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اجتاهات طالب بعض برنامج الصحة واللياقة على تدريس تأثري 
 السنة التحضريية جبامعة حائل 

  :الملخص
 الـصحة واللياقـة   برنـامج هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلـى أثـر تـدريس         

على تغيير اتجاهات طلبة السنة التحـضيرية بجامعـة حائـل نحـو بعـض العـادات                 
 برنـامج  البدني، كـذلك معرفـة أثـر تـدريس           الصحية والغذائية و ممارسة النشاط    

ائـل نحـو    حالصحة والياقة على تغيير اتجاهات طلبة الـسنة التحـضيرية بجامعـة             
بعض العادات الصحية والغذائيـة و ممارسـة النـشاط البـدني حـسب التخـصص                 

 طالبـاً مـسار هندسـي،       ٢٠٠(طالبـاً   ) ٢٠٠(تكونت عينة الدراسة مـن      . األكاديمي
من طلبة السنة التحـضيرية ممـن سـجلوا المـساق فـي      ) نساني طالباً مسار إ  ١٠٠

  .م٢٠١٥/٢٠١٦الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
 لتحقيـق   ولجمع البيانات قام الباحث باستخدام أداة قياس تـم بناؤهـا خصيـصاً            

أهداف الدراسة، وتم استخراج معامالت الصدق والثبـات لهـا، وتـم تطبيقهـا فـي                
ولتحليـل البيانـات واإلجابـة عـن أسـئلة          . ر واليوم األخيـر لـه     اليوم األول للمقر  

الدراســة تــم اســتخدام األســاليب اإلحــصائية الالزمــة كالمتوســطات الحــسابية، 
  .واختبار تحليل التباين" ت"االنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار 

 :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية
ة في تغييـر اتجاهـات الطلبـة عينـة الدراسـة            وجود فروق ذات داللة إحصائي     -

 .نحو بعض العادات الصحية والغذائية وممارسة األنشطة الرياضية
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغييـر اتجاهـات الطلبـة عينـة الدراسـة                 -

نحو بعض العادات الصحية والغذائية وممارسـة األنـشطة الرياضـية تعـزى           
 .لصالح طلبة المسار الهندسيلمتغير التخصص األكاديمي، وذلك 

 الصحة والرياضة وما يتضمنه من مفاهيم برنامجواستنتج الباحث أن 
ومعلومات لها تأثير إيجابي في تغيير اتجاهات الطلبة نحو العادات الصحية والغذائية 

  وممارسة األنشطة الرياضية
 إجبـاري   كبرنـامج  البرنـامج  اكما أوصى الباحـث بـضرورة طـرح هـذ         

  .  بجميع التخصصاتة الجامعةلجميع طلب

                                                        
 ٠١٥٠١٠١ (  تحت رقم،  م دعم البحث من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة حائل ت(  
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  :البحث  وأهميةمقدمة
تشهد السنوات األخيـرة تزايـد االهتمـام مـن مختلـف العلمـاء والمختـصين           
بالتأكيد على ممارسة األنشطة البدنية، ليس بهـدف المنافـسة، ولكـن كنـوع مـن                
وسائل الوقاية والعالج من األمراض المرتبطـة بقلـة الحركـة والتـأثيرات الـسلبية            

ضرار النفسية الناتجة عن ضغوط الحياة اليومية فـي ظـل التقـدم التكنولـوجي               واأل
  ). ٥:٧(السريع الذي يشهده العالم مثل االكتئاب والتوتر وزيادة القلق 

 الكثير من الدراسـات إلـى أن النـشاط الرياضـي يرفـع مـستوي                كما أشارت 
ارسـون األنـشطة    كفاءة األجهزة الحيوية كالقلب والـرئتين، وأن األفـراد الـذين يم           

الرياضية أثناء الدراسة يكونون أكثـر يقظـة وإنتاجـاً وأكثـر قـدرة علـى الـسهر         
لساعات أطول، كما أن تحصيلهم العلمي أفـضل مـن غيـر الممارسـين كمـا أنهـم               

  . )2:13(أقل عرضة للتوتر والقلق 
وتعتبر فئة الشباب من أهم المراحل العمريـة التـي تتـشكل فيهـا االتجاهـات                

و تم االستفادة منها لساهمت في التنميـة المجتمعيـة بـشتي مجاالتهـا، لـذا           والتي ل 
كان لزاماً على الباحثين االهتمـام بهـذه المرحلـة العمريـة والعمـل علـى تنميـة                  
االتجاهات اإليجابية نحو كل ما من شأنه االرتقـاء بـصحتهم وممارسـاتهم الـصحية            

  .والغذائية اليومية
ال األنـشطة الرياضـية فـي مـساعدة المربـي         وتلعب دراسة االتجاهات في مج    

على توقع نوعية سلوك الطالب نحو ممارسة النـشاط الرياضـي ومـن ثـم تعزيـز                 
اتجاهاته اإليجابية المرغوبة نحو العـادات الـصحية وممارسـة الرياضـة والقلـق              

)٥٨٢: ٢( .  
   )١:١٧"(ميل عاطفي نحو قبول شيء ما أو رفضه" ويعرف االتجاه بأنه 

إلـى أن االتجاهـات اإليجابيــة   ) Andersen,2005 (أندرسـون  وقـد أشـار   
نحو النشاط البدني تلعب دوراً مهماً فـي تنـشيط الفـرد نحـو ممارسـة األنـشطة                  

  . )١٦ : ١١( البدنية، وتدفعه إلى االستمرار في ممارستها
إن تنمية االتجاه اإليجابي نحو ممارسة العـادات الـصحية والغذائيـة اليوميـة              

صبحت ضـرورة ملحـة للتغلـب علـي         أ النشاط البدني بصورة منتظمة      وكذا ممارسة 
أمراض العصر التي انتشرت نتيجـة التقـدم التكنولـوجي الـذي تـسبب فـي قلـة                  

  . الحركة والنشاط
 ألهميــة النــشاط البــدني وتأثيراتـه علــى صــحة األفــراد البدنيــة  وإدراكـاً 

ية فـي إطـار خطتهـا     والنفسية واالجتماعية والعقلية قامت عمادة الـسنة التحـضير        
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الحديثة والمطورة بطرح مـساق الـصحة واللياقـة ضـمن متطلبـات الكليـة فـي                 
المسارين الهندسي واإلنساني، واستثنت مـن ذلـك المـسار الطبـي علـي اعتبـار                

وذلـك  . أنهم يدرسـون بعـض المقـررات المرتبطـة بالناحيـة الـصحية لإلنـسان            
طلبـة وبالتـالي تكـوين اتجاهـات        بغرض زيادة الحصيلة المعرفية والثقافية لـدى ال       

إيجابية لديهم نحـو النـشاط البـدني وتعـديل اتجاهـاتهم نحـو العـادات الـصحية             
  .والغذائية

وعلى الرغم من االهتمام الكبير الذي حظي بـه هـذا المـساق مـن قبـل إدارة                  
الكلية والجامعة مازالت البيانـات الموضـوعية والعلميـة المتعلقـة بـأثر تـدريس               

 واللياقـة علـى اتجاهـات الطلبـة نحـو بعـض العـادات الـصحية                  الصحة برنامج
لـذا حـاول الباحـث خـالل        .  غيـر كافيـة    والغذائية وممارسة األنشطة الرياضـية    

اتجاهـات الطلبـة نحـو العـادات الـصحية          بعـض   دراسته التعرف على التغيير في      
  .البرنامجوالغذائية وممارسة األنشطة الرياضية بعد دراسة هذا 

  :البحثمشكلة 
نحو العادات الصحية والغذائية   للطالب اإليجابيةللدور الهام لالتجاهاتنظراً 

 من أثر قوي في توجيه سلوكهم نحو ممارستهم لها ةيوممارسة األنشطة الرياض
محمود  (و) ٢٠١٢نغم خالد  (و) ٢٠١١إياد عقلة  (واالقتناع بها، كما أكده كل من

 ,Andersen(وأندرسون ، )٢٠١٣محمد بديوي وحسن محمود  (و) ٢٠١٢حسن 
  ،)Fahey, Insel, & Roth, 2005(، وفاهي وانسل وروث )2005

 الـصحة واللياقـة بالـسنة    لبرنـامج  هوقد الحظ الباحث من خـالل تدريـس     
التحضيرية تباين مستوي الطالب ووعـيهم بـالمحتوي العلمـي المقـدم لهـم فيمـا                

ـ         ة وكـذا ممارسـتهم للنـشاط     يرتبط بالعادات الصحية اليوميـة والـسلوكيات الغذائي
الرياضي بصورة منتظمة رغـم تـوافر اإلمكانـات والمنـشئات الرياضـية بمنطقـة               

تـأثير برنـامج الـصحة واللياقـة      لذا  جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على        حائل،
 تـأثير كـذلك معرفـة     ،  اتجاهات طالب السنة التحضيرية بجامعـة حائـل       بعض  على  

 فمعرفـة التغييـر فـي       . على اتجاهـات الطلبـة    ) يعلمي وأدب  (التخصص األكاديمي 
 الصحة واللياقة بـصورة مـسبقة يـساعد فـي زيـادة             برنامجاتجاهات الطلبة نحو    

 من جهة، ويـساعد فـي تحـسين مـستواهم التعليمـي مـن جهـة            البرنامجفاعلية  
، كما أنه قد يكون دافعاً للطالب لممارسـة هـذه العـادات الـصحية والغذائيـة                 أخري

 ممارسة األنشطة الرياضية بـصورة منتظمـة والتمتـع بحيـاة صـحية              وحثهم علي 
  . أفضل
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  :البحثأهداف 

 :يهدف البحث إلى
 الصحة واللياقـة علـى تغييـر اتجاهـات          برنامج تدريس   تأثيرالتعرف على       

العـادات الـصحية والغذائيـة      بعـض    السنة التحضيرية بجامعة حائل نحو       طالب
 .ب التخصص األكاديميبحس ةيوممارسة األنشطة الرياض

  :البحثتساؤالت 
  :جابة عن التساؤالت التاليةيسعى هذا البحث لإل

هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات القيـاس القبلـي                  -١
 ؟العادات الصحية نحو الطالبوالقياس البعدي في اتجاهات 

هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات القيـاس القبلـي                   -٢
 الغذائية؟العادات  نحو الطالبالبعدي في اتجاهات والقياس 

هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات القيـاس القبلـي                  -٣
 ممارسة األنشطة الرياضية؟ نحو الطالبوالقياس البعدي في اتجاهات 

 القبلـي   هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات القيـاس               -٤
العـادات الـصحية والغذائيـة    نحـو   البعدي فـي اتجاهـات الطلبـة       والقياس

 لتخصص األكاديمي؟ل وفقاً ةيوممارسة األنشطة الرياض
   :البحثمصطلحات 

عبارة عـن حالـة مـن االسـتعداد أو التأهـب العـصبي              : Attitude  االتجاه    -
والنفسي تؤهل الفرد لالسـتجابة بأنمـاط سـلوكية محـددة، نحـو أشـخاص أو                

عينة، تؤلـف نظامـاً معقـداً تتفاعـل فيـه           أفكار أو حوادث أو أوضاع أو أشياء م       
  ).Andersen, 2005(مجموعة كبيرة من المتغيرات المتنوعة 

  :Attitude towards physical activity الرياضياالتجاه نحو النشاط  -
ممارسة النشاط الرياضي ستجابات الفرد نحو حالة من االستعداد والتأهب الهو        

  )جرائيإ. (همرتبطة بالخبرات ال ومعارفوذلك نتيجة محصلة ال
   : العادات الصحية -

 تؤثر على الصحة سواء باإليجاب أو السلب من خالل الممارسات التيهي العادات 
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  )إجرائي. (اليومية للفرد
 : لعادات الغذائيةا -

       هي ممارسة التغذيـة الـسليمة وفـق جـدول العناصـر الغذائيـة األساسـية                
مة وتـوافر الـسعرات الحراريـة اليوميـة للفـرد حـسب             ومراعاة التنوع في األطع   

  )إجرائي . (نشاطه اليومي

 :الدراسات السابقة
  الدراسات العربية: أوالً

بهـدف التعـرف علـى اتجاهـات طلبـة          ) ٢() ٢٠٠٤ (دراسة بهجت أبو طامع   
كلية فلسطين التقنية نحو ممارسة النشاط الرياضـي، إضـافة إلـى تحديـد الفـروق                

بــة تبعــاً لمتغيــرات الجــنس، والبرنــامج األكــاديمي، ونــوع فــي اتجاهــات الطل
التخصص، والمستوي الدراسي، والممارسة الرياضـية، واشـتملت عينـة الدراسـة            

طالبـاً وطالبـة، واسـتخدم الباحـث مقيـاس كنـون المعـدل لقيـاس               ) ١٣٥ (على
وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة كانـت إيجابيـة نحـو النـشاط              .االتجاهات

، إضافة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي اتجاهـات الطلبـة                 لرياضيا
نحو النشاط الرياضي تعزي لمتغيـرات الجـنس والبرنـامج األكـاديمي والتخـصص              
والمستوي الدراسـي، بينمـا كانـت الفـروق ذات داللـة إحـصائية تبعـاً لمتغيـر                  

  .الممارسة الرياضية لصالح الممارسين
بهدف التعـرف علـى أثـر تـدريس مـساق           ) ٥() ٢٠٠٦( دراسة فيصل حميد  

الصحة والرياضة على تغيير اتجاهات طلبة كليـة التربيـة بجامعـة البحـرين نحـو                
ممارسة النشاط البدني، بحسب الجـنس والتخـصص األكـاديمي والـسنة الدراسـية             

) ٧٥ ( وتكونـت عينـة الدراسـة مـن        . والخبرة السابقة في ممارسة النشاط البدني     
وطالبة ممن سجلوا المساق، وقام الباحـث ببنـاء مقيـاس اتجاهـات الطـالب،      طالباً  

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغييـر اتجاهـات الطلبـة نحـو               
ممارسة النشاط البدني وفقاً لمتغير الجـنس لـصالح اإلنـاث وفقـاً لمتغيـر الخبـرة          

ا وفقـاً لمتغيـر التخـصص       السابقة لصالح الطلبة الذين لديهم خبـرة سـابقة وكـذ          
  . لصالح تخصص علم النفس

والتـي هـدفت إلـى التعـرف علـى          ) ٩() ٢٠١١ (دراسة نغـم خالـد نجيـب      
اتجاهات طالبات بعض كليات جامعـة الموصـل نحـو ممارسـة لعبـة كـرة القـدم                  

سـتخدمت  كليـات، وا  ) ٤ (طالبـة مـن   ) ٦٢ (للصاالت، وتكونت عينة الدراسة مـن     
تجاهات نحو النشاط البـدنين وأشـارت أهـم االسـتنتاجات           الباحثة مقياس كينيون لال   
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  . إلي وجود اتجاهات إيجابية لدى الطالبات نحو ممارسة كرة لقدم
بهــدف التعــرف علــى ) ٤() ٢٠١١ (دراســة عمــاد عزيــز وأســعد طــارق

اتجاهات الطالب في الكليـات العلميـة واإلنـسانية الممارسـين للنـشاط الرياضـي،               
 طالباً مـن الممارسـين للنـشاط الرياضـي فـي          ) ٦٠ (لىواشتملت عينة الدراسة ع   

إنــسانية فــي جامعــة المثنــي، واســتخدم ) ٢ (منهــا علميــة و) ٤ (كليــات) ٦(
الباحثان مقياس كينون لالتجاهات نحو النـشاط الرياضـي، وأشـارت أهـم النتـائج               
إلى وجود اتجاها إيجابية نحو ممارسة النشاط الرياضي لـدي الطـالب فـي الكليـات               

مية واإلنسانية، كما أشارت إلي عدم وجود فروق فـي االتجاهـات نحـو النـشاط                العل
الرياضي لكافة أبعاد المقيـاس لـدي الطـالب الممارسـين للنـشاط الرياضـي فـي                 

  .الكليات العلمية واإلنسانية
والتي هدفت إلـى التعـرف علـى أثـر تـدريس      ) ١() ٢٠١١ (دراسة إياد عقلة 

 الطلبـة جامعـة البلقـاء التطبيقيـة نحـو           مساق الرياضة للجميـع فـي اتجاهـات       
طـاالً وطالبـة مـن      ) ١٧٦ (ممارسة النشاط الرياضي، وتكونت عينة الدراسـة مـن        

تجاهـات كـأداة للدراسـة،       واستخدم الباحث مقيـاس كينـون لال       المسجلين للمساق، 
وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي اتجاهـات الطلبـة                 

ـ    شاط الرياضـي، كمـا أشـارت إلـى وجـود أثـر إيجـابي نحـو                 نحو ممارسة الن
  .الممارسة الفعلية للنشاط الرياضي لدي الذكور واإلناث

بهـدف التعـرف علـى       )٦) (٢٠١٣ (دراسة محمد بـديوي وحـسن محمـود       
العادات والسلوكيات الغذائية اليومية لـدي طلبـة كليـة التربيـة الرياضـية جامعـة           

دات والسلوكيات الغذائيـة تبعـاً لمتغيـرات الجـنس          اليرموك، وتحديد الفرق في العا    
 والمستوي الدراسي والمعدل التراكمـي، وأجريـت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا              

طالباً وطالبـة مـن كليـة التربيـة الرياضـية جامعـة اليرمـوك، واسـتخدم              ) ٧٩(
فقرة لقياس العـادات والـسلوكيات الغذائيـة لـدي          ) ١٩ (الباحثان استبانة مكونة من   

بة، وأظهـرت نتـائج الدراسـة درجـة عاليـة فـي التـزام الطلبـة بالعـادات                   الطل
والسلوكيات الغذائية الصحية، في حين لم تـشر النتـائج إلـى وجـود فـروق فـي                  
العادات والسلوكيات الغذائيـة لـدي الطلبـة تبعـاً لمتغيـرات الجـنس والمـستوي                

توجيـه الطلبـة   الدراسي والمعدل التراكمي، وأوصي الباحثـان بـضرورة االهتمـام ب      
نحو العادات الغذائية الصحية وتعزيزها مـن خـالل المنـاهج الدراسـية والنـدوات               

  . العلمية
  األجنبيةالدراسات : ثانياً

بدارسة هدفت إلى ) ١٥ ()Matthys and Lantz 1998( ماثيس والنتز دراسة
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ة قياس التغيير في مستوي االتجاهات نحو النشاط البدني بعد دراسـة مـساق لألنـشط    
من الطلبة المسجلين فـي مقـرر إجبـاري       ) ١٥٦(البدنية، حيث شملت عينة الدراسة      

وقام الباحث بجمع البيانات باستخدام أداة قياس تـم         . أسابيع) ٨(لألنشطة البدنية لمدة    
وأظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات داللـة         . بناؤها خصيصاً لقياس هدف الدراسة    

عينة الدراسة نحو النشاط البدني على كل المجـاالت         إحصائية في تغير اتجاهات أفراد      
  .بناء لدراستهم لمساق األنشطة البدنية

 ,Twellman, Biggs, and Lantz(  دراسـة تولمـان وبـيكس والنتـز    
أثر تدريس مساق التربيـة الـصحية علـى تغييـر اتجاهـات طلبـة            )16 () 2000

مـن  ) ١٠٣(سـة مـن     تكونـت عينـة الدرا    . الجامعة نحو ممارسة النشاط البـدني     
ولجمع البيانات قـام الباحـث باسـتخدام أداة قيـاس تـم بناؤهـا        . الطالب والطالبات 

وأشارت النتـائج إلـى وجـود فـروق ذات داللـة            . خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة   
  .إحصائية في تغير اتجاهات طلبة الجامعة نحو ممارسة النشاط والتدريب البدني

قام بدراسة هـدفت التعـرف إلـى التغييـر          فقد  ) ١٤ ()Mack,2004(أما ماك   
نحـو  " العافيـة الشخـصية   "في اتجاهات طلبـة الجامعـة المـسجلين فـي مـساق             

وقد اسـتخدم الباحـث مقيـاس االتجاهـات نحـو           . ممارسة النشاط والتدريب البدني   
 كأداة لجمـع البيانـات، حيـث طبـق المقيـاس       (ATEPA)النشاط والتدريب البدني
طالبةً وطالباً فـي اليـوم األول واليـوم األخيـر          ) ١٦٢٥(غت  على عينة من الطلبة بل    

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي تغيـر              . من أيام المساق  
كمـا أظهـرت    . اتجاهات جميع أفراد عينة الدراسة نحو النـشاط والتـدريب البـدني           

نـشاط  النتائج وجود فروق دالـة إحـصائيا فـي تغييـر اتجاهـات الطلبـة نحـو ال                 
والتدريب البدني تعـزى لمتغيـر الجـنس والخبـرة فـي النـشاط البـدني لـصالح                  

  .الطالبات
بهدف ) ١٠() ٢٠١٣( Agbuga,Bulent;Xiang,Ping;McBrid,Ronدراسة  

 التعرف علي اتجاهات الطلبة نحو النشاط البدني بعد المدرسة، واشتملت العينـة علـى         
تحـدة األمريكيـة، واسـتخدم الباحثـان        طالباً من والية تكساس بالواليات الم     ) ١٥٨(

االستبيان والمقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانات، وأسفرت النتائج عن وجود اتجاهات           
  . إيجابية نحو ممارسة النشاط البدني بعد المدرسة لدي الطالب

ويتضح من خالل مراجعـة الدراسـات الـسابقة أن لتـدريس بعـض مقـررات                
ثراً فعـاالً فـي تغييـر اتجاهـات طلبـة الجامعـة نحـو         أ والصحية التربية الرياضية 

وتختلـف الدراسـة الحاليـة      ،   والعادات الـصحية والغذائيـة     ممارسة النشاط البدني  
عن الدراسات السابقة في أنها جمعت بـين عـدة متغيـرات، وتمثلـت فـي متغيـر                  
تغيير اتجاهات الطلبة نحـو العـادات الـصحية والـسلوكيات الغذائيـة و ممارسـة                
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اط البدني باعتباره المتغيـر التـابع ومتغيـر التخـصص األكـاديمي باعتبـاره               النش
  . متغير مستقل

  
وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات الـسابقة مـن حيـث بعـض اإلجـراءات          
المتبعة في تـصميم مـنهج الدراسـة ومعالجـة متغيراتهـا، واألدوات المـستخدمة               

  .لقياس بعض المتغيرات
  :البحثإجراءات 

  :البحثمنهج 
 ا البحـث  متـه لطبيعـة هـذ     ئ وذلك لمال  المسحي الوصفي استخدم الباحث المنهج    

  .وأهدافه
  :عينة البحث

قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية الطبيقيـة مـن طـالب الـسنة               
ــاً ) 200 (التحــضيرية بجامعــة حائــل وكــان قوامهــا  طالبــاً مــسار 100(طالب

مـن إجمـالي عـدد      % ١٥ وهذا يعـادل بنـسبة       )ي طالباً مسار إنسان   ١٠٠هندسي،  
 فـي   البرنـامج  السنة التحضيرية ممـن سـجلوا        طالب من   الطالب في كال المسارين   

  .م٢٠١٥/٢٠١٦ من العام الجامعي األولالفصل الدراسي 
  .يوضح التكافؤ بين المجموعتين في القياس القبلي) ١ (  وجدول

  )١ (جدول
  في القياس القبلي) الهندسي و األدبي (عتينلمعرفة الفروق بين المجمو) ت(قيمة 
المتوسط   العدد  المجموعات  األبعاد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 قيمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

العادات  4.941 53.160 100 إنساني
  5.207  52.490  100  هندسي الصحية

.933 
 

  غير دال

العادات  4.309 46.580 100 إنساني
  4.488  46.070  100  هندسي الغذائي

  غير دال 820.

ممارسة  4.818 49.660 100 إنساني
  4.756  50.170  100  هندسي الرياضة

  غير دال  753.
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الدرجة  10.573 149.400 100 إنساني
  10.328  148.730  100  هندسي الكلية

  غير دال 453.

  00.005الجدولية ) ت (قيمة
المسار الهندسي و المسار (الدراسة لمعرفة الفروق بين مجموعتي ) ت(أن قيمة 

 في العادات الصحية والغذائية وممارسة األنشطة الرياضية و الدرجة الكلية ) األدبي
و هي قيم ) ٠,٤٥٣ – ٠,٧٥٣ – ٠,٨٢٠ – ٠,٩٣٣(للمقياس  بلغت على الترتيب 

  عدم وجود فروق بين المسارين في القياس القبلي لكلإلىمما يشير ، إحصائياغير دالة 
و هذا ؛ من العادات الصحية والغذائية وممارسة األنشطة الرياضية و كذلك الدرجة الكلية

                                                                                 . معناه تكافؤ المجموعتين في القياس القبلي
  :أدوات جمع البيانات

، فقـد قـام الباحـث بإعـداد     البحـث  لتحقيق أهداف نظراً لعدم توفر أداة مناسبة 
  مـستعيناً البحـث لجمع المعلومات الـضرورية لإلجابـة عـن أسـئلة        ) استبانة(أداة  

 جـامعي  برنـامج فـي مجـال أثـر تـدريس      بالمراجع والمصادر والدراسات السابقة  
 تناولـت العـادات     التـي الرياضـي والدراسـات     على تغيير االتجاهات نحو النـشاط       

 وتـم عرضـها   وتوصل الباحـث إلـى االسـتبانة الحاليـة    .  والثقافة الغذائية الصحية
  خرجـت فـي      حتـى ) ١مرفـق    (على مجموعة من الخبراء في مجـال التخـصص        

   ).٢مرفق  (صورتها النهائية
جزء يتـضمن بيانـات أوليـة عـن         :  على األجزاء التالية    االستبانة وقد اشتملت 

  . الطالب، وجزء يتضمن فقرات االستبانة
فقـرة موزعـة    ) ٦٣ (وقد تكونت فقرات االستبانة في صـورتها النهائيـة مـن          

  : على ثالث محاور وفقاً للترتيب التالي
  . فقرة٢٢ويتضمن ، العادات الصحية: أوالً
  .  فقرة٢٠العادات الغذائية، ويتضمن : ثانياً
  . فقرة٢١، ويتضمن الرياضيممارسة النشاط : ثالثاً

 تقـديرات أساسـية     ٤هائي لهـذه االسـتبانة مـن        وقد صمم مقياس التقدير الن    
أوافـق  :  متدرجا يتكون من أربعـة درجـات، وهـي         وضع أمام كل فقرة مقياساً    حيث  
  ). ١(، ال أوافق )٢(، غير متأكد )٣(، أوافق )٤(بشدة 

  : تطبيق البرنامج
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 قام الباحث بإعداد برنامج الصحة واللياقة فـي صـورة وحـدات بلـغ عـددها                
 وتـم تطبيـق المقيــاس فـي األســبوع األول    ) ٣مرفــق  (يةتدريـس )  وحـدة ١٤(

م وذلـك قبـل     ٢٠١٥/٢٠١٦واألخير من الفـصل الدراسـي األول للعـام الجـامعي            
  . وبعد تدريس البرنامج

  : الخصائص السيكومترية للمقياس
  : الصدق

تم حساب صدق المفردات للمقياس  بحساب معامل االرتباط بين درجة المفردة و   
عينة و ذلك بعد تطبيقه على ، ليه بعد حذف درجة المفردةإالذي تنتمي درجة البعد 

  .طالب) ١٠٠ (هاعددعشوائية من أفراد مجتمع البحث بلغ 
 )٢ (جدول

  )١٠٠= ن  (إليه تنتمي الذيمعامل االرتباط  بين درجة المفردة و درجة البعد 
  ممارسة الرياضة  العادات الغذائية  العادات الصحية

رقم 
  المفردة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  المفردة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  المفردة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

٠,٠١  ٠,٥٥٦  ٤٣  ٠,٠١  ٠,٧١٣  ٢٣  ٠,٠١  ٠,٥٠٩  ١  
٠,٠١  ٠,٥٧٦  ٤٤  ٠,٠١  ٠,٥٦٧  ٢٤  ٠,٠١  ٠,٥٨٩  ٢  
٠,٠١  ٠,٦٠٠  ٤٥  ٠,٠١  ٠,٦٢٧  ٢٥  ٠,٠١  ٠,٦٠٠  ٣  
٠,٠١  ٠,٦٤٥  ٤٦  ٠,٠١  ٠,٦٦٢  ٢٦  ٠,٠١  ٠,٥٦١  ٤  
٠,٠١  ٠,٥٦٧  ٤٧  ٠,٠١  ٠,٥٢٩  ٢٧  ٠,٠١  ٠,٦١٢  ٥  
٠,٠١  ٠,٤٦٠  ٤٨  ٠,٠١  ٠,٦٧٥  ٢٨  ٠,٠١  ٠,٥١١  ٦  
٠,٠١  ٠,٥٣٥  ٤٩  ٠,٠١  ٠,٥٧٩  ٢٩  ٠,٠١  ٠,٥٥٣  ٧  
٠,٠١  ٠,٦٢٢  ٥٠  ٠,٠١  ٠,٧٢١  ٣٠  ٠,٠١  ٠,٦١٩  ٨  
٠,٠١  ٠,٥٧٠  ٥١  ٠,٠١  ٠,٤٨٩  ٣١  ٠,٠١  ٠,٥٣٣  ٩  
٠,٠١  ٠,٧٦٩  ٥٢  ٠,٠١  ٠,٥٧٨  ٣٢  ٠,٠١  ٠,٧١٧  ١٠  
٠,٠١  ٠,٥٦٣  ٥٣  ٠,٠١  ٠,٦٧٧  ٣٣  ٠,٠١  ٠,٦٠٧  ١١  
٠,٠١  ٠,٦٣٢  ٥٤  ٠,٠١  ٠,٧١٢  ٣٤  ٠,٠١  ٠,٧٠٢  ١٢  
٠,٠١  ٠,٦١٢  ٥٥  ٠,٠١  ٠,٦٣٥  ٣٥  ٠,٠١  ٠,٥٩٠  ١٣  
  غير دال  ٠,٠٤٥  ٥٦  ٠,٠١  ٠,٥٧٧  ٣٦  ٠,٠١  ٠,٧١٨  ١٤
٠,٠١  ٠,٦١٧  ٥٧  ٠,٠١  ٠,٧١٥  ٣٧  ٠,٠١  ٠,٦٨١  ١٥  
٠,٠١  ٠,٥٤٠  ٥٨  ٠,٠١  ٠,٦٤٥  ٣٨  ٠,٠١  ٠,٧٠٢  ١٦  
٠,٠١  ٠,٦٨٩  ٥٩  ٠,٠١  ٠,٥١٢  ٣٩  ٠,٠١  ٠,٥٦٣  ١٧  
  ٠,٠١  ٠,٥٣٠  ٦٠  غير دال  ٠,٠٢٣  ٤٠  غير دال  ٠,١١٢  ١٨
٠,٠١  ٠,٤٣٥  ٦١  ٠,٠١  ٠,٧٠٠  ٤١  ٠,٠١  ٠,٥٨٩  ١٩  
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  ممارسة الرياضة  العادات الغذائية  العادات الصحية
٠,٠١  ٠,٥٢٧  ٦٢  ٠,٠١  ٠,٥٠٢  ٤٢  ٠,٠١  ٠,٦١٥  ٢٠  
٦٣        ٠,٠١  ٠,٧٠٨  ٢١  

  ٠,٠١  ٠,٥٣٤  
٠,٠١  ٠,٨٢٠  ٢٢              

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي
 دالة إليهأن معامالت االرتباط بين درجة المفردة و درجة البعد الذي تنتمي 

لذا تم حذفهم من ) ٥٦ – ٤٠ – ١٨(فيما عدا  العبارات ،  ٠,٠١ عند مستوى إحصائيا
 . لى صدق المقياسإمما يشير ؛ المقياس
  : الثبات

  )٣ (جدول
 معامالت الثبات ألبعاد المقياس و الدرجة الكلية للمقياس باستخدام معامل الفا كرونباخ

  معامل الثبات  بعاداأل  م
  ٠,٧٦٩  العادات الصحية  ١
  ٠,٧٥٨  العادات الغذائية  ٢
  ٠,٧٩٤  ممارسة الرياضة  ٣
  ٠,٨٩٠  الدرجة الكلية  ٤
 : ن الجدول السابق ما يلييتضح م

 – ٠,٧٥٨ (أن معامالت الثبات ألبعاد المقياس و الدرجة الكلية تراوحت ما بين
 . لى ثبات المقياسإو هي معامالت ثبات عالية مما يشير ) ٠,٨٩٠

  :  المستخدمةاإلحصائيةساليب ألا
  ).SPSS( باستخدام برنامج تمت معالجة البيانات إحصائياً
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  :النتائـــجاقشة ومنعرض  

  )٤ ( رقمجدول
  العادات الصحية والغذائية وممارسة األنشطة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي في  

 )٢٠٠=ن(ة و الدرجة الكلية يالرياض

المتوسط   القياس  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعياري 
  للفروق

مستوى   )ت (قيمة
  الداللة

العادات  5.074 52.825 قبلي
  35.449 10.210 25.595 8.4534 78.420  بعدي الصحية

 ٠,٠١  

العادات  4.396  46.325 قبلي
  ٠,٠١  38.661  8.919  24.385 7.865  70.710  بعدي الغذائي

ممارسة  4.782  49.915 قبلي
  31.842 12.615  28.405  11.947 78.320  بعدي الرياضة

 ٠,٠١  

الدرجة  10.430 149.065 قبلي
  ٠,٠١  44.192 25.124  78.510 22.457 227.575  بعدي الكلية

     )٠,٠١(الجدولية ) ت (قيمة
 : )٤ (جدوليتضح من 

لمعرفة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للعينة الكلية في ) ت(أن قيمة 
 بلغت على  و الدرجة الكليةةيالعادات الصحية والغذائية وممارسة األنشطة الرياض

، و هي قيم دالة إحصائياً) ٤٤,١٩٢ – ٣١,٨٤٢ – ٣٨,٦٦١ – ٣٥,٤٤٩(الترتيب 
و تعزى هذه الفروق لصالح ، لى وجود فروق بين القياسين القبلي و البعديإمما يشير 

 حيث كان متوسط  القياس البعدي أعلى من ،على متوسط حسابي و هو القياس البعديأ
لى فاعلية تدريس إ مما يشير ، و الدرجة الكليةمتغيرات البحثلي في جميع القياس القب

العادات الصحية والغذائية وممارسة األنشطة في تنمية ) الصحة واللياقة (برنامج
  .ةيالرياض

  الشكل البياني التالي يوضح ذلك  و
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   المتوسطات الحسابية للقياسين القبلي و البعدي للمقياس) ١(رقم شكل 

  :أن) ١ (شكلضح من   يت
 و لمتغيرات البحث المتوسط الحسابي للقياس البعدي عن القياس القبلي ارتفاع

 الصحة و اللياقة في تنمية النواحي برنامجلى فاعلية تدريس إالدرجة الكلية مما يشر 
                                           .        ةيالرياضاألنشطة يجابية المرتبطة بالعادات الصحية و العادات الغذائية و ممارسة اإل

 هذه الفروق كنتيجة لما اكتسبه الطالب من المعارف والمفاهيم يمكن عزوو
المرتبطة بالعادات الصحية والغذائية والتأثيرات الفسيولوجية لممارسة الرياضة على 

إيجابياً نحو أجهزة الجسم المختلفة خالل دراسة البرنامج، والتي جعلت لديهم اتجاهاً 
، ٢٠١١إياد عقلة  (هذه العادات وتطلعاً لتطبيقها في الحياة، وهذا ما أشارت إليه دراسة

حيث أثبتت األثر اإليجابي لدراسة ) ١٩٩٩،  محمد أبو سريع٢٠١١ونغم خالد 
المقررات الصحية نحو زيادة اتجاه الطالب لممارسة النشاط الرياضي وزيادة الوعي 

ا يدل علي أهمية مثل هذه البرامج علي تشكيل الوعي المعرفي الغذائي والصحي، مم
                                         . وتنمية االتجاهات اإليجابية وممارسة السلوكيات والعادات الصحية

وهذا ما يؤكد على تحقيق نتائج التساؤل األول والثاني والثالث والذي ينص 
  على

صائية بين متوسطات القياس القبلي والقياس هل توجد فروق ذات داللة إح -١
 ؟العادات الصحية نحو الطالبالبعدي في اتجاهات 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياس القبلي والقياس   -٢
 الغذائية؟العادات  نحو الطالبالبعدي في اتجاهات 

القياس هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياس القبلي و -٣
 ممارسة األنشطة الرياضية؟ نحو الطالبالبعدي في اتجاهات 

  )٥ ( رقمجدول
  في القياس البعدي) الهندسي و األدبي (الفروق بين متوسطي المسارين

المتوسط   العدد  المجموعات  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   )ت (قيمة  المعياري

  الداللة
العادات  3.092 74.790 100 إنساني

 10.366 82.050  100  هندسي الصحية
6.711 

  
٠,٠١  

العادات  2.826  66.900 100 إنساني
 9.329 74.520  100  هندسي الغذائي

7.817  ٠,٠١  

ممارسة  2.929 70.680 100 إنساني
 12.666 85.960  100  هندسي الرياضة

11.753  ٠,٠١  

الدرجة  6.250 212.370 100 إنساني
 22.531 242.780  100  دسيهن الكلية

13.00 ٠,٠١  

  )٠,٠١(الجدولية ) ت (قيمة
 ):٥ (يتضح من جدول

متغيرات نساني و الهندسي في لمعرفة الفروق بين المسارين اإل) ت(أن قيمة 
 – ١١,٧٥٣ – ٧,٨١٧ – ٦,٧١١(و الدرجة الكلية بلغت على الترتيب البحث 
ود فروق بين المسارين في القياس لى وجإ مما يشير هي قيم دالة إحصائياًو) ١٣,٠٠
على متوسط حسابي و هي مجموعة المسار أ و تعزى هذه الفروق لصالح ،البعدي

  . الهندسي و الشكل البياني التالي يوضح ذلك
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  )٢ ( رقمشكل

 المتوسطات الحسابية للمسارين اإلنساني و الهندسي للقياس البعدي
  :  )٢ (شكليتضح من 

 إلىمما يشير ، نسانياإللحسابي للمسار الهندسي عن المسار ارتفاع المتوسط ا
 في االتجاهات السليمة اإلنسانيتفوق الطالب المقيدين في المسار الهندسي عن المسار 

                                                                       . الغذائية و ممارسة الرياضة وللعادات الصحية
 الفارق لصالح طالب المسار الهندسي إلي أنهم يتعرضون لمعارف  هذاعزىوي

ومعلومات مرتبطة بصحة اإلنسان ودراسة مكونات الجسم البشري في مادة األحياء 
وغيرها من المواد العلمية، مما جعلهم أكثر استفادة من برنامج الصحة واللياقة وبالتالي 

مارسة األنشطة البدنية أعلى من طالب كان اتجاههم نحو العادات الصحية والغذائية وم
محمد بدوي وحسن محمود ، ٢٠١١إياد عقلة (المسار اإلنساني ويتفق هذا مع دراسة 

التي أثبتت أن تنمية االتجاهات اإليجابية ) ٢٠١٣حسن أحمد حسن وآخرون ، ٢٠١٣
ة  مهارات المواد الدراسيةتنمينحو العادات الصحية والغذائية تلعب دوراً هاماً في 

   . المرتبطة بها وأن زيادة الحصيلة المعرفية تعمل على تكوين اتجاهات إيجابية
 والتي أشارت إلى عدم ٢٠١١ويتعارض مع دراسة عماد عزيز وأسعد طارق 

وجود فروق في االتجاه نحو النشاط الرياضي لكافة أبعاد المقياس لدي الطالب 
  .   إلنسانيةالممارسين للنشاط الرياضي في الكليات العلمية وا
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  :وهذا ما يؤكد على تحقيق نتائج التساؤل الرابع والذي ينص على

 البعدي  القبلي والقياسهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياس
 ةيالعادات الصحية والغذائية وممارسة األنشطة الرياضفي اتجاهات الطلبة نحو 

  ي؟لتخصص األكاديمل وفقاً
  :االستنتاجات والتوصيات

  : أوالً االستنتاجات
من خالل عرض ومناقشة النتائج وفي حدود عينة البحث أمكن للباحث التوصل 

  : إلى االستنتاجات التالية
 البحـث  عينـة    الطـالب وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي تغييـر اتجاهـات             -

 .العادات الصحيةنحو 
العـادات   نحـو  الطـالب يـر اتجاهـات   وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي تغي        -

 .الغذائية
 نحـو ممارسـة     الطـالب وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغييـر اتجاهـات            -

 . الرياضيةاألنشطة 
العـادات   نحـو  الطـالب وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي تغييـر اتجاهـات           -

الصحية والغذائيـة وممارسـة النـشاط الرياضـي لـصالح طـالب المـسار               
 . لخلفيتهم العلميةالهندسي نظراً

  : توصياتال ثانياً
  : الباحث يوصي باآلتي وفي حدود ما توصل إليهالبحثفي ضوء نتائج 

 الـسنة التحـضيرية   الـذي تقدمـه     واللياقـة  الـصحة    برنامجاإلبقاء على طرح     -
 .السنة التحضيرية طالبكمتطلب إجباري لجميع 

امعـة بـدالً مـن       الج طـالب  كمساق إجباري لجميـع      البرنامج اضرورة طرح هذ   -
 .السنة التحضيرية طالبأن تكون مقتصرة على 

واللياقـة   الـصحة  لبرنـامج محتوى المـادة العلميـة      ل التطوير المستمر ضرورة   -
 .وإضافة الموضوعات الصحية المستحدثة

 بحيـث تتـضمن   البرنـامج ضرورة تطوير طرق التدريس المستخدمة فـي هـذا         -
 .ا على الجانب النظري فقطالجانب النظري والعملي بدالً من اقتصاره
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 . إجراء المزيد من البحوث حول البرامج المختلفة المقررة على الطالب -
  :المراجـــــع العربية

 أثر تدريس مساق الرياضة للجميع في اتجاهات :  )٢٠١١ (إياد عقلة وبشر أحمد .١
ياضي، كلية الزرقاء الجامعية نحو ممارسة النشاط الر/ طلبة جامعة البلقاء التطبيقية

  .م٢٠١١، ٢، العدد ٣٨مجلة دراسات العلوم التربوية، المجلد
 اتجاهات طلبة كلية فلسطين التقنية نحو ممارسة :  )٢٠٠٥ (بهجت أبو طامع .٢

  .م٢٠٠٥، ٢، العدد ١٩النشاط الرياضي، مجلة جامعة النجاح، المجلد 
شطة  اتجاهات الطلبة المتميزين أكاديمياً نحو األن: )٢٠١١(خالد الحموري  .٣

  .م٢٠١١، ١، العدد، ٦الرياضية، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد 
 مقارنة بين اتجاهات الطالب في الكليات :  )٢٠١١ (عماد عزيز وأسعد طارق .٤

العلمية واإلنسانية بجامعة المثني نحو ممارسة النشاط الرياضي، مجلة القادسية 
  .م٢٠٠١، ٣، العدد١٠لعولم التربية الرياضية، المجلد 

 تأثير تدريس مساق الصحة واللياقة على :  )٢٠٠٦ (فيصل حميد المال عبد اهللا .٥
مجلة رسالة ، تغيير اتجاهات طلبة كلية التربية بجامعة البحرين نحو النشاط البدني

  . ١٠٢الخليج، العدد 
 العادات والسلوكيات الغذائية اليومية لدى :  )٢٠١٣ (محمد بديوي وحسن محمود .٦

 للبحوث والدراسات، مؤتةربية الرياضية في جامعة اليرموك، مجلة طلبة كلية الت
  . م٢٠١٣، ٦، العدد ٢٨سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 

 تأثير برنامج للتوجيه واإلرشاد الصحي الغذائي على : محمد على أبو سريع محمد .٧
ربية الرياضية االتجاهات الغذائية وبعض دالالت الصحة البدنية لطلبة كلية الت

بالقاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، 
  .م١٩٩٩

 العالقة بين كثافة تعرض طالب الجامعة للقنوات : )٢٠١٣(إسماعيل محمود حسن  .٨
الرياضية وعالقتها باتجاهاتهم نحو ممارسة الرياضة، مجلة دراسات الطفولة، 

  .م٢٠١٣إبريل 
 اتجاهات طالبات بعض كليات جامعة الموصل نحو : )٢٠١٢ (جيبنغم خالد ن .٩

، العدد ١٨ممارسة لعبة كرة القدم للصاالت، مجلة الرافدين لعلوم الرياضة، المجلد 
 .م٢٠١٢، ٥٩
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  )١ (فقمر

  أسماء السادة الخبراء
 م االسم الوظيفة

 كلية التربية –أستاذ علوم الصحة الرياضية 
  جامعة حلوان–الرياضية 

 ١ محمد السيد األمين/ د.أ

 كلية التربية –أستاذ علوم الصحة الرياضية 
  جامعة حلوان–الرياضية 

 ٢ طه سعد/ د.أ

 كلية التربية –أستاذ علوم الصحة الرياضية 
  جامعة المنصورة–لرياضية ا

 ٣  مدحت قاسم عبد الرازق/ د.أ

 كلية التربية –أستاذ علوم الصحة الرياضية 
  جامعة كفر الشيخ–الرياضية 

 ٤ عبد الحليم مصطفى عكاشة/ د.أ

أستاذ مشارك الصحة واللياقة بقسم 
  جامعة حائل–المهارات الجامعية 

 ٥ موسي أبو دلبوح/ د.م.أ

حة واللياقة بقسم أستاذ مشارك الص
  جامعة حائل–المهارات الجامعية 

 ٧ أحمد على الهياجنة/ د.م.أ

أستاذ مشارك الصحة واللياقة بقسم 
   جامعة حائل–المهارات الجامعية 

  ٨  أحمد محمد عبد الفتاح / د.م.أ

أستاذ مشارك الصحة واللياقة بقسم 
  جامعة حائل–المهارات الجامعية 

 ٩ د حجرمهاني مح/ د.م.أ
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   )٢ ( رقمالمرفق
  عزيزي الطالب 

  ، وبعد.. . السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
تأثير برنامج الصحة واللياقة على اتجاهات طالب  (تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

لصحية والغذائية وممارسة السنة التحضيرية بجامعة حائل نحو بعض العادات ا
             . )الرياضة

و أن تجيب على جميع ففقرات االستبانة بطريقة تعبر فيها عن حقيقة هذه ونرج
داخل ) صح (االتجاهات، ودرجة موافقتك لما ورد في تلك الفقرات، وذلك بوضع عالمة

العمود المناسب الذي يتفق ودرجة الموافقة أو المعارضة أمام كل فقرة من فقرات 
ن هذه اإلجابات لن تستخدم إال لغرض االستبانة، ونأمل أن تجيب بكل صدق، وتأكد أ

                               . البحث والدراسة
  .وجزاك اهللا خيرا لتعاونك

       الباحث                                                                          
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 اتجاهات طالب السنة تأثير برنامج الصحة واللياقة على (استبانة التعرف على 
  )التحضيرية بجامعة حائل نحو بعض العادات الصحية والغذائية وممارسة الرياضة

  :  البيانات الشخصية: أوالً
  : الجنس -١
o                 ذكر 
o أنثى   
 : السنة الدراسية -٢
o التحضيرية .  
o أولى . 
o إنساني.           هندسي: المسار                               . 

  
  :  فقرات االستبانة: ثانياً
  :  العادات الصحية: أوالً

  م  مستوى التقدير
أوافق   العبارات

غير   أوافق  بشدة
  متأكد

غير 
  موافق

مثـل   ( المجتمـع فيتوجد العديد من العادات غير الصحية       ١
  . )السهر لوقت متأخر

        

          . توجد تأثيرات ضارة للتدخين على الصحة  ٢
          . جيد على االنتباه والتركيزيساعد النوم ال  ٣
          . الشخصية للوقاية من األمراضأدواته يستخدم الفرد   ٤
          . تجديد الهواء في المكان الذي أعيش فيه هام جداً  ٥
          . أفضل مشاهدة التلفاز من مسافة قريبة  ٦
          . أرى ضرورة استخدام السواك ومعجون األسنان  ٧
          .  فرصة للجسم للراحةيعطي النوم المبكر  ٨
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          .  االستحمام بصفة دوريةالضروريمن   ٩
          . نشر الثقافة الصحية ضروري بين أفراد المجتمع  ١٠

  .  العادات الصحية: تابع
  مستوى التقدير

أوافق   العبارات  م
غير   أوافق  بشدة

  متأكد
غير 
  موافق

          . يقيام الفرد بالكشف الطبي بصفة دورية أمر ضرور  ١١
          . الحفاظ على األشجار والمساحات الخضراء سلوك حضاري  ١٢
          . ينبغي التخلص من المخلفات بطريقة صحية  ١٣
          . التدخين من سمات الرجولة الحقة  ١٤
          . أحرص على تهوية المكان خاصة عند وجود مدخنين  ١٥
          . يرفض تخصيص أماكن للمدخنين  ١٦
رات طويلة على الكمبيوتر يسبب انحناء في الجلوس لفت  ١٧

  . العمود الفقري
        

          . يفضل الجلوس لفترات طويلة للمذاكرة بدون حركة  ١٨
          . يسبب التدخين خسارة مادية للفرد والمجتمع  ١٩
          . ارتداء الحذاء المناسب ليس له عالقة براحة القدمين  ٢٠
          . القة بسالمة الجسمارتداء المالبس الضيقة ليس له ع  ٢١
          . االستماع لبرامج مكافحة التدخين ليس بالضروري  ٢٢

  

  .  العادات الغذائية: ثانياً
  العبارات  م  مستوى التقدير

أوافق 
  بشدة

غير   أوافق
  متأكد

غير 
مواف
  ق

          . يجب الحرص على غسل الخضروات قبل تناولها  ٢٣
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  العبارات  م  مستوى التقدير
أوافق 
  بشدة

غير   أوافق
  متأكد

غير 
مواف
  ق

          . لطاقة لإلنسانيوفر اإلفراط في تناول الطعام ا  ٢٤
          . تنظيم الوجبات الغذائية ليس من األشياء الضرورية  ٢٥
          . تناول الطعام خارج المنزل من العادات السيئة  ٢٦
          . تناول الوجبات السريعة ضار جداً بالصحة  ٢٧
          . تساعد المشروبات الغازية على هضم الطعام  ٢٨
          .  جيداًيجب غسل اليدين قبل الطعام  ٢٩
          . يساعد تناول الفيتامينات على قيام الجسم بوظائفه  ٣٠
          . تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز متعة  ٣١
          . أحرص على تنوع األطعمة على مدار اليوم  ٣٢
          . أحرص تناول وجبة العشاء قبل النوم بفترة  ٣٣
          . تناول وجبة اإلفطار أمر ضروري للفرد  ٣٤

   -:  العادات الغذائية: تابع
  مستوى التقدير

أوافق   العبارات  م
غير   أوافق  بشدة

  متأكد
غير 
  موافق

يجب الحرص على احتواء الوجبة الغذائية على جميع   ٣٥
  . العناصر الغذائية

        

          . تسبب كثرة األمالح في الطعام الكثير من األمراض  ٣٦
          . اء تناول الطعامينبغي شرب الماء بكثرة أثن  ٣٧
 فيتناول الفواكه والخضروات الطازجة جزء أساسياً   ٣٨

  . الطعام اليومي
        

          . تنوع الطعام ضروري في الوجبات الغذائية اليومية  ٣٩
          . أرى ضرورة وضع المخلالت على مائدة الطعام  ٤٠
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          . يجب البعد عن تناول الماء المثلج  ٤١
 العمل وكمية الطعام الالزمة للفرد ليس ارتباط نوع  ٤٢

  .بالضروري
        

  
  -:  ممارسة الرياضة: ثالثاً

  العبارات  م  مستوى التقدير
أوافق 
  بشدة

غير   أوافق
  متأكد

غير 
  موافق

          . ممارسة الرياضة تجنب اإلصابة ببعض األمراض  ٤٣
          . ممارسة الرياضة حاجة أساسية لجميع أفراد المجتمع  ٤٤
          . تساعد الرياضة الفرد على الترويح  ٤٥
          . تخفف الرياضة من التوتر والضغط النفسي  ٤٦
          . تنمي الرياضة القوة الجسمية للفرد  ٤٧
          . تساعد الرياضة على بناء عالقات اجتماعية  ٤٨
          . ممارسة الرياضة تساعد على تجنب اإلصابة بعض األمراض  ٤٩
          . ة ضرورية لرفع كفاءة أجهزة الجسمممارسة الرياض  ٥٠
           . نعمل الرياضة على إكساب الفرد الثقة بالنفس  ٥١
          . تساعد الرياضة الفرد على استثمار وقت الفراغ  ٥٢
تدريس مقرر الصحة واللياقة غير هام لغير المتخصصين في   ٥٣

  . الرياضة
        

          . اضةيعيق عمل اإلنسان وجود وقت لممارسة الري  ٥٤
          . ممارسة النشاط  الرياضي تزيد الشعور بالسرور والمتعة  ٥٥

  -:  ممارسة الرياضة: تابع
  مستوى التقدير

أوافق   العبارات  م
غير   أوافق  بشدة

  متأكد
غير 
  موافق
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  مستوى التقدير
أوافق   العبارات  م

غير   أوافق  بشدة
  متأكد

غير 
  موافق

تدريس مقرر الصحة واللياقة يجب أن يكون مقرراً إجبارياً   ٥٦
  . لجميع تخصصات الجامعة

        

 مقرر الصحة واللياقة على المشاركة اإليجابية في يساعد  ٥٧
  . المجتمع

        

          . تساعد ممارسة الرياضة على التفكير السليم  ٥٨
          . الشعور بالتعب السريع من مظاهر اللياقة البدنية  ٥٩
          . أحرص على الذهاب لمراكز اللياقة البدنية بصفة مستمرة  ٦٠
          .  الصحية في األحياء المختلفةأرى ضرورة انتشار األندية  ٦١
ممارسة الرياضة ضرورية ثالث مرات في األسبوع على   ٦٢

  . األقل
        

٦٣  
  

          . يجب الحفاظ على تمرينات اللياقة البدنية
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  محتوى برنامج الصحة والياقة

  إعداد
  سامح فوزي عبد الفتاح صالح / د.م.ا

  
  )ساعتان( : الزمن            الوحدة األولى

  )مقدمة في الصحة واللياقة :  (الموضوع  األجزاء

  أن يتعرف الطالب على ماهية الصحة واللياقة : المعرفي

أهــــداف    الطالب وتشويقهم نحو مقرر الصحة واللياقةاستثارة: الوجداني
  الوحدة

أن يكون لدى الطالب القدرة على ربط معلومـات الـصحة             : السلوكي
   بالحياة العامةر الصحة واللياقةمقرالمكتسبة من 

ــوى  محتـ
  الوحدة

 تعريف بمقرر الصحة واللياقة. 
 أهداف مقرر الصحة واللياقة . 
 عرض محتويات المقرر . 
 مناقشة مفهوم الصحة واللياقة . 
 أهمية الصحة واللياقة .  

ــائل   )باوربوينت(عرض تقديمي  الوسـ
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  السبورة   التعليمية

وســـائل  
  التقويم

 ةالمناقشة الشفوي 
 األسئلة التحريرية  

  )ساعتان (: الزمن            الوحدة الثانية

  )دعائم وطرق قياس الصحة :  (الموضوع  األجزاء

  أن يتعرف الطالب على دعائم وطرق قياس الصحة  : المعرفي

التطلع إلى دمج العادات الصحية وإتباع الـسلوكيات        : الوجداني
  أهداف الوحدة  .مراضالصحية السليمة للوقاية من األ

أن يمارس الطالب العادات والسلوكيات الصحية   : السلوكي
  .السليمة أثناء وبعد وقت المحاضرة وكيفية قياسها

  محتوى الوحدة
 العالج ، الوقاية، التنمية الصحية (دعائم الصحة.( 
 تقديرية ، موضوعية (قياس الصحة( .  

  الوسائل التعليمية
  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة  

  ئل التقويموسا
 المناقشة الشفوية 
 األسئلة التحريرية  

  )ساعتان (: الزمن            الوحدة الثالثة

  )تأثير الرياضة على بعض أجهزة الجسم : (الموضوع  األجزاء

أهــــداف 
 : المعرفي  الوحدة

 أن يتعرف الطالب على مكونات ووظائف أجهزة الجسم -
 أن يتعرف الطالب على تأثير الرياضة على بعض أجهزة -

  الجسم
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  )تأثير الرياضة على بعض أجهزة الجسم : (الموضوع  األجزاء

نحـو ممارسـة النـشاط      "  الطالب إيجابيـا   توجهأن يكون   : الوجداني
  الرياضي

 األنشطة الرياضية المناسـبة لهـم       باختيارأن يبدأ الطالب      : السلوكي
  . ووفق ميولهم

ــوى  محتـ
  الوحدة

 مكونات ووظيفة الجهاز العظمي وتأثير ممارسة الرياضة علية. 
 ير ممارسة الرياضة عليةمكونات ووظيفة الجهاز العضلي وتأث. 
 مكونات ووظيفة الجهاز المفصلي وتأثير ممارسة الرياضة علية. 
 مكونات ووظیفة الجھاز العصبي وتأثیر ممارسة الریاضة علیة.  

ــائل  الوسـ
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 نماذج توضيحية هيكلية  

وســـائل  
  التقويم

 المناقشة الشفوية 
 ورقة دراسية  

  
  )ساعتان (: الزمن            ابعةالوحدة الر

  )تأثير الرياضة على بعض أجهزة الجسم(: الموضوع  األجزاء

  : المعرفي
 .أن يتعرف الطالب على مكونات ووظائف أجهزة الجسم -
أن يتعرف الطالب على تأثير الرياضة على بعض أجهـزة     -

  .الجسم

أهــداف 
  الوحدة

  رسة النشاط الرياضينحو مما"  الطالب إيجابياتوجيهأن يكون : الوجداني
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  )تأثير الرياضة على بعض أجهزة الجسم(: الموضوع  األجزاء

 األنشطة الرياضية المناسبة لهم ووفق      باختيارأن يبدأ الطالب      : السلوكي
  . ميولهم

ــوى  محت
  الوحدة

 مكونات ووظيفة الجهاز التنفسي وتأثير ممارسة الرياضة علية. 
 مكونات ووظيفة الجهاز الدوري وتأثير ممارسة الرياضة علية. 
 ثير ممارسة الرياضة عليةمكونات ووظيفة الجهاز الهضمي وتأ. 
 مكونات ووظيفة الجهاز اإلخراجي وتأثير ممارسة الرياضة علية. 
 مكونات ووظيفة الجهاز مناعي وتأثير ممارسة الرياضة علية. 
  كبار السن، المرأة، األطفال(تأثير الرياضة على( .  

الوســائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 نماذج توضيحية هيكلية  

ــائل  وس
  التقويم

 المناقشة الشفوية 
 ورقة دراسية  

  

  )ساعتان (: الزمن          الوحدة الخامسة 

  ) مفهوم ومكونات اللياقة البدنية:  (الموضوع  األجزاء

  . أن يتعرف الطالب على مفهوم وعناصر اللياقة البدنية  : المعرفي

أهــداف   . أن يتطلع الطالب إلى بناء جسم قوي ومتوازن: الوجداني
  الوحدة

أن يستطيع كل طالب وضع برنامج لمكونات وتنمية عناصـر            : السلوكي
  . اللياقة البدنية

ــوى  محت
  الوحدة

 مفهو وأهمية اللياقة البدنية. 
    الـسرعة ،  المرونـة ،  القـوة ،  التحمل (بعض عناصر اللياقة البدنية ،

  . )الرشاقة
  )باوربوينت(عرض تقديمي  الوســائل 
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  التعليمية
ــائل  وس

  التقويم
 ة دراسية لبعض التدريبات لتنمية عناصر اللياقـة البدنيـة مـع            ورق

  . التوضيح بالرسم
  )ساعتان (: الزمن         الوحدة السادسة

  )مكونات الوحدة التدريبية :  (الموضوع  األجزاء

  . أن يتعرف الطالب على مكونات الوحدة التدريبية : المعرفي

لى تطبيق التدريب السليم المبنـي علـى        أن يتطلع الطالب إ   : الوجداني
  أسس علمية

أهــــداف 
  الوحدة

 بمكوناتـه أن يستطيع الطالب ممارسـة التـدريب البـدني            : السلوكي
  . )الجزء الختامي ، الجزء الرئيسي، اإلحماء(

ــوى  محتـ
  الوحدة

 الخاص ، العام (اإلحماء.( 
 تدريبات اإلطالة . 
 مكونات الجزء الرئيسي. 
 التهدئة . 
 لكفاءة البدنية تحديد درجة ااختبار . 
 نماذج عملية لتنمية عناصر اللياقة البدنية .  

ــائل  الوسـ
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة  

وســـائل  
  . المناقشة الشفوية في النمازج العملية   التقويم

  )ساعتان (: الزمن          الوحدة السابعة

  )مراكز اللياقة البدنية( األندية الصحية: الموضوع  األجزاء
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  )مراكز اللياقة البدنية( األندية الصحية: الموضوع  األجزاء

  . أن يتعرف الطالب على مكونات وأقسام النادي الصحي : المعرفي

أن يتطلع الطالب إلى ممارسة الرياضة في األماكن المتخصصة  : الوجداني
  . والتي تخدم رفع معدالت اللياقة المتكاملة

أهــداف 
  الوحدة

أن يستطيع الطالب وضع البرامج البدنية داخل النادي الصحي           : السلوكي
   من كل أقسامها واالستفادةقها وتطبي

ــوى  محت
  الوحدة

 قسم التدريب باألثقال. 
 قسم األجهزة اإللكترونية 
 قسم األيروبك 
  االستشفاءقسم وسائل  

الوســائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة  

ــائل  وس
  األسئلة الشفوية في النمازج العملية    التقويم

  )عتانسا (: الزمن            الوحدة الثامنة

  )القـــــــــــــوام :  (الموضوع  األجزاء

  . أن يتعرف الطالب على مفهوم القوام المعتدل : المعرفي

أن يتطلع الطالب دائمـا للوضـع الـصحيح للجـسم أثنـاء             : الوجداني
  . الممارسات اليومية

أهــداف 
  الوحدة

  . مأن يمارس الطالب العادات القوامية الصحيحة في حياته  : السلوكي
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ــوى  محت
  الوحدة

 مفهوم القوام. 
  دراستهأهمية . 
 دور المنزل في العناية بالقوام . 
 دور المدرسة في العناية بالقوام . 
  القواميةاالنحرافاتدرجة  . 
  القواميةاالنحرافاتأسباب  .  

الوســائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 نموذج توضيحي  

ــائل  وس
  األسئلة الشفوية   التقويم

  
  )ساعتان (: الزمن          لوحدة التاسعةا

  )القـــــــــــــوام :  (الموضوع  األجزاء

  . بجسمه القوامية الشائعة االنحرافاتأن يتعرف الطالب على  : المعرفي

أهــداف   .  القواميةاالنحرافاتأن يتطلع الطالب إلى مقاومة حدوث : الوجداني
  الوحدة

 للوقاية مـن    المتخصصةريبات البدنية   أن يمارس الطالب التد     : السلوكي
  .  القواميةاالنحرافاتحدوث 
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  )القـــــــــــــوام :  (الموضوع  األجزاء

ــوى  محت
  الوحدة

 طرق الوقاية ، األسباب( القوامية الشائعة االنحرافات.( 
 سقوط الرأس لألمام .١
  الكتفين استدارة .٢
 التقعر القطني .٣
  الجانبياالنحراف .٤
  إستكاك الركبتين .٥
  تفلطح القدمين .٦

الوســائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 نماذج توضيحية  

ــائل  وس
  األسئلة الشفوية   التقويم

  
  )ساعتان (: الزمن          الوحدة العاشرة 

  )التغذية :  (الموضوع  األجزاء

 بالعمليات الحيوية التي    وعالقتهأن يتعرف الطالب على الغذاء        : المعرفي
  . تتم داخل الجسم

  . لتغذية السليمةأن يتطلع الطالب إلى ا  :الوجداني
أهــداف 

  الوحدة

أن يمارس الطالب العادات الغذائيـة الـسليمة وتقـدير نظـم              : السلوكي
  . السعرات الحرارية
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  )التغذية :  (الموضوع  األجزاء

محتوى 
  الوحدة

 أهمية وفوائد الغذاء. 
 أساسيات الغذاء الصحي المتوازن. 
 مكونات الغذاء الصحي . 
  الغذائية لإلنساناالحتياجاتالعوامل التي تتحكم في .  

الوسائل 
  ةالتعليمي

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة والنماذج 
 التوضيحية  
 ورش العمل  

وســائل 
  التقويم

 أسئلة شفوية 
 ورقة دراسية  

  

  )ساعتان (: الزمن          الوحدة الحادية عشر

  ) الرياضة وأمراض العصر (: الموضوع  األجزاء

ها فـي   أن يتعرف الطالب على أهمية ممارسة الرياضة ودور        : المعرفي
  . الوقاية من األمراض

  .أن يتطلع الطالب إلى مستوى صحي متميز: الوجداني
أهــداف 

  الوحدة
  .أن يمارس الطالب الرياضة بغرض الوقاية من أمراض العصر  : السلوكي

ــوى  محت
  الوحدة

 عالجها ، أسبابها (السمنة( 
 عالجها ، أسبابها (النحافة( 
 عالجها ، أسبابها (آالم الظهر( 
 عالجها، أسبابها (ضغط الدم (  

الوســائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة 
 ورش العمل  

ــائل  وس
  األسئلة الشفوية   التقويم
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  )ساعتان (: الزمن          الوحدة الثانية عشر

  ) الرياضة وأمراض العصر (: الموضوع  األجزاء

رهـا فـي   أن يتعرف الطالب على أهمية ممارسة الرياضة ودو          : المعرفي
  . الوقاية من األمراض

  .أن يتطلع الطالب إلى مستوى صحي متميز  : الوجداني
أهــداف 

  الوحدة

  .أن يمارس الطالب الرياضة بغرض الوقاية من أمراض العصر  : السلوكي

محتوى 
  الوحدة

 عالجه، أسبابه (مرض السكر( 
 عالجه،  على الصحةآثاره (التدخين( 
  عالجه،  على الصحةآثاره(المخدرات( 
 نظرياته، مفهومة(ع الحيوي اإليقا(  

الوسائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة 
 ورش العمل  

وســائل 
  األسئلة الشفوية   التقويم
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  )ساعتان (: الزمن          الوحدة الثالثة عشر

  )اإلسعافات األولية :  (الموضوع  األجزاء

إجراء اإلسعافات األولية ألنفسهم  أن يتعرف الطالب على كيفية       : المعرفي
  . وغيرهم

أن يتطلع الطالب إلى كيفية اإلسعاف والتعامل مـع الـشخص           : الوجداني
  المصاب

أهــداف 
  الوحدة

  طرق وإجراءات اإلسعافات األولية" أن يمارس الطالب عمليا  : السلوكي

ــوى  محت
  الوحدة

  األوليةاإلسعافاتتعريف . 
 الهدف من اإلسعافات األولية . 
 إلسعافات األوليةأساسيات ا . 
 محتوى حقيبة اإلسعافات األولية . 
 مبادئ اإلسعافات األولية . 
 لبعض حاالت اإلسعافات األوليةنموذج  .  

الوســائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة  

ــائل  وس
  األسئلة الشفوية   التقويم
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  )ساعتان (: الزمن          الوحدة الرابعة عشر

  )مراجعة عامة على محتوى الصحة واللياقة  ( :الموضوع  األجزاء

 مـن مقـرر الـصحة       االستفادةأن يتعرف الطالب على مدى       : المعرفي
  . واللياقة

 فـي  حياتـه  سـمة  تعلمـه أن يتطلع الطالب إلى أن يكون ما  : الوجداني
  . مستقبلة

أهــداف 
  الوحدة

اقـة فـي    من مقرر الصحة واللي   تعلموهأن يمارس الطالب ما       : السلوكي
  .حياتهم

ــوى  محت
  الوحدة

 مراجعة عامة وعرض شامل لكافة موضوعات محتوى المقرر. 
  في الحياة العمليةتطبيقهالتأكيد على ما يمكن  . 
  التي قدمها الطالب خالل تطبيق المحتوىالتمازجعرض بعض  . 
           إرشاد الطالب إلى المراجع العلمية والمواقع اإللكترونيـة المرتبطـة

 . وى المقرربموضوعات محت
  تقويم المقرر وطرق التدريس على الطالباستبيانتطبيق  .  

الوســائل 
  التعليمية

  باوربوينت(عرض تقديمي( 
 السبورة  

ــائل  وس
  االستبيان   التقويم

 
  


