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سة النشاط الریاضي أبعاد االتجاهات النفسیة نحو ممار 

لدى طالب التربیة البدنیة والریاضیة والبیولوجیة

حرشاوي یوسف: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

انطالقا من األهداف التي تسعى التربیة البدنیة والریاضیة إلى تحقیقها في جل المراحل التعلیمیة 
لعب الجوانب النفسیة المرتبطة بهذه الممارسة دورا جد هاما في مساعدة الفرد إلى تقبل وممارسة هذا ت

النشاط واالستمرار فیه، إذ یجب على الفرد أن یكون مدركا ألهمیة هذا النشاط وبطرق وسبل مزاولته لذا 
غایة نشر وتوسیع دائرة نلمس الیوم وجود معاهد ریاضیة تسعى إلى إعداد جیل جدید من الشباب یحمل 

الممارسة الریاضیة في بالدنا لكي تتغیر تلك النظرة السائدة عن عدم جدوى هذه المادة سواء تعلیمیا أو 
عشرین سنة كانت تنظر إلیها على أنها مضیعة للوقت وال أساس لها من 20اجتماعیا فجل العائالت قبل 

لكن الیوم نسعى إلى تبیان مدلول هذه األخیرة في المجتمع الناحیة العلمیة والتربویة والصحیة واالجتماعیة 
الجزائري بكل شرائحه لیفهم الخاص والعام ماذا یمكن أن تقدم لنا هذه األخیرة من فوائد للفرد والمجتمع 

:ولهذا الغرض جاءت تساؤالتنا بالشكل التالي

ختلف تخصصاتهم ؟ما هي النظرة التي یرى بها الطالب الجامعیون الممارسة الریاضیة بم

:یهدف هذا البحث إلى تحقیق ما یلي

.إبراز األبعاد الحقیقیة للممارسة الریاضیة لدى الطالب-1

.، واألخرى البیولوجیة)الریاضیة(تحدید الفروقات في اتجاهات الطلبة في االختصاصات المختلفة -2

:ومن فرضیات هذا البحث

.یاضي إیجابیةاتجاهات الطالب نحو ممارسة النشاط الر - 

.ال توجد فروق دالة إحصائیا بین الطالب في إبعاد االتجاهات نحو ممارسة النشاط الریاضي- 
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لقد تعددت تعاریف االتجاه حیث تناولها العدید من العلماء كل حسب فهمه وتصوره لمدلول االتجاه، 
ا الخبرة السابقة والتي توجه أنه حالة من االستعداد العقلي العصبي التي تنظمه"حیث یرى ألبورت 

1"استجابات الفرد للمواقف أو المثیرات المختلفة

2"أنه استعدادا عقلیا نوعیا إزاء خبرة في طریقها إلى الظهور"وعّرفه رین أیضا 

أو الشعور أو التصرف إیجابیا أو سلبیا نحو األشخاص أو األشیاء في أنه نزعة للتفكیر "وعرفه بیتي 
أنه تنظیم مكتسب له صفة االستمرار النفسي للمعتقدات التي یعتقدها الفرد "رفه روكیتش ، كما ع3"بیئتنا

، وعلیه یعرف الباحث االتجاه كما 4"نحو موضوع أو موقف أو تهیئة الستجابة تكون لها األفضلیة عنده
تمل على نزعة عامة مكتسبة، ثابتة نسبیا مشحونة انفعالیا تؤثر في الدافع وتوجه السلوك ویش: "یلي

5"جوانب عقلیة ومعرفیة وٕادراكیة وسلوكیة

:في تكوین االتجاه ثالث عناصر رئیسیة هيیدخل

:ویمكن تقسیمها إلى: المكونات المعرفیة. أ

.التوقعات- 3. المعتقدات- 2- المدركات والمفاهیم. 1

.المكونات االنفعالیة العاطفیة. ب

.المكونات السلوكیة. ت

:ثالث مراحل هيیمر أثناء تكوینه من

.المرحلة اإلدراكیة المعرفیة- 

.المرحلة التقیمیة- 

.المرحلة التقریریة- 

.674، ص1998سنة 3مقدمة في علم النفس، ط: راضي الوقفي- 1

.15-14علم تغییر االتجاهات النفسیة االجتماعیة، ص: عزیز حنا داوود- 2

.674، ص1998سنة 3مقدمة في علم النفس، ط: راضي الوقفي- 3

.219، ص8علم النفس الریاضي، ط: محمد حسن عالوي- 4

.44نفس بین النظریة والتطبیق، دار النهضة، صعلم ال: عبد الرحمن عیسوي- 5
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طالب 120استخدم المنهج الوصفي نظرا لمالئمته إلجراء البحث، اشتملت عینة البحث على 
طالبة 30طالبة منها 80وكذلك على . طالب بیولوجیا50طالب تربیة بدنیة وریاضیة، 70مقسمین إلى 

.طالبة من البیولوجیا50في التربیة البدنیة والریاضیة، 

.أبعاد6استخدم الباحث اختبار جیرالد كنیون لقیاس االتجاهات الذي یتألف من 

.عبارات8النشاط البدني كخبرة اجتماعیة              . 1

.عبارة11النشاط البدني للصحة واللیاقة              . 2

.عبارات9لبدني كخبرة توتر ومخاطرة        النشاط ا. 3

.عبارات9النشاط البدني كخبرة جمالیة               .4

.عبارات9النشاط البدني كحفظ التوتر               . 5

.عبارات8النشاط البدني كخبرة للتفوق الریاضي      . 6

:طبیعة االتجاهات وفقا للنسبة المئویة الستجاباتهم

.سلبیة بدرجة كبیرة%21أقل من :0. 1

.سلبیة%41أقل من 21. 2

.حیادیة%61أقل من : 41. 3

.إیجابیة%81أقل من : 61. 4

.إیجابیة بدرجة كبیرة%100أقل من : 81. 5

من قام الباحث بحساب معامل االرتباط لسبیرمان بین االختبارین القبلي والبعدي على عینة عشوائیة 
:مجتمع البحث من غیر أفراد العینة
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0.05الداللة الصدقالثباتالبعد
10.850.92

0.95
20.850.92
30.900.94
40.970.98
50.990.99
60.970.98

من الجدول یتضح أن معامالت االرتباط بین كل بعد على حدى وبین الدرجة الكلیة للمقیاس دالة 
.ا، ومن ثم فإن المقیاس صادق في قیاس االتجاهات لدى الطلبةإحصائی

:نتائج البحث

لالتجاهات ) كنیون(درجات ونسب وترتیب وشدة استجابة الطلبة بجامعة مستغانم في مقیاس :01جدول 
:نحو النشاط الریاضي

EPSBIOالبعد    ذكور
طبیعة االستجابةالترتیب%النسبةالدرجةطبیعة االستجابةالترتیب%النسبة الدرجة

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

إیجابیة 127163.554إیجابیة 199071.073

إیجابیة 220280.071إیجابیة 299777.841ب للصحة واللیاقة. ن
ب كخبرة وتوتر . ن

ومخاطرة
حیادیة126556.226حیادیة184958.596

إیجابیة 164172.933إیجابیة 203864.695ب كخبرة جمالیة. ن
إیجابیة 167474.042إیجابیة 236975.22ب لخفض التوتر. ن
حیادیة121660.085إیجابیة 197170.394ب للتفوق الریاضي.ن

إیجابیة -926968.65إیجابیة -1321469.91المجموع
:یتضح من الجدول

جاءت طبیعة اتجاهات كل من طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة وبیولوجیا النسبة للمقیاس ككل
بینما جاءت نسبة طلبة البیولوجیا %69.91إیجابیة، حیث جاءت نسبة طلبة التربیة البدنیة والریاضیة 

.وقد یرجع هذا كون توافر نوادي ریاضیة داخل الجامعة مما یساهم في مشاركتهم. 68.65%
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ألبعاد المقیاس جاءت طبیعة استجابة طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة إیجابیة في جمیع بالنسبة
أبعاد المقیاس عدا بعد النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، أما بالنسبة لطلبة البیولوجیا جاءت غیجابیة 

ني للتفوق الریاضي، وقد في جمیع األبعاد عدا بعدي النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة والنشاط البد
یرجع ذلك إلى توفر وسائل األمان للطلبة خالل الممارسة وعدم االهتمام بإعداد برامج للمخاطرة التي 

لألنشطة الترویحیة كما ان طلبة البیولوجیا تمارس في الدول المتطورة والتي غالبا ما تضفي متعة اإلثارة 
منخرطین في نوادي تتنافس فیما بینها وحتى في النوادي ال یهتمون بجانب التفوق الریاضي لكونهم غیر 

.التي تسعى لبلوغ المستویات العلیا

تفوق طلبة التربیة البدنیة والریاضیة على طلبة البیولوجیا في نسب أبعاد المقیاس النشاط البدني 
ر، النشاط البدني كخبرة اجتماعیة، النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، النشاط البدني لخفض التوت

للتفوق الریاضي بینما تفوق طلبة البیولوجیا في نسب أبعاد المقیاس للنشاط البدني للصحة واللیاقة والنشاط 
وقد یرجع ذلك إلى كون طلبة البیولوجیا یرغبون في مزاولة النشاط البدني كأداة . البدني كخبرة جمالیة

م وهذا یمنحهم الجانب الجمالي للجسم والبنیة القویة وقائیة من األمراض والمحافظة على الصحة والقوا
والسلیمة عكس طلبة التربیة البدنیة الذین تدخل هذه األبعاد في تكوینهم بشكل تلقائي وال یبدون لها أیة 

.أهمیة نظرا الكتسابهم لها في المراحل األولى من الممارسة الریاضیة

التربیة البدنیة والریاضیة وبیولوجیا في مقیاس كنیون یبین الفروق بین متوسطات طلبة ذكور:2الجدول 
.لالتجاهات نحو النشاط الریاضي وأبعاده

"ت"قیمة الفروق بین المتوسطاتEPSBIOاألبعاد
0.05الجدولیة المحسوبة1ع1َس 1ع1َس 

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

28.424.2125.424.4933.75

1.98
42.814.4244.046.751.231.13واللیاقةب للصحة . ن
26.414.4925.304.351.111.38ب كخبرة وتوتر ومخاطرة. ن
29.115.6132.288.63.712.68ب كخبرة جمالیة. ن
33.844.9833.485.270.360.38ب لخفض التوتر. ن
28.154.1525.324.532.833.53ب للتفوق الریاضي.ن

-2.36-186.38-188.74المجموع
:ما یلي02یتضح من خالل الجدول رقم 

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة التربیة البدنیة والبیولوجیا في االتجاهات نحو النشاط 
.الریاضي لصالح طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة وذلك بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس
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ق دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة التربیة البدنیة والبیولوجیا في بعدي النشاط البدني كخبرة وجود فرو 
.اجتماعیة والتفوق الریاضي لصالح طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة

وقد ترجع هذه النتائج إلى كون الممارسة الدائمة وطویلة األمد للنشاط الریاضي تكسب اإلنسان الطابع 
.عي الممیز له عن غیرهاالجتما

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة البیولوجیا والتربیة البدنیة والریاضیة في بعد النشاط البدني 
كخبرة جمالیة لصالح طلبة البیولوجیا وقد یرجع ذلك إلى كون الطالب الجامعي والغیر مختص بالریاضة 

.كذا جمالیة حركاتهو ) المظهر(یسعى إلى االعتناء بالشكل الخارجي 

وجود فروق غیر دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة التربیة البدنیة والبیولوجیا في أبعاد النشاط 
الریاضي للصحة واللیاقة كخبرة وتوتر ومخاطرة لخفض التوتر وقد یرجع ذلك إلى كون الطالب في كال 

لها الحد من االضطرابات النفسیة من االختصاصین یسعى لتحقیق الصحة والحفاظ علیها ویسعى من خال
الریاضیة وكذا یسعى الجتناب كل ما هو خطر على صحته وسالمته خالل االندماج في األنشطة 

.وبالتالي فالطلبة یتقاسمون نفس االنشغال في األبعاد الثالث وبالتالي جاءت الفروق فیها غیر جوهریة

في ) ، بیولوجیاEPS(لطالبات بجامعة مستغانم یمثل درجات ونسب وترتیب وشدة استجابة ا3جدول 
:مقیاس كنیون لالتجاهات نحو النشاط البدني

EPSBIOالبعد    ذكور
االستجابةشدة الترتیب%النسبة الدرجةة االستجابةشدالترتیب%النسبة الدرجة

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

إیجابیة 126563.255إیجابیة 888743

إیجابیة 215478.321إیجابیة 123975.092ب للصحة واللیاقة.ن
ب كخبرة وتوتر . ن

ومخاطرة
حیادیة123654.036حیادیة75155.626

إیجابیة 156169.373إیجابیة 99373.554ب كخبرة جمالیة. ن
إیجابیة 157870.132إیجابیة 102575.921ب لخفض التوتر. ن
حیادیة127263.64إیجابیة 84470.335للتفوق الریاضيب .ن

إیجابیة -906667.15إیجابیة -574070.86المجموع
:الجدول أعاله أنیتبین من خالل 

بالنسبة للمقیاس ككل جاءت طبیعة اتجاهات كل من طالبات التربیة البدنیة والریاضیة والبیولوجیا 
وبینما جاءت النسبة لدى %70.86سبة المئویة لدى طالبات التربیة البدنیة إیجابیة، حیث قدرت الن
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وقد یرجع هذا لكون الطالبات یتمتعن داخل األحیاء الجامعیة لمنشآت . %67.15طالبات البیولوجیا 
.ریاضیة تسمح لهم بمزاولة مختلف األنشطة الریاضیة

إیجابیة في ) التربیة البدنیة والریاضیة(الطالبات أما بالنسبة ألبعاد المقیاس جاءت طبیعة استجابة
جل األبعاد عدا بعد النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، أما بالنسبة لطالبات البیولوجیا جاءت طبیعة 
استجابتهن إیجابیة في جمیع أبعاد المقیاس عدا بعد النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة وقد یرجع ذلك 

التي یزاولها باستمرار، وعدم إقبالهن على األنشطة التي األمن والسالمة لألنشطة إلى توافر وسائل 
تتضمن درجة عالیة من الخطورة والمتعة، تفوق طالبات التربیة البدنیة على طالبات البیولوجیا في نسب 

البدني النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، النشاط. أبعاد المقیاس والنشاط البدني كخبرة اجتماعیة
كخبرة جمالیة، النشاط البدني لخفض التوتر، النشاط البدني للتفوق الریاضي، بینما تفوقت إناث البیولوجیا 
في بعد النشاط البدني للصحة واللیاقة وقد یرجع ذلك إلى كون إناث البیولوجیا یؤمنون بأن ممارسة 

ات التربیة البدنیة الالئي اكتسبن في األنشطة الریاضیة لها أكبر أهمیة من الناحیة الصحیة عكس طالب
تكوینهن رصیدا علمیا إضافیا یتبنى الجانب االجتماعي للتواصل والجانب الجمالي للحركات وكذا حب 

.التمیز عن غیرهن من غیر الریاضیات وبالتالي التفوق علیهن في المناسبات الریاضیة

.لبیولوجیاجدول یبین الفروق بین متوسطات إناث التربیة البدنیة وا

"ت"قیمة الفروق بین المتوسطاتEPSBIOاألبعاد
0.05الجدولیة المحسوبة1ع1َس 1ع1َس 

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

29.63.2525.34.344.34.83

1.98
41.36.9943.085.341.781.30ب للصحة واللیاقة. ن
25.035.2424.724.530.310.28ب كخبرة وتوتر ومخاطرة. ن
33.16.6331.226.451.881.27ب كخبرة جمالیة. ن
34.165.4131.565.982.62ب لخفض التوتر. ن
28.133.925.444.192.692.92ب للتفوق الریاضي.ن

10-181.32-191.32المجموع
:من خالل الجدول یتبین لنا ما یلي

إحصائیا بین متوسطات طالبات التربیة البدنیة والبیولوجیا في االتجاهات نحو وجود فروق دالة 
.ممارسة النشاط الریاضي لصالح طالبات التربیة البدنیة وهذا بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس
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وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طالبات التربیة البدنیة والبیولوجیا في بعد النشاط البدنیة 
لخفض التوتر، نشاط بدني كخبرة اجتماعیة والنشاط البدني للتفوق الریاضي لصالح طالبات التربیة البدنیة 
والریاضیة وقد یرجع ذلك لكون الظروف المساعدة تتیح لطالبات التربیة البدنیة الممارسة أكثر داخل 

.وخارج الجامعة

لتربیة البدنیة والریاضیة والبیولوجیا في أبعاد وجود فروق غیر دالة إحصائیا بین متوسطات طالبات ا
وقد . النشاط البدني للصحة واللیاقة، النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، والنشاط البدني كخبرة جمالیة

یرجع ذلك إلى كون الطالبات یشتركن في االنشغال بالجانب الصحي والجمالي لرشاقتهن وكذا تجنب 
.المخاطرة في الحركات

:تنتاجاتاالس

اتجاهات الطالب نحو ممارسة النشاط الریاضي إیجابیة، وٕان اتجاهات طالب التربیة البدنیة 
.البیولوجیا) إناث- ذكور(أكثر إیجابیة من طالب ) إناث-ذكور(

التربیة البدنیة والبیولوجیا في ) ذكور وٕاناث(وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طالب 
وذلك بالنسبة لدرجات ) إناث- ذكور(حو النشاط الریاضي لصالح طالب التربیة البدنیة االتجاهات ن
.المقیاس ككل

وجود فروق دالة إحصائیا لصالح طالب التربیة البدنیة ذكورا وٕاناث في أبعاد النشاط الریاضي كخبرة 
عد النشاط البدني لخفض اجتماعیة، والنشاط الریاضي للتفوق الریاضي وكذلك لدى إناث التربیة في ب

.في بعد النشاط البدني كخبرة جمالیة) ذكور(وجود فروق دالة إحصائیا لصالح طلبة البیولوجیا .التوتر

:التوصیات

یاضي وأهمیته وفوائده على زیادة اهتمام المسؤولین بالجامعات الجزائریة بتوضیح مفهوم النشاط الر - 
.الطالب

.طالب في مختلف التخصصاتاالهتمام بدراسة اتجاهات ال- 

.اهتمام وسائل اإلعالم بالنشاطات الجامعیة المختلفة لترقیة النشاط الریاضي الجامعي والتعریف به- 

.توفیر الوسائل واألجهزة الریاضیة للطالب داخل الجامعة لیتسنى لهم ممارسة األنشطة الریاضیة- 

.جامعات الجزائریة في المراحل الدراسیة المختلفةضرورة تعمیم ممارسة األنشطة الریاضیة في كافة ال- 
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