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في جامعة مؤتة نحو مستوى اتجاهات طلبة كلية علوم الرياضة 
 ومستوى تحصيلهم الدراسيتعلم الجمباز 

 :ملخصال
اتجاهتات طلبتة كليتة علتوم الرياضتة مستتوى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

كتذل  هتدفت إلتى التعترف ، في جامعة مؤتة نحو تعلم الجمباز ومستتوى تحصتيلهم الدراستي
مباز وتحصتيلهم الدراستي فتي على طبيعة الفروق في كل من اتجاهات الطلبة نحو تعلم الج

استخدم الباحث المنهج الوصفي في صتورت  المستحية ، مساق الجمباز تبعًا لمتغير الجنس
حيتث ت ونتت ، فقتر  (61)وذل  بتصميم استتبان  خضتعت للمواصتفات العلميتة وت ونتت متن 

ختت ل الفصتتل  (7)وطالبتتة والمستتجلين فتتي مستتاق جمبتتاز  ا( طالبتت66عينتتة الدراستتة متتن )
لطلبتة كليتة  إيجابيتةهنا  اتجاهتات أن  وقد أظهرت النتائج. 6176/6172ي األول الدراس

علتوم الرياضتتة نحتتو تعلتتم الجمبتاز. )وكتتذل  عتتدم وجتتود فتروق دالتتة إحصتتائيا فتتي اتجاهتتات 
( ول تتن بالنستتبة للتحصتتيل الدراستتي ولتتنفس نتتو تعلتتم الجمبتتاز تبعتتًا لمتغيتتر ال الطلبتتة نحتتو

ج إلتى ق دالتة إحصتائيا ولصتالل التذكور وأخيترًا دلتت النتتائالمتغير فقد كان هنا  وجود فرو
ومستتوى تحصتيلهم  (الذكور أو اإلناث)بين اتجاهات الطلبة  ةعدم وجود أي ع قة ارتباطي
 الدراسي في هذا المساق.

 .التحصيل، التعلم، : االتجاهاتالدالةالمفاتيل 
Abstract: 

The relationship between the students of the Faculty 
trends Sports Sciences at the University of Muta 

Gymnastics and learn about the level of academic 
achievement 

This study has aimed to identify the relationship between 
the tendencies of sport farity students toward gymnastic learning 
and their total average in this course. It has also aimed to 
determine the nature of differences related to students tendencies 
toward gymnastic learning and their achievement with association 
for gender variable. Both researchers have used the simple image 
of the descriptive approach through setting up a questionnaire. 
This question consisted of (27) articles the sample size consisted 
of(69)students from gymnastic course (1) during the 2nd semester. 
The result showed that the students of sport faculty have positive 
tendencies toward gymnastic learning. There were no statistical 
(count table)differences in student tendencies according to gender 
variable, but the percentage of total average for the same variable 
has shown some statistical (count table)differences in favor of 
materials. The last results proved that there was no mutual and 
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link relationship among student tendencies and their total average 
in this course.  

 :ة الدراسة والحاجة إليهامقدم
األفراد وذلت  لتدورها  الرياضية التي يمارسها ةأألنشط رياضة الجمباز من أهم دتع

ستتابهم التنميتتة المتزنتتة والشتتاملة للجوانتتا الصتتحية واالجتماعيتتة والتربويتتة ت ال بيتتر فتتي ا
أو حتى مستوياتهم أالجتماعي  والثقافي  نو األساسية بغض النظر عن اخت ف السن أو ال

 واالقتصادية.
 همتتة والتتتي متتن خ لهتتا يتتتممالجمبتتاز إحتتدى أنتتوا  الرياضتتات ال ةتعتتد رياضتتكمتتا 

بغتترض االرتقتتاء بكفتتاء  اإلنستتان متتن الناحيتتة ، ذراعين والتترجلين والجتتذ تنميتتة عضتت ت التت
 (.7666، راتا)البدنية والمهارية واالجتماعية والنفسية والعقلية 

رياضة الجمباز بأنها أحد األنشطة الرياضية التي يمكن ممارستتها فتي  كما تتميز
ف اللذين يظهران أحيانا فتي تمارس بالقو  والعنأن  وليس بالضرور ، مراحل العمر المختلفة

وتمتتارس رياضتتة الجمبتتاز ألهتتداف ترويحيتتة  ألنهتتا ، المنافستتات بعتتض األلعتتاا الجماعيتتة
، راتتا)حيتث أشتار ، تساعد في خلق الشخصية المت املة من الناحية النفسية واالجتماعية

الشخص المتمتع بالصحة الجيتد  هتو أن  (wiliam manger( عن وليام مانجر )7666
 ية ذات الهوايات الترويحية.الشخص

هتي ف، العديتد متن البتاحثين اهتمتامإثتار   أهمية فتي موضوعات علم النفس تمثلو 
متن مختلتف أنشتطة    ستلوك يدورا مهما في توج ؤديالفرد وت ةمكونات شخصي تهتم بكل 

يجتتابي فتتي تحديتتد وتغيتتر إن االتجاهتتات لهتتا دور إيميتتة، حيتتث التعل نشتتطةاأل الحيتتا  ومنهتتا 
، ت الفرد الحاضر  والمستتقبلية فتي مجتاالت متعتدد  وخصوصتا نحتو النشتاض الرياضتيتطلعا
ألنهتتا تمثتتل ، نهتتا تستتاهم وبشتتكل كبيتتر فتتي االرتقتتاء بهتتذا النتتو  متتن النشتتاض البشتتري إحيتتث 

القتتوى التتتي تحتتر  الفتترد وتثيتتره لممارستتة هتتذا النشتتاض واالستتتمرار فتتي ممارستتت  بصتتتوره 
يستاهم فتي تصتميم متدخ ت النشتاض الرياضتي يمكتن أن  ن معرفة وفهتم االتجتاهأ، و منتظمة

         (  7662، وبالتتتتتتالي دفتتتتتع ال ثيتتتتتر متتتتتن األفتتتتتراد للمشتتتتتاركة فتتتتتي هتتتتتذا النشتتتتتاض )راتتتتتتا
    (  6112،(  )عبتتتتتتتتتتتتد الحكتتتتتتتتتتتتيم ومحمتتتتتتتتتتتتود6117 ،(  )الطويتتتتتتتتتتتتل7661 ،)عتتتتتتتتتتتت وي 

(theodorakis & goudas, 1997 ) (Faulkner reeves ,2000 .) 
ز متتن المتتواد األساستتية والضتترورية فتتي بتترامج ومنتتاهج أقستتام وتعتتد متتاد  الجمبتتا

متعدد  من المهارات والحركتات المرتبطتة متع  اوكليات التربية الرياضية والتي تتضمن أنواع
تقانهتتا إلتتى قتتدر كبيتتر متتن الجهتتد البتتدني والتر ، بعضالتتبعضتتها  كيتتز التتتي يحتتتال تعلمهتتا واا

، أبتتو زمتتع)ن التوافتتق العصتتبي العضتتلي لتتى مستتتوى عتتال متتاا العقلتتي والتتتوازن االنفعتتالي و 
6111.) 
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ونظر ألهمية االتجاهات في مختلف األنشطة الرياضة بشكل عام والجمباز بشكل 
خاص فقد ارتأى الباحتث توضتيل أهميتة التعترف علتى اتجاهتات طلبتة كليتة علتوم الرياضتة 

ت ستتواء بجامعتتة مؤتتتة نحتتو تعلتتم المهتتارات األساستتية للجمبتتاز ومتتدى تتتأثير هتتذه االتجاهتتا
علتتى التحصتتيل الدراستتي فتتي هتتذا المستتاق متتن ختت ل أو محايتتد   ةأو ستتلبي إيجابيتتةكانتتت 

تطبيتتتق الخطتتتة الدراستتتية لهتتتذا المستتتاق والمتضتتتمنة المهتتتارات العمليتتتة والخبتتترات النظريتتتة 
وبالتالي تحديد أهم االيجابيات والسلبيات نحو هذا المساق لضمان استمرارية التعلم وجود  

مكانيتتت تستتتهم هتتتذه نتتتتائج الدراستتتة فتتتي إعطتتتاء المدرستتتين والمتتتدربين بعتتتض أن  ةاألداء واا
والتي قتد ت تون عونتا ومرجعتا لهتم ل سترشتاد بهتا ، التصورات النظرية عن اتجاهات الطلبة

 عند وضع وتطبيق الخطة الدراسية لمساق الجمباز.
 مشكلة الدراسة:
وخصوصتا  الباحث من خ ل عمل  في مجتال التتدريس فتي جامعتة مؤتتة استشعر

ال ثير من طلبة كلية علوم الرياضة ال يوجد لديهم رغبت  وال التقائ  بو ، في مساقات الجمباز
ميل في تسجيل ماد  الجمباز ولذل  يتم تأخير تسجيل هذا المساق حتى السنة األخير  متن 

وممتا ينتتج ، يأخذ متاد  بديلتة مكتان مستاق الجمبتازأن  لعل وعسى (فصل التخرل)الدراسة 
ل ثير من اآلثار السلبية والتي تتمثل في الضغط النفسي المزدول الواقع علتى الطالتا عن  ا

في العملية التعليمية وبالتالي  وبطءوالمدرس في نفس الوقت وانخفاض في مستوى التعلم 
تتتدني المستتتوى المهتتاري لتتدى الطلبتتة ممتتا يتتؤثر ستتلبًا علتتى تحصتتيلهم األ تتاديمي فتتي هتتذا 

أمورًا أخرى لهتا ارتبتاض لمثتل هتذه التوجهتات والتتي منهتا التحتاق  أن ويرى الباحث، المساق
يكتون أن  بعض الطلبة في كلية علوم الرياضتة كتان لمجترد معتدلهم فتي الثانويتة العامتة أو

وهنتا ت متتن المشتكلة فتتي ، الهتدف فتي التحتتاقهم بال ليتة هتتو التحويتل إلتتى تخصصتات أختترى 
لعتتام ممتتا يتتنعكس ستتلبًا فتتي المستتتقبل نحتتو التخصتتص ا إيجابيتتةعتتدم وجتتود اتجاهتتات وقتتيم 

تعلتتم الجمبتتاز قتتد يعتترض حيتتاتهم أن  ناهيتت ، علتتى التحصتتيل الحركتتي واأل تتاديمي للطلبتتة
للخطتتتر فتتتي بعتتتض األحيتتتان ممتتتا يشتتتعرهم بتتتالقلق والختتتوف والتتتتوتر النفستتتي التتتدائم اتجتتتاه 

 الجمباز.
 قيتاس االتجاهتات نحتو النشتاض الرياضتي يستاعدأن  (7666، عت وي )وكما ذكر 

بتتل ويستتاهم بقتتو  فتتي تغييتتر أو يجابيتتة، وبشتتكل كبيتتر المربتتي علتتى تشتتجيع االتجاهتتات اإل
ممتتا دفتتع  جديتتد  للفتترد إيجابيتتةكتتذل  إمكانيتتة غتترس اتجاهتتات ، تعتتديل االتجاهتتات الستتلبية

الباحث إلى دراسة مدى ارتباض اتجاهات الطلبة نحتو تعلتم الجمبتاز علتى مستتوى تحصتيلهم 
 .األ اديمي في هذا المساق
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 أسئلة الدراسة: 
متتتا مستتتتوى اتجاهتتتات طلبتتتة كليتتتة علتتتوم الرياضتتتة فتتتي جامعتتتة مؤتتتتة نحتتتو تعلتتتم  -7

 الجمباز؟
علتتوم الرياضتتة فتتي جامعتتة متتا متتدى تتتأثير متغيتتر النتتو  فتتي اتجاهتتات طلبتتة كليتتة  -6

 ؟نحو تعلم الجمبازمؤتة 
بين اتجاهات طلبة كلية علوم الرياضة فتي جامعتة  ما مدى وجود ع قة متوقعة  -6

 ؟تحصيلهم الدراسيمستوى ة نحو تعلم الجمباز و مؤت
 أهداف الدراسة: 

مستتوى اتجاهتات طلبتة كليتة علتوم الرياضتة فتي جامعتة تعرف  إلى سعت الدراسة
 .  ، وتأثير متغير النو  فيها.مؤتة نحو تعلم الجمباز وع قت  بالتحصيل الدراسي

 مصطلحات الدراسة: 
 االتجاه: 

إصتدار استتجابة نحتو تعلتم الجمبتاز بتالقبول أو  استعداد عقلي لتدى الطت ا نحتو
 الرفض في صور  سلوكيات نحوه.

 التحصيل: 
أو يصتل  يحترزهأو مستتوى النجتاا التذي ، هو درجة اال تساا التي يحققها الفترد

 (6111، ع م) إلي  في ماد  دراسية أو مجال تعليمي
 :السابقةالدراسات 

ت إلتى التعترف علتى الع قتة هتدف( دراستة 6116صالل )و ، أجرى كل من النعيمي
واالتجاه نحو درس التربية الرياضتية لتدى البنتين والبنتات وكتذل  التعترف علتى  نجازبين اإل 

، واالتجاه نحتو درس التربيتة الرياضتية نجازالفرق بين البنين والبنات في كل من دافعي  اإل 
 ةوطالبت ا( طالبت666وت ونت عينت  الدراستة متن)، استخدام المنهج الوصفي بطريق  المسل

، وقتتد أظهتترت نتتتائج الدراستتة أن هنتتا  ع قتتة متتن المتتدارس المتوستتطة فتتي مدينتتة الموصتتل
أن  دلت النتتائج علتىه نحو درس التربية الرياضية كما واالتجا نجازاإل  ةبين دافعي ةارتباطي

 في درس التربية الرياضية ت ون للبنين أفضل من البنات. نجازدافعية اإل 
( دراسة هدفت إلتى التعترف علتى طبيعتة 6116) عطيات والسعودأجرى كل من الو 

ومستتتوى االتجاهتتات الستتائد  لتتدى طلبتتة الجامعتتات األردنيتتة نحتتو االنتظتتام فتتي ممارستتة 
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( طالبتة 7111) الدراستة متن ة، ت ونت عينتالنشاض البدني الموج  ألغراض الصحة البدنية
نحتو  إيجابيتةت األردنيتة اتجاهتات الجامعتا ة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لدى طلبوطالا

االتجاهتتات الستتائد  لتتدى طلبتتة  أن إيجابيتتة متتع م حظتتة، ممارستتة النشتتاض البتتدني الصتتحي
االتجاهتات المرتبطتة  أن إيجابيتة ودلتت النتتائج، الجامعات دون اخت ف بين البنين والبنات

بالصتتحة  الصتتحية ومتتا تعكستت  متتن خصتتوبة المكتتون المعرفتتي المتترتبط-بالممارستتة البدنيتتة
البدنيتتتة ليستتتت كافيتتتة للمباشتتتر فتتتي ممارستتتة بدنيتتت  واستتتعة ومنظمتتتة بتتتين أوستتتاض الطلبتتتة 

 بالجامعات األردنية.
تتتتدريس مستتاق مبتتتاد  أثتتر  بدراستتتة هتتدفت التعتتترف إلتتى (6117)قتتام الطويتتل و 

والتعترف ، التربية الرياضية على تغييتر اتجاهتات طلبتة جامعتة مؤتتة نحتو التربيتة الرياضتية
ستاق فتي تغييتر اتجاهتات هتؤالء الطلبتة بحستا الجتنس والمشتاركة فتي أنشتطة المأثتر  إلتى

استخدم الباحث و ، ال ليات اإلنسانية(، ال يات العلمية)رياضية سابقا والتخصص األ اديمي 
( طالبتة متوزعين علتى أربتع 66)( طالبا و66) منت ونت عينة الدراسة و ، المنهج الوصفي

/ 6111لرياضتية خت ل الفصتل الصتيفي للعتام الدراستي شعا دراسية لماد  مباد  التربية ا
حيتث أشتارت نتتائج الدراستة نحتو التربيتة الرياضتية ، تم اختيارهم بالطريتة العمديتة، 6117

النفستي واالجتمتاعي( ولتم يكتن هنتا  فتروق دالتة إحصتائيا علتى المجتالين )علتى المجتالين 
روق دالتة إحصتائيا فتي تغييتر هنتا  فتأن  والعلمي( ودلت النتائج إلتى، والصحي، الرياضي)

وطلبة ال ليات اإلنستانية نحتو ، اتجاهات الطلبة الذين لم يشاركوا في أنشطة رياضية سابقا
 التربية الرياضية على المجالين النفسي واالجتماعي فقط. 

 ( دراستة هتدفت إلتى التعترف2000) dansby وآخترون أجرى كل من دانستباي و 
الرياضتتية نحتتو منهتتال التربيتتة الحركيتتة بمتتاد  مهتتارات  كيتتف تتتتأثر اتجاهتتات طلبتتة التربيتتة

استتخدم الباحتث و ، (66)ت ونتت عينتة الدراستة متن ، وت ني  الحركة وماد  التمرين واللياقتة
يجابيتا فتي االتجاهتات الطلبتة نحتو متاد  التربيتة إوأظهترت النتتائج توجهتا ، المنهج الوصفي

 .الحركية
بدراستة pennigton & padfild ( (2000 قتام كتل متن بادفيلتد ووبيننغتتون و 

فتي  (البترامج)هدفت إلتى التعترف إلتى اتجاهتات الطلبتة نحتو استتخدام المهتارات الحاستوبية 
استتخدم و ، (62)ت ونت عينة الدراستة متن و ، تعليم مهارات كر  الطائر  في التربية الرياضية

نحتو هتذا النتو   إيجابيةهنا  اتجاهات أن  وأظهرت نتائج الدراسة، الباحث المنهج الوصفي
 .من التعليم وأوصى الباحثان باستخدام المهارات الحاسوبية في التربية الرياضية

بدراستتة هتتدفت إلتتى التعتترف علتتى اتجاهتتات  (Carlson,1994قتتام كارلستتون )و 
طلبتتة المتتدارس الثانويتتة نحتتو التربيتتة الرياضتتية والرياضتتة والعوامتتل المتتؤثر  فتتي تحديتتد تلتت  

وقد ، استخدم الباحث المنهج الوصفيو ، طالبا (61)ة الدراسة من ونت عين تو ، االتجاهات
رون التربيتتة الرياضتتية مهمتتة لتربيتتة الفتترد بتتالطلبتتة يعتأن  أشتتارت نتتتائج هتتذه الدراستتة إلتتى
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كما إنهم يحبون التربية الرياضية للحصول على المرا والمتعة كما كتان هنتا  العديتد ، ككل
العوامتتل أن  أظهتترت النتتتائجو ، حتتو اللياقتتة البدنيتتةن يمتتن الطلبتتة التتذين لتتديهم اتجتتاه ستتلب

أن  كمتا، تجاهتات لتدى الطلبتةال الجتماعيتة متن أ ثتر العوامتل تتأثيرا علتى ت توين ااالثقافية و 
واألصتتتدقاء والخبتتتر  الستتتابقة فتتتي ، األستتتر  واإلعتتت م ومستتتتوى األداء المهتتتاري لتتتدى الطلبتتتة
كتذل  ، لطلبتة نحتو التربيتة الرياضتيةالممارسة الرياضية جميعها هامة في تحديد اتجاهتات ا

جتل أالتربيتة الرياضتية متن أن  مفهتوم الطلبتة للتربيتة الرياضتية يتضتمنأن  النتتائج أظهترت
 .ن التربية الرياضية محدود  األهداف وتقتصر على إعداد الرياضيينأو ، المتعة

استتتفاد الدراستتتة الحاليتتتة متتتن الدراستتتات الستتتابقة فتتتي التأصتتتيل لتتتبعض تعقيتتتا: 
هيم النظرية؟، كما استفادت منها فتي إجراءاتهتا المنهجيتة بيتد أنهتا اختلفتت عنهتا فتي المفا

  الهدف عينة الدراسة ومجتمعها.
   :إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة: 
متتت  لطبيعتتة ءرت  المستتحية نظتترا لم الباحتتث المتتنهج الوصتتفي فتتي صتتو  استتتخدم

عداد وتطبيق مقياس اال  إجراءات وأهداف هذه الدراسة  . تجاه نحو تعلم الجمبازواا
  :مجتمع الدراسة

( علتى 7ت ون مجتمع الدراسة من جميع الطلبتة المستجلين فتي مستاق الجمبتاز )
 ة( طالبتتا وطالبتت61وعتتددهم )، م6176/6172الفصتتل الدراستتي األول متتن العتتام الجتتامعي 
 من طلبة كلية علوم الرياضة/ جامعة مؤتة.

 عينة الدراسة: 
 (7) مستتجلين بمستتاق الجمبتتازال ةطالبتتا وطالبتت (66) متتنت ونتتت عينتتة الدراستتة 
 . 6176/6172خ ل الفصل األول للعام الدراسي 

  :الدراسةأدا  
فتتي مجتتال االتجاهتتات المرتبطتتة بالتربيتتة عديتتد متتن الدراستتات الفتتي ضتتوء نتتتائج 

 (goudas, 1997) (6177، الطويتتتل) (7661، عتتت وي ) (7662، راتتتتا) الرياضتتتية
(Faulkner & reeves 2000) (dansby & Lowell, 2000 )(مستمار، عرابتي ،

أدا  وقد تم إعتداد ، (maglischo, 2003)( cross, 1991) (6116، القط)( 7666
( محكمتتين متتن حملتتة التتدكتوراه فتتي 71األوليتتة ومتتن ثتتم عرضتتها علتتى ) ابصتتيغته الدراستتة

الفقتتترات التربيتتتة الرياضتتتية بهتتتدف التأ تتتد متتتن مناستتتبة الفقتتترات لمجتتتال البحتتتث وصتتتياغة 
ضافة وحذف بعض ال حيتث ت ونتت ، أو االقتراحات التي يرونهتا مناستبة عباراتووضوحها واا
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ضتتافة  (61)أدا  البحتتث بشتتكلها النهتتائي متتن  عبتتار ، وذلتت  بعتتض حتتذف خمتتس عبتتارات واا
( 61عبتتارتين اقترحهمتتا المحكمتتون، حيتتث كتتان عتتدد عبتتارات األدا  فتتي صتتورتها األوليتتة )

غيتتر . أوافتتق. أوافتتق بدرجتتة كبيتتر  مستتتويات( وهتتي: 2)ة متتن وت تتون ستتلم اإلجابتت .عبتتار 
 .ال أوافق بدرجة كبير . و ال أوافق. متأ د

هل هي موجبة أم ستالبة وتتم إعطتاء تقتديرات علتى  عبار وقد تم تحديد اتجاه كل 
وتأختتذ ، عبتتار  (71)الموجبتتة وعتتددها  عبتتاراتال بعتتد الرجتتو  ألدا  الدراستتة: :النحتتو التتتالي

 .7، 6، 6، 6، 2وتأخذ التقدير  (71)السالبة وعددها  عبار ال. و 2، 6، 6، 6، 7التقدير 
  :صدق األدا 

 (71تم تحديد صدق األدا  عن طريتق عرضتها علتى هيئتة متن الخبتراء وعتددهم )
والذين حددوا األهميتة النستبية ل تل فقتر  ، محكمين من حملة الدكتوراه في التربية الرياضية

لمتدى انستجام  (% 12)وقد تم اعتمتاد نستبة ، درجات (71 -7)من الفقرات المحدد  من 
  .الفقرات التي تتفق مع آراء المحكمين

  :ثبات األداء
عتتاد  االختبتتار علتتى عينتتة مكونتتة متتن  تتتم قيتتاس ثبتتات األداء بطريقتتة االختبتتار واا

 يتامأ (1 ( طالبا وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية ثم طبتق االختبتار متر  أخترى بعتد (71)
متن  موهتذه العينتة تتم استتبعاده، من التطبيق األول على نفس العينة وتحت نفس الظروف

       وتتتتتتتتم احتستتتتتتتاا معامتتتتتتتل الثبتتتتتتتات عتتتتتتتن طريتتتتتتتق معامتتتتتتتل االرتبتتتتتتتاض ، عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتة
(correlation person) ( وهتتي قيمتتة 1816) حيتتث بلتت ، بتتين االختبتتار األول والثتتاني

إلتتى انتت  إذا كتتان معامتتل  (miller, 1998)لتتر هتتذا وقتتد أشتتارت مي، م ئمتتة لثبتتات األدا 
 .ن  يعتبر معامل ثبات عالإف (% 61) االرتباض أ ثر من

 متغيرات الدراسة: 
  أنثى(، ذكر) نو : التصنيفيغير التالم

 التحصيل، المتغير التابع: االتجاهات
  :المعالجة اإلحصائية

 (ت)اختبتار و  لمئويتةالنسا او  االنحرافات المعياريةو  المتوسطات الحسابيةشملت 
 .(personبيرسون  معامل االرتباض )و 
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 :تهاومناقش عرض النتائج
ما مستوى اتجاهات طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة نحو تعلم  التساؤل األول:

 لإلجابة عن هذا التساؤل انظر الجدول التالي: الجمباز؟
ي واالنحراف المعياري والنسا لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحساب

 المئوية كما يوضحها الجدول التالي:
 عباراتمن  عبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ل ل  (7)جدول 

 (66ن=)نحو تعلم الجمباز  يجابيةاالتجاهات اإل

المتوسط  العبار  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 67811 1826 6822 تظام بتعلم الطلبة للجمباز ل  دور في تحسين الصحةاالن 7
 12861 7816 6861 همة ل ل طالامتعلم الجمباز من الضروريات ال 6
 66811 1866 6816 غرس في الطالا من الثقة بالنفسيإتقان الجمباز  2
 66861 1866 6866 تعلم الجمباز ت سا الطالا مستوى عال من اللياقة البدنية 1
 11861 1862 6866 تعلم الجمباز تساهم في التخلص من التوتر النفسي 1
 16861 1811 6866 تعلم الجمباز مع الزم ء تزيد من التفاعل بين الط ا 6
مشاهد  الط ا في صالة الجمباز يعمل على تشجيع اآلخرين  71

 61811 1816 6826 على تعلم الجمباز
 17861 1861 6811 ركيز الذهني نمي التيتعلم الجمباز  77
عتبر الجمباز من الرياضيات األساسية التي تسهم بنتاء الفترد ي 76

 16811 1816 686 بناء مت ام 

يمكن اعتبار الجمباز مقياسا لقدر  األفراد على األداء الرياضي  72
 16811 1862 6866 السليم

 61811 1866 6826 اسقالطالا قوام رشيق ومتن يكساتعلم الجمباز  76
 16811 7876 681 يفضل وضع محاضرات الجمباز في البرنامج الدراسي صباحا 71
 12861 7876 6811 يجا زياد  الساعات المعتمد  لجمباز في الخطة الدراسية 71
 11811 1866 6866 في حيا  الطلبة إيجابيةتضيف الجمباز ومهاراتها قيم  67
ي منتتتاهج وزار  التربتتتة ضتتترور  وضتتتع دروس الجمبتتتاز فتتتأرى  66

 16861 7871 6871 والتعليم

وجود صالة في كل منطقة أصبل متن عوامتل التخطتيط الستليم  62
 11811 1861 6862 للمدينة

االشتتترا  فتتي درس الجمبتتاز يعمتتل علتتى تخفيتتف حتتد  التتتوترات  66
 61861 1816 6827 االنفعالية الضار 

 16861 1826 6866 يجابيةاإل عباراتال 
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( قتتيم الوستتط الحستتابي واالنحتتراف المعيتتاري واألهميتتة النستتبية 7) الجتتدولن يبتتي
نحتتو تعلتتم مستتاق الجمبتتاز ومتتن ختت ل  يجابيتتةوترتيتتا كتتل فقتتر  متتن فقتترات االتجاهتتات اإل

الفقر  الخامسة والتي تنص على " إتقتان الجمبتاز أن  م حظة القيم الوارد  في الجدول نجد
" قتد احتلتت المرتبتة األولتى متن بتين الفقترات بوستط  يغرس فتي الطالتا ثقتة عاليتة بتالنفس

وبأهميتتتتتة نستتتتتبية وصتتتتتلت   (1866)وبتتتتتانحراف معيتتتتتاري بلتتتتت   (6816)حستتتتتابي بلتتتتت  
(66811%).  

مهتتارات الجمبتتاز تتميتتز بدرجتتة كبيتتر  متتن أن  ويعتتزو الباحتتث هتتذه النتيجتتة إلتتى
داء الفنتي متن الصتعوبة وتحتتال إلتى جهتد بتدني وعقلتي كبيتر إلتقانهتا وكتذل  متا يرافتق األ

تقانهتتا فانتت  يتولتتد شتتعور  توافتتق عصتتبي عضتتلي دقيتتق وبالتتتالي عنتتد تعلتتم هتتذه المهتتارات واا
والنجاا مما يخلق ويغرس عنتد الطلبتة الثقتة العاليتة  نجازايجابي يتمثل بتحقيق الذات واإل 

بتتالنفس والتتتي توجتتد متتن ختت ل ممارستتة مهتتارات الجمبتتاز الصتتعبة والمركبتتة والتتتي تتميتتز 
   .قبالتواف

 (maglischo, 2003) (6116، عرابتي وجترار)هذا يتفتق متع متا أشتار إليت  و 
علتى الناحيتة النفستية والتتي منهتا  إيجابيتةالجمبتاز لهتا تتأثيرات أن  على (6116، رزق )و

 خلق التوازن االنفعالي وتنمية الثقة بالنفس وتعتبر جانا ترويحي للفرد.
ت المرتبتتة فتتي المجتتال قتتد احتلتتالفقتتر  الثامنتتة عشتتر  أن  ويوضتتل الجتتدول أيضتتا

" متن عتمتد  للجمبتاز فتي الخطتة الدراستيةيجا زيتاد  الستاعات الماألخير  وهي تنص على "
وبأهميتة نستبية  (7876)وبتانحراف معيتاري بلت   (6811) بين الفقترات بوستط حستابي بلت 

  .(%12861)وصلت 
زايتدا وكبيترا فتي اهتماما مت عينة الدراسة لم تولأن  ويرى الباحث في هذه النتيجة

زيتتاد  عتتدد الستتاعات المعتمتتد  لمستتاق الجمبتتاز وذلتت  المتتتداد الفتتتر  الزمنيتتة المقتترر  لتتتعلم 
ولعلهتتا كافيتتة بالنستتبة ، بمتتا يقتتارا فصتتل دراستتي كامتتل (7)المهتتارات األساستتية للجمبتتاز 

 (6)للطلبة لتعلم المهتارات المطلوبتة متن جهتة وكتذل  قناعتة الطلبتة لوجتود مستاق جمبتاز 
كمتا ، وأيضا تعلم مهارات جديتد  (7)والذي يساهم في إتقان المهارات المكتسبة من جمباز 

   بتانحراف معيتاري بلت   (6866) (6، 66)ال لتي  يجابيتةبل  الوستط الحستابي ل تجاهتات اإل
 (.%16861وبنسبة مئوية وصلت ) (1826)
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 (6)جدول 
لمئوية ل ل فقر  من فقرات االتجاهات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة ا 

 (66السلبية نحو تعلم مساق الجمباز )ن=

المتوسط  الفقر  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 16861 7876 6866 النشاض والحيوية ال يزيد تعلم الجمباز  6
 11861 1811 6861 اشعر بالملل أثناء دروس الجمباز 6
 مارسة الجمباز ال ت في لتبرير الفائد  من م 6

 26861 7811 6861 الوقت المستغل في تعلمها

يشعر الطالا بالخجل من ارتداء الم بس الخاصة  76
 16861 7811 6871 بالجمباز أثناء التعلم إثناء تعلم الجمباز

 16811 7867 6816 عرضة لإلصابة يجعلنيتعلم الجمباز  76
 ص لمحاضرات الجمباز يمكن استغ ل الوقت المخص 76

 66861 7826 6866 في نشاض أ ثر فائد 

 المهارات المكتسبة من دروس الجمباز ال تضيف  61
 16811 7877 686 شيئا ذا قيمة للطالا

 ساا ت ايسهم الجمباز إسهاما ضعيفا في  66
 11861 7866 6811 الرشاقة والمرونة

 وجود ماد  الجمباز  66
 11861 7876 6867 ليس أمرًا ضرورياً  ضية الحديثةفي برامج التربية الريا

 11861 7866 6827 توجد صعوبة في تعلم مهارات الجمباز بالنسبة لي 61
 16811 1861 6816 السلبية العبارات 

( قتتيم الوستتط الحستتتابي االنحتتراف المعيتتاري واألهميتتة النستتتبية 6يبتتين الجتتدول )
بية نحتتو تعلتتم مستتاق الجمبتتاز ومتتن ختت ل االتجاهتتات الستتل عبتتاراتمتتن  عبتتار وترتيتتا كتتل 

ال ث ثتتة وعشتترون والتتتي تتتنص علتتى " عبتتار الأن  م حظتتة القتتيم التتوارد  فتتي الجتتدول نجتتد
" قد احتلتت المرتبتة األولتى متن بتين جمباز في برامج التربية الرياضيةضرور  لوجود ماد  ال

هميتتتة نستتتبي  وبأ (7876)وبتتتانحراف معيتتتاري بلتتت   (6867)بوستتتط حستتتابي بلتتت   عبتتتاراتال
   (.%11861)وصلت 

ويعزو الباحث هذه النتيجة األ ثر سلبية إلى تخوف أفراد العينة من تسجيل متاد  
الجمباز لعدم وجود الخبر  العمليتة الستابقة لتديهم وذلت  لقلتة وجتود الصتاالت التعليميتة فتي 

وان رياضتتتة الجمبتتتاز يرافقهتتتا عوامتتتل نفستتتية ، الجنتتتوا بشتتتكل عتتتام وال تتتر  بشتتتكل ختتتاص
ولذل  يفضل أصحاا هذا الرأي عتدم وجتود ، كالخوف والقلق وهذا بالتالي يؤثر على الطلبة
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مساق الجمباز في الخطة الدراسة حتى ال يؤثر علتى تحصتيلهم المتتدني فتي الجمبتاز علتى 
معدلهم الترا مي في كل المواد وحتى ال يشعروا في خوف وقلق وتوتر نفستي جتراء تستجيل 

 ماد  الجمباز.
 (6116، القتط)( 7666مستمار ، فق على ما أشار إليت  كتل متن )عرابتيوهذا يت

رياضة الجمباز من الرياضات الصعبة والمركبة والتي يرافتق تعلمهتا عوامتل نفستية أن  على
ستتلبية مثتتل الختتوف والقلتتق والتتتوتر النفستتي للوضتتعية التتتي يتختتذها الجستتم عنتتد الجمبتتاز 

 وارتباض تعلمها بصغر السن بشكل كبير. 
السادستة فتي المجتال قتد احتلتت المرتبتة األخيتر   عبتار الأن  ل الجدول أيضاويوض

وهي تنص على الفائد  من ممارستات الجمبتاز ال تفتي بالوقتت المستتغل فتي تعلمهتا بوستط 
 (.%26861)( وبأهمية نسبية وصلت 7811) ( وبانحراف معياري 6861) حسابي بل 

ت البدنيتتة والمهاريتتة الضتتعيفة هتتذه النتيجتتة تتتدل علتتى القتتدراأن  ويعتقتتد الباحتتث
ألفتتراد هتتذا التوجتت  والتتتي ال تتناستتا متتع ا تستتاا وتعلتتم مهتتارات وحركتتات الجمبتتاز الصتتعبة 
والمركبة ويفضلون عدم قضاء وقت طويل في تعلم الجمباز وذل  لعدم ثقتتهم بتإحراز نتتائج 

 في هذا المساق. إيجابية
وجتت  إلتتى تعلتتم أنشتتطة أصتتحاا هتتذا التترأي يفضتتلون التأن  ويتترى الباحتتث أيضتتا

رياضتتية أختترى ال يرافقهتتا عوامتتل نفستتية ستتلبية كالتتذي يرافتتق تعلتتم الجمبتتاز وممارستتة متتواد 
عمليتتة يمتل تتون الخبتتر  المهاريتتة فيهتتا وبالتتتالي الشتتعور باألمتتان والستت مة عنتتد ممارستتتها 
ويمكتتن إتقانهتتا بأقتتل وقتتت وجهتتد متتن الجمبتتاز ولهتتا أ ثتتر شتتعبية وفائتتد  بتتين األلعتتاا فتتي 

 المجتمع وخصوصا في الحيا  العملية.
( وبتانحراف معيتاري 6816وسط الحسابي ل تجاهات الستلبية ال لتي )متكما بل  ال

أن  (6)( و7)( وتوضتتل نتتتائج الجتتدولين%16811( وبنستتبة مئويتتة وصتتلت )1861بلتت  )
( وبنسبة مئويتة تراوحتت 6816-6811)ما بين المتوسطات  تراوا يجابيةاإل عباراتمعدل ال

ومعتتتدل الفقتتترات الستتتلبية تراوحتتتت متتتا بتتتين المتوستتتطات ، (%66811 -12861بتتتين ) متتتا
 ( وهتذا يتدل علتى%11861 -%26861) ( وبنسبة مئوية تراوحت ما بين6861-6867)

  .نحو تعلم الجمباز يجابيةاتجاهات أفراد العينة ككل تميزت باالتجاهات اإلأن 
فتتي يحتتتوي علتتى أف تتار هتتذه النتيجتتة تعكتتس وجتتود مؤشتتر معر أن  ويتترى الباحتتث

نحو أهمية وفوائد الجمباز ستواء كانتت متن الناحيتة الصتحية أو البدنيتة  إيجابيةومعلومات 
رياضتتتتة الجمبتتتتاز فتتتتي ال تتتتر  أن  ويعتقتتتتد الباحتتتتث أيضتتتتا، أو االجتماعيتتتتة أو الترويحيتتتتة

والمحافظتات الجنوبيتتة القريبتتة منهتتا تعتبتتر متن الرياضتتيات الجديتتد  والنتتادر ممارستتتها لتتذل  
تولد عند األفراد حتا التجربتة والرغبتة فتي است شتاف هتذه الرياضتة الجديتد  وهتذه النتيجتة ي

 (6112، رزق ومحمتتتود)( 6116، العطيتتتات والستتتعود)تتفتتتق متتتع نتتتتائج دراستتتة كتتتل متتتن 
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(Dansby, 2000) (Reeves & Faulkner, 2000, والتتي إشتار  إلتى االتجاهتات )
 ألنشطة الرياضية بشكل عام.لدى أفراد عينتها نحو ممارسة ا يجابيةاإل

علتوم الرياضتة فتي ما مدى تأثير متغيتر النتو  فتي اتجاهتات طلبتة كليتة  التساؤل الثاني:
 ؟نحو تعلم الجمبازجامعة مؤتة 

اختبار )ت( لداللة فروق المتوسطات اتجاهات  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام
 لتحصتتيل األ تتاديمي تبعتتا لمتغيتترالطلبتتة نحتتو تعلتتم مستتاق الجمبتتاز باإلضتتافة إلتتى متغيتتر ا

 النو ، والجدول التالي يوضل ذل  
نتائج اختبار )ت( لداللة فروق المتوسطات اتجاهات الطلبة نحو تعلم مساق  (6جدول )

 (66ن=) لنو حصيل األ اديمي تبعا لمتغير االجمباز باإلضافة إلى متغير الت
مجاالت 
الوسط  العدد نو ال الدراسة

 الحسابي
ف االنحرا

مستوى  قيمة ت المعياري 
 الداللة الداللة

اتجاهات 
 الطلبة

 1861 6821 67 إناث غير دال 18116 78166 1866 6862 61 ذكر
التحصيل 
 األ اديمي

 76866 67812 67 إناث الذكور 18166 68761 6821 61821 61 ذكر
ق المتوستتطات ( إلتى نتتائج اختبتار )ت( لداللتة فترو6تشتير بيانتات الجتدول رقتم )

التجاهات الطلبة نحو تعلم ماد  الجمباز تبعا لمتغير الجنس وقد بلغت قتيم مستتوى الداللتة 
( مما يعني عدم جوهرية الفروق في هذه 1812( وهي أعلى من )18116ل ستبيان ككل )

 االتجاهات بين الذكور واإلناث.
طلبتتة تبعتتا ويعتتزو الباحتتث عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية التجاهتتات ال

للجنس وذل  ألن أغلا أفراد العينة سواء الذكور أو اإلنتاث هتم متن ستكان محافظتة ال تر  
ومحافظات الجنوا القريبة منها والتتي ال يتتوافر بهتا صتاالت تعليميتة وبالتتالي تتؤثر ستلبيا 
نمتتتا تقتصتتتر هتتتذه الخبتتتر  علتتتى الناحيتتتة النظريتتتة  علتتتى ا تستتتاا الخبتتتر  العمليتتتة للجمبتتتاز واا

وكتذل  عتدم وجتود وقتت مخصتص للنشتاض الحتر فتي ، تجاه تعلم الجمباز يجابيةة اإلالمعرفي
 كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة لتعلم الجمباز.

لتحصتيل الدراستي فتي مستتوى اوتوضل بيانات الجتدول أيضتا الفتروق فتي متغيتر 
 ( وهتتي قيمتتة دالتتة لصتتالل التتذكور18166هتتذا المستتاق فقتتد بلغتتت قيمتتة مستتتوى الداللتتة )

( كتتتان اقتتتل متتتن متوستتتط تحصتتتيل التتتذكور 67812متوستتتط تحصتتتيل اإلنتتتاث )أن  بمعنتتتى
(61821 .) 



 ومستوى تحصيلهم الدراسي مستوى اتجاهات طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة نحو تعلم الجمباز

 -666- 

ن ستتتبا وجتتتود فتتتروق ذات داللتتتة إحصتتتائية بالنستتتبة للتحصتتتيل أ ويتتترى الباحتتتث
ذلت  بستبا العتادات والتقاليتد ، ولصتالل التذكور نتو لمساق الجمبتاز تبعتا لمتغيتر ال الدراسي

والتتي تتؤثر ستلبا علتى مفهتوم ممارستة النشتاض  التي يتصف بها مجتمع محافظات الجنتوا
الرياضي بشكل عام وعلى ممارسة الجمباز بشكل خاص بالنسبة لإلناث مما يضتعف إقبتال 
اإلناث على ممارستة الجمبتاز وبالتتالي قلتة ا تستاا الخبترات العمليتة فتي هتذا المجتال ممتا 

أيضتتا ضتتعف ويفستتر الباحتتث ، يتتنعكس ستتلبا علتتى تحصتتيلهم الدراستتي فتتي هتتذا المستتاق
عمليتة )التحصيل الدراسي في هذا المساق لإلناث إلتى طبيعتة العامتل الفستيولوجي الفطتري 

الطمث( والتي تؤثر سلبا على انتظام الطالبات في ممارسة الجمباز وهذا يتفق مع ما أشار 
وبالنستتبة للتتذكور فالمجتتال متاحتتا لهتتم لممارستتة األنشتتطة الرياضتتية ، (7661، حلمتتي)إليتتة

والجمباز بشكل خاص وبالتالي لتديهم فرصتة فتي ا تستاا بعتض الخبتر  العمليتة بشكل عام 
لمهارات الجمباز األساسية البسيطة والتي قتد تستاهم فتي دعتم تحصتيلهم الدراستي فتي هتذا 

 المساق. 
بتين اتجاهتات طلبتة كليتة علتوم الرياضتة  ما مدى وجود ع قة متوقعتة  :التساؤل الثالث

  ؟تحصيلهم الدراسيمستوى جمباز و في جامعة مؤتة نحو تعلم ال
المتوستطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتتة  لإلجابتة عتن هتذا الستؤال تتتم استتخدام

واإلنتاث، والجتدولين  وقيمة معامتل الثبتات بتين االتجاهتات والتحصتيل الدراستي لتدى التذكور
 التاليين يوضحان ذل .

وقيمة معامل الثبات بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6جدول )
 االتجاهات والتحصيل الدراسي لدى الذكور

 مستوى الداللة ل االرتباضممعا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاالت
 18776 18612 1866 6862 اتجاهات الط ا
  7811 6821 61821 التحصيل الدراسي

المعياريتة وقيمتة معامتل  ( قيم المتوسطات الحستابية واالنحرافتات6يبين الجدول )
الثبات بين االتجاهات والتحصيل األ اديمي لدى الذكور وتدل قيم مستوى الداللتة إلتى عتدم 

( بتتين 1812معنويتتة وجوهريتتة قتتيم معامتتل االرتبتتاض حيتتث كانتتت جميتتع القتتيم أعلتتى متتن )
 .االتجاهات نحو ماد  الجمباز وارتباطها بالتحصيل الدراسي في هذا المساق

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل الثبات بين  (2جدول )
 االتجاهات والتحصيل الدراسي لدى اإلناث

 مستوى الداللة معال االرتباض االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاالت
 1866 18611 1861 6821 اتجاهات الطالبات
  7811 76866 67812 التحصيل الدراسي
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( قيم المتوسطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة وقيمتة معامتل 2) دوليبين الج
الثبات بين االتجاهات والتحصيل الدراستي لتدى اإلنتاث وتتدل قتيم مستتوى الداللتة إلتى عتدم 

( بتتين 1812)معنويتتة وجوهريتتة قتتيم معامتتل االرتبتتاض حيتتث كانتتت جميتتع القتتيم أعلتتى متتن 
 التحصيل الدراسي في هذا المساق.االتجاهات نحو ماد  الجمباز وارتباطها ب

لتتة فتتي عتتدم ( والمتمث2)( و6تتتائج الموضتتحة علتتى الجتتدولين )ويعتتزو الباحتتث الن
بين اتجاهات الطلبتة والتحصتيل الدراستي لمستاق الجمبتاز متوقعة  ةوجود أي ع قة ارتباطي

نحتو  ةيجابيتسواء لدى الذكور أو اإلناث وبالرغم من توجهات الطلبة المعرفيتة والنظريتة اإل
تعلم الجمباز إال انهاال ت في للحصول على تحصيل دراسي عال فتي مستاق الجمبتاز والتذي 
يعتبر ماد  عمليتة تحتتوي علتى مهتارات صتعبة ومركبتة تحتتال إلتى خبتر  عمليتة ستابقة لتم 
يستتتطع الطلبتتة امت  هتتا لقلتتة الصتتاالت الرياضتتية الخاصتتة بالجمبتتاز فتتي معظتتم محافظتتات 

منتتاهج التعليميتتة المدرستتية للتربيتتة الرياضتتية فتتي األردن متتن تعلتتيم وكتتذل  خلتتو ال، الجنتتوا
المهارات األساسية للجمباز أدى إلى وجود نسبة عالية من األمية في الجمباز وعتدم وجتود 
قاعتتد  أساستتية متتن مهتتارات الجمبتتاز لنفتتراد التتذين قتتد يجبتترون علتتى تعلتتم الجمبتتاز فتتي 

وهتذه النتيجتة تتفتق ، كافي  لطلبة هذا المستاقوكذل  عدم وجود وسائل تعليمية ، المستقبل
 إيجابيتة( والتتي أشتارت إلتى وجتود اتجاهتات 6116، العطيتات والستعود)مع دراسة كل من 

للطلبة نحتو ممارستة النشتاض البتدني ول تن ال يوجتد ع قتة ارتباطيت  متع مستتوى الممارستة 
 الفعلية للجهد البدني.

 االستنتاجات:
 :أمكن استنتال اآلتيوبعد تحليل نتائج الدراسة 

 .نحو تعلم الجمباز إيجابيةاتجاهات طلبة كلية علوم الرياضة  -7
مستتتوى أمتا فتتي ، تقتارا وجهتتات النظتتر فتي اتجاهتتات الطلبتتة نحتو تعلتتم الجمبتتاز -6

 لصالل الذكور.فالتحصيل الدراسي 
اتجتاه المكتون المعرفتي والتحصتيل الدراستي لمستاق الجمبتاز لتدى التذكور أفضتل  -6

 ث.من  لدى اإلنا
بتتتين اتجاهتتتات الطلبتتتة ستتتواء التتتذكور أو اإلنتتتاث  ةدالتتتمحتملتتتة ع قتتتة ال توجتتتد  -6

 ومستوى تحصيلهم الدراسي في مساق الجمباز.
 التوصيات:

 :في ضوء النتائج واالستنتاجات السابقة يوصي الباحث بما يلي
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ضرور  وضع الخطتط والبترامج العمليتة الفاعلتة علتى اتجاهتات الطلبتة نحتو تعلتم  -7
 لت في االتجاهات السلبية. يجابيةجي  االتجاهات اإللجمباز لتش

ضترور  العمتتل علتى إقامتتة التدورات التعليميتتة للجمبتاز فتتي محافظتة ال تتر  ل افتتة  -6
 األعمار وللجنسين.

ضتترور  تحديتتد ستتاعات إضتتافية فتتي أوقتتات فتتراي الطلبتتة للتتتدريا علتتى مهتتارات  -6
لي تحستتتين هتتتن المهتتتاري وبالتتتتائبتتتاز خصتتتوص طالبتتتات وذلتتت  لتطتتتوير أداالجم

 تحصيل  الدراسي في مساق الجمباز
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 المراجع:
(. فاعلية استخدام بعض الوسائل التعليمية علتى تحستن 6111علي )، أبو زمع -7

العتدد ، مجلتة نظريتات وتطبيقتات، المهاري في سباحة الزحف علتى التبطن األداء
 مصر.، جامعة اإلسكندرية، كلية التربية الرياضية للبنين، (62)

 القاهر .، دار الفكر العربي، (7662)، علم النفس الرياضي، أسامة راتا -6
تتتأثير تتتدريس مستتاق مبتتاد  التربيتتة الرياضتتية علتتى (. 6117)، الطويتتل حستتن -6

مجلتتة مؤتتتة ، جامعتتة مؤتتتة نحتتو التربيتتة الرياضتتيةتغييتتر االتجاهتتات لتتدى طلبتتة 
 ردن.األ ، العدد الرابع، المجلد السادس عشر، للبحوث والدراسات

تقيتتيم اتجتتاه طلبتتة الجامعتتات األردنيتتة  (.6116) حستتن الستتعود، العطيتتات خالتتد -6
مجلتة ، اللياقتة البدنيتة المرتبطتة بالصتحةنحو ممارستة النشتاض البتدني ألغتراض 

)اإلستتكندرية( ، 21العتدد  -كليتة التربيتتة الرياضتية للبنتتين  –نظريتات وتطبيقتتات 
 مصر.

 القاهر . دار الفكر العربي.، 6ض، ة( تعلم السباح7666أسامة كامل )، راتا -2
 عمان.، الموسوعة العلمية لرياضة السباحة (.6116)، سمير رزق  -6
برنتامج مقتترا لتعلتيم المهتارات األساستية  (7666)، سمير  عرابي بسام مسمار -1

المتتتؤتمر الرياضتتتي العلمتتتي ، ستتتنة( 76-1متتتن ستتتن )فتتتي الستتتباحة للمبتتتتدئات 
 الجامعة األردنية. ،الجزء الثاني، مجلة دراسات، الثاني

برنتتامج تعليمتتي مقتتترا فتتي الستتباحة أثتتر (. 6116)، تتتامر جتترار، ستتمير  عرابتتي -1
على مفهوم الذات ومستوى األداء لدى المشاركين في دورات السباحة التعليميتة 

المتتتؤتمر العلمتتتي ، يتتتة الرياضتتتية فتتتي الجامعتتتة األردنيتتتةالتتتتي تقيمهتتتا كليتتتة الترب
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 ملحق
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ل ل فقر  من فقرات االتجاهات نحو 

 (66ن = ) تعلم الجمباز

المتوسط  الفقر  الرقم
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

االنتظام بتعلم الطلبة للجمباز ل  دور في تحسين  7
 67811 1826 6822 الصحة

 16861 7876 6866 النشاض والحيوية. ال يزيدتعلم الجمباز  6
 12861 7816 6861 همة ل ل طالا.متعلم الجمباز من الضروريات ال 6
 11861 1811 6861 جمباز.أشعر بالملل إثناء دروس ال 6
غرس في الطالا درجة عالية من الثقة يإتقان الجمباز  2

 66811 1866 6816 بالنفس.

الفائد  من ممارسة الجمباز ال ت في لتبرير الوقت  6
 26861 7811 6861 المستغل في تعلمها.

 66861 1866 6866 مستوى عالي من اللياقة البدنية. يكساتعلم الجمباز  1
 11861 1862 6866 ساهم في التخلص من التوتر النفسي.يعلم الجمباز ت 1
 16861 1811 6866 زيد من التفاعل بين الط ا.يتعلم الجمباز مع الزم ء  6
عمل على تشجيع تمشاهد  الط ا في صالة الجمباز  71

 61811 1816 6826 اآلخرين على تعلم الجمباز

هني بعد قضاء بعض نمي التركيز الذيتعلم الجمباز  77
 17861 1861 6811 الوقت في صالة الجمباز.

 16861 7811 6871 جمباز.لثناء األطالا بالخجل من ارتداء المايوه يشعر ا 76
التي تسهم بناء الجمباز من الرياضات األساسية  يعد 76

 16811 1816 686 مت ام . الفرد بناء
 16811 7867 6816 تعلم الجمباز تجعل الطالا عرضة للغرق. 76
يمكن اعتبار الجمباز مقياسا لقدر  األفراد على األداء  72

 16811 1862 6866 الرياضي السليم.

تعلم الجمباز يعمل على إ ساا الطالا قوام رشيق  76
 61811 1866 6826 ومتناسق.

يفضل وضع محاضرات الجمباز في البرنامج الدراسي  71
 16811 7876 681 صباحا.

 12861 7876 6811زياد  الساعات المعتمد  للجمباز في الخطة  يجا 71
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 الدراسية.
 يمكن استغ ل الوقت المخصص لمحاضرات  76

 66861 7826 6866 الجمباز في نشاض أ ثر فائد .

المهارات المكتسبة من دروس الجمباز ال تضيف شيئا  61
 16811 7877 686 ذا قيمة للطالا.

 11811 1866 6866 في حيا  الطلبة. إيجابيةتها قيم تضيف الجمباز ومهارا 67
يسهم الجمباز إسهاما ضعيفا في إ ساا الطالا  66

 11861 7866 6811 الرشاقة والمرونة.

ال ضرور  لوجود ماد  السباحة في برامج التربية  66
 11861 7876 6867 الرياضية الحديثة.

ربية ضرور  وضع دروس الجمباز في مناهج وزار  الت 66
 16861 7871 6871 والتعليم.

وجود صالة للجمباز في كل منطقة أصبل من عوامل  62
 11811 1861 6862 التخطيط السليم للمدينة.

االشترا  في درس الجمباز يعمل على تخفيف حد   66
 61861 1816 6827 التوترات االنفعالية الضار 

 11861 7866 6827 ي.توجد صعوبة في تعلم مهارات الجمباز بالنسبة ل 61
 16861 1826 6866 يجابيةاإل عباراتال 61
 16811 1861 6816 السلبية عباراتال 66
 11861 1861 6826 عباراتال لي لجميع ال 61
 
 
 


