوانب الصحية واالجتماعية لديهما

  االرتباط مع:

  املقياس  اال

 0.42  0.44 أرى أن األنشطة الرياضية ضرورية الكتساب الصحة اجليدة  1  الصحية
 0.33  0.61 أعتقد أن األنشطة الرياضية تساعد يف احلصول على قوام سليم 2
 0.44  0.67 ألمراضتساعد األنشطة الرياضية على جتنب اإلصابة ببعض ا 5
 0.54  0.70 تساعد األنشطة الرياضية يف حتسني مهارايت الرياضية بشكل عام 6
 0.44  0.59 أرى أن األنشطة الرياضية ضرورية لتحسني أداء أجهزة اجلسم العضوية 7
 0.51  0.70 تسهم ممارسة األنشطة الرياضية يف التقليل من فرص التدخني واإلدمان 9

 0.58  0.72 تسهم األنشطة الرياضية يف بناء العالقات االجتماعية بني األفراد  1 االجتماعية
 0.54  0.72 تتيح ممارسة األنشطة الرياضية الفرصة للتعارف على اآلخرين 2
 0.54  0.60 أشعر بالسعادة مبمارسة األنشطة الرياضية 4
 0.57  0.66 السليم ملهنة املستقبلأعتقد أن األنشطة البدنية والعملية تساعدين على االختيار  5
أعتقد أن العالقات االجتماعية اليت أكوا من خالل ممارسة األنشطة الرياضية  6

 ذات دميومة
0.63  0.47 

 0.64  0.68 أعتقد أن ممارسة األنشطة الرياضية تزيد من ثقيت بنفسي  1 النفسية     
 0.63  0.66 يفتساعدين األنشطة الرياضية يف التغلب على خماو  2
 0.59  0.70 أشعر أن ممارسة األنشطة الرياضية هلا عالقة بتقليل ظاهرة القلق واالكتئاب 3
أعتقد أن ممارسة األنشطة الرياضية تساعد يف االسرتخاء والتقليل من ضغوط  4

 احلياة اليومية
0.41  0.31 
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 0.53  0.63 وط النفسيةأشعر أن ممارسة األنشطة الرياضية حتررين من الصراعات والضغ 5
 0.54  0.59 أعتقد أن ممارسة األنشطة الرياضية أحد املتطلبات الضرورية للحياة اليومية 6
 0.63  0.67 حتقق يل ممارسة األنشطة الرياضية املتعة الكبرية 7
 0.62  0.68 ممارسة األنشطة الرياضية تساعد يف ضبط النفس 8

 0.52  0.69 األنشطة الرياضية تعمل على زيادة الثقافة العلمية للشخص أعتقد أن ممارسة  3 هالعلمي     
 0.59  0.74 أعتقد أن األنشطة البدنية والعملية تكشف عن قدرايت وميويل املهنية 4
تساعدين ممارسة األنشطة الرياضية على فهم األجهزة احليوية جلسم اإلنسان من  5

 الناحية العلمية
0.65  0.48 

 0.55  0.68 ممارسة األنشطة الرياضية على تطوير أدائي األكادميي تساعدين 6
 اجلوانب على وأثره الرياضي النشاط جمال فقرات ارتباط معامالت قيم أن ،)3( اجلدول من يالحظ

 قيم وأن لألداة، الكلي مع 0.54-0.33 وبني جماهلا، مع 0.70-0.44 بني تراوحت قد الصحية
-0.60 بني تراوحت قد االجتماعية اجلوانب على وأثره الرياضي النشاط جمال فقرات ارتباط معامالت

 النشاط جمال فقرات ارتباط معامالت قيم وأن لألداة، الكلي مع 0.58-0.47 وبني جماهلا، مع 0.72
 مع 0.70-0.41 تراوحت قد النفسية اجلوانب على وأثره الرياضي النشاط اجلوانب على وأثره الرياضي
 النشاط جمال فقرات ارتباط معامالت قيم أن وأخرياً؛ لألداة، الكلي مع 0.64-0.31 وبني جماهلا،

 مع 0.59- 0.48 وبني جماهلا، مع 0.74-0.65 تراوحت قد العلمي اجلانب على وأثره الرياضي
  .لألداة الكلي

 ةأدا فقرات من فقرة كل  ارتباط معامل أن  البناء؛ بصدق اخلاصة الذكر سالفة القيم من يالحظ
. الدراسة أداة فقرات بناء جودة إىل يشري مما ؛0.20 معيار عن يقل مل الدراسة ألداة الكلي مع الدراسة

  )2010 عودة،(
 ألداة الكلية الدرجة مع الدارسة أداة جماالت ارتباط معامالت حساب مت تقدم؛ ما إىل باإلضافة

 الدراسة، أداة االت Inter-correlation البينية االرتباط معامالت حساب على عالوة الدراسة،
  ).4( اجلدول يف كما  وذلك ،Pearson بريسون ارتباط معامل باستخدام وذلك
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 الدراسة، ألداة الكلية الدرجة مع الدارسة أداة مجاالت ارتباط معامالت قيم): 4( الجدول
.الدراسة أداة لمجاالت البينية االرتباط ومعامالت  

 العالقة
 بني:

 اإلحصائي

ال النشاطجم  
ثرهالرياضي وأ  
بعلى اجلوان  
 الصحية

 جمال النشاط
ثرهالرياضي وأ  
بعلى اجلوان  

 االجتماعية

 جمال النشاط
ثرهالرياضي وأ  
بعلى اجلوان  
 النفسية

 جمال النشاط
ثرهالرياضي وأ  

 على اجلانب
 العلمي

 جمال النشاط الرياضي
ماعيةوأثره على اجلوانب االجت  

 0.47 معامل االرتباط
   

يةالداللة اإلحصائ  0.000 
   

 جمال النشاط الرياضي      
سيةوأثره على اجلوانب النف  

 0.62 0.54 معامل االرتباط
  

يةالداللة اإلحصائ  0.000 0.000 
  

 جمال النشاط الرياضي      
يوأثره على اجلانب العلم  

 0.62 0.56 0.38 معامل االرتباط
 

يةالداللة اإلحصائ  0.000 0.000 0.000 
 

 الكلي      
 للمقياس

 0.78 0.90 0.82 0.72 معامل االرتباط
يةالداللة اإلحصائ  0.000 0.000 0.000 0.000 

 قد هلا الكلية الدرجة مع الدراسة أداة جماالت ارتباط معامالت قيم أن ،)4( اجلدول من يالحظ
 بني تراوحت قد الدراسة أداة االت البينية االرتباط معامالت قيم وأن ،0.90-0.72 بني تراوحت
0.38-0.62. 

 :الدراسة أداة ثبات -8-6-2
 باستخدام حسابه مت  فقد ؛وجماالا الدراسة ألداة الداخلي االتساق ثبات من التحقق ألغراض

 وألغراض االستطالعية، للعينة األول التطبيق بيانات على Cronbach’s Alpha ألفا كرونباخ  معادلة
 بطريقة االستطالعية العينة على التطبيق إعادة مت  فقد ؛وجماالا الدراسة ألداة اإلعادة ثبات من التحقق
 مت  حيث والثاين، األول التطبيقني بني أسبوعان مقداره زمين بفاصل Test-Retest وإعادته االختبار
 كما  وذلك االستطالعية، نةالعي على والثاين األول التطبيقني بني بريسون ارتباط معامل باستخدام حسابه

  ).5( اجلدول يف
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  اومجاالته الدراسة ألداة واإلعادة الداخلي االتساق ثبات معامالت قيم): 5( الجدول
خليثبات االتساق الدا المقياس ومجاالته ادةثبات اإلع   عدد الفقرات 

صحيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ال  0.68 0.87 6 
جتماعيةلرياضي وأثره على اجلوانب االجمال النشاط ا  0.68 0.89 5 

نفسيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ال  0.79 0.81 8 
علميجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلانب ال  0.63 0.94 4 

 23 0.84 0.88 الكلي للمقياس    
 0.88 قيمته بلغت قد) ككل( الدراسة ألداة الداخلي االتساق ثبات أن ،)5( اجلدول من يالحظ

 قيمته بلغت قد) ككل( الدراسة ألداة اإلعادة ثبات أن حني يف ،0.79-0.63 بني تراوحت واالته
 .0.94-0.81 بني تراوحت واالته 0.84

 :الدارسة أداة تصحيح معيار -8-6-3
 دف النسيب التدريج ذي اإلحصائي النموذج اعتماد مت احلسابية املتوسطات على األحكام إطالق 

 :اآليت النحو على وذلك جماالا، وفقرات وجماالا الدراسة بأداة اخلاصة
التصور درجة ابيةالحس المتوسطات فئة   

5.00-83.6 كبرية  
73.6-2.34 متوسطة  
2.33-1.00 متدنية  

)، وفقاً 1.33حيث مت حساب املدى مث قسمت على ثالث بالتوصل إىل طول الفئة البالغ قيمتها (
  للمعادلة التالية

  1.33=  4 = 1-5=  املــدى  طول الفئة = 
  3      3عدد األحكام         

  :نتائج الدراسة -9
 تصورات درجة عن الكشف إىل هدفت اليت الدراسة، إليها توصلت اليت للنتائج عرضاً  الفصل هذا يتضمن

  لصحيةا اجلوانب تطوير يف الرياضية ألنشطةا ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة
 طريق عن وذلك فيها، بالطلبة اخلاصة املتغريات بعض أثر وعن لديهم، والنفسية واالجتماعية والعلمية

 :اآلتيني الدراسة سؤايل عن اإلجابة
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 الصف طلبة تصورات درجة ما: "على نص  الذي األول الدراسة سؤال عن لإلجابة  -9-1
 تطوير في الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد محافظة في األساسي العاشر

 املتوسطات حساب مت  فقد ؛"لديهم؟والنفسية واالجتماعية والعلمية  لصحيةا الجوانب
 حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات لدرجة املعيارية واالحنرافات ,احلسابية

والنفسية واالجتماعية  الصحية اجلوانب طويرت يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد
 ملتوسطاا وفقاً  تنازلياً  ااالت ترتيب مراعاة مع وجماالته،) ككل( ديهموالعلمية ل

  ).6( اجلدول يف كما  وذلك ,احلسابية
 العاشر الصف طلبة تصورات لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 6( الجدول
 جوانبال تطوير في الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد ةمحافظ في األساسي

نازلياً ت مرتبة ومجاالته) ككل( لديهموالنفسية واالجتماعية  والعلمية  الصحية  

 الرتبة
 رقم

 المجال

ي تصورات طلبة الصف العاشر األساسي ف
 محافظة إربد حول

رأثر ممارسة األنشطة الرياضية في تطوي  
 ةواالجتماعيفسية والنالصحية   الجوانب

لديهم والعلمية  

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

لصحيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ا 1 1  كبرية 0.48 4.381 
لنفسيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ا 3 2  كبرية 0.59 4.132 
لعلميجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلانب ا 4 3  كبرية 0.71 3.797 
4 

2 
جمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب 

 االجتماعية
 كبرية 0.65 3.788

 كبرية 0.48 4.064 الكلي للمقياس      
 أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات درجة أن ،)6( اجلدول من يالحظ

 ,)ككل( لديهموالعلمية  واالجتماعيةوالنفسية  صحيةال اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة
 وأثره الرياضي النشاط جمال: اآليت للرتتيب وفقاً  املقياس جماالت جاءت حيث ،)كبرية( كانت  قد وجماالته

 املرتبة يف النفسية اجلوانب على وأثره الرياضي النشاط جمال تاله األوىل، املرتبة يف الصحية اجلوانب على
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 الرياضي النشاط جمال تاله مث الثالثة، املرتبة يف العلمي اجلانب على وأثره الرياضي النشاط جمال هتال الثانية،
  .االجتماعية اجلوانب على وأثره

 جماالت لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب مت  تقدم؛ ما إىل باإلضافة
  وذلك احلسابية، ملتوسطاا وفقاً  تنازلياً  الفقرات ترتيب عاةمرا مع هلا، تتبع اليت للمجاالت وفقاً  املقياس

 ).7( اجلدول يف كما
 فقاً و  المقياس مجاالت لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 7( الجدول

تنازلياً  مرتبة لها تتبع التي للمجاالت  
مجال 
  النشاط

الرياضي 
  وأثره
على 

 الجوانب

  الرتبة
رقم 
  الفقرة

  ونمضم
  فقرات مجال:

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  الدرجة

أرى أن األنشطة الرياضية ضرورية  1  1  الصحية
 الكتساب الصحة اجليدة

 كبرية 0.52  4.686

أعتقد أن األنشطة الرياضية تساعد  2  2
 يف احلصول على قوام سليم

 كبرية 0.66  4.578

تساعد األنشطة الرياضية على  5  3
 صابة ببعض األمراضجتنب اإل

 كبرية 0.75  4.432

أرى أن األنشطة الرياضية ضرورية  7  4
لتحسني أداء أجهزة اجلسم 

 العضوية
 كبرية 0.74  4.339

تساعد األنشطة الرياضية يف حتسني  6  5
 مهارايت الرياضية بشكل عام

 كبرية 0.78  4.301

تسهم ممارسة األنشطة الرياضية يف  9  6
 التدخني واإلدمانالتقليل من فرص 

 كبرية 1.07  3.953

أشعر بالسعادة مبمارسة األنشطة  4  1 االجتماعية        
 الرياضية

 كبرية 0.93  4.220
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تتيح ممارسة األنشطة الرياضية  2  2
 الفرصة للتعارف على اآلخرين

 كبرية 0.92  4.062

تسهم األنشطة الرياضية يف بناء  1  3
 فرادالعالقات االجتماعية بني األ

 كبرية 0.98  3.699

أعتقد أن األنشطة البدنية والعملية  5  4
  تساعدين

 االختيار السليم ملهنة املستقبل يف
 متوسطة 1.09  3.637

أعتقد أن العالقات االجتماعية اليت  6  5
  أكوا من

خالل ممارسة األنشطة الرياضية 
 ذات دميومة

 متوسطة 0.97  3.320

أن ممارسة األنشطة الرياضية  أعتقد 4  1 النفسية        
  تساعد يف

االسرتخاء والتقليل من ضغوط 
 احلياة اليومية

 كبرية 0.68  4.447

أعتقد أن ممارسة األنشطة الرياضية  1  2
 تزيد من ثقيت بنفسي

 كبرية 0.95  4.270

أشعر أن ممارسة األنشطة الرياضية  5  3
  حتررين

 من الصراعات والضغوط النفسية
 بريةك 0.82  4.165

أشعر أن ممارسة األنشطة الرياضية  3  4
هلا عالقة بتقليل ظاهرة القلق 

 واالكتئاب
 كبرية 0.99  4.118

أعتقد أن ممارسة األنشطة الرياضية  6  5
أحد املتطلبات الضرورية للحياة 

 اليومية
 كبرية 0.89  4.099

حتقق يل ممارسة األنشطة الرياضية  7  6
 املتعة الكبرية

 كبرية 0.98  4.025

تساعدين األنشطة الرياضية يف  2  7
 التغلب على خماويف

 كبرية 1.01  4.009
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ممارسة األنشطة الرياضية تساعد  8  8
 يف ضبط النفس

 كبرية 1.03  3.919

تساعدين ممارسة األنشطة الرياضية  5  1 هالعلمي        
  على فهم األجهزة

احليوية جلسم اإلنسان من الناحية 
 العلمية

 كبرية 0.94  3.944

أعتقد أن األنشطة البدنية والعملية  4  2
 تكشف عن قدرايت وميويل املهنية

 كبرية 1.10  3.807

تساعدين ممارسة األنشطة الرياضية  6  3
 على تطوير أدائي األكادميي

 كبرية 1.05  3.739

أعتقد أن ممارسة األنشطة الرياضية  3  4
تعمل على زيادة الثقافة العلمية 

 للشخص
 كبرية 1.04  3.696

: الصحية اجلوانب على وأثره الرياضي النشاط جمال فقرات خيص فيما أنه ،)7( اجلدول من يالحظ
 وأثره الرياضي النشاط جمال فقرات خيص فيما وأنه). كبرية( تصور درجة ضمن اال فقرات مجيع صنفت

) 3-1( الرتب ذوات للفقرات) كبرية( تصور؛ درجيت ضمن فقراته صنفت: االجتماعية اجلوانب على
 على وأثره الرياضي النشاط جمال فقرات خيص فيما وأنه). 5-4( الرتب ذوايت للفقرتني) متوسطة(و

 النشاط جمال فقرات خيص فيما وأخرياً؛ ،)كبرية( تصور درجة ضمن فقراته مجيع صنفت: النفسية اجلوانب
  ).كبرية( تصور درجة ضمن فقراته مجيع صنفت: العلمي اجلانب على وأثره الرياضي

) وجود تصور كبري(جيد) حول أثر ممارسة األنشطة 6-5يتضح من عرض النتائج يف اجلدول رقم(
  الرياضية يف تطوير اجلوانب احلياتية وكانت كالتايل:

تصورات طلبة الصف العاشر جاءت كبرية على اال الصحي والنفسي والعلمي واالجتماعي. 
 برية على جماالت االستبيان ككل. وجاءت تصورات الطلبة ك

 داللة ذات فروق هناك هل:  "على نص  الذي الثاين الدراسة سؤال عن لإلجابة  -9-2
 طلبة تصورات درجة متوسطات بين) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائية
 في الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد محافظة في األساسي العاشر الصف
 المتغيرات إلى تعزى لديهم والعلمية واالجتماعيةوالنفسية   يةالصح الجوانب تطوير
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 احلسابية املتوسطات حساب مت  فقد ؛"؟)التراكمي المعدل السكن، مكان الجنس،(
 أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات لدرجة املعيارية واالحنرافات

 لديهموالعلمية  واالجتماعيةوالنفسية  الصحية اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة
 ).8( اجلدول يف مبني هو كما  وذلك للمتغريات، وفقاً ) ككل(

 العاشر الصف طلبة تصورات لدرجة المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات): 8( الجدول
 لجوانبا تطوير في الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد محافظة في األساسي
.للمتغيرات وفقاً ) ككل( لديهم والعلمية والنفسية واالجتماعية حيةالص  

اتالمتغير   
 مستويات
 المتغيرات

طالمتوس  
يالحساب  

 االنحراف
 المعياري

 0.47 4.218 ذكر اجلنس
 0.48 4.005 أنثى

 مكان    
 السكن

 0.46 4.101 مدينة
 0.50 4.030 قرية

 املعدل    
 الرتاكمي

70أقل من   4.052 0.42 
79وحىت  70من   4.084 0.48 
89وحىت  80من   4.055 0.47 

فأكثر 90من   4.059 0.53 
 طلبة تصورات لدرجة احلسابية املتوسطات بني ظاهرية فروق وجود ،)8( اجلدول من يالحظ

 الصحية اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف
 املتغريات؛ مستويات اختالف عن ناجتة للمتغريات وفقاً ) ككل( لديهم والعلمية واالجتماعية لنفسيةوا

 طلبة تصورات لدرجة) تفاعل بدون( الثالثي التباين حتليل إجراء مت الظاهرية؛ الفروق جوهرية من وللتحقق
 الصحية اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف

  ).9( اجلدول يف كما  وذلك للمتغريات، وفقاً ) ككل( لديهم والعلمية واالجتماعية والنفسية
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 العاشر الصف طلبة تصورات لدرجة) تفاعل بدون( الثالثي التباين تحليل نتائج): 9( الجدول
 جوانبال تطوير في الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد محافظة في األساسي
  للمتغيرات وفقاً ) ككل( لديهموالعلمية  واالجتماعيةوالنفسية  الصحية

 

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
ةالحري  

 متوسط
 مجموع
تالمربعا  

ف قيمة  
ةالمحسوب  

 الداللة
ةاإلحصائي  

 0.000 14.251 3.222 1 3.222 اجلنس
 0.100 2.728 0.617 1 0.617 مكان السكن

مياملعدل الرتاك  0.166 3 0.055 0.244 0.865 
 0.226 316 71.451 اخلطأ

  
    321 75.142 الكلي

 املتوسطات بني α=0.05 الداللة مستوى عند إحصائياً  دال فرق وجود ،)9( اجلدول من يتبني
 الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات لدرجة احلسابية

 لصاحل ؛)اجلنس( ملتغري تعزى) ككل( لديهم والعلمية واالجتماعية والنفسية الصحية اجلوانب يرتطو  يف
 .جوهري وبفارق بالطالبات مقارنة الطالب
 درجة االت املعيارية حنرافاتواإل ,احلسابية املتوسطات حساب مت  تقدم، ما إىل اإلضافةب
 تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول بدإر  حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات
 اجلدول يف مبني هو كما  وذلك للمتغريات، وفقاً  لديهموالعلمية  واالجتماعية والنفسية الصحية  اجلوانب

)10.( 
 الصف بةطل تصورات درجة لمجاالت المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات): 10( الجدول
 طويرت في الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول ربدإ محافظة في األساسي العاشر

.راتللمتغي وفقاً  لديهم والعلمية واالجتماعية والنفسية الصحية الجوانب  

اتالمتغير   
 مستويات
 المتغيرات

 اإلحصائي
نب:مجال النشاط الرياضي وأثره على الجوا  

ةالصحي ةاالجتماعي  ةالنفسي   العلمي 
ايباملتوسط احلس ذكر اجلنس  4.524 4.027 4.242 3.949 

ارياالحنراف املعي  0.42 0.66 0.60 0.72 
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ايباملتوسط احلس أنثى  4.327 3.696 4.090 3.738 
ارياالحنراف املعي  0.49 0.62 0.58 0.70 

 مكان       
 السكن

ايباملتوسط احلس مدينة  4.418 3.822 4.193 3.791 
ارياالحنراف املعي  0.43 0.62 0.57 0.68 

ايباملتوسط احلس قرية  4.348 3.756 4.075 3.802 
ارياالحنراف املعي  0.51 0.67 0.59 0.75 

 املعدل       
 الرتاكمي

70أقل من  ايباملتوسط احلس   4.287 3.808 4.140 3.830 
ارياالحنراف املعي  0.49 0.76 0.44 0.77 

79وحىت  70من  ايباملتوسط احلس   4.364 3.871 4.122 3.856 
ارياالحنراف املعي  0.45 0.57 0.61 0.69 

89وحىت  80من  ايباملتوسط احلس   4.409 3.733 4.133 3.769 
ارياالحنراف املعي  0.47 0.69 0.59 0.69 

فأكثر 90من  ايباملتوسط احلس   4.388 3.774 4.136 3.766 
ارياالحنراف املعي  0.50 0.63 0.60 0.76 

 تصورات درجة االت احلسابية املتوسطات بني ظاهرية فروق وجود ،)10( اجلدول من يالحظ
 اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة

 ودف املتغريات؛ مستويات اختالف عن ناجتة لديهم والعلمية) واالجتماعية والنفسية الصحية(
 طلبة تصورات درجة جماالت بني االرتباط معامالت حساب مت  الظاهرية؛ الفروق جوهرية من التحقق
 الصحية اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف

 للمتغريات وفقاً  للكروية  Bartlett اختبار بإجراء متبوعة  والعلمية لديهم واالجتماعية والنفسية
 -تفاعل بدون-) ثالثي تباين حتليل أم متعدد، ثالثي تباين حتليل( ثالثي تباين حتليل أنسب لتحديد
  ).11( اجلدول يف كما  وذلك استخدامه، توجب
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 واالجتماعيةوالنفسية  الصحية  الجوانب تطوير في الرياضية األنشطة اختبار نتائج): 11( الجدول
 تصورات درجة لمجاالت للكروية Bartlett للمتغيرات وفقاً  لديهم والعلمية)

 ممارسة أثر حول إربد محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة

 العالقة
 وفقاً للمتغريات

 جمال النشاط
ثرهالرياضي وأ  
بعلى اجلوان  
 الصحية

 جمال النشاط
ثرهالرياضي وأ  
بعلى اجلوان  

 االجتماعية

 جمال النشاط
 الرياضي وأثره
 على اجلوانب

 النفسية
جتماعيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب اال  0.45 

  
نفسيةجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلوانب ال  0.53 0.61 

 
علميجمال النشاط الرياضي وأثره على اجلانب ال  0.37 0.54 0.62 

Bartlettاختبار      للكروية   
ةدرجة احلري كا2 التقريبية نسبة األرجحية العظمى يةلة اإلحصائالدال   

0.000  493.197 9 0.000 
 بني) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة عالقة وجود ،)11( اجلدول من يتبني

 األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات درجة جماالت
 مما للمتغريات؛ تعزى لديهمعلمية) وال واالجتماعيةوالنفسية  الصحية( اجلوانب تطوير يف الرياضية

 الصف طلبة تصورات درجة االت) تفاعل بدون( املتعدد الثالثي التباين حتليل استخدام استوجب
 الصحية اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر

  ).12( اجلدول يف كما  وذلك ،للمتغريات وفقاً  جمتمعة لديهم والعلمية واالجتماعيةوالنفسية 
 درجة لمجاالت) تفاعل بدون( المتعدد الثالثي التباين تحليل نتائج): 12( الجدول

 الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة تصورات
 .للمتغيرات وفقاً  مجتمعة لديهم والعلمية واالجتماعية والنفسية الصحية الجوانب تطوير في

 األثر
 االختبار
 المتعدد

 قيمة
 االختبار
 المتعدد

 قيمة ف
 الكلية

 المحسوبة

 درجة
 حرية

 الفرضية

 درجة
 حرية
 الخطأ

 الداللة
 اإلحصائية

 Hotelling's Trace 0.077 6.010 4 313.00 0.000 اجلنس
 Hotelling's Trace 0.022 1.727 4 313.00 0.144 مكان السكن

يلرتاكماملعدل ا  Wilks' Lambda 0.970 0.801 12 828.41 0.650 
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 إحصائياً  دال أثر وجود وعدم) اجلنس( ملتغري إحصائياً  دال أثر وجود ،)12( اجلدول من يتبني
 درجة جماالت على) α=0.05( الداللة مستوى عند) الرتاكمي املعدل السكن، مكان( للمتغريين
 تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد افظةحم يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات
 درجة جماالت من أي  على ولتحديد ؛جمتمعة لديهم والعلمية واالجتماعيةوالنفسية  الصحية اجلوانب
 تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات
 التباين حتليل إجراء مت فقد ؛)اجلنس( متغري أثرُ  كان  لديهم والعلمية االجتماعيةو والنفسية  الصحية اجلوانب
 أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات درجة االت) تفاعل بدون( الثالثي
 حدة على كل   لديهموالعلمية  واالجتماعية والنفسية  الصحية  اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة ممارسة

  ).13( اجلدول يف كما  وذلك ،للمتغريات وفقاً 
 طلبة تصورات درجة لمجاالت) تفاعل بدون( الثالثي التباين تحليل نتائج): 13( الجدول

 الجوانب تطوير في الرياضية األنشطة ممارسة أثر حول إربد محافظة في األساسي العاشر الصف
 .للمتغيرات وفقاً  حدةٍ  على كل   لديهم والعلمية واالجتماعيةوالنفسية  الصحية

 مصدر
نالتباي  

 المتغير
 التابع

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
ةاإلحصائي  

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل اجلنس
 اجلوانب الصحية

2.808 1 2.808 12.850 0.000 

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
وانب االجتماعيةاجل  

7.680 1 7.680 19.182 0.000 

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب النفسية

1.702 1 1.702 5.013 0.026 

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلانب العلمي

3.011 1 3.011 5.955 0.015 

 مكان       
 السكن

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب الصحية

0.581 1 0.581 2.659 0.104 

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب االجتماعية

0.670 1 0.670 1.674 0.197 

 0.048 3.948 1.340 1 1.340ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
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 اجلوانب النفسية
ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل

 اجلانب العلمي
0.001 1 0.001 0.002 0.963 

 املعدل       
يالرتاكم  

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب الصحية

0.482 3 0.161 0.735 0.532 

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب االجتماعية

1.346 3 0.449 1.121 0.341 

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب النفسية

0.008 3 0.003 0.008 0.999 

ى اضي وأثره علجمال النشاط الري
 اجلانب العلمي

0.659 3 0.220 0.434 0.728 

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل اخلطأ       
 اجلوانب الصحية

69.06
3 

316 0.219 
  

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب االجتماعية

126.5
15 

316 0.400 
  

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب النفسية

107.2
64 

316 0.339 
  

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلانب العلمي

159.7
68 

316 0.506 
  

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل الكلي       
 اجلوانب الصحية

72.61
5 

321 
   

ى جال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلوانب االجتماعية

135.5
50 

321 
   

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
وانب النفسيةاجل  

110.0
95 

321 
   

ى جمال النشاط الرياضي وأثره عل
 اجلانب العلمي

163.3
01 

321    

 بني) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً  دال فرق وجود ،)13( اجلدول من يتبني
 سةممار  أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات درجة االت احلسابية املتوسطات
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 ؛)اجلنس( ملتغري يعزى لديهم والعلمية واالجتماعية والنفسية الصحية اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة
  .بالطالبات مقارنة الذكور الطالب لصاحل

  مناقشة النتائج: -10
 ممارسة أثر حول إربد حمافظة يف األساسي العاشر الصف طلبة تصورات أنأظهرت نتائج الدراسة 

 قد وجماالته ,)ككل( لديهم والعلمية واالجتماعية والنفسية الصحية اجلوانب تطوير يف الرياضية األنشطة
 جمال: لتايلاك  لتصورات الطلبة  وفقاً  املقياس جماالت ترتيب جاء حيث ،)كبرية( وقعت ضمن درجة تقدير

 على وأثره يالرياض النشاط جمال تاله األوىل، املرتبة يف الصحية اجلوانب على وأثره الرياضي النشاط
 مث الثالثة، املرتبة يف العلمي اجلانب على وأثره الرياضي النشاط جمال تاله الثانية، املرتبة يف النفسية اجلوانب

   .االجتماعية اجلوانب على وأثره الرياضي النشاط جمال تاله
االت ضمن درجة تصور كبرية باستثناء فقرتني يف اال الصحي، وقد جاءت مجيع الفقرات يف مجيع ا

حيث صنفتا ضمن درجة تصور "متوسطة". ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعد مؤشرًا قويًا على وعي 
الطلبة باآلثار اإلجيابية ملمارسة األنشطة الرياضية يف تنمية اجلوانب الصحية والنفسية والعلمية واالجتماعية 

بأمهية األنشطة الرياضية للجهود اليت تبذهلا الدولة لديهم. ويعزو الباحثون هذا الوعي املتنامي لدى الطلبة 
من خالل محالت التوعية داخل املدرسة ويف وسائل اإلعالم املختلفة، وكذلك من خالل الدور الذي يقوم 
به املعلمون املتخصصون يف املباحث الدراسية ذات الطابع العملي وخصوصاً معلمو العلوم والرتبية الرياضية 

) 2013ية يف مراحل التعليم العام مجيعها. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (علي، والرتبية املهن
والعديد من الدراسات اليت أجريت دف الكشف عن أثر األنشطة الرياضية يف تنمية اجلوانب املختلفة 

ب األخرى  لألفراد وتصورام حنوها، من حيث احتالل اجلانب الصحي مكانة متقدمة مقارنة باجلوان
 Donnelly and Lambourne, 2011;  Kim et)   العاملضمن تصورات الطلبة يف أحناء خمتلفة من 

al, 2014; Hopkins and Lees, 2013)   مما يقود اىل استنتاج أن طلبة املدارس واجلامعات الذين
الرياضية بغض النظر عن  ينتمون إىل شرحية ثقافية متقاربة على درجة وعي كبرية بالقيمة الصحية لألنشطة

  الفوارق االجتماعية واجلغرافية بينهم. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يرون بأن ممارسة األنشطة الرياضية تزيد من قدرام األكادميية 
والعلمية، وهو ما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات اليت أجريت دف الكشف عن أثر األنشطة 

اجلوانب اإلدراكية ورفع مستوى حتصيل الطلبة يف هذا اال. فقد أظهرت دراسة كوريا  الرياضية يف تطوير
نشطة ملمارسة األ سبوعياً أساعات  4أن ختصيص أكثر من  (Correa-Burrows et al, 2014)وباروز 
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ن وقتا أقل الرياضية قد زاد يف التحصيل األكادميي للطلبة يف الرياضيات واللغة مقارنة بالطلبة الذين خيصصو 
ن النشاط أاليت أظهرت  (Booth et al, 2013)ن يخر آبووذ و ، ودراسة ملمارسة األنشطة الرياضية

 ,ناث يف اللغة االجنليزيةالرياضي متوسط الشدة قد ساهم يف زيادة التحصيل األكادميي لدى الذكور واإل
عالقة طردية بني الزمن اليت بينت وجود  (Hylok, 2011)هايلوك ، ودراسة والعلوم ,والرياضيات

) اليت أظهرت 2012املخصص ملمارسة األنشطة الرياضية والتحصيل األكادميي، ودراسة عايش وحممد (
أن ممارسة األنشطة الرياضية كان هلا أثٌر اجياٌيب يف زيادة التفاعل الصفي لدى الطالبات وزيادة حتصيلهن 

لطلبة بني اللياقة البدنية  وثيقاً  أن هناك ارتباطاً  (Coe et al, 2013)ن يخر آكو و األكادميي، ودراسة كو  
. ومن اجلوانب اهلامة وحتصيلهم األكادميي يف الرياضيات والدراسات االجتماعية الصف السادس والسابع

اليت أظهرا نتائج هذه الدراسة تصورات الطلبة فيما يتعلق بدور األنشطة الرياضية يف الكشف عن ميوهلم 
ية، حيث يقع طلبة الصف العاشر يف مرحلة االستكشاف املهين وصنع القرار فيما يتعلق وقدرام املهن

مبهنة املستقبل، وهذه املرحلة تتطلب وعي الطلبة بقدرام وميوهلم املهنية لتمكينهم من اختاذ القرار 
. (Gottfredson, 2005)املناسب فيما يتعلق بنوع التعليم أو التدريب الذي سيؤهلهم ملهنة املستقبل 

أن طرق واليت بينت  (Kuijpers et al, 2011)كوبريز وآخرين وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  
التوجيه املهين اليت تستخدم فيها األنشطة العملية ذات الطابع البدين من خالل خربات حقيقية، كانت 

 يهم.األكثر فاعلية يف ارشاد الطلبة وتوجيههم وتطوير الكفايات املهنية لد
وفيما يتعلق بتصورات الطلبة حول أثر ممارسة األنشطة الرياضية على اجلانب االجتماعي، فيعزو 
الباحثون  هذه النتيجة إىل ما يبث وينشر حول أثر األنشطة الرياضية يف تنمية هذا اجلانب من خالل 

والراحة النفسية أو الرتوحيية وسائل اإلعالم, واليت غالبًا ما تبث املواد اليت تظهر اجلوانب االجتماعية, 
للرياضة. ويسعى الكثري من الطلبة إىل ممارسة األنشطة الرياضية لتحقيق أهداف اجتماعية تساعدهم على 
التكيف مع حميطهم االجتماعي وختفيف التوتر الناجم عن األعباء الدراسية، إضافة إىل احلد من الضغوط 

اق، تشري الكثري من الدراسات إىل اآلثار اإلجيابية ملمارسة األنشطة الناجتة عن البيئة احمليطة. ويف هذا السي
الرياضية يف تطوير مهارات التواصل االجتماعي لدى الطلبة. فقد أشارت نتائج دراسة هوبكينز وليز 

)2013Hopkins and Lee,  إىل اآلثار اإلجيابية لألنشطة الرياضية يف تنمية اجلوانب النفس (
اليت أظهرت   (Correa-Burrows et al, 2014)لبة، ودراسة كوريا باروز وآخريناجتماعية لدى الط

لدى الطلبة الذين ميارسون األنشطة  جتماعيةطويل املدى فيما يتعلق بأمناط احلياة اال اجيابياً  أن هناك أثراً 
 دراسات سابقة مقارنة بالطلبة الذين ال ميارسون األنشطة الرياضية. كما أشارت نتائج الرياضية بانتظام
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واليت أجرى فيها الباحثون حتليال منظمًا إلحدى وعشرين دراسة أجريت دف الكشف عن أثر ممارسة 
، حيث 2012وحىت العام  1990األنشطة الرياضية على اجلوانب النفسية, واالجتماعية منذ العام 

ية يف تطوير مهارات التفاعل أشارت نتائج الدراسة إىل وجود أثر إجيايب كبري ملمارسة األنشطة الرياض
  االجتماعي لدى الطلبة املراهقني.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق يف تصورات الطلبة حول أثر ممارسة األنشطة الرياضية يف تنمية 
ويعزو اجلوانب الصحية واالجتماعية, والنفسية, والعلمية لديهم تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل الطلبة الذكور. 

هذه النتيجة إىل االختالف يف أمناط ممارسة األنشطة الرياضية بني الذكور واإلناث، إذ تتيح الباحثون 
األعراف والتقاليد االجتماعية للطلبة الذكور حرية أكرب ملمارسة األنشطة الرياضية، وهو ما أكدته نتائج 

الكشف  ), واليت هدفت2009), ودراسة ثابت (2010), ودراسة كنعان (1991دراسة عويدات (
عن أسباب عزوف الفتيات عن ممارسة النشاط البدين، واليت أظهرت نتائجها أن العوامل النفسية 
واالجتماعية والدينية كانت أسبابًا رئيسية وراء عزوف الفتيات عن ممارسة األنشطة الرياضية. كما ويعزو 

واإلناث، إضافًة إىل االختالف يف الباحثون هذه النتيجة إىل الفروق يف االهتمامات الرياضية بني الذكور 
مستوى الوعي بني الذكور واإلناث بأثر النشاط الرياضي على اجلوانب الصحية والنفسية والعلمية 

إىل أن ممارسة الذكور للرياضة تظهرهم أكثر شعبية وظهورًا من  1988ويشري كني, واالجتماعية. 
ملمارسات للرياضة بقي متأثراً بشكل كبري باملعتقدات الطالبات اإلناث, وأن التقومي االجتماعي للطالبات ا

الثقافية بالنسبة ألنوثة املرأة. وقد يعود عزوف الطالبة ألسباب اجتماعية, كالعادات والتقاليد, ونظرة اتمع 
بدنية السلبية لرياضة املرأة والتزاماا العائلية, أو أسباب ثقافية لعدم وجود الوعي بأمهية ممارسة النشاطات ال

وفوائدها على الصحة, أو أسباب مادية كارتفاع رسوم االشرتاك باألندية وارتفاع تكاليف املعيشة وقلة 
الدعم املادي من املؤسسات الرمسية لإلهتمام بالرياضة النسائية. ومنها يكون شخصياً, كاخلجل من املظهر 

سو وأظهرت نتائج دراسة لرياضة املرأة. اخلارجي, باإلضافة إىل قلة وقت الفراغ, وقلة األماكن املخصصة 
بني التوجه السليب حنو ممارسة األنشطة الرياضية  ن هناك ارتباطاً أ (Hsu, et al, 2011) نيخر آون و 

ونقص الدعم االجتماعي من األهل واالصدقاء، كما أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة األنشطة الرياضية 
هايلوك ، وأظهرت نتائج دراسة  تقدم دعما لتلك األنشطةال  تقل لدى الطلبة من ذوي العائالت اليت

(Hylok, 2011)   أن الفاعلية الذاتية ، الدعم واملساندة ، البيئة، العوامل األكادميية والدافعية، مجيعها
. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة يف نسبة ممارسة األنشطة الرياضية لدى املراهقني ؤثرعوامل ت

), واليت أظهرت وجود فروق يف اجتاهات الطلبة حنو ممارسة األنشطة الرياضية لدى الطلبة 2013ي (عل
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), واليت أظهرت أن الذكور أكثر وعيًا من اإلناث بأمهية ممارسة 2009ولصاحل الذكور، ودراسة الشريف (
ت نتائج هذه الدراسة مع األنشطة الرياضية وأثرها يف تنمية خمتلف اجلوانب احلياتية لديهم، فيما اختلف

), واليت أظهرت وجود فروق تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلناث، ودراسة 2005نتائج دراسة املال عبداهللا (
), واليت أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة 2013، ودراسة ابو طامع ()Ericson, 2011)اريكسون 

  .الرياضية  احصائية تعزى ملتغري اجلنس فيما يتعلق مبمارسة األنشطة
 الرياضية األنشطة ممارسة أثر ولحوأظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق يف تصورات الطلبة 

 السكن، مكان( للمتغريين تعزى لديهم والنفسية والعلمية) واالجتماعية الصحيةاحلياتية ( اجلوانب تطوير يف
هج املواد العملية والتطبيقية كالعلوم, والرتبية الرتاكمي). ويعزو الباحثون هذه النتيجة اىل وحدة منا املعدل

الرياضية, والرتبية املهنية املقدمة جلميع الطلبة بغض النظر عن مكان سكنهم، حيث تتشابه األنشطة 
الرياضية والعملية املتضمنة يف املنهاج واملقدم لكل الطلبة يف كل مدارس اململكة. كما ويعزو الباحثون هذه 

أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (احلاسوب واالنرتنت) قد غطت مجيع املناطق  النتيجة إىل أن
اجلغرافية يف اململكة، مما أتاح الفرصة لكل الطلبة، بغض النظر عن مكان السكن، إىل االطالع على 

وتتفق األنشطة الرياضية كافة وزيادة الوعي لديهم حول أثرها يف تنمية جوانب شخصية الفرد مجيعها.  
) يف عدم وجود أثر يف مستوى ممارسة النشاط الرياضي 2009نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ثابت (

) واليت 2010يعزى ملتغري "مكان السكن"، فيما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كنعان (
بات يف األنشطة الرياضية أظهرت نتائجها وجود فروق تعزى "للموقع اجلغرايف" يف نسبة  مشاركة الطال

  املدرسية.    
 الرياضية األنشطة ممارسة أثر ولحوأظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق يف تصورات الطلبة 

الرتاكمي.  املعدل تغريمل تعزى لديهم والنفسية والعلمية) واالجتماعية الصحيةاحلياتية ( اجلوانب تطوير يف
أن الطلبة مجيعهم لديهم مستويات عالية من الوعي حول أمهية األنشطة  ويعزو الباحثون هذه النتيجة اىل

الرياضية، وأن ممارسة تلك األنشطة تعمل على حتسني اجلوانب الصحية واالجتماعية والنفسية والعلمية 
  لديهم.

  االستنتاجات: - 11
  يف ضوء النتائج توصل الباحثون إىل االستنتاجات التالية:

إجيابيًا لتطوير اجلوانب الصحية, والنفسية, والعلمية, واالجتماعية إن للنشاط الرياضي دورًا  -11-1
 لدى طلبة الصف العاشر األساسي حسب تصورام.
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أظهرت نتائج الدراسة أن اال الصحي قد احتل أعلى ااالت وبدرجة كبرية, مث جاء  -11-2
 جلوانب االجتماعية.النفسي وبالدرجة الثانية، واال العلمي يف املرتبة الثالثة وأخرياً ا

) على ااالت مجيعها α ≥ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( -11-3
حسب تصورات الطلبة ملا يتعلق مبدى تأثري ممارسة النشاط الرياضي على تطوير اجلوانب 
 الصحية والنفسية واالجتماعية والعلمية لديهم، ولصاحل الذكور مقارنة بالطالبات وبفارق
جوهري، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا ملتغريي مكان السكن، املعدل 

  الرتاكمي.
  التوصيات: - 12

  يف ضوء ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة، قدم الباحثون التوصيات التالية:
كال   زيادة االهتمام حبصص الرتبية الرياضية والربامج واألنشطة الرياضية املوجهة إىل الطلبة من -12-1

  اجلنسني لنشر الوعي والثقافة الرياضية.
ضرورة تنمية وتعزيز اجتاهات الطلبة حنو ممارسة األنشطة الرياضية للوصول بالطلبة إىل  -12-2-

مستويات إجيابية يف مجيع جوانب شخصيتهم الصحية, واالجتماعية, والنفسية, والعلمية, وذلك من 
يفية وإقامة املزيد من النشاطات والتجمعات الرياضية اليت تعزز خالل النشرات الدورية, واحملاضرات التثق

  العالقات االجتماعية بني الطالب.
تزويد مجيع مدارس اململكة بالتجهيزات واألدوات الرياضية واملختربات العلمية واملشاغل املهنية,  -12-3

املهنية ملا هلا من أمهية يف زيادة النشاط  وذلك لتفعيل تدريس املواد العملية كالعلوم والرتبية الرياضية والرتبية
  البدين لدى الطلبة وحتسني مجيع جوانب الشخصية لديهم وزيادة حتصيلهم األكادميي.

إعداد وتأهيل املعلمني لتمكينهم من تدريس املواد الدراسية ذات الطابع العملي بفاعلية,  -12-4
صحي لدى الطلبة (الذكور واإلناث), الذي يؤدي واالهتمام بالنشاط الرياضي الذي يرفع يف املستوى ال

إىل تطوير اجلوانب الصحية, والنفسية, واالجتماعية, والعلمية, وذلك الحتالل هذه اجلوانب مراتب 
  متقدمة ضمن تصورات الطلبة. 

تشجيع اإلناث ملمارسة األنشطة الرياضية, وذلك من خالل توفري املستلزمات املناسبة اليت توفر  -12-5
  هلن ممارسة األنشطة الرياضية يف ضوء الضوابط واملعايري الدينية واالجتماعية. 
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ضرورة اهتمام املعلمني ومديري املدارس وأولياء األمور إىل تنظيم األنشطة املتضمنة يف منهاج  -12-6
لبة يف اجلوانب كافة (العلوم والصحة والرتبية املهنية والرتبية الرياضية) اليت هلا أثر كبري يف تطوير قدرات الط

  (الصحية واالجتماعية والنفسية والعلمية).
تفعيل دور وسائل اإلعالم، بشىت أشكاله، يف إبراز األبعاد الصحية واالجتماعية والنفسية  -12-7

  والعلمية ملمارسة األنشطة الرياضية بصورها املختلفة. 
  صل على جوانب املهارات احلياتية للطلبة.إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول التطوير احلا -12-8
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