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بانمذراث  بىاء ممياس نإلجتاي حنُ انسباحت َ ػاللتً
بمسم  نالنتحاقانطالب املتمذمني  ِانبذويت َ املٍاريت نذ

 األزٌر جامؼت –كهيت انرتبيت  –انرتبيت انرياضيت 
 

 د/ وائل عبد المعطي خلف اهلل)*(
 

 ممذمت انبحث
حجر الزاوية يف النظاـ  ظتعلم ىويلعب اظتعلم دورا ىاما يف حتقيق األىداؼ الرتبوية اظتنشودة ، فا

ؿ عن أذتن ثروة شنتلكها اجملنكمع جناح ىذا النظاـ حيث أنو ىو اظتسئو ، كما يعد ػتورا رئيسيا يف التعليمي
أال و ىي الثروة البشرية ، مبا لديو من إمكانيات معرفية ، و قدرات مهارية ، و ميوؿ و اجتاىات إرنابية 

بعض اظتفكرين يعترب قضية إعداد اظتعلم من أىم القضايا و أكثرىا حنو العمل إيل اضتد الذي جعل 
علي اختالؼ مستوياهتا ىي األماكن اليت تكسب وتعترب اظتؤسسات التعليمية حساسية للمجتمعات ،

الطالب الكثري من اظتعلومات و اظتعارؼ و اظتهارات ، و كذلك تزودىم بقواعد النظاـ ، اإلستقالؿ ، و 
 ي  عتم التعامل مع قيم اجملتمع الذي يعيشوف فيو التقوًن ، كما هت
قسم الرتبية الرياضية بكلية الرتبية جامعة األزىر أحد ىذه اظتؤسسات التعليمية اظتنوط هبا  ويعد

ية ، و تكوين جيل من اظتربيني الرياضيني الذي يعمل يف اظتدارس و األند ياضير درب الإعداد اظتعلم و اظت
و البدنية اليت تساير التقدـ الغري مسبوؽ يف اجملاؿ الرياضي ، و مبا أف اإلجتاىات ذوي الكفاءة العلمية 

، ألهنا  تعد أحد الدوافع االجتماعية اظتكتسبة اظتهيأة للسلوؾ ، لذا تلعب دورا مهما يف حتقيق األىداؼ
: =7رة منتظمة )دتثل القوة اليت حترؾ الفرد و تثريه ظتمارسة ىذا النشاط و اإلستمرار يف ممارستو بصو 

87; ) 
وألف االجتاىات متعلمو و مكتسبة و موجهة للسلوؾ ، فمن الطبيعي أف يعمل قسم الرتبية 
الرياضية علي قياس اجتاىات الطالب حنو الرتبية الرياضية بصفة عامة و السباحة بصفة خاصة ، و تنمية 

 ذا اجملاؿ ت اظتناسبة و اظتتعددة يف ىربااالجتاىات اإلرنابية و ذلك من خالؿ إمدادىم باظتعلومات و اطت

                                                           
 جامعة األزىر –كلية الرتبية   –مدرس بقسم الرتبية الرياضية  )*(
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 مشكهت انبحث َ أٌميتً
جامعة األزىر علي ضرورة اجراء اختبارات  –بكلية الرتبية  –تنص الئحة قسم الرتبية الرياضية 

بدنية و مهارية للطالب اظتتقدمني لاللتحاؽ بالقسم ، و اليت تتضمن ضرورة حصوؿ الطالب علي 
وؿ بالقسم ، و من ضمن اظتهارات االختيارية اليت يتقدـ إليها الطالب % من غتموع الدرجات للقب6>

ىي مهارة السباحة و اليت يقـو الباحث بتدريسها بالقسم و اليت تعد اظتهارة اإلختيارية الثانية اليت يقبل 
عليها الطالب بعد مهارة كرة القدـ ، و ذلك من غتموع الطالب اظتتقدمني لإلختبارات بالكلية ، و 

لي الرغم من ىذا اإلقباؿ اظتتزايد من الطالب إلختيار مهارة السباحة إال أهنم زنصلوف علي درجات ع
منخفضة يف ىذه اظتهارة ، ما دفع الباحث إيل ضرورة الكشف عن حقيقة اجتاىات الطالب اظتتقدمني 

الشروط و  لإللتحاؽ بالقسم حنو السباحة من خالؿ بناء مقياس لإلجتاه حنو السباحة تتوافر فيو
اظتعامالت العلمية للمقياس ، و مع إعداد الباحث ، و من ىنا تأيت مشكلة البحث و اضتاجة إليو يف 

جامعة األزىر  –ضرورة التعرؼ علي حقيقة اجتاىات الطالب اظتتقدمني لاللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية 
 الب اظتتقدمني لاللتحاؽ بالقسم ، حنو السباحة ، و مدي عالقتها بالقدرات البدنية و اظتهارية للط

و تتضح األذنية العلمية للبحث اضتايل يف أنو شنكن أف يلقي الضوء علي كيفية بناء مقياس ذي صدؽ و 
حنو  ، جامعة األزىرلاللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية ثبات عاليني لقياس اجتاىات الطالب اظتتقدمني
نظرا ضتداثة  جامعة األزىر–نوعو يف قسم الرتبية الرياضية السباحة، كما أف ىذا البحث يعترب األوؿ من 

 القسم 
و تكمن األذنية التطبيقية عتذا البحث يف ػتاولة قياس االجتاىات اضتقيقية للطالب حنو السباحة 

البحث يف إمكانية  و معرفة عالقة ىذه اإلجتاىات بالقدرات البدنية و اظتهارية للطالب ، كما يسهم ىذا
جتاه حنو السباحة بداللة بعض اظتتغريات البدنية و الوصفية و ذلك باستخداـ اظتعادالت التنبؤ باال

 اإلحصائية و أيضا التنبؤ بالقدرات اظتهارية يف السباحة بداللة القدرات البدلية 

 -أٌميت انبحث :
 -يٍذف انبحث إيل انتؼرف ػهي :

 –كلية الرتبية   –م الرتبية الرياضية اإلجتاه حنو السباحة لدي الطالب اظتتقدمني لاللتحاؽ بقس -7
 جامعة األزىر 

 لطالب لاظتهارية و  البدنية عالقة اإلجتاه حنو السباحة بالقدرات -8
 عالقة القدرات البدنية بالقدرات اظتهارية لدي الطالب  -9
كلية   –حنو السباحة لدي الطالب اظتتقدمني لاللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية  باإلجتاه التنبؤ -:

 جامعة األزىر بداللة القدرات البدنية و اظتتغريات الوصفية  –ية الرتب
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 التنبؤ بالقدارات اظتهارية يف السباحة لدي الطالب بداللة القدرات البدنية  -;

 فرَض انبحث
يف ضوء مشكلة البحث و أىدافو مت صياغة ستس فروض يف شكل تساؤالت ، و ذلك يف ظل صعوبة 

 أيضا ظتناسبة تلك الفروض و طبيعة البحث توقع النتائج ضتداثة البحث ، و 
 لدي الطالب اظتتقدمني لاللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية؟ ما ىو اإلجتاه حنو السباحة -7
ما ىي عالقة اإلجتاه حنو السباحة بالقدرات البدنية و اظتهارية لدي الطالب اظتتقدمني لإللتحاؽ  -8

 بقسم الرتبية الرياضية؟
ية بالقدرات اظتهارية لدي الطالب اظتتقدمني لاللتحاؽ بقسم الرتبية ما ىي عالقة القدرات البدن -9

 الرياضية؟
ىل شنكن التنبؤ باإلجتاه حنو السباحة لدي الطالب اظتتقدمني لإللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية  -:

 جامعة األزىر بداللة القدرات البدنية و اظتتغريات الوصفية؟ –كلية الرتبية   –
 رات اظتهارية يف السباحة لدي الطالب بداللة القدرة البدنية؟ىل شنكن التنبؤ بالقد -;

 مصطهحاث انبحث
أف اإلجتاه يف اللغة ىو قصد جهة معينة و يقاؿ )اجتو  6??7جاء يف دائرة اظتعارؼ اإلسالمية 

القبلة( أي توجو حنو الكعبة اظتشرفة آلداء فريضة الصالة و اإلجتاه )مصدر للفعل اجتو( ، يقاؿ اجتو 
 ( 76: >ص إليو : أي أقبل عليو بوجهو و قصده )الشخ

ة جتماعية اظتهيئو يعرفو عالوي بأنو "نوع من أنواع الدوافع اظتكتسبة و أنو نوع من أنواع الدوافع اإل
 (?87: =7للسلوؾ" )

حالة استعداد عقلي عصيب ، تنظمها خربات الفرد السابقة ، و  Attitudeو يري الباحث أف اإلجتاه 
 أو اظتواقف اليت ترتبط هبا  ة توجو استجابات الفرد حنو كل اظتوضوعاتىذه اضتال

 انهيالت انبذويت انؼامت: 
قدرة الالعب علي اآلداء بأعلي كفاءة مطلوبة و بأقل جهد ممكن دوف أي أعباء إضافية علي 

 (?<: >7القلب و الرئتني و العضالت )

 انهيالت انبذويت اخلاصت:
عمل اظتعني و هتدؼ إيل تنمية مكونات معينة تتطلبها طبيعة اللعبة كفاءة البدف يف مواجهة ال

 (:89: 88اظتعينة اليت شنارسها الفرد )
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 انسباحت)**(
اضات اظتائية اليت شنارسها الفرد باستخداـ حركات الذراعني والرجلني و يو ىي احدي أنواع الر 

الرتبوية و تنمية القدرات اظتختلفة اصتذع كوسيلة للتحرؾ خالؿ الوسط اظتائي بغرض حتقيق األىداؼ 
 للفرد و اصتماعة 

 اإلطار انىظري:
 اإلجتاٌاث

تعترب اإلجتاىات خربات ذاتية حنو بعض اظتوضوعات و ىذه اطتربات تتضمن حكما تقيميا يعرب 
هتم أو سنتلفوف و ذلك علي اجتاىاعنو باللغة أو السلوؾ ، و قد يتفق األفراد اظتختلفوف أو اظتتفقوف يف 

حسب معتقداهتم و نظمهم اإلجتماعية ، و لذا تعددت و تنوعت تعريفات اإلجتاىات  و عموما 
اإلجتاه تكوين فرضي أي ال شنكن مالحظتو مباشرة ، و إدنا شنكن أف نستدؿ عليو عن طريق السلوؾ 

 الظاىري أو التعبريات اللفظية 

 كيفيت تكُن اإلجتاٌاث
 -تتكُن اإلجتاٌاث وتيجت اآلتي :

 ات اظتتصلة بالسنوات األويل للطفل من خالؿ أسلوب تربيتو و من خالؿ عالقتو بوالديو اطترب  -7
اصتماعات  –اظتدرسة  –الرفاؽ  –اإلتصاؿ باصتماعات الرشتية و غري الرشتية مثل األسرة  -8

 الفكرية 
 الثقافة و اظتعتقدات السائدة يف اجملتمع الذي يعيش فيو الفرد  -9
 و فشل يف موضوع ما اكتساب خربة نتيجة لصدمة أ -:
 (8>7-=;7: 78اإلتصاؿ اظتتكرر و اظتستمر يؤدي إيل تكوين اجتاه معني حنوه ) -;

 مكُواث اإلجتاي
يذكر السيد ػتمود الطواب أف اإلجتاه مفهـو واسع لو ثالث مكونات ، تعكس جوانب اإلنساف الثالثة 

 -فمكونات اإلجتاه ثالثة ىي :)االوؿ ىو اظتعرفة و الثاين ىو الشعور و الثالث ىو الفعل( لذلك 
 كاتو و معلوماتو عن موضوع اإلجتاهكوف اظتعريف : و يشري إيل معتقدات الفرد إدر األوؿ : اظت

مثل حب أو كراىية موضوع  –الثاين : اظتكوف الوجداين )الشعوري( : و يشري إيل اظتشاعر اإلنفعالية 
 اإلجتاه 

                                                           
()**

 تعريف إجرائي  
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 ياـ بأفعاؿ و إستجابات معينة تتفقإيل استعداد الفرد للقالثالث : اظتكوف النزوعي )السلوكي( و يشري 
 (76-?: ?مع إجتاىو  )

 خصائص اإلجتاي
 الذاتية  -7
 الثبات و االستقرار النسيب و لكن شنكن تعديلها  -8
 القوة و اضتدة و اظترونة ، و قد تتميز بالضعف  -9
 الوجدانية  -:
 وجود عالقة بني الفرد و موضوع اإلجتاه  -;
  تتضمن أحكاـ تقيمية ->
 قد يتفق فيها البعض و قد سنتلفوا  -=
 يعرب عنها من خالؿ اللغة و السلوؾ  -<
 تتميز بارتباطها بالسلوؾ اإلجتماعي "العلنية"  -?
 ( 9;: =تتميز تعبريات اإلجتاه بالعقالنية "مدركة بالعقل" ) -76

" و Directionأنو من اطتصائص األساسية لإلجتاه ىي "التوجو  8666و يذكر صالح عالـ 
تعلق مبا إذا كانت مشاعر و إنفعاالت الفرد جتاه موضوع ، أو قضية معينة موجبة ، أو ىو ما ي

سالبة ، و الطالب الذي لديو إجتاه موجب حنو اظتدرسة يكوف موجها توجيها إرنابيا حنو بعض 
 األشياء اظتتعلقة باظتدرسة ، مثل الطالب ، و اظتعلمني ، و اصتماعات اظتدرسية ، اظتنهج ، و اظتواد
الدراسية ، أما إذا كاف اإلجتاه سالب حنو اظتدرسة ، فإنو زناوؿ اإلبتعاد عنها وما يرتبط هبا من 

 (;8; - 89;:  76أنشطة  )

 تصىيف اإلجتاٌاث
إيل أنو شنكن تصنيف  ;??7، و أزتد عزت راجح  :??7يذكر زين العابدين درويش و آخروف 

 -اإلجتاىات من حيث :
 فقة علي موضوع اإلجتاه( و سليب )غري موافق( علي موضوع اإلجتاه الوجهة : إيل إرنايب )موا -7
 من حيث القوة أو الشدة إيل قوي )يثور و ينفعل جتاه اظتواضوع( ، و ضعيف )يستنكر فقط( -8
 : إيل معرب عنو بصراحة )معلن( و ضمين ، سري )غري معلن(من حيث الظهور -9
 - 9?:  <، و فردي )شخصي( )(سالنا من : إيل رتاعي )يظهر يف رتاعةمن حيث الشيوع -:

?:( )7  :787) 
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 َظائف اإلجتاٌاث
 حتدد السلوؾ و تفسره  -7
تنظم اإلجتاىات العمليات الدافعية و اإلنفعالية و اإلدراكية و اظتعرفية حوؿ بعض النواحي  -8

 اظتوجودة يف اجملاؿ الذي يعيش فيو الفرد 
تفاعلو مع اآلخرين يف اصتماعات  تنعكس اإلجتاىات يف سلوؾ الفرد و يف أقوالو و أفعالو و -9

 اظتختلفة يف الثقافة اليت يعيش فيها 
تسري اإلجتاىات للفرد القدرة علي إصدار السلوؾ و إختاذ القرارات يف اظتواقف اظتتعددة دوف  -:

 تردد أو تفكري يف كل موقف و يف كل مرة تفكريا مستقال 
 عاظتو اإلجتماعي  تبلور اإلجتاىات و توضح صورة العالقة بني الفرد و بني -;
 يوجو اإلجتاه استجابات الفرد لألشخاص و األشياء و اظتوضوعات بطريقة تكاد تكوف ثابتة  ->
:  ;تعرب اإلجتاىات اظتعلنة عن مسايرة الفرد ظتا يسود غتتمعو من معايري و قيم و معتقدات ) -=

7:;) 

 طرق تؼذيم اإلجتاٌاث
 تعديل اجملاؿ اإلدراكي للفرد  -7
 رجعي للفرد تغيري اإلطار اظت -8
 التغيري القسري يف السلوؾ  -9
 األنظمة التعليمية  -:
 (9;8 - 7;8:  ;8وسائل اإلعالـ ) -;

 انذراساث انسابمت
 أَال : انذراساث انؼربيت

دراسة بعنواف )اجتاىات طالب جامعة حلواف حنو وقت  (9( )???7)قاـ تيمور راغب 
البات جامعة حلواف حنو الرتويح ، و قد الفراغ( و هتدؼ الدراسة إيل التعرؼ علي إجتاىات طالب و ط

راغب ، و اشتملت  استخدـ الباحث اظتنهج الوصفي و استخدـ مقياس اإلجتاه حنو وقت الفراغ ظتنري
فروؽ ( طالب و طالبة مت اختيارىم بالطريقة العشوائية ، و اسفرت النتائج عن وجود 76=العينة علي )

فرغ لصاحل الكليات العملية ، كما توجد فروؽ دالة ت الطالب حنو وقت الدالة إحصائيا يف إجتا
 إحصائيا بني الطالب و الطالبات يف البعد اظتعريف و اإلنفعايل لصاحل الطالب 
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بدراسة عنواهنا "دراسة اإلجتاىات حنو النشاط البدين  (78)(8667عادؿ سامل ) اـكما ق
جتاىات حنو النشاط البدين لدي اظتعلمني ظتعلمي الرتبية الرياضية" و هتدؼ الدراسة إيل التعرؼ علي اإل

 اظتؤىلني و اظتعلمني غري اظتؤىلني و الطالب اظتعلم و قد استخدـ الباحث اظتنهج الوصفي مستعينا
( ، ATPAبالدراسات اظتسحية ، و قد اختار الباحث مقياس كينوف لإلجتاىات حنو النشاط البدين )

و غري اظتؤىلني و كذا طلبة فرؽ الرتبية الرياضية اظتؤىلني ( فرد من معلمي 8?7و بلغ ارتايل الفنيني )
كاف من أىم النتائج دعم وجود فروؽ دالة  اختيارىم بالطريقة العشوائية و معلم بالقوات اظتسلحة مت

إحصائيا بني اظتعلمني اظتؤىلني )خررني كليات الرتبية الرياضية( و اظتعلمني غري اظتؤىلني )مساعدي 
اه النشاط الرياضي كخربة اجتماعية و النشاط البدين كخربة صحة و لياقة و النشاط اظتعلمني( يف اجت

 البدين كخربة توتر و النشاط البدين كخربة رتالية 
دراسة بعنواف )اجتاىات موظفي البنك اظتركزي اظتصري  (:8)(8668اجري ػتمد فاروؽ أمني )

رؼ علي اجتاىات اظتوظفني حنو األنشطة الرتوزنية حنو ممارسة األنشطة الرتوزنية( و كاف اعتدؼ منها التع
عداد الباحث و اشتملت العينة علي الوصفي و مت استخداـ استبياف من إو استخدـ الباحث اظتنهج 

( موظفا بالبنك اظتركزي اظتصري من اصتنسني ، مت اختيارىم بالطريقة العشوائية و اسفرت النتائج 96;)
 ـ و أذنية الرتويح و اإلجتاىات حنو مفهعن وجود فروؽ دالة إحصائيا يف 
بدراسة بعنواف )قياس إجتاىات تالميذ اظترحلة الثانوية  (89)(;866و قاـ ػتمد عبد اظتنعم )

حنو ممارسة الرتويح الرياضي( و كاف اعتدؼ من الدراسة التعرؼ علي اجتاىات تالميذ اظترحلة الثانوية حنو 
استخدـ الباحث اظتنهج الوصفي ، و مت ـو ، ومت و الفيحضر( مبحافظة  -الرتويح الرياضي )ريف 

( تلميذا من الريف و اضتضر ، مت 86:استخداـ استبياف من إعداد الباحث و اشتملت العينة علي )
اختياىم بالطريقة العشوائية و اسفرت النتائج عن وجود فروؽ دالة إحصائيا يف ابعاد مقياس اظترحلة 

 الرتوزنية لصاحل تالميذ اضتضر الثانوية حنو ممارسة األنشطة 
إيل التعرؼ علي  (:)(;866  ػتمد إبراىيم أمني )كما ىدفت دراسة رتاؿ رمضاف موسي

إجتاىات طلبة الرتبية الرياضية جبامعة األزىر حنو الرتبية الرياضية اظتدرسية و استخدـ الباحثاف اظتنهج 
( 66>ث بالطريقة العشوائية و كاف قوامها )الوصفي ظتناسبتو لطبيعة البحث ، و مت اختيار عينة البح

دراسية من السنوات األربع ، و مت استخداـ مقياس من إعداد  ( طالب من كل فرؽ6;7طالب بواقع )
الباحثاف و كاف من أىم النتائج أف طلبة الرتبية الرياضية جبامعة األزىر شنتلكوف إجتاىات إرنابية حنو 

ذه اإلجتاىات تنمو حنو الرتبية الرياضية اظتدرسية خالؿ سنوات الدراسة الرتبية الرياضية اظتدرسية و أف ى
 بالقسم 
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 ثاويا : انذراساث األجىبيت
بعنواف "اإلجتاىات حنو الرتبية  Tannehil, etal (97)(:??7دراسة تاهنل و آخروف ) 

ياء امورىم حنو البدنية" ، و كاف اعتدؼ التعرؼ علي إجتاىات عينة من طالب اظترحلة الثانوية و أول
( من أولياء األمور ، مت اختيارىم بالطريقة <77( طالبا و );98الرتبية البدنية ، و اشتملت العينة علي )

 أف أغلب أولياء األمور مل يكونو العشوائية و استخدـ الباحثوف اظتنهج الوصفي ، و اسفرت النتائج إيل
،   األخري إعتبارىا مادة كبقية اظتواد األكادشنية التقليديةإرنابيني يف دعمهم للرتبية البدنية وال يدركوهنا ب

 كما أف الطالب ال يدعموف برنامج الرتبية الرياضية بصورة كبرية 
دراسة بعنواف "إجتاه الطالب حنو اثنني  Dyson Ben (<8)(;??7و أجري دايسوف بني )

)التعرؼ الفردي( و قد استخدـ  دراسةامج الرتبية الرياضية االختيارية بالتناوب وكاف اعتدؼ من المن بر 
طالب من طالب اظترحلتني الثالثة و اطتامسة ظتدرستني  6<الباحث اظتنهج التجرييب علي عينة قوامها 

تربية رياضية ، مت اختيارىم بالطريقة العشوائية و كاف من أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث تفوؽ 
عن الفردي ظتا فيو من التعاوف مع بعضهم البعض ، اإلعتماد علي األسلوب التعاوين و إجتاه الطالب لو 

النفس و الثقة بالنفس فيما بينهم و اإلجتاه حنو اظتنافسة و اكتساب اظتهارات النفس حركية و مهارات 
 اإلتصاؿ 

"إجتاىات كبار السن  Gravelly, etal (?8)ـ(=??7دراسة جرافلي و آخروف )
  اإلجتاىات حنو األنشطة الرتوزنيةتأثري ، و كاف اعتدؼ منها قياسلرياضي" اظتمارسني للنشاط الرتوزني ا

( من 9;لكبار السن اظتشرتكني يف برامج األنشطة الرتوزنية اظتعدة من قبل اضتكومة ، و اشتملت العينة )
و ( من السيدات ، مت اختيارىم بالطريقة العشوائية و استخدـ الباحثني اظتنهج الوصفي ;>الرجاؿ ، )

استمارة استبياف من تصميم الباحثوف و قد اسفرت النتائج إيل أف اجتاىات اظتمارسني حنو األنشطة 
 الرياضية الرتوزنية مرتفعة ، و يف زيادة مستمرة مع استمرار ممارسة األنشطة بانتظاـ 

بدراسة بعنواف "إجتاىات  Rahim & Marrinr (96)(=??7و قاـ رحيم و مارينر )
علي  رتبية الرياضية اظتتخصصني مقابل غري اظتتخصصني" ، و هتدؼ الدراسة إيل التعرؼالطالب حنو ال

غري رتبية الرياضية مقابل اظتدرسني بالتدريس عتم مدرسني متخصصني يف ال إجتاىات الطالب الذين يقـو
( طالبا ، مت =<<)متخصصني ، و استخدـ الباحثاف اظتنهج الوصفي و اشتملت عينة الدراسة علي 

اختيارىم بالطريقة العمدية و ىم رتيع الطلبة باظتدرسة ، و اسفرت النتائج علي أف إجتاىات الطالب 
الذين يقـو بالتدريس عتم مدرس متخصص أكثر إرنابية حنو النشاط الرياضي باظتقارنة بزمالئهم الذين 

 يقـو بالتدريس عتم مدرسوف غري متخصصوف 
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 انتؼهيك ػهي انذراساث املرتبطت
األسلوب العلمي لتحقيق األىداؼ عن طريق خلص الباحث من عرض الدراسات السابقة أذنية يست

ة حتقق ىذه األىداؼ و ينها و تفسريىا من خالؿ منهاجية معخطوات ػتددة للوصوؿ إيل نتائج و عرض
 -قد ىدفت ىذه الدراسات إيل :

( ، ػتمد ???7اغب )وقت الفراغ كما يف دراسة تيمور الر قياس اإلجتاىات حنو الرتويح و  -
  (=??7و جرافلي و آخروف ) ( ،;866( ، ػتمد عبد اظتنعم )8666فاروؽ أمني )

( ، رتاؿ رمضاف ، 8667قياس اإلجتاىات حنو األنشطة الرياضية كما يف دراسة عادؿ سامل ) -
 ( =??7رحيم ، مارينر ) ، (;??7دايسوف بن )( و :??7( ، وتاهنل );866د أمني )ػتم

( ، ػتمد 8667اظتعلمني و اظتوظفني و كبار السن كما يف دراسة عادؿ سامل ) قياس إجتاىات -
 ( =??7( ، جرافلي )8668فاروؽ أمني )

 و لتحقيق ذلك اتبعت ىذه الدراسات اطتطوات التالية :
 اتفقت أغلب الدراسات السابقة علي استخداـ اظتنهج الوصفي  -
لعشوائية ، بينما اختارت دراسة رحيم ، ينة بالطريقة اعاختارت معظم الدراسات السابقة ال -

 بالطريقة العمدية ، ذلك طبقا لطبيعة البحث  العني مارينر البعض
( 6<تباين عدد أفراد العينة من الدراسات السابقة من دراسة ألخري حيث تراوحت ما بني ) -

 ( طالبا كما يف دراسة رحيم ، مارينر =<<طالبا كما يف دراسة دايسوف بن إيل )
 دمت الدراسات السابقة بعض األساليب اإلحصائية ىي :استخ -

  النسبة اظتئوية 
 اظتتوسط اضتسايب 
  األذنية النسبية 
  التجزئة النصفية 
  معامل اإلرتباط 
  صدؽ احملكمني 
 الصدؽ الذايت 
  االتساؽ الداخليصدؽ 

 -و قد توصلت ىذه الدراسات إيل عدة نتائج من أذنها :
بناء مقياس لإلجتاىات حنو الرياضة ، صدؽ و ثبات توصلت معظم ىذه الدراسات إيل  -

 مقبولني 
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قياس اإلجتاىات حنو الرتبية الرياضية كنشاط بدين و كخربة إجتماعية و رتالية كجربة صحة و  -
  لياقة لدي عينة البحث

 أوجو اإلتفاؽ و اإلختالؼ بني الدراسة اضتالية و الدراسات السابقة  -
سات السابقة يف اظتنهج اظتستخدـ و األساليب اإلحصائية اتفقت الدراسة اضتالية مع الدرا -

 اظتستخدمة 
ل ، و رحيم و هنامد عبد اظتنعم ، رتاؿ رمضاف ، وتراغب ، ػتالاتفقت ىذه الدراسة مع تيمور  -

 مارينر يف اختيار عينة البحث من الطالب 
ما اتفقت معها الدراسة مع دراسة دايسوف بن يف اختيار اظتنهج اظتستخدـ ، بين ىذه اختلفت -

 يف اختيار عينة البحث من الطالب 
 اختلفت الدراسة اضتالية مع معظم الدراسات السابقة يف اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية  -
 اختلفت الدراسة اضتالية مع الدراسات السابقة يف قياس االجتاىات حنو السباحة  -

 و قد أفادت الدراسات السابقة الباحث يف عدة نواح :
حتديد موضوع البحث ، حيث دعت الدراسات السابقة إيل حث الباحثني علي بناء مقاييس  -

 لإلجتاىات يف رتيع اجملاالت الرياضية اظتختلفة 
 اختبار اظتنهج اظتستخدـ  -
 معرفة أنسب األساليب اإلحصائية  -
 التعرؼ علي خطوات إعداد مقياس اإلجتاىات  -
  كيفية عرض البيانات و حتليلها و تفسريىا -

 إجراءاث انبحث
 مىٍج انبحث

 (=79: ?7ة )، و ذلك ظتناسبو لطبيعة ىذه الدراس استخداـ الباحث اظتنهج الوصفي

 جمتمغ انبحث
جامعة األزىر للعاـ اصتامعي  –الطالب اظتتقدموف لإللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية بكلية الرتبية 

 و عددىم ألفي طالب  =866/>866

 ػيىت انبحث
طالبا مل يكمل ثالث  >;7مهارة السباحة ، و عددىم  دمني الختباراظتتقرتيع الطالب  -

ط رت شاختيارىم بالطريقة العمدية ، إذ يطالبا مت  9;7طالب منهم االختبارات ، فأصبح العدد 
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ممن عتم عالقة ارتباط مبوضوع البحث ، و قد مت تصفيتهم إيل غتموعة الدراسة  العينة أف تكوف
% من إرتايل 99فرد بنسبة  6;ظتعامالت العلمية لإلستبياف و عددىم جراء األ عيةالاإلستط

تطبيق و إجراء الدراسة ، ل% لعينة الدراسة األساسية ل=>فرد بنسبة  769العينة اظتختارة ، و 
و قد مت إجراء التكافؤ لعينة البحث يف متغريات العمر الزمين و الطوؿ و الوزف ، كما ىو مبني 

 (7باصتدوؿ رقم )
 (1ل )جدو 

 المتوسطات الحسابية و الوسيط و اإلنحرافات المعيارية و معامالت االلتواء
االحنراؼ  الوسيط اظتتوسط اظتتغريات

 اظتعياري
 التفلطح االلتواء

 >9> 6 <?> 6 >99 7 <7 977 <7 السن
 9<7 6- 6=6 6- 96: ; ;=7 :=< :=7 الطوؿ
 7=; 7 <98 6 >:6 ? ;> 6?? ;> الوزف

يف متغريات البحث ، مما  9±دوؿ أف معامالت االلتواء لعينة البحث قد احنصرت بني يتضح من اصت
 يدؿ علي جتانس العينة يف ىذه القياسات 

 أدَاث ََسائم مجغ انبياواث
 استخدـ الباحث يف رتع البيانات و اظتعلومات اطتاصة بالبحث الوسائل التالية

 حظةاظتال -
 بقةفحص و حتليل اظتراجع و الدراسات السا -
 اظتقابلة الشخصية -
 اإلستبياف -

 املالحظت
ة أساسية و أولية من خطوات البحث العلمي  و استعاف و اليت تعد خطو  اعتمد الباحث علي اظتالحظة،

 الباحث باظتالحظة ، و اليت تقـو علي تواجد الشخص ظتشاىدة مراحل اإلختبارات اظتختلفة 

 فحص َ حتهيم املراجغ َ انذراساث انسابمت
الباحث حتليل اظتراجع و الدراسات السابقة يف رتع البيانات اطتاصة مبوضوع الدراسة ، و ىذا  استخدـ

،  8باإلضافة إيل بعض اظتراجع اظتتخصصة يف غتاؿ اإلختبارات و اظتقاييس ، و خاصة اظتراجع أرقاـ )
 اجملاؿ ( ، و كذلك من خالؿ دراسة و حتليل الدراسات و البحوث السابقة سواء يف87،  86،  <7
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الرياضي أو غريه من اجملاالت األخري ، و قد استفاد الباحث من اظتراجع و الدراسات السابقة يف رتع 
 البيانات اطتاصة بالبحث 

 املمابهت انشخصيت
نظرا لطبيعة عمل الباحث اتيحت لو فرصة اظتقابالت الشخصية ، مع من عتم صلة وثيقة مبوضوع 

 وضع األسس األولية للمقياس الدراسة ، و ذلك حيت يتمكن من 

 بىاء املمياس
يعترب االستبياف أحد أدوات اظتسح اعتامة صتمع البيانات اظترتبطة مبوضوع البحث و من خالؿ ذلك قاـ 

 الباحث بعمل استبياف عن مشكلة البحث ، و قاـ ببناء اإلستبياف وفقا للخطوات التالية:
عملية الدراسة و التحليل اليت قاـ هبا الباحث للمراجع  حتديد عدد ػتاور اإلستبياف اإلفرتاضي يف ضوء

اليت تعرضت إيل موضوع الدراسة ، حيث أشارت عفاؼ عبد الكرًن إيل أف اطتطوة األويل لتصميم 
ختبار )األسئلة( و إدنا بتعيني السلوكية )احملاور( و اليت تقيس بنود اال اإلختبار التحصيلي ليس بوضع

 (<99: :7ة و اليت تتناغم مع األىداؼ التعليمية )بوضوح النواتج التعليمي
حتديد الصياغة اللفظية الصحيحة و اظتقرتحة ظتسمي كل ػتور من احملاور يف ضوء مفهـو ما  -

 يهدؼ إليو ىذا احملور 
 مراعاة أال يكوف ىناؾ تداخل بني مسميات احملاور بعضها البعض  -

 

 اخلرباء رأياستطالع 
( ، و مت عرضو 7( ػتاور مقرتحة للمقياس مرفق ):استطالع رأي تضم ) قاـ الباحث بتصميم استمارة

 -( و ذلك للتأكد من :8( خرباء مرفق )76علي )
 مدي مناسبة احملاور اظتقرتحة لوضوع الدراسة  -
 إعادة صياغة أو تعديل أي ػتور  -
 حذؼ أو إضافة أي ػتور  -
 حتديد األذنية النسبية لكل ػتور من احملاور اظتقرتحة  -
قرتاح اظتبدئي لعدد ػتاور اإلستبياف و صياغتها اللفظية : بناء علي ما سبق ، فلقد استقر الباحث اإل

 -( ػتاور أساسية كالتايل ::علي أف تتضمن إستمارة اإلستبياف )
 اإلجتاه البدين  -7
 اإلجتاه العقلي  -8
 اإلجتاه النفسي  -9
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 اإلجتاه اإلجتماعي  -:
كما مت حتديد األذنية النسبية لكل ػتور،اء مت حساب ستبياف علي اطترب ػتاور اال و من خالؿ عرض

 (8مدي كفاية احملاور اظتقرتحة لتصميم اظتقياس كما ىو موضح جبدوؿ )
 (2جدول )

 آراء الخبراء حول المحاور المقترحة في إستمارة اإلستبيان و أهميتها النسبية
األذنية  صياغة احملور  بقاء احملور احملاور ـ

غري  موافق النسبية
 موافق

أوافق بعد  8ؾ
 التعديل

أوافق بدوف 
 تعديل

 8ؾ

 التكرار التكرار التكرار التكرار
 %<8 °: > ? 7 °: > 7 ? اإلجتاه البدين 7
 %;8 °: > ? 7 °: > 7 ? اإلجتاه العقلي 8
اإلجتاه  9

 النفسي
76 76 76° 76 76 76° 98% 

اإلجتاه  :
 اإلجتماعي

? 7 < :° ? 7 < :° 7;% 

 6:< 9=  ;6 6( عند مستوي معنوية 8)ؾ 
حيث كانت اجتاه الداللة  ، مت قبوؿ رتيع احملاور( من حيث بقاء احملاور8اصتدوؿ ) و يتضح من

لصاحل بقاء احملور ، و أيضا من حيث الصياغة فكانت الداللة بدوف تعديل يف الصياغة و 
 -لي النحو التايل :بذلك تكوف الصورة النهائية لعدد و صياغة احملاور ع

 اإلجتاه البدين -7
 اإلجتاه العقلي -8
 اإلجتاه النفسي -9
 اإلجتاه اإلجتماعي -:

 مياسحتذيذ انؼباراث اخلاصت بكم حمُر مه حماَر امل
قاـ الباحث بصياغة غتموعة من العبارات يف كل ػتور طبقا للمسمي و اعتدؼ الذي يرمي إليو احملور مع 

 -مراعاة ما يلي :
 غة الكلمات اظتكونة للعبارة ذات معين واحد و ػتددة و سهلة الفهم و التأكد من أف صيا

 من مث بعيدة عن الغموض 
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  استقاللية كل عبارة عن غريىا من غتموع العبارات اظتكونة للمحاور مبعين أال تكوف مرتكزة
 علي غريىا من عبارات سابقة سواء يف نفس احملور أو ػتاور أخري 

 الثي األبعاد )موافق / غري متاكد / غري موافق( و طبقا للرأي استخداـ ميزاف التقدير الث
 اظتؤقت و اظتقرتح من الباحث 

 ( ػتاور:( عبارة أساسية موزعة علي )9;العملية عن ) ىذه و قد أذترت

 ػرض حماَر املمياس َ ػباراتٍا ػهي اخلرباء
 -ذلك للتأكد من : ( و9مت عرض العبارات و احملاور اظتعرفية السابقة علي اطترباء مرفق )

  مدي مناسبة احملاور اظتوضوعة كمحددات للمشكلة و عنواف البحث 
  مدي مناسبة العبارات لتحقيق األىداؼ اظتوضوعة 
 مدي وضوح العبارات و مناسبتها لعينة البحث 

 -و يف ضوء مالحظات اطترباء و أرائهم مت التوصل إيل :
 مناسبة اظتقياس للهدؼ اظتوضوع من أجلو 
 عض العبارات اليت ال حتقق اعتدؼ من احملور بناء علي رأي اطترباء حذؼ ب 
  وضوح باقي العبارات و مناسبتها لعينة البحث 

 
 و اصتدوؿ التايل يوضح إرتايل عدد عبارات اإلستبياف يف صورتو األولية بعد عرضو علي السادة اطترباء 

 
الصياغة النهائية  احملور

 السم احملور
 بة اظتئويةالنس عدد العبارات

 بعد اطترباء قبل اطترباء
 %9 8? 78 79 اإلجتاه البدين 7
 %;= ? 78 اإلجتاه العقلي 8
 %766 <7 <7 اإلجتاه النفسي 9
 %6< < 76 اإلجتاه اإلجتماعي :

 %= << =: 9; اجملموع

 َنيتاألَضغ اإلختبار يف صُرة 
مت ترتيب العبارات بطريقة عشوائية ، مث وضعت قا آلراء اطترباء ، و قاـ الباحث باضتذؼ و التعديل وف

( استجابات لتحديد شدة اإلستجابة و ىي )أوافق / غري متأكد / غري موافق( و قد 9أماـ كل عبارة )
 متاكد( و درجة واحدة يف حالة )عدـ اعطيت ثالث درجات يف حالة العبارات اإلرنابية و درجتاف )غري
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( عبارة بعد =: حالة العبارات السلبية و قد بلغ عدد العبارات )( ، و علي العكس من ذلك يفاظتوافقة
 العرض علي السادة اطترباء 

 انذراست اإلستطالػيت
( طالبا من غتتمع البحث و قد مت استبعادىم من 6;مت تطبيق الدراسة اإلستطالعية علي عينة قوامها )

 ية لإلختبار لبحث و ذلك إلجراء اظتعامالت العلمعينة ا

 املؼامالث انؼهميت نهممياسحساب 
/  :8قاـ الباحث حبساب الصدؽ من اإلجتاه الوصفي مث قاـ حبسابو من اإلجتاه اإلحصائي اعتبارا من 

 -و ذلك علي النحو التايل : =866/  =/  97و حيت  =866/  =

 انصذق انُصفي نهممياس
 انصذق انظاٌري

أفراد عينة دي فهم و إستجابة أجلو ، و م ع منو يشري إيل مدي مطابقة و مالئمة اظتقياس ظتا وض
العية ، حيث قلت اإلستفسارات قد ظهر ىذا أثناء التطبيق يف الدراسة اإلستطالتطبيق لعباراتو ، و 

بالفعل عن  تعرب وضحت التعليمات و الذي أشار إيل دتيز العبارات بالسهولة و اليسر و أهنا، و 
 احملاور اطتاصة هبا 

 صذق احملكمني

( 76و مت عرض اإلستمارة علي عدد )الباحث يف صدؽ اظتقياس علي آراء السادة اطترباء  اعتمد
ختبارات و اظتقاييس و وعلم النفس الرياضي، واال خرباء من اظتتخصصني يف غتاؿ الرتبية الرياضية ،

د ، و حتدي 8االسباحة و قد مت حساب ما اتفق عليو اطترباء و كذلك عدـ االتفاؽ و إرناد قيمو ك
احملاور الدالة إحصائيا ، و كذلك العبارات اليت حققت الداللة اإلحصائية يف ضوء ما مت حذفو ، و 
تعديل صياغة يف بعض احملاور حبيث تكوف كل عبارة مرتبطة باحملور اطتاص هبا ، و ذلك بناء علي 

 (9( ، )8السادة اطترباء ، كما ىو موضح باصتدولني أرقاـ ) إقرتاح

 ي نإلستبيانانصذق اإلحصائ

قاـ الباحث حبساب الصدؽ للمقياس عن طريق صدؽ اإلنساؽ الداخلي لعبارات كل ػتور مع 
اجملموع الكلي للمحور ، و أيضا احملاور مع اجملموع الكلي حملاور اظتقياس ، و ذلك بعد تطيبقو علي 

 عينة الدراسة اإلستطالعية 
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 صذق االتساق انذاخهي نؼباراث احملُر األَل
 (4جدول )

 صدق االنساق الداخلي لعبارات المحور االول "اإلتجاه البدني"
 طالب 55ن = 

 ر ع± -س اإلجتاه البدين ـ
 7;7 6 99< 6 66< 7 السباحة رياضة بدنية شاقة و مملة  7
 °6=9 6 76< 6 86: 8 السباحة رياضة بدنية ال تقل يف أذنيتها عن أي رياضة أخري 8
كلية الرتبية جامعة األزىر   –رياضية االلتحاؽ بقسم الرتبية ال 9

 احة بوجو خاصىلين ظتمارسة الرياضة عامة و السييؤ 
8 :86 6 >76 6 9=6° 

 >88 6 9=; 6 86= 8 تعترب السباحة أساسا ىاما الحدي أفرع العالج الطبيعي :
سبب يل آالما ء يف أذين أثناء ممارسة السباحة بوؿ اظتادخ ;

 شديدة
8 7<6 6 >>? 6 :=6° 

صغرية داخل زتاـ العاب لأقـو باإلزتاء عن طريق ممارسة األ >
 السباحة

7 <:6 6 =:? -7 8 

 °;: 9 ?<= 6 966 8 بدنيا  اختبارات السباحة العملية تسبب يل إرىاقا  =
أمارس رياضة السباحة ألهنا تعمل علي تنمية بعض عناصر  <

 اللياقة البدنية العامة
8 <:6 6 =88 6 :99° 

 ر ع± -س البدين االجتاه ـ
تتصدر السباحة األنشطة البدنية يف التأثري الفعاؿ علي كفاءة  ?

 و حيوية أجهزة اصتسم
8 :66 6 =<6 6 ;;9° 

شنكن تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية اطتاصة للسباح خارج  76
 اظتاء

8 6>6 6 >;9 6 ;=>° 

صتودو( رنب علي اظتنقذ أف يتعلم مبادئ اظتصارعة اليابانية )ا 77
 لإلرتباط الكبري بينها و بني التخلص من إمساؾ الغريق

7 >86 6 6>?= 6 <<7° 

عند تعليم التوافق يف سباحة الزحف علي البطن يفضل أف  78
يبدأ الربط بني الذراعني و الرجلني داخل اظتاء و لكن مدي 

 الشد و الدفع يكوف أطوؿ

7 ;:6 6 =9: -6 77 

 >=8 6=  ;6 6قيمة "ر" اصتدولية عند مستوي معنوية 
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( أف قيمة "ر" احملسوبة لبعض العبارات أكرب من قيمة "ر" اصتدولية مما يدؿ :يتضح من اصتدوؿ )
علي ارتباط داؿ إحصائيا بني تلك العبارات و احملور ، مما يدؿ علي صدؽ ىذه العبارات لقياس ما 

( علي الرتتيب مل تكن قيمة "ر" 78،  >،  :،  7سل )وضعت من أجلو بينما العبارات مسل
ىذه العبارات  ؼالة إحصائيا حيث كانت أقل من قيمة "ر" اصتدولية و لذلك يتم حذاحملسوبة د

 ( عبارات <من احملور ، و بذلك يكوف عدد عبارات احملور األوؿ )

 صذق االتساق انذاخهي نهمحُر انثاوي
 (5جدول )

 عبارات المحور الثاني "اإلتجاه العقلي"صدق االتساق الداخلي ل
 طالب 55ن = 

 ر ع± -س اإلجتاه العقلي ـ
 °78: 6 7<< 6 666 8 أفكر أف أكوف مدربا للسباحة بعد التخرج  7
 786 6 9<= 6 66: 8 اضات األخرييتعترب رياضة السباحة العصب األساسي ظتختلف الر  8
لة غري ذات أذنية قبل يعترب التصور العقلي ظتهارات السباحة مرح 9

 ممارسة السباحة
8:>6 6 =>? 6 ;8?° 

 °>=> 6 ;9< 6 86: 8 ادرس جيدا القوانني و اللوائح اظتنظمة لبطوالت السباحة :
 °:=; 6 7>? 6 86786 أفكر أثناء ممارسة السباحة يف األضرار اليت سوؼ تلحق يب ;
سباحة و قوؿ عمر بن اطتطاب رضي اهلل عنو )علموا أوالدكم ال >

 الرماية و ركوب اطتيل( كاف حافزا يل لتعلم السباحة
8 <66 6 =8> 6 :>:° 

معرفة األبعاد القانونية ضتماـ السباحة تساعد يف سرعة تعلم  =
 مهارات السباحة

8 ;86 6 <== 6 :6?° 

 ر ع± -س االجتاه العقلي  ـ
تتميز السباحة عن الرياضات األخري يف اف السباح يصل إيل  <

حلة التعب العضلي يف وقت متأخر بسبب اخنفاض درجة حرارة مر 
 اظتاء عن درجة حرارة اعتواء

8 9<6 6 >;7 6 :?<° 

أقل من نسبة األكسجني اظتوجودة يف اعتواء اصتوي احمليط باظتاء  ?
 احمليط باألرضاصتوي  نسبة األكسجني اظتوجود يف اعتواء 

8 886 6 =<: 6 ::6° 

 >=8 6=  ;6 6مستوي معنوية قيمة "ر" اصتدولية عن 
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( أف قيمة "ر" احملسوبة لبعض العبارات أكرب من قيمة "ر" اصتدولية ، مما يدؿ علي إرتباط ;يتضح من اصتدوؿ )
داؿ إحصائيا بني تلك العبارات و احملور ، مما يدؿ علي صدؽ ىذه العبارات لقياس ما وضعت من أجلو ، بينما 

"ر" احملسوبة دالة إحصائيا حيث كانت أقل من قيمة "ر" اصتدولية و لذلك يتم " مل تكن قيمة 8العبارة مسلسل "
 " عبارات <حذؼ ىذه العبارة من احملور ، و بذلك يكوف عدد عبارات احملور الثاين "

 صذق االتساق انذاخهي نهمحُر انثانث
 55ن =   صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث "اإلتجاه النفسي": (6جدول )

 طالب
 ر ع± -س اإلتجاه النفسي م
 °=7; 6 ;9= 6 6<: 8 ويليأحب رياضة السباحة ألهنا تتتفق و م 7
 °997 6 =<= 6 6:: 8 السباحة تعليم أفضل العمل يف غتاؿ 8
 >89 6 ;:= 6 9:6 8 قدرايت حببت رياضة السباحة ألهنا تتفق وا 9
 °77> 6 <6< 6 866 8 أشعر باضترج إذ ارتديت اظتايوه )لباس البحر( :
 °98: 6 :9< 6 86= 7 اطتوؼ من الغرؽ أىم األسباب اليت جتعلين ال أمارس السباحة ;
 °;7> 6 9=> 6 6<; 8 أفضل ممارسة أي رياضة أخري غري رياضة السباحة >
 °><; 6 ;6< 6 6<9 8 اشعر باطتوؼ عند اإلقرتاب من اظتاء =
يت تنتقل عرب اظتاء يسبب يل اطتوؼ من األمراض اصتلدية اظتعدية ال <

 قلق من ممارسة السباحة
8 ;66 6 =<9 :8:° 

 °69; 6 ?>> 6 6:6 8 أخشي النزوؿ إيل زتاـ السباحة يف حالة عدـ وجود منقذ ?
 °:?: 6 <7< 6 6:? 7 الغوص يف اظتاء و فتح العينني أحد أسباب اطتوؼ من السباحة 76
 ر ع± -س االجتاه النفسي ـ
 °:;: 6 76< 6 86: 8 و التوتر العصيب يؤدي إيل الغرؽ اإلضطراب 77
 °:>9 6 9<= 6 7:6 8 تعترب السباحة أساسا ىاما للرتويح و العالج النفسي 78
 °<98 6 99< 6 866 8 اصاب بتوتر عصيب عند ذىايب إيل مكاف ممارسة السباحة 79
 °76: 6 ?<= 6 6<: 8 اظتلل التنويع بإستخداـ األدوات اظتساعدة يؤدي إيل التشويق و عدـ :7
 °:6: 6 :>< 6 6<= 7 أري أف اإلشناف باهلل و الشجاعة و اإلقداـ من أىم أسباب جناحي كمنقذ ;7
 °:6: 6 <>< 6 986 8 أفضل مواجهة الغريق اظتتهيج من األماـ و أجتنب إنقاذه من اطتلف >7
 ::8 6 86< 6 686 8 أحب ممارسة رتيع أنواع الرياضات اظتائية =7
 ??7 6 86= 6 86< 7 أشعر بالسعادة عند اإلنتهاء من ممارسة السباحة <7
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 >=8 6=  ;6 6قيمة "ر" اصتدولية عن مستوي معنوية 
( أف قيمة "ر" احملسوبة لبعض العبارات أكرب من قيمة "ر" اصتدولية ، مما يدؿ >يتضح من اصتدوؿ )

يؤكد صدؽ ىذه العبارات لقياس ما  ار ، و ىذعلي إرتباط داؿ إحصائيا بني تلك العبارات و احملو 
( مل تكن قيمة "ر" احملسوبة دالة <7،  =7،  9مسلسل ) رقم وضعت من أجلو ، بينما العبارات

من  ،وبناء علي ما سبق يتم حذؼ ىذه العباراتإحصائيا حيث كانت أقل من قيمة "ر" اصتدولية 
 ة " عبار ;7ثالث "لك يكوف عدد عبارات احملور ال، و بذ حبيث  احملور

 صذق االتساق انذاخهي نهمحُر انرابغ
 (7جدول )

 "جتماعيصدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الرابع "اإلتجاه اإل
 طالب 55ن = 

 ر ع± -س جتماعياحملور اال ـ
 7:9 6 ;7? 6 6<? 7 رنب أف يكوف أعضاء فريق التتابع من جنسية واحدة 7
هنا تسهم يف توافق الفرد مع أرغب يف ممارسة السباحة أل 8

 اصتماعة
8 8>6 6 ?6: 6 ;??° 

اعدين يف عملي كمدرس تربية أري أف اتقاف السباحة سي 9
 رياضية

7 ?>6 6 >?8 6 8=8 

احب أف استيقظ مبكرا و أذىب مسرعا إيل مكاف ممارسة  :
 السباحة مع زمالئي

7 ><6 6 >>7 6 <>=° 

ياضية بغرض العمل  ارغب يف اإللتحاؽ بقسم الرتبية الر  ;
 كمدرس تربية رياضية و ليس معلما للسباحة

8 :66 6 =>9 6 6=> 

 °87; 6 7<< 6 666 8 أفضل أف اتعلم السباحة يف شكل غتموعات متجانسة >
التشكيل الدائري ىو التشكيل اظتناسب لتعلم مهارات  =

 السباحة
7 >>6 6 ?7> 6 <:;° 

تعلم النزوؿ إيل  التشكيالت الزوجية ىي أفضل الطرؽ عن <
 اظتاء

8 :>6 6 =>? 6 879° 

 >=8 6=  ;6 6قيمة "ر" اصتدولية عن مستوي معنوية 
( أف قيمة "ر" احملسوبة لبعض العبارات أكرب من قيمة "ر" اصتدولية ، مما يدؿ =يتضح من اصتدوؿ )

ارات لقياس يؤكد صدؽ ىذه العب حملور وىذارتباط داؿ إحصائيا بني تلك العبارات و اوجود ا علي
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( مل تكن قيمة "ر" احملسوبة <،  ;،  9،  7ما وضعت من أجلو ، بينما العبارات أرقاـ مسلسل )
من احملور  دولية و لذلك يتم حذؼ ىذه العباراتحيث كانت أقل من قيمة "ر" اصت ،دالة إحصائيا

 فقط  عبارات (:حبيث يكوف عدد عبارات احملور الرابع)

 حساب ثباث املمياس
ارات اظتقياس ، و معامل اب ثبات اظتقياس باستخداـ طريقتني ، ذنا التجزئة النصفية لعبلباحث حبسقاـ ا

ـ  كما يتضح من جدوؿ =866/</:ـ حيت يـو =866/</7بناخ و ذلك اعتبارا من يـو ألفاكر و 
 (<رقم )

 ثبات المقياس: (8جدول )
معامل  ةأرقاـ العبارات الزوجي أرقاـ العبارات الفردية احملاور ـ

 اإلرتباط
معامل 
 ع± -س ع± -س ألفاكروبناخ

 ??9 6 °986 6 ==8 8 6<8 79 >7? 7 86> 78 اإلجتاه البدين 7
 7:; 6 °986 6 >>< 7 6<= ? 8<8 8 9:6 77 اإلجتاه العقلي 8
 98= 6 °;98 6 :<= 9 86: 86 97> 9 66: ?7 اإلجتاه النفسي 9
 >99 6 °;98 6 =:7 8 86> < 88: 7 8:6 < اإلجتاه اإلجتماعي :

( أف ىناؾ ارتباط داؿ إحصائيا بني عبارات كل ػتور مما يدؿ علي ثبات احملاور <يتضح من اصتدوؿ )
 مع عباراهتا 

 ىٍائيتاناملمياس يف صُرة 
بعد إجراء اظتعامالت العلمية اظتتمثلة يف صدؽ االتساؽ الداخلي و التجزئة النصفية للمحاور و عبارات 

( و ذلك حيت يتوفر فيو الصالحية النهائية ;مرفق )نهائية التوصل الباحث إيل اظتقياس يف صورة اظتقياس 
 (?للتطبيق جدوؿ )

 مراحل تصميم المقياس: (9جدول )
 الصورة النهائية حملاور و عبارات اظتقياس ظتقياسالصورة األولية وا

نسبة موافقة  احملور
 اطترباء

األذنية 
النسبية 
 للمحور

عبارات عدد ال
 األولية

عدد العبارات النهائية يف  منو عدد العبارات اظتستبعده
 كل ػتور

النسبة اظتئوية 
% 

   اظتعامالت العلمية اطترباء الباحث
 %; 7> < : 7 79 %<8 %6? البدين
 %= >> < 7 9 78 %;8 %6? العقلي
 %9 9< ;7 9 - <7 %98 %766 النفسي
 %6: : : 8 76 %;7 %6? اإلجتماعي

 %>> ;9 78 > 9; %766 ػتاور : لككاظتقياس  
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( اظتراحل اليت مرت هبا ػتاور و عبارات اظتقياس و ذلك حيت يتوفر فيها الصالحية ?يتضح من اصتدوؿ )
 النهائية للتطبيق 

 حتذيذ متُسط زمه اإلختبار
 آليتمت حتديد متوسط الزمن اظتناسب لإلختبار علي عينة الدراسة اإلستطالعية من خالؿ ا

 ضبط وقت بداية اإلجابة عن اإلختيار 
 حساب الزمن الذي إستغرقو أوؿ طالب يف اإلجابة 
 حساب الزمن الذي استغرقو آخر طالب يف اإلجابة 

 مث استخراج الزمن اظتناسب لإلجابة من اظتعادلة التالية
 (;;:  =8= الزمن الذي استغرؽ اوؿ طالب + الزمن الذي استغرؽ آخر طالب )

                            8                            
 ؽ;:ؽ + ;7= 

         8 
 ؽ 96و قد بلغ زمن اإلجابة عن اإلختبار 

 انذراست األساسيت
% لعينة الدراسة =>( طالب و بنسبة 769مت تطبيق اظتقياس علي عينة الدراسة األساسية و قوامها )

 =866/</87الكلية و ذلك بتاريخ 

 اث انبذويت َ املٍاريتاإلختبار
مت تطبيق اإلختبارات البدنية و اظتهارية اظتستخدمة يف إختبارات القبوؿ يف كليات الرتبية الرياضية و ىي 

ة و موحدة يف رتيع كليات الرتبية الرياضية و معايريىا ثابتة بالنسبة صتميع كليات و أقساـ نقنمإختبارات 
 -الرتبية الرياضية و ىي عبارة عن :

 الدرجة الغرض من اإلختبار ختباراإل
 76 قياس السرعة اإلنتقالية ـ 766عدو 

 76 قياس القدرة العضلية للذراعني الشد ألعلي علي العقلة
 76 رة العضلية للرجلنيقياس القد الوثب العريض من الثبات
 76 قياس الرشاقة ( ث96اإلنبطاح اظتائل من الوقوؼ ظتدة )

 76 قياس مرونة العمود الفقري لوقوؼثين اصتذع لألماـ من ا
 76 قياس التحمل الدوري التنفسي ـ 66<جري 
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 اختبار مٍارة انسباحت
ة و غتموع درجاهتا وؿ يف رتيع كليات الرتبية الرياضاظتعتمدة للقب ختبار ظتهارة السباحةمت تطبيق بطارية اال

:6° 

 املؼاجلت اإلحصائيت
( ظتعاصتة البيانات إحصائيا و استعاف باألساليب SPSSاستخدـ الباحث الربنامج اإلحصائي )

 -اإلحصائية التالية :
 اظتتوسط اضتسايب -
 اإلحنراؼ اظتعياري -
 معامل اإللتواء -
 معامل اإلرتباط )بريسوف( -
 معامل ألفا كروبناخ -
 النسبة اظتئوية )%( -
 (;6 6كما استخدـ مستوي الداللية اإلحصائية عند ) -

 ػرض َ مىالشت انىتائج

 ػرض انىتائج:أَال : 
يف ضوء أىداؼ البحث و اظتنهج اظتستخدـ و يف حدود عينة البحث و اإلختبارات اظتستخدمة 
استطاع الباحث بناء مقياس ذي صدؽ و ثبات عاليني ، لقياس اإلجتاه حنو السباحة ، و سوؼ 

 -يقـو الباحث بعرض نتائج ىذا اظتقياس علي النحو التايل :
 (15جدول )

 و االنحراف المعياري و النسبة المئوية إلتجاه الطالب نحو السباحة المتوسط الحسابي
 153ن = 

االجتاه حنو 
 السباحة

النسبة اظتئوية لإلجتاه  ػ سغت االحنراؼ اظتعياري اظتتوسط اضتسايب
 حنو السباحة

>> 6= 77 >> ? =8 >9 >>% 
ات الطالب علي أسئلة ( اظتتوسط اضتسايب و النسبة اظتئوية جملموع إجاب76يتضح من جدوؿ )

 اظتقياس
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 (11جدول )
 عالقة اإلتجاه نحو السباحة بمجموع القدرات البدنية للطالب

 معامل اإلرتباط االحنراؼ اظتعياري اظتتوسط اضتسايب اظتتغريات
  7<< 77 =6 << اإلجتاه حنو السباحة
 688 6 >=6 = >== ?9 القدرات البدنية
  >?7 6=  ;6 6معامل اإلرتباط عند 
( أف ىناؾ عالقة طردية بني اإلجتاه حنو السباحة ، و القدرات البدنية ، و 77يتضح من جدوؿ )

 لكن معامل اإلرتباط غري داؿ إحصائيا 
 (12جدول )

 عالقة اإلتجاه نحو السباحة بالقدرات المهارية للطالب
 معامل اإلرتباط االحنراؼ اظتعياري اظتتوسط اضتسايب اظتتغريات

  7<< 77 =6 << و السباحةاإلجتاه حن
 ?<7 6 >=6 = >== ?9 رات البدنيةالقد

  >?7 6=  ;6 6معامل اإلرتباط عند 
 ( أف ىناؾ عالقة إرنابية طردية بني اإلجتاه حنو السباحة ، و القدرات اظتهارية78يتضح من جدوؿ )

 ، و لكن معامل اإلرتباط غري داؿ إحصائيا  للطالب
 (13جدول )

 ي و االنحراف المعياري لعناصر و مجموع القدرات البدنية و المهاريةالمتوسط الحساب
 اإلحنراؼ اظتعياري اظتتوسط اضتسايب اظتتغريات
 :;8 8 >;8 > السرعة
 =:9 8 <88 = القوة
 ;<9 8 9;= = القدرة
 >?? 7 9>8 = الرشاقة
 :>? 7 ??< < اظترونة
 99= 7 <?: 8 التحمل

 >=6 = >== ?9 غتموع القدرات البدنية
 79; ; 66; ;8 مهارة السباحة

 ( اظتتوسط اضتسايب و االحنراؼ اظتعياري لعناصر اللياقة البدنية و مهارة السباحة 79يوضح جدوؿ )
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 (14جدول )
 عالقة اإلرتباط بين مجموع القدرات البدنية و مهارة السباحة لدي الطالب

 اإلرتباط معامل االحنراؼ اظتعياري اظتتوسط اضتسايب اظتتغريات
  >6 = >== ?9 غتموع القدرات البدنية
 6:7 6 79; ; 66; ;8 مهارية السباحة
( أف ىناؾ عالقة إرنابية بني غتموع القدرات البدنية و القدرة اظتهارية ، و :7يتضح من جدوؿ )

 لكن معامل اإلرتباط غري داؿ إحصائيا 
 (15جدول )

 السباحةمساهمة المتغيرات البدنية في اإلتجاه نحو 
معامل  د ح معامل اظتتغريات ـ

 االحنراؼ
نسبة 
 اطتطأ

BETA اظتقدار  قيمة ؼ قيمة ت
 الثابت

نسبة 
 اظتساذنة

 < ? 899 ?< =<> 7 <7; 8 >>8 6 ?8> 6 :<; 7 9? 979 6 الرشاقة 7
 99: 7 <:7 6 >:; 6 8<= 6 السرعة 8
 779 6- 678 6- 99; 6 >6 6- القوة 9
 ?:7 6- >67 6- ;:= 6 777 6- التحمل :
 ;:; 7- 7=7 6- 8;; 6 9;< 6- القدرة ;
 >?> 7- ;=7 6- :8= 6 <88 7- اظترونة >

 -( ما يلي :;7يتضح من اصتدوؿ )
 نسبة مساذنة اظتتغريات البدنية يف اإلجتاه حنو السباحة

 (16جدول )
 مساهمة المتغيرات الوصفة في اإلتجاه نحو السباحة

اظتتغريات  ـ
 الوصفية

معامل 
 اإلرتباط

معامل  د ح
 االحنراؼ

نسبة 
 اطتطأ

BETA قيمة  قيمة ت
 ؼ

اظتقدار 
 الثابت

نسبة 
 اظتساذنة

 ? > 7; :>7 >9 8 88: 6 =:6 6 >78 6 9;6 6 >? 8>8 6 الوزف 7
 ?< 6 ??6 6- =89 6 877 6- الطوؿ 8
 ;>; 8- ;;8 6- 88? 6 ;>9 8- السن 9

 -( ما يلي :>7من اصتدوؿ )يتضح 
 نسبة مساذنة اظتتغريات الوصفية يف اإلجتاه حنو السباحة



641 

 

  
م9002مارش  5-4جامعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية بنين  –المؤتمر العلمي الدولي الثالث   

 
  

 
 (17جدول )

 مساهمة المتغيرات البدنية في مهارة السباحة
 اظتتغريات ـ

 الوصفية
 معامل
 االرتباط

معامل  د ح
 االحنراؼ

نسبة 
 اطتطاء

BETA قيمة  قيمة ت
 ؼ

اظتقدار 
 الثابت

نسبة 
 اظتساذنة

 > 8 ;< ;8 8: 6 ::8 7 >79 6 =;8 6 98 6 9? 9>7 6 الرشاقة 7
 :6; 6 ;;6 6 969 6 9;7 6 السرعة 8
 >;6 6- >66 6- ?;9 6 68 6- القوة 9
 7;6 6 >6 6- 9>8 6 679 6- التحمل :
 >; 6- >6 6- 9>8 6 =:7 6- القدرة ;
 =>< 6- 9?6 6- ?:9 6 968 6- اظترونة >

 ( ما يلي=7ن اصتدوؿ )يتضح م
 نسبة مساذنة اظتتغريات البدنية يف مهارة السباحة -

 ثاويا مىالشت انىتائج
 -ساؤؿ التايل :تيتحقق الفرض األوؿ للدراسة يف اإلجابة علي ال

 –بكلية الرتبية  –بقسم الرتبية الرياضية  لاللتحاؽ ما ىو اإلجتاه حنو السباحة لدي الطالب اظتتقدمني
 "جامعة األزىر

و قد استطاع الباحث اإلجابة علي ىذا التساؤؿ ، من خالؿ بناء مقياس من إعداد الباحث 
( و ذلك ضتساب =حيت اصتدوؿ رقم )( و :ني كما يتضح من اصتدوؿ رقم )ذي صدؽ و ثبات عالي

( اظتستخدـ ضتساب الثبات ، و الذين يتبني من خالعتم صدؽ و <الصدؽ باإلضافة إيل جدوؿ رقم )
رات اظتقياس ، كما استطاع الباحث اإلجابة علي التساؤؿ االوؿ للدراسة ، من خالؿ تطبيق ثبات عبا

( طالب حيث 769ىذا اظتقياس علي الطالب اظتتقدمني لإللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية البالغ عددىم )
يتضح  ( ، كما<< 9<( و بنسبة مئوية قدرىا )=6 <<بلغ اظتتوسط اضتسايب جملموع إجابات الطالب )

نسبة عالية ، ( مما يدؿ علي أف الطالب شنتلكوف اجتاىات ارنابية عالية حنو السباحة و ب76من اصتدوؿ )
إلقباؿ علي مهارة السباحة و ىذا ما يتفق مع ما ذكره سيد ػتمود إيل ا دفعهم و ىذا االجتاه ىو الذي

تتفق نتائج عينة تتفق مع إجتاىو و استجابات م( إيل استعداد الفرد للقياـ بأفعاؿ و ?( )6??7الطواب )
ة جرافلي ( ، دراس:( );866ابراىيم أمني( )ػتمد  –ىذه الدراسة مع دراسة )رتاؿ رمضاف موسي 

( يف أف الطالب و اظتمارسني لألنشطة الرياضية شنتلكوف اجتاىات ارنابية عالية حنو الرتبية ?8( )=??7)
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( :??7الدراسة مع دراسة تاهنل ) ىذه اختلفت نتائج الرتوزنية ، بينما الرياضة ة و األنشطةضالريا
( حيث اسفرت نتائج ىذه الدراسة أف أغلب أولياء األمور مل يكونوا إرنابيني يف دعمهم للرتبية 97)

كما أف الطالب ال يدعموف برنامج الرتبية الرياضية بصورة كبرية، و اتفقت نتائج ىذه الدراسة   ،الرياضية
حنو التعليم التعاوين بينما اختلفت  ( يف اجتاه الطالب اإلرنايب<8) (;??7مع دراسة دايسوف بن )

معها يف اجتاه الطالب السليب حنو التعليم الفردي و بذلك تتم اإلجابة علي التساؤؿ األوؿ للدراسة و 
 – الذي يشري إيل "ما ىو اإلجتاه حنو السباحة لدي الطالب اظتتقدمني لإللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية

 جامعة األزىر" –بكلية الرتبية 
 أما بالنسبة للتساؤؿ الثاين و الذي يشري إيل 

"ما ىي عالقة اإلجتاه حنو السباحة بالقدرات البدنية و اظتهارية للطالب اظتتقدمني لإللتحاؽ بقسم الرتبية 
 الرياضية ؟"

يا بني اإلجتاه ( وجود معامل إرتباط إرنايب غري داؿ إحصائ78( ، )77يتضح من اصتدولني )
 ;6 6( يف حني أف قيمة )ر( عند 688 6حنو السباحة و القدرات البدنية حيث بلغ معامل اإلرتباط )

و بالنسبة للعالقة بني اإلجتاه حنو السباحة و القدرات اظتهارية بلغ معامل اإلرتباط  >?7 6= 
لباحث عدـ الداللة ( و ىو أيضا معامل ارتباط إرنايب غري داؿ إحصائيا ، و يرجع ا?<7 6)

اإلحصائية بني اإلجتاه حنو السباحة و القدرات البدنية وإيل أف الطالب يتوقفوف دتاما عن ممارسة 
األنشطة البدنية بسبب امتحانات الثانوية األزىرية رغبة منهم يف حتصيل غتامعي عالية يف الشهادة 

أما بالنسبة لعالقة اإلجتاه باظتستوي اظتهاري  الثانوية ، مما يرتتب عليو اخنفاض اظتستوي البدين للطالب ،
فر زتامات السباحة يف األقاليم ايف السباحة ، فريجع الباحث عدـ وجود الداللة اإلحصائية إيل عدـ تو 

و القري بدرجة كافية ، مما يتعذر معو ممارسة السباحة بشكل جيد ، و لكن كوف معامل اإلرتباط ارنايب 
فسوؼ ممارسة السباحة أثناء الدراسة بالكلية ، فرصة  عتؤالء الطالب اتيحتفهذا يدؿ علي أنو إذا ، 

إيل درجة يصبح معها معامل اإلرتباط بني اإلجتاه حنو السباحة و  لطالبيتحسن اظتستوي اظتهاري ل
ؿ الثاين للدراسة و الذي ؤ ساتالقدرات البدنية و اظتهارية داؿ إحصائيا ، و بذلك تتم اإلجابة علي ال

إيل "ما ىي عالقة اإلجتاه حنو السباحة بالقدرات البدنية و اظتهارية لدي الطالب اظتتقدمني  يشري
 لإللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية"

 -أما بالنسبة للتساؤؿ الثالث و الذي ينص علي :
رياضية "ما ىي عالقة القدرات البدنية بالقدرات اظتهارية لدي الطالب اظتتقدمني لإللتحاؽ بقسم الرتبية ال

 ؟"
( وجود معامل إرتباط إرنايب )طردي( غري داؿ إحصائيا حيث :7،  79يتضح من اصتدولني )

( مما يدؿ علي عدـ وجود داللة إحصائية و 6:7 6بلغ معامل اإلرتباط بني القدرات البدنية و اظتهارية )
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 لطالب نتيجة ممارسةلكن كوف ىذه الفروؽ طردية فهذا يدؿ علي أنو يف حاؿ ارتفاع اظتستوي البدين ل
سوؼ يرتفع أيضا اظتستوي اظتهاري للطالب حيث اثبت )نيو كالس( األنشطة البدنية أثناء الدراسة 

ية يؤدي إيل زيادة القدرة اظتهارية و اضتركية لدي الالعبني ف تدريبات اللياقة البدنية العال( أ;7( ):??7)
نتيجة ممارسة السباحة ء اظتهاري للطالب حتسن مستوي اإلدا للطالب إذا "و العكس صحيح أي أنو

( إيل أنو >7( )=866أثناء الدراسة سوؼ يتحسن أيضا اظتستوي البدين" حيث يشري عمرو أبو اجملد )
البد أف يوظف األداء اظتهاري لتطوير و دنو اللياقة البدنية و عناصرىا اظتختلفة ، و علي سبيل اظتثاؿ فإف 

اء يؤدي بالضرورة إيل دنو و اه اصتسم و اطرافو علي األرض أو يف اعتما تتضمن اظتهارات من تغيري اجت
 عنصر الرشاقة     و ىكذا

و بذلك تتم اإلجابة علي التساؤؿ الثالث و الذي يشري إيل "ما ىي عالقة القدرات البدنية 
 بالقدرات اظتهارية لدي الطالب اظتتقدمني لقسم الرتبية الرياضية"

 -ابع و الذي ينص علي :أما بالنسبة للتساؤؿ الر 
جتاه السباحة لدي الطالب اظتتقدمني لإللتحاؽ بقسم الرتبية الرياضية بكلية الرتبية الىل شنكن التنبؤ بإ "
 جامعة األزىر بداللة القدرات البدنية و اظتتغريات الوصفية" –

حة ، و منها دتكن ( يتضح نسبة مساذنة اظتتغريات البدنية يف اإلجتاه حنو السبا;7بالرجوع للجدوؿ )
 –القوة  –السرعة  –الباحث من التنبؤ باإلجتاه حنو السباحة بداللة اظتتغريات البدنية التالية )الرشاقة 

 اظترونة(  -القدرة 
 -و ذلك باستخداـ اظتعادلة اإلحصائية التالية :

 الرشاقة( × :<; 7+ ) 899 ?<االجتاه حنو السباحة = 
 القوة( × >6 6-السرعة( + ) × 8<= 6+ )
 القدرة(  ×9;< 6-التحمل( + ) × 777 6-+ )
 اظترونة( × <88 7+ )

 = مقدار ثابت  899 ?<حيث أف 
يف االجتاه  ( نسبة مساذنة اظتتغريات الوصفية>7أما بالنسبة للمتغريات الوصفية فيتضح من جدوؿ رقم )

التالية )الوزف  اللة اظتتغريات الوصفيةحنو السباحة بد حنو السباحة، ومنها دتكن الباحث من التنبؤ باالجتاه
 السن( -الطوؿ  –

 -و ذلك باستخداـ اظتعادلة اإلحصائية التالية :
 السن( × ;>9 8-الطوؿ( + ) × 877-الوزف( + ) × 9; 6+ ) 7; :>7=  اإلجتاه حنو السباحة

 = مقدار ثابت 7; :>7حيث أف 
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( حيث توصلت إيل القدرة >8( )=866ين )ىذه الدراسة مع دراسة جنالء ػتمد بسيو  نتائج و تتفق
جتماعية من خالؿ بعض اظتتغريات الشخصية لدي طالب اصتامعة مثل اال ليةبؤ باظتسئو علي التن

 اطتدمة اإلجتماعية السابقة( –التدين و  –كفاءة الذات   –)اظتستوي الثقايف 
ؤ باإلجتاه حنو السباحة لدي و بذلك تتم اإلجابة علي الفرض الرابع و الذي ينص علي " ىل شنكن التنب

 طالب قسم الرتبية الرياضية كلية الرتبية جامعة األزىر " بداللة القدرات البدنية و اظتتغريات الوصفية 
 أما بالنسبة للتساؤؿ اطتامس والذي ينص علي 

 لبدنية؟ "يتضح منابداللة القدرات  الطالباظتهارية يف السباحة لدي  تقدراال" ىل شنكن التنبؤ ب
ظتتغريات البدنية يف مهارة السباحة ومنها ايضأ دتكن الباحث من التنبؤ  ا( نسبة مساذنة =7اصتدوؿ )

 -وةقال -ةعالسر  -شاقة)الر البدنية التالية   تغرياتاظتب يف السباحة بداللة اظتهارية لدي الطال ةلقدر اب
 اظترونة( -القدرة -التحمل

*  68 6-السرعة( + ) × 9;7 6الرشاقة( + ) × 98 6+ ) ;< ;8القدرة اظتهارية يف السباحة= 
 اظترونة( × 969 6-القدرة( + ) × =:7-التحمل( + ) × 79 6-القوة( + )
 (77( )<??7= مقدار ثابت ) ;< ;8حيث أف 

وي تظتساكن من التنبؤ بدت( حيث أنو 77( )<??7) سبرجاوتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة طارؽ  
ة للسباح يف األعواـ السابقة يلزمناـ بداللة السلسلة  ???7عاـ  ج جبوىانسرب ينير صظتااحني بللسمي قالر 

 م األسييباستخداـ معادلة التنعـ( 866ـ ، 766ودلك يف سباقات )
 -لك تتم اإلجابة علي الفرض اطتامس والذي ينص على:بذ و

 ات البدنية  ؟بداللة القدر  الطالبالقدرات اظتهارية يف السباحة لدي ب" ىل شنكن التنبؤ 

 اإلستىتاجاث
 اتبعها الباحث يتالواإلجراءات  عينةاليف ضوء أىداؼ البحث وتساؤالتو ويف حدود  

 -ص ما يلي:تخالاسوما توصل إليو من نتائج شنكن 
ب اظتتقدمني مت التوصل لبناء مقياس ذي صدؽ وثبات عاليني لقياس االجتاه حنو السباحة لدي للطال -ا

( عبارة واحملاور ;9( ػتاور، ):جامعة األزىر والذي يتضمن ) -كلية الرتبية  -ضيةقسم الرتبية الريا
 -ىي:

 عقليال جتاهاال -دىن ببالاالجتاه  -أ
 االجتاه االجتماعي - ج االجتاه النفسي -ب
زىر شنتلكوف األجامعة  -كلية الرتبية  -ة الرياضيةبيرت الم ستحاؽ بقلإللظتتقدمني اب أف الطال -8

 يبحساومبتوسط  %<< 9<نسبة  بلغتة حنو مهارة السباحة، بيااجتاىات إرن
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 ( <<  =6قدرة )
 كلية لرياضيةا بيةرت لا بقسم تحاؽللال اظتتقدمني بالطال لدي السباحة حنو باالجتاه التنبؤ شنكن -9
 السرعة -ةاقالرش) البدنية تغرياتاظت بعض ساذنةم ةاللبد األزىر جامعة -رتبيةال
 يةئاصاالح اظتعادالت خداـباست وذلك( ونةر اظت -القدرة -التحمل -قوةال -
 -الوزف) الوصفية غرياتاظتت بعض مساذنة بداللة بلطالا لدي السباحة حنو باالجتاه ؤالتنب شنكن -:

 اإلحصائية التعاداظت باستخداـ وذلك ،(السن -الطوؿ
 تغرياتاظت بعض مساذنة بداللة وذلك البالط لدي السباحة يف اظتهارية تلقدرااب التنبؤ شنكن -;

 يةائاالحص اظتعادالت باستخداـ ذلكو  ، (اظترونة -القدرة -التحمل -قوة ال -ةعالسر  -ة)الرشاق البدنية

 انتُصياث
 الباحث استخلص لدراسةا ىذه نتائج وتفسري مناقشة عنو أسفرت ما إىل إستنادا  

 -:تاليةال التوصيات
 اجتاىات عرفةظت األربع، السنوات مدار علي وبعيتت ةقبطري بالطال نفس علي قرتحاظت اسياظتق تطبيق -ا

  الدراسة سنوات خالؿ السباحة حنو بالطال
 وإنشاء أوال ، األزىر جبامعة -ةبيرت ال ةيكل -الرياضة ةيبرت ال سمق داخل سباحة زتاـ إنشاء ضرورة -8

 حنو اإلرنابية األزىرية ىداظتعا بطال اجتاىات وتنمية لتلبية وذلك ريقوال باألقاليم سباحة زتامات
  السباحة

 أساسية ادةم ارىااعتبو  األزىرية، اظتعاىد داخل والرياضة البدنية الرتبيةب االىتماـ -9
  البدف قوة لتوفري لرياضةا مبمارسة مسالـ اىتاإل أف حيث الدراسي، باظتنهج

 تغرياتاظت بداللة لسباحة،ا حنو االجتاه لقياس البحث منت يف اظتوجودة التنبؤ معادالت استخداـ -:
  الدراسة تاسنو  ؿخال والوصفية، البدنية

 اتتغري اظت بداللة بللطال اظتهاري اظتستوي علي عرؼتلل التنبؤ، معادالت استخداـ -;
  اظتختلفة الدراسة سنوات خالؿ البدنية،

 القدرات وبني بينها قةالالع ودراسة اظتختلفة الرياضات حنو تجتاىااإل لقياس اظتقاييس من اظتزيد بناء ->
  بالطال لدي واظتهارية البدنية
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 املراجغ

 أَال املراجغ انؼربيت

  القاىرة اظتعارؼ، راد ،" سالنف علم صوؿأ (;??7) جعار  عزت أزتد -أ

  القاىرة ،لعريبا الفكر راد ،" للناشئني النفسي عداداإل (8667) باتر  كامل أسامة -8

 منشور، حبث ، الفراغ وقت حنو حلواف جامعة بالط جتاىاتا( " ???7) غبرا أزتد تيمور -9

 حلواف، جامعة ،:8 عدد لرياضةاو  دنيةبال بيةرت لل يةعلمال اجمللة

 القاىرة يناير،

 األزىر جبامعة الرياضية لرتبيةا طلبة اجتاىات"  (;866) أمني إبراىيم ػتمد موسى، افرمض ؿارت -:

 رصااظتع النفس علم غتلة ،" اظتدرسية الرياضية الرتبية حنو

  اظتنيا جامعة يوليو، الثاين، اصتزء ،نسانيةاإل للعلـو

 ة اىر قلا الكتب، علم ،> ط ،"االجتماعي النفس علم(: ;866) زىراف الـالس عبد حامد -;

 " سفري شركة الثالث، عددال(: ;??7) سالميةاإل اظتعارؼ دائرة ->

 للطباعة الفنوف دار ،ةجد ،" االجتاىات وقياس تاءاتاالستف بناء(: 8??7) اضتارثي ريجع بن زايد -=

 وزبعتوال والنشر

 لنشر مركز ،9 ط وتطبيقاتو أسسو ،" االجتماعي النفس علم(: " :??7) درويش العابدين زين -<

  القاىرة صتامعة
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عدد ال النفس علم غتلة -*ىاغري ت وكيفية النفسية، االجتاىات( " 6??7) بواالط ػتمود سيد -?

  اىرةقال ب،تاللك اظتصرية اعتيئة ،(;7)

 وتطبيقاتو، أساسياتو ،" والنفسي الرتبوي والتقوًن القياس" :( 8666) عالـ ػتمود لدينا صالح -76

  القاىرة لعريب،ا الفكر راد اظتعاصرة، وتوجهاتو

"  ربجنسىا جبو اظتصريني للسباحني ميقالر  ستوياظتب يةؤ تنب دراسة(: <??7) علي رمضاف طارؽ -77

  لقاىرةا للبنني، الرياضية الرتبية كلية منشوره، ريغ ماجستري لةسار 

 حبث الرياضية، لرتبيةا ظتعلمي دىنبال لنشاطا حنو االجتاىات دراسة(: " 8667) ملسا ػتمد عادؿ -78

  يونيو ،767 عددال األزىر جامعة لرتبية،ا غتلة ور،شمن

عرفة اظت دار ،*ماعىتاالج سالنف علم يف تسادرا(: " 6??7) عيسوي ػتمد الرزتن عبد -79

 اإلسكندرية ة،ياصتامع

 اظتعارؼ، منشأة ،"والرياضة يةنالبد بيةرت ال يف معلللت التدريس: (:??7) الكرًن عبد ؼعفا -:7

  يةر إلسكندا

 يب،عر ال الفكر دار البدين، اإلعداد ،" والتطبيق النظرية بني القدـ كرة(: " :??7) اجملد أبو عمرو -;7

  اىرةقال

 مذكرات" الرياضية رتبيةال يف سيياقواظت تاراتباالخ(: " =866) طيعاظت عبد وائل اجملد، أبو عمرو ->7

  األزىر جامعة -الرتبية كلية -الرياضية بيةرت ال قسم طالبل منشورة غري

  لقاىرةا ،8 ط اظتعارؼ، دار ،"الرياضي النفس علم (::??7) ويعال حسن ػتمد -=7

 ط للنشر باالكت مركز للرياضيني، النفسية االختبارات موسوعة (:<??7) الويع حسن ػتمد -<7
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  ا

 وعلم الرياضية ةبيرت ال يف علميال البحث(: "???7) راتب كامل امةاس ،عالوي  حسن ػتمد -?7

  القاىرة يب،عر ال الفكر دار ،"الرياضي النفسي

 الرياضية الرتبية يف القياس(: >??7) رضواف الدين نصر ػتمد وي،الع حسن ػتمد -86

  لقاىرةا ،9 ط يب،عر ال الفكر دار اضى،يالر  النفس وعلم

 اؿاجمل يف والنفسية اظتهارية االختبارات(: =<?7) فاضو ر  الدين نصر ػتمد وي،عال حسن ػتمد -87

  اىرةقال يب،عر ال الفكر دار ،*الرياضى

 "والرياضية البدنية الرتبية يف ًنلتقو او  القياس(: " >??7) حسانني صبحي ػتمد -88

  القاىرة ط،، الثاين، اصتزء

 حالرتوي ممارسة حنو ويةانالث اظترحلة تالميذ اجتاىات قياس(: ;866) العاطي عبد اظتنعم عبد ػتمد -89

  ىرة لقاا ،ةاظتصري قائوالوث لكتبا دار منشورة، ماجستري رسالة ،" يالرياض

 األنشطة ممارسة حنو اظتصري اظتركزي بنكال موظفي اجتاىات(: 8668) أمني فاروؽ ػتمد -:8

 ةياضيالر  بيةرت ال ةيكل منشورة، غرب ماجستري رسالة ،"الرتوزنية

  القاىرة ف،احلو  جامعة للبنني،

 الشرؽ، زىراء مكتبة" االجتماعي النفس علم(: " 8666) وآخروف حافظ تاحالف عبد نبيل -;8

  اىرةقلا

 بعض خالؿ من ةعياالجتما اظتسئوليةب التنبؤ (:=866) بسيوين ػتمد جنالء->8
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 األوؿ عددال الرتبوية، الدراسات قطاع غتلة منشور، حبث ،" اصتامعة بطال لدي الشخصية تغرياتاظت

  ديسمرب

 سمق بلطال السباحة يف ىفعر م اختبار بناء: " (<??7) اهلل خلف طيعاظت عبد وائل-=8

 ةبيالرت  كلية ةمنشور  ريغ ماجستري ةسالر  ،"األزىر جامعة -يةضالريا ةبيرت ال

  لقاىرةا ف،احلو  جامعة للبنات، ةياضيلر ا

 ثاويا املراجغ األجىبيت

28-Dysoh- pen- p( 1995 ) : student voices in two Altenative Elementary, 

physical Education programs".Journal of teaching in physical 

education v. 14,   n4.    p394-407. Jun  

29- Gravelle F,etal (1997): Attitudes and enduring invelopement of older 

adults in structured programs of physical activity 67-71 Jourhal of 

perceptual and motor skills, p "  

30-Rahim, and mariner(1997):" students Attitudes towards physical 

Activity specialist versus no specialist " Journal of Educational 

Reacearch. 

31- Tannehill, etal (1994) "attitudes toward physical Education" journal 

of teaching in physical Education V13 N4 p 406-420.  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

