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ملخص البحث :
هدف البحث إلى ما یأتي:

العالقة بین االتجاهات االیجابیة نحو ممارسة كـرة الیـد وعالقتهـا بـاألداء المهـاري * التعرف على

لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة.

* التعرف على العالقة بین االتجاهات السلبیة نحو ممارسة كرة الید واألداء المهاري لـدى طـالب 

كلیة التربیة الریاضیة.

نحــو مــادة كــرة الیــد لــدى طــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة * التعــرف علــى العالقــة بــین االتجاهــات 

واألداء المهاري.

مــن طــالب الســنة الدراســیة الثالثــة فــي كلیــة اً ) طالبــ٥٠اجــري البحــث علــى عینــة قوامهــا (

التربیة الریاضیة بجامعة الموصل . وقد استخدم الباحث مقیاس االتجاهات المعـد مـن قبـل نبـراس 

ات الطالب نحو مـادة كـرة الیـد ، وقـد حصـل علـى درجـات األداء یونس محمد للتعرف على اتجاه

المهــاري الخــاص بامتحــان نصــف الســنة مــن مــدرس المــادة ، واســتخدم الباحــث األوســاط الحســابیة 

واالنحرافات المعیاریة والمدى ألتربیعي ومعامل االرتباط، وقد استنتج الباحث ما یأتي:

حو ممارسة لعبة كرة الید.الرغبة والمیل لدى عینة البحث ن. وجود ١

نحو ممارسة كرة الید.لدى بعض الطالبجاهات سلبیةات. وجود ٢

بین االتجاهات نحو ممارسة كرة الید واألداء المهاري.عالقة موجبة. وجود ٣

:الباحث بما یأتيوأوصى

. ضــــرورة محاولــــة التعــــرف علــــى اتجاهــــات الطــــالب وذلــــك لكــــي تســــاعدنا فــــي توجیــــه وتنمیــــة ١

جاهات المرغوب تحقیقها خالل الموقـف التعلیمـي حیـث تحـدث عملیـة الـتعلم بالكیفیـة التـي االت

تهدف الى تحقیقها .

. التأكیــد علــى تنمیــة اتجاهــات الطــالب نحــو مــادة كــرة الیــد ألهمیتهــا فــي تطــویر مســتوى األداء ٢

المهاري .
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Abstract:
The aims of the study the following:
1. To know the relation between the positive trends towards practicing

handball and its relation with skill performance of students The
college physical Education.

2. To know the relation between the negative trends towards practicing
handball and its relation with skill performance of students of The
college physical education.

3. To know the relation between students trends towards the handball
subject at the of college of physical Education and out performance
skill.

This study has been applied on a sample formed of (50) students
from the third year students the college of physical Education in the
university of Mosul. The researcher has used trends measure made by
Bybras Younis Mohammed to know the student trends towards handball
subject; and he has obtained marks of skill performance which belongs to
midyear examinations from the teacher of the subject. The researcher has
used arithmetical mediums , standard deviation , quadratic range , and
binding ness modulus The researcher has obtained the following points:
1. Students (research sample) have a will and trend to wards handball

game .
2. students (research sample). have a will and trend towards the handball
3. There is a positive trends towards the handball game and the skill .

performance The researcher has recommended the following
points:
1. attempting to know students trends to help us direct and develop the

trends That are to be achieved during the teaching process
2. focusing on developing students, trends towards the handball subject

because it is something important in developing the range of skill
performance
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التعریف بالبحث-١
البحثوأھمیةالمقدمة ١-١

یعد النشاط الریاضي میدانا مهما من میادین التربیة التـي تـتم عـن طریـق البـرامج الریاضـیة 

الموجهة والمحددة، ویتطلب إرساء مقوماته على وجه العموم فیمـا تقدمـه المؤسسـات التعلیمیـة مـن 

ر المتخصصـــة والتـــي تســـهم فـــي تحقیـــق أنشـــطة ومنـــاهج وأســـالیب لكـــي تشـــارك فـــي إعـــداد الكـــواد

األشكال السلوكیة المناسبة والتكامل للشخصیة اإلنسانیة وتتفق مادة كرة الید مع هذا الهدف فتقدم 

بــدورها طرائــق وأســالیب ومبــادئ ومفــاهیم مــن خــالل المــنهج المخصــص إلــى طــالب كلیــة التربیــة 

الریاضیة.

كلیة التربیـة الریاضـیة  طالب إلیهاتي یحتاج الریاضیة الاألنشطةإحدىوتعد لعبة كرة الید 

. وان نجـاح أي مؤسسـة تعلیمیـة یتطلـب األخرىالریاضیة  األلعابشانها في ذلك شان الكثیر من 

كفــاءة فضــال عــن كونهــا احــد االنشــطة التــي یتضــمنها المــنهج أفضــلمنهــا الوصــول بالطالــب الــى 

عدیــد مــن المبــادئ االساســیة التــي یتعلمهــا الدراســي لكلیــات التربیــة الریاضــیة وهــي تشــتمل علــى ال

التي هي االساس في االداء المهاري الذي یكون مادة اساسیة ومهمة في االعـداد الطالب ویؤدیها

الخططــي، فــاالداء المهــاري یعطــي الطالــب امكانیــة ادارة المبــاراة بالشــكل الــذي یضــمن لــه ایصــال 

المــنهج بمــا یقدمــه مــن خبــرات ومعــارف وهــذا  الكــرة الــى مرمــى الخصــم لغــرض تســجیل االهــداف 

ومبادئ ومهارات یعمل على تعدیل اسالیب واتجاهات الطالب نحو ممارسة هذه اللعبة.

وتوظـــــف ، ب دورا هامـــــا وفعـــــاال فـــــي الـــــتعلمعـــــفمـــــن المعـــــروف ان االتجاهـــــات مكتســـــبة وتل

التـي یشـترك المؤسسات التعلیمیـة برامجهـا مـن اجـل تكـوین اتجاهـات ایجابیـة نحـو المـواد الدراسـیة

فیهــا المــتعلم كــاجراء تربــوي یهــدف الــى تنمیــة مســتوى اداء الطالــب للمهــارات الحركیــة المختلفــة ، 

ویمكــن النظــر الــى االتجاهــات علــى انهــا نــوع مــن انــواع الــدوافع المكتســبة وتعــد عــامال مــؤثرا فــي 

لفـرد یمیـل لموضـوع التعلم اذ یذكر لطفي ان " من اكثر مبادئ التعلم تقبال وانتشارا ضـرورة كـون ا

.معین من التعلم قبل ان نتوقع امكانیة حدوث أي عمل مجد"

  )١٤٦، ١٩٧٢(لطفي، 

واتجاهــاتهم نحــو كــرة الیــد كمــادة دراســیة أساســیة بمثابــة دافــع للتحصــیل الطــالب ویعــد رأي 

ینة واالنجاز یؤشر لنا ما یستطیع الطالب انجازه في هذا المجال " فاالتجاه النفسي نحو فعالیة مع

  )١٢٤، ١٩٩٠، البهو عامل مهم في تحدید سلوك الفرد فیما یخص تلك الفعالیة". (الط

ویصـــبح االتجـــاه االیجـــابي للطـــالب عـــامال مـــن العوامـــل التـــي تـــؤدي الـــى تفـــوقهم فـــي هـــذه 

اللعبة، ومن ثم یؤدي الى اداء افضل من جانب كل مـن المعلـم والمـتعلم، وربمـا القـى هـذا االتجـاه 

على مدى تاثیر االتجاهات (كمتغیرات دافعیة) في تعلم لعبة كرة الید.البحثي الضوء 

مشكلة البحث ٢-١
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یعتمد مقدار استجابة المتعلم لألنشطة الریاضـیة التـي تعطـى لـه علـى مـدى رغبتـه واتجاهـه 

ومیوله ، ولعبة كرة الید هـي احـد هـذه األنشـطة التـي یـتم تعلمهـا علـى وفـق طریقـة تعلـیم صـحیحة 

تطلب ذلك من المتعلم ان یعرف شكل وصفات الحركات األساسیة لهذه اللعبة وعالقتها وسلیمة وی

.ببعضبعضها 

وتشــیر معظــم الدراســات والبحــوث الــى ان انخفــاض مســتوى االداء المهــاري یعــود الــى عــدة 

اســـباب منهـــا االســـتعداد البـــدني والحركـــي ولكنهمـــا ال یفســـران كـــل جوانـــب الضـــعف لمـــا للنـــواحي 

علــى مســتوى أو ســلباً اثــر بــالغ فــي هــذا المجــال" وقــد تــؤثر عوامــل عدیــدة إمــا إیجابــاً النفســیة مــن 

االداء الریاضي، منها االستعدادات البدنیة والحركیة واالستعدادات العقلیة واالستعدادات الوجدانیـة 

  )٣٧٩، ١٩٧١واالستعدادات المزاجیة واالستعدادات النفسیة".(الغریب، 

ن النواحي النفسـیة لهـا اثـر كبیـر فـي تعلـم الفـرد، وتعـد االتجاهـات ویتفق علماء النفس في ا

تلك النواحي التي تؤثر في توجیه سلوك المتعلم ومدى تأثیرها على إكسابه ما هو ضروري  ىاحد

من معارف ومهارات الن االتجاهات توجه استجابة المتعلم بطریقة تكاد تكون ثابتة نسبیا وفضـال 

ـــة لســـلوك الحركـــيعـــن كونهـــا تســـیر التنبـــؤ با "ان مـــن اهـــم اســـباب قیـــاس االتجاهـــات نحـــو التربی

الریاضیة هو ان قیاسها یسمح بتوقع نوعیة سلوك الفرد تجاه انشطة التربیة الریاضیة". 

  )٢٢٢، ١٩٨٣(عالوي، 

بالتساؤل االتي هل هناك عالقة بین إتجاهـات مـادة كـرة الیـد ومن هنا برزت مشكلة البحث 

للتحقق من دور االتجاهات نحو مادة ء المهاري لدى طالب كلیة التربیة لریاضیة؟  ومستوى االدا

.أم واطئاً كان عالیاً  ءكرة الید والى أي حد یؤثر هذا االتجاه بمستوى األداء سوا

أھداف البحث٣-١
:أتيیهدف البحث الى ما ی

سـة كـرة الیـد وعالقتهـا بـاالداء االیجابیة نحو ممار السلبیة التعرف على العالقة بین االتجاهات -

المهاري لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة .

التعــرف علــى العالقــة بــین االتجاهــات نحــو مــادة كــرة الیــد لــدى طــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة -

واالداء المهاري.

فروض البحث ٤-١
ید واالداء المهاري توجد عالقة ارتباط معنویة بین االتجاهات االیجابیة نحو ممارسة كرة ال .١

. توجــــد عالقــــة ارتبــــاط غیــــر معنویــــة بــــین االتجاهــــات الســــلبیة نحــــو ممارســــة كــــرة الیــــد واالداء ٢

المهاري.

مجاالت البحث ٥-١
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جامعــــة -كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة–طــــالب الســــنة الدراســــیة الثالثــــة المجــــال البشــــري: ١-٥-١

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الموصل للعام الدراسي 

القاعة الداخلیة لكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل .مكاني:المجال ال ٢-٥-١

٥/٤/٢٠٠٧ولغایة  ١٣/٣/٢٠٠٧من المجال الزماني:  ٣-٥-١

المصطلحات المستخدمة في البحث ٦-١
اإلتجاه١-٦-١

" نزعة االنسان لالستجابة الى حادث معین او فكرة معینة بطریقة محددة سلفا والمواقـف قـد تكـون 

  )١٨، ١٩٧٧او سلبیة". (عاقل، ایجابیة 

االداء المھاري ٢-٦-١
مجــــدٍ عرفــــه (هــــاره) "نظــــام الداء حركــــات بــــان واحــــد او بالتــــدریج وهــــو مبــــین علــــى تنظــــیم 

الســتغالل التــاثیر المتبــادل بــین القــوة الداخلیــة والخارجیــة علــى الریاضــي مــن اجــل ان توضــع هــذه 

  )٢٢٢، ١٩٧٥یاضیة عالیة" .(هاره، القوى بكاملها بصورة مجدیة للحصول على نتائج ر 

عرفــــه محجــــوب "عملیــــة بیومیكانیكیــــة كــــل واجــــب حركــــي علــــى اســــاس الصــــفات واالســــس 

البیومیكانیكیة والشروط المیكانیكیة المتوفرة بالمحیط انسجاما مع قانون اللعبة". 

  )٦١، ١٩٨٧(محجوب، 

اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
اإلطار النظري ١-٢
االتجاھات١-١-٢

مــن انــواع الــدوافع المكتســبة او الــدوافع االجتماعیــة المهیئــة اً یمكــن اعتبــار االتجاهــات نوعــ

للسـلوك، وهــي بصــفة عامــة تمتلــك االســتمرار النســبي لـدى الفــرد. كمــا انهــا تمثــل للمیــل لالســتجابة 

عداد مـن المثیـرات ، كمـا یمكـن عـدها حالـة مفترضـة مـن االسـتبشكل معین تجاه مجموعـة خاصـة

وهــو  مهمــا فــي تحدیــد ســلوك الفــردلالســتجابة تؤیــد او تعــارض موقــف محــدد فاالتجــاه یلعــب دورا 

یر الســلوك ویوجهــه، وهنــاك عوامــل عدیــدة ومتنوعــة لهــا االثــر الكبیــر علــى ثبــذلك فعــل دافعــي یســت

تربیة عموما االتجاهات النفسیة للفرد منها التعلیم (األكادیمي) المدرسي والتربیة العائلیة وغیرها فال

هـــي توجیـــه التجـــاه الفـــرد النفســـي ســـواء الفطـــري او المكتســـب نحـــو الطـــرق التـــي یـــراد ان یســـلكها 

كســلوك مــن خــالل اكســابه المعلومــات الجدیــدة باقتنــاع شخصــي او ذاتــي ینســجم وتطــوره العقلــي 

  )١٢ -٩، ١٩٨٥واستقراره النفسي باتجاه تلك الطرائق. (حسین، 

انواع االتجاھات١-١-١-٢
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بدو من الصعب تقسیم االتجاهات الى اقسام وذلك لعدم وجود قاعدة ثابتة ولكننا نـرى مـن ی

باب التوضیح ان نفرق بها وفقا لمواصفاتها بعضها عن بعض وهي بذلك تنقسم الى خمسة انواع 

  هي:و واالنواع 

عــن  فالســالبة هــي التــي تتجــه بــالفرد بعیــدا مــن شــيء مــا فتمیــل بصــاحبها. الســالبة والموجبــة:١

موضوعات تجعله یعرض عنها او یرفضها على العكس من االتجاهات الموجبة التـي تقتـرب 

بالفرد من شيء ما فتمیل بصاحبها الى موضوعات معینة تجعله یقبل علیها.

القــوي ذلــك الــذي یوجــه فیــه الفــرد موقفــه مــن هــدف معــین بصــورة االتجــاه. القویــة والضــعیفة:٢

تجـاه الضـعیف الـذي یوجـه فیـه الفـرد موقفـه تجـاه هـدف معـین مؤقتة قویة على العكس من اال

فیبدو ضعیفا مستسلما ومن السهل التخلي عنها.

االتجاهــــات العامــــة تهــــتم بالكلیــــات ولهــــا صــــفة القومیــــة. فــــي حــــین تركــــز . العامــــة والنوعیــــة:٣

االتجاهات النوعیة على النواحي الذاتیة .

تلـك االتجاهـات التـي یحـاول الفـرد مـن خاللهـا إظهـار االتجاهات العلنیة هـي . العلنیة السریة: ٤

مـــا بداخلـــه والتحـــدث بـــه بـــال حـــرج او تحفـــظ وهـــذا االتجـــاه غالبـــا مـــا یكـــون متفقـــا مـــع معـــاییر 

الجماعـــة وقیمهـــا امـــا الســـریة فهـــي تلـــك االتجاهـــات التـــي یخفـــي فیهـــا الفـــرد دواخلـــه ویحـــاول 

انــا وغالبــا ال یتفــق هــذا االتجــاه مــع االحتفــاظ بهــا بعیــدا فــي طیــات نفســه الــى حــد اإلنكــار أحی

معاییر االتجاه وقیمها.

ـــة:٥ ان اشـــتراك مجموعـــة مـــن االفـــراد فـــي اتجـــاه مـــا تجـــاه شـــيء مـــا یســـمى . الجماعیـــة والفردی

باالتجــاه الجمعــي امــا االتجــاه الفــردي فهــو الــذي ال یتعلــق اال بفــرد واحــد یمیــزه عــن اآلخــرین.

  )٣٨٨، ١٩٥٩(صالح، 

ــذات واتجاهــات نحــو موضــوعات خارجیــة:٦ ومــن االمثلــة علــى ذلــك حــب . االتجاهــات نحــو ال

الذات واحترامها او استصغارها او كرهها او ضعف الثقة فیها.

  )١١٠، ١٩٩٠(طه، وعلي خان، 

مكونات االتجاھات٢-١-١-٢
یتكــون االتجــاه بصــفة عامــة مــن ثالثــة مكونــات رئیســة ویتفــق فــي ذلــك كــل مــن (منســي، 

) و(الطالب، ولویس، ٢٢١، ١٩٨٣) و(عالوي، ٤٤٧، ١٩٨٢) و(مرعي، وبلقیس، ٤٨، ١٩٨٢

وتنطوي على:،)١٤١، ١٩٩٣

ویتضــمن المعلومــات والمعتقــدات والحقــائق الموضــوعیة المتــوافرة لــدى الفــرد . الجانــب المعرفــي:١

نبعـث مـن عن موضوع االتجاه فنجد ان االتجاه النفسي نحو النشـاط الریاضـي لفـرد مـا مـثال ی

معتقدات معینة .
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ویشیر الى النواحي العاطفیة كـان یشـعر الفـرد نحـو النشـاط الریاضـي مـثال . الجانب االنفعالي:٢

شعورا ایجابیا او سلبیا یتمثل في تفضـیله او عـدم تفضـیله أي فـي حبـه لنشـاط ریاضـي معـین 

نفـر منـه ویسـتجیب اخـر فیاً ریاضـیاً فیندفع نحوه ویستجیب علـى نحـو ایجـابي وقـد یكـره نشـاط

على نحو سلبي.

ویتضـمن جمیــع االسـتعدادات السـلوكیة المرتبطــة باالتجـاه ، فقــد نجـد الفــرد . الجانـب الســلوكي:٣

یقبل على ممارسة النشاط الریاضي بصورة او باخرى او قـد یحجـم عـن هـذه الممارسـة وهكـذا 

نحو معین.یتضح ان االتجاه ینطوي على نزعة تدفع بصاحبه الى االستجابة على 

مراحل تكوین االتجاھات ٣-١-١-٢
:مراحل هيتشیر اغلب المصادر إلى أن االتجاه یتكون من ثالث

وهــي المرحلــة اإلدراكیــة األولــى فــي حیــاة الفــرد مــن حیــث تكــوین االتجاهــات المرحلــة األولــى:-

ویقتصر على بعض العناصر البیئیة واالجتماعیة .

یـــل الفـــرد نحـــو أشـــیاء معینـــة ومثـــال ذلـــك میـــل الفـــرد نحـــو أنشـــطة وتتمیـــز بمالمرحلـــة الثانیـــة:-

ریاضیة معینة. 

وهي مرحلة الثبات في المیل ویقصـد بـه اسـتقرار الفـرد علـى نشـاط محـدد تبعـا المرحلة الثالثة:-

لتطور اتجاهه النفسي نحوه وهي المرحلة األخیرة في تكوین االتجاه.

  )١٧٧، ١٩٧٤، ) و(زیدان٩٧-٩٦، ١٩٧٠(السید، وآخران، 

الدراسات السابقة ٢-٢
)١٩٨٠دراسة طلب، عدیلة احمد (١-٢-٢

"العالقة بین االتجاه نحو ریاضة السباحة ومستوى أداء الطالبات في هذه الریاضة"

هدفت الدراسة الى:

التعرف على العالقة بین االتجاهات االیجابیة نحو ممارسة ریاضة السباحة لـدى طالبـات كلیـة -

ة الریاضیة ومستوى تحصیلهن الحركي.التربی

التعرف علـى العالقـة بـین االتجاهـات السـلبیة نحـو ممارسـة ریاضـة السـباحة لـدى طالبـات كلیـة -

التربیة الریاضیة ومستوى تحصیلهن الحركي.

) طالبــــة مــــن طالبــــات الصــــف الثالــــث بكلیــــة التربیــــة ٢٥٠وشــــملت عینــــة البحــــث علــــى (

الریاضیة للبنات بالقاهرة.

ســتخدمت الباحثــة مقیــاس االتجاهــات نحــو ممارســة ریاضــة الســباحة مــن إعــدادها وقــد اســفرت ا -

النتائج عن ما یاتي:
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وجود عالقة ایجابیة بین اتجاهات الطالبات االیجابیـة نحـو ممارسـة ریاضـة السـباحة ومسـتواها -

التحصیلي.

وذوات االتجاهـات السـلبیة وجود فروق دالة احصائیا بـین الطالبـات ذوات االتجاهـات االیجابیـة -

  )٢١١-١٩٩، ١٩٨٠(طلب، في مستوى التحصیل الحركي. 

)١٩٩٠دراسة عبد الھادي، عواطف (٢-٢-٢
"اتجاهات تلمیذات المرحلة االعدادیة نحو مادة الجمباز واثره على مستوى االداء المهاري"

هدفت الدراسة الى: 

دیــــة نحــــو مــــادة الجمبــــاز واثــــره علــــى مســــتوى االداء دراســــة اتجاهــــات تلمیــــذات المرحلــــة االعدا-

) تلمیـذة مـن الفـرق الـثالث فـي المرحلـة االعدادیـة ٢٤٠المهاري. وشملت عینـة البحـث علـى (

باالسكندریة. وقد اسفرت النتائج عن ما یاتي:

وجود ارتباط ایجابي بین اتجاهات التلمیذات المتفوقـات فـي مـادة الجمبـاز وبـین االداء المهـاري -

  )٢٠٥، ١٩٩٠(عبد الهادي، للمادة في الفرق الدراسیة الثالث.

)١٩٩١دراسة رجب، ماجدة علي محمد (٣-٢-٢
"دراسة اتجاهات طالبات كلیة التربیة الریاضیة للبنات باالسكندریة نحو مادة التمرینات واثرها 

على التحصیل الدراسي للمادة"

هدفت الدراسة الى:

ین اتجاهــات الطالبــات ومســتوى تحصــیلهن فــي مــادة التمرینــات. وشــملت عینــة ابــراز العالقــة بــ-

البحث على طالبات الفرق الدراسیة االربعة في كلیة التربیة الریاضـیة للبنـات باالسـكندریة، وقـد 

اسفرت النتائج عن ما یاتي:

هناك فروق دالة احصـائیا بـین الطالبـات االكثـر تحصـیال واالقـل تحصـیال فـي اتجاهـاتهن نحـو -

مادة التمرینات ولصالح المتفوقات في الفرق االربعة بالكلیة.

ال یوجد فرق معنوي بین اتجاهات الطالبات المتفوقات في الفرق االربعة.-

لمتفوقات في الفرق االربعة.ال یوجد فرق معنوي بین اتجاهات الطالبات غیر ا-

  )١٢٦٠، ١٩٩١(رجب، 
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)١٩٩١دراسة السعید، نادیة علي السنوسي ( ٤-٢-٢
"دراسة اتجاهات طالبات كلیة التربیة الریاضیة للبنات باالسكندریة نحو العاب القوى ومدى 

تاثیر ذلك على مستوى االداء العملي للطالبات"

هدفت الدراسة الى:

ن اتجاهات طالبات الكلیة نحو العاب القوى وبین مسـتوى ادائهـن العملـي بهـا. معرفة العالقة بی-

وشملت عینة البحث على الطالبات المتقدمات بكلیات التربیة الریاضیة للبنات باالسكندریة وقد 

اسفرت النتائج عن ما یاتي:

  ي.وجود عالقة بین اتجاهات الطالبات نحو العاب القوى وبین مستوى ادائهن العمل-

  )١١٩٩، ١٩٩١(السعید، 

)١٩٩٧دراسة سعید، زیاد طارق حامد ( ٥-٢-٢
"اتجاهات طالب كلیة التربیة الریاضیة نحو مادة المصارعة وعالقتها بفن االداء وبعض 

القدرات البدنیة والحركیة الخاصة"

هدفت الدراسة الى:

یـة التربیـة الریاضـیة وفـن التعرف على العالقة بین االتجاه نحو مـادة المصـارعة لـدى طـالب كل-

االداء وبعض القدرات البدنیة والحركیة الخاصة.

معرفـة الفـروق بــین ذوي االتجـاه العــالي واالتجـاه الـواطئ فــي فـن االداء وبعــض القـدرات البدنیــة -

والحركیة الخاصة.

وشملت عینة البحث طـالب السـنة الدراسـیة الثالثـة بكلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة الموصـل 

سـفرت أاستخدم الباحث القیاس واالختبار والمالحظة العلمیة التقنیة كوسائل لجمیـع البیانـات وقـد و 

تي:أالنتائج عن ما ی

وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین االتجاهــات وفــن االداء واالتجاهــات وبعــض القــدرات البدنیــة -

والحركیة الخاصة في المصارعة.

جاهـات بـین الطـالب ذوي االتجـاه العـالي وذوي االتجـاه وجود فروق ذات داللـة معنویـة فـي االت-

  )٦١-١١، ١٩٩٧(سعید، الواطئ لصالح الطالب ذوي االتجاه العالي.
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إجراءات البحث-٣
منھج البحث ١-٣

تم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح وذلك لمالءمته لطبیعة البحث .

عینة البحث٢-٣
مدیـــة مـــن طـــالب الســـنة الدراســـیة الثالثـــة بكلیـــة التربیـــة تـــم اختبـــار عینـــة البحـــث بطریقـــة ع

ــــي جامعــــة الموصــــل للعــــام الدراســــي  ــــالغ عــــددهم ( ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦الریاضــــیة ف ــــًا ٧٥والب ) طالب

موزعین على خمسة شعب دراسیة ولألسباب اآلتیة:

تعد مادة كرة الید من المواد المنهجیة المقررة لهذه الصفوف واألساسیة لنجاح الطالب.-

یعد مجتمعا باكرا لیس لدیه خبرة سابقة بمادة كرة الید من حیث التعلم.-

ضمان تطبیق مفردات المنهج الدراسي واالختبارات المطلوبة.-

بعـد ان حــدد الباحــث مجتمـع البحــث تــم اســتبعاد الطـالب الــذین مارســوا لعبـة كــرة الیــد مــن 

و أي سبب آخر قبل بدء البحث والتـي قبل، والراسبون وتاركوا الدراسة بسبب التأجیل او المرض ا

) طالبـا وبـذلك ٥٠تتمثل مفرداتها بتطبیق المنهج الدراسي المقرر فأصبح عدد أفراد عینة البحـث (

تكون العینة ممثلة لمجتمع البحث.

أداتا البحث٣-٣
االتجاهـــات والمعـــد مـــن قبـــل نبـــراس یـــونس محمـــد للتعـــرف علـــى )*(تـــم اســـتخدام مقیـــاس١-٣-٣

لطــالب نحــو مــادة كــرة الیــد حیــث تــم قیــاس االتجــاه مــن خــالل الدرجــة التــي اتجاهــات ا

  )٧٤، ١٩٩٦(محمد،             ).١حصل علیها الطالب (الملحق 

صدق المقیاس٢-٣-٣
) علـى مجموعـة مـن السـادة الخبـراء * فـي مجـال علـم ١تم عـرض المقیـاس فـي الملحـق (

وقد اكد جمیع الخبـراء ان المقیـاس یقـیس النفس الریاضي للتعرف على الصدق الظاهري للمقیاس

ما وضع من اجله.

. م.د مؤید عبد ٤. م.د نغم محمود العبیدي. ٣یحیى.  . أ.م.د. زهیر٢.أ.م ناظم شاكر. ١) السادة الخبراء: *(

. م. عصام محمد عبد الرضا.٥الرزاق .
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األداء المھاري٣-٣-٣
تم اخذ درجات االداء المهاري والمتعلقة باختبارات المناولـة المتوسـطة والطویلـة والتهـدیف 

بعـد الخـداع بوجـود دفـاع وعــدم وجـود دفـاع مـن مـدرس المــادة والـدرجات الخاصـة بامتحـان نصــف 

السنة.

ائل اإلحصائیةالوس ٤-٣
الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، المدى ألتربیعي، معامل االرتباط.

عرض النتائج ومناقشتھا :  -٤
عرض النتائج ١-٤

  )١جدول (

یوضح األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة معامل االرتباط المحتسبة والجدولیة 

  ةوداللة معامل االرتباط لمتغیرات الدراس

  ع ±َس المتغیرات
ر 

المحتسبة

ر

الجدولیة
  الداللة

١٣٠.٣٨١٧.٩٠٧االتجاهات
معنوي  ٠.٢٨  *٠.٦٦١

١٠.٣٨٢.٤٦٥األداء المهاري

٠.٠٥ ≤وبنسبة خطأ  ٤٨* معنوي عند درجة حریة 

) درجـة بـانحراف ١٣٠.٣٨) بلغ الوسـط الحسـابي لالتجاهـات (١یتضح من الجدول رقم (

) درجـة بـانحراف معیـاري ١٠.٣٧) فیما بلغ الوسـط الحسـابي لـالداء المهـاري (١٧.٩٠٧معیاري (

امــا درجــة حریــة )٠.٠٥( ≤) وعنــد الرجــوع الــى جــدول داللــة االرتبــاط عنــد نســبة خطــأ ٢.٤٦٥(

) وبمــا ان قیمــة (ر) المحتســبة اكبــر مــن قیمــة (ر) الجدولیــة هــذا ٠.٢٨) نجــد انهــا تســاوي (٤٨(

عنوي بین اتجاهات الطالب نحو مادة كرة الید واالداء المهاري.یعني وجود عالقة ارتباط م
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  )٢جدول (ال

یوضح األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة معامل االرتباط المحتسبة والجدولیة 

وداللة معامل االرتباط لمتغیرات الدراسة

  ع ±َس المتغیرات
ر 

المحتسبة

ر

الجدولیة
  الداللة

١٥١.٥٤١.٣٤٤٥لیةاالتجاهات العا
معنوي  ٠.٢٨  *٠.٨٦٦

١٢.٨٤٦٧.٤٣٤االداء المهاري

) درجـة ١٥١.٥٤) والذي یمثل االتجاهات العالیة بلغ الوسط الحسابي (٢من الجدول رقم (

) درجـــــة ١٢.٨٤٦) فیمـــــا بلــــغ الوســـــط الحســــابي لـــــالداء المهــــاري (١.٣٤٤٥بــــانحراف معیــــاري (

ند الرجوع الى جدول داللة معامل االرتباط عند نسبة خطأ )، وع٧.٤٣٤٥بانحراف معیاري قدره (

) وبما ان قیمـة (ر) المحتسـبة اكبـر مـن ٠.٢٨) نجدها تساوي (٤٨) امام درجة حریة (٠.٠٥( ≤

قیمــة (ر) الجدولیــة هــذا یعینــي وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي بــین االتجاهــات العالیــة نحــو مــادة كــرة 

الید واالداء المهاري.

  )٣جدول (ال

یوضح االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة معامل االرتباط المحتسبة والجدولیة 

وداللة االرتباط لمتغیرات الدراسة

  ع ±َس المتغیرات
ر 

المحتسبة

ر

الجدولیة
  الداللة

١٠٧.٣٨٢.٠٤٧٥االتجاهات الواطئة
معنوي  ٠.٢٨  *٠.٤٠٢

٩.٢٣٠٨١٠.٠٢١االداء المهاري

) درجـة بـانحراف ١٠٧.٣٨) بلـغ الوسـط الحسـابي لالتجاهـات الواطئـة (٣ول رقـم (مـن الجـد

) درجـــة بـــانحراف ٩.٢٣٠٨) فیمـــا بلـــغ الوســـط الحســـابي لـــالداء المهـــاري (٢.٠٤٧معیـــاري قـــدره (

≤)، وعنـــد الرجـــوع الـــى جـــدول داللـــة معامـــل االرتبـــاط عنـــد نســـبة خطـــأ ١٠.٠٢١معیـــاري قـــدره (

) وبمــا ان قیمــة (ر) المحتســبة اكبــر مــن ٠.٢٨جــدها تســاوي () ن٤٨) امــام درجــة حریــة (٠.٠٥(

قیمــة (ر) الجدولیــة هــذا یعنــي وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي بــین االتجاهــات الواطئــة نحــو مــادة كــرة 

الید واالداء المهاري.
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مناقشة النتائج ٢-٤
فـي بعد ان تم عـرض النتـائج والتـي اظهـرت قیمـًا معنویـة لمعـامالت االرتبـاط كمـا جـاءت 

) یــرى الباحــث بــان اتجــاه العالقــة المعنویــة  لمعامــل االرتبــاط بــین (االتجاهــات العالیــة ٢الجــدول (

واالداء المهــاري) یعـــود ســببه الـــى ان هــذه القیمـــة هــي اكبـــر القــیم وهـــي حقیقــة منطقیـــة، اذ یشـــیر 

(صــالح)" االتجاهــات الموجبــة التــي تقتــرب بــالفرد مــن شــيء مــا فتمیــل بصــاحبها الــى موضــوعات

  )٣٨٨، ١٩٥٩معینة تجعله یقبل علیها". (صالح، 

وكــون االتجــاه نحــو ممارســة لعبــة معینــة یعنــي ان االداء متمیــز فــي هــذه اللعبــة واذ یؤكــد 

(لطفي)  " ان من اكثـر مبـادئ الـتعلم تقـبال وانتشـارا ضـرورة كـون الفـرد یمیـل لموضـوع معـین مـن 

  )١٤٦، ١٩٧٢لطفي، التعلم قبل ان نتوقع امكانیة حدوث أي تعمل مجد". (

امــا فیمــا یتعلــق باالتجاهــات الواطئــة فعلــى الــرغم مــن معنویــة االرتبــاط اال ان قیمتــه قلیلــة 

قیاسا باالتجاهات العالیة فضال عن المجموعة التي اختصت بدراسة العالقة للعینـة مجتمعـة وهـذا 

عالقـة للعینـة مجتمعـة یعني بان قوة العالقة هي في االتجاهات العالیة ثم المجموعة التي اخـذت ال

ثم مجموعة االتجاهات الواطئة واالداء المهاري.

)، دراسـة عبــد ١٩٨٠وتتفـق هـذه النتیجـة مـع نتـائج الدراسـات السـابقة مثـل دراسـة (طلـب، 

  ).١٩٩٧) ودراسة سعید (١٩٩١)، دراسة السعید (١٩٩١)، دراسة رجب (١٩٩٠الهادي (

االستنتاجات والتوصیات  -٥
ت االستنتاجا١-٥
. وجود الرغبة والمیل لدى عینة البحث نحو ممارسة لعبة كرة الید.١

. وجود اتجاهات سلبیة لدى بعض الطالب نحو ممارسة كرة الید.٢

. وجود عالقة موجبة بین االتجاهات نحو ممارسة كرة الید واألداء المهاري.٣

التوصیات ٢-٥
ب وذلــك لكــي تســاعدنا فــي توجیــه وتنمیــة . التأكیــد علــى محاولــة التعــرف علــى اتجاهــات الطــال١

االتجاهات المرغوب تحقیقها خالل الموقف التعلیمي حیث تحدث عملیـة الـتعلم بالكیفیـة التـي 

تهدف إلى تحقیقها.

. التأكیــد علــى تنمیــة اتجاهــات الطــالب نحــو مــادة كــرة الیــد ألهمیتهــا فــي تطــویر مســتوى األداء ٢

المهاري.

على فعالیات أخرى (فردیة أو جماعیة)..إجراء البحوث والدراسات  ٣
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المصـــــادر :
  .١٩٨٥. حسین، كریم عكلة: االتجاهات النفسیة للفرد والمجتمع، مطبعة دار الرسالة، بغداد، ١

. رجب، ماجدة علي محمد: دراسة اتجاهـات طالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات باالسـكندریة ٢

تحصــیل الدراســي للمــادة ، مجموعــة رســائل الماجســتیر فــي نحــو مــادة التمرینــات واثرهــا علــى ال

  .١٩٩١التربیة الریاضیة، جمع ریان خریبط مجید، مطبعة الرواد، بغداد، 

  .١٩٧٤. زیدان، محمد مصطفى: علم النفس، عالم الكتب، القاهرة، ٣

ا بفن . سعید، زیاد طارق: اتجاهات طالب كلیة التربیة الریاضیة نحو مادة المصارعة، وعالقته٤

االداء وبعــض القــدرات البدنیــة والحركیــة الخاصــة، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، الموصــل، 

١٩٩٧.  

ـــاهرة، ٥ ـــو المصـــریة، الق ـــنفس، مكتبـــة االنجل ـــم ال . الســـید، محمـــد توفیـــق، وآخـــران: بحـــوث فـــي عل

١٩٧٠.  

، . صــــالح، احمــــد زكــــي: األســــس النفســــیة للتعلــــیم الثــــانوي، مكتــــب النهضــــة المصــــریة، القــــاهرة٦

١٩٥٩.  

  .١٩٩٣. الطالب، نزار، ولویس كامل: علم النفس الریاضي، دار الحكمة، بغداد، ٧

. طــــه، حســــین یاســــین، وعلــــي خــــان، أمیمیــــة یحیــــى: علــــم الــــنفس العــــام، دار الحكمــــة، بغــــداد، ٨

١٩٩٠.  

  .١٩٧٧، دار العلم للمالیین، بیروت، ٢. عاقل، فاخر: معجم على النفس، طـ٩

اتجاهــات تلمیــذات المرحلــة اإلعدادیــة نحــو مــادة الجمبــاز وأثــره علــى . عبــد الهــادي، عواطــف:١٠

مستوى االداء المهـاري، مجموعـة بحـوث منشـورة فـي التربیـة الریاضـیة، جمـع ریسـان خـریبط 

  .١٩٩٠مجید، جامعة البصرة، 

  .١٩٨٣، دار المعارف، القاهرة، ٥. عالوي، محمد حسن: علم النفس الریاضي، طـ١١

  .١٩٧١، مكتب االنجلو المصریة، القاهرة، ٤: سیكولوجیة التعلم، طـ. الغریب، رمزیة١٢

. لطفي، عبـد الفتـاح: طریـق تـدریس التربیـة الریاضـیة والتعلـیم الحركـي، دار الكتـب الجامعیـة، ١٣

  .١٩٧٢القاهرة، 

  .١٩٨٧.محجوب، وجیه: التحلیل الحركي، بغداد، مطابع التعلیم العالي، ١٤

  .١٩٨٢، دار الفرقان االردن، ١د: المسیر في علم النفس التربوي، ط. مري توفیق، وبلقیس احم١٥

ـــنفس، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث، ١٦ ـــد الحلـــیم حامـــد: قـــراءات فـــي علـــم ال . منســـي، محمـــود عب

  .١٩٨٢االسكندریة، 

  .١٩٧٥. هارة: اصول التدریب، ترجمة عبد علي نصیف، بغداد، مطابع جامعة بغداد، ١٧

  )١الملحق (
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هات نحو كرة الیدمقیاس االتجا

اخي الطالب ....

یهدف هذا المقیاس الى معرفة اتجاهات الطالب نحو كرة الیـد . هـو یتـالف مـن عـدد مـن 

الفقـرات نرجـوا ان تبـین لنـا رأیـك الشخصــي بصـدق وامانـة فـي كـل فقــرة مـن الفقـرات كمـا تشـعر بــه 

داعــي لــذكر اســمك الن انــت ال كمــا یشــعر بــه االخــرون ال كمــا یریــد المجتمــع ان تشــعر بــه . وال

االجابـــة ســـریة ولـــن یطلـــع علیهـــا ســـوى الباحـــث وتـــذكر ان اجابتـــك الصـــحیحة والصـــادقة تســـتخدم 

للبحث العلمي فقط .

شاكرین تعاونكم معنا

الباحث

:تعلیمات االجابة 

. یرجى االجابة عن الفقرات كافة .١

. لیس هناك وقت محدد لالجابة .٢

ا خمسة بدائل هي (موافق جدا ، موافق ، ال راي لي ، غیـر موافـق . بعد قراءة فقرة ستجد امامه٣

، غیر موافق اطالقا).

) فــي المربــع تحــت البــدیل الــذي یتفــق مــع رأیــك الشخصــي فــي كــل فقــرة مــن . ضــع عالمــة (٤

  الفقرات.

. نرجو توخي الصدق واالمانة في االجابة خدمة للبحث العلمي .٥



وسعد باسمبسام علي محمد

٣٣٣

  الفقــــــرات  ت
موافق 

جدا
  قمواف

 رأي ال

  لي

غیر 

موافق

غیر موافق 

  إطالقا

ممارسة لعبة كرة الید تنمي الذكاء  ١

٢  
ممارسة لعبة كرة الید تجعل الطالب على درجة 

عالیة من الثقة بالنفس

٣  
ممارسة لعبة كرة الید تنمي لدى الطالب الجانب 

الفني والخططي 

الطلبةیساهم درس كرة الید في توسیع افكار   ٤

٥  
اشعر ان الطالب ال یقدرون مدرسي كرة الید مثل 

تقدیرهم لمدرسي بقیة االلعاب

٦  
متابعة كرة الید تحفز الطالب على قراءة الصحف 

والمجالت الریاضیة

٧  
ال احرص على ان اكون مدربا لكرة الید لتفكیري 

في تدریب نوع اخر من انواع الریاضة

ة كرة الید ال تثیر االهتماممتابع  ٨

ممارسة كرة الید تجعل الطالب معرضا  ٩

١٠
ممارسة كرة الید تعمل على اكساب الطالب قواما 

رشیقا ومتناسقا

١١
ال احرص على ان اكون مدربا لكرة الید لعدم 

وجود مستقبل زاهر لها 

ممارسة كرة الید مشوقة وممتعة١٢

١٣
احرص على متابعة كرة الید لما تتصف به من 

متعة عند مشاهدتها

١٤
من الممكن استغالل الوقت المخصص لممارسة 

كرة الید في نشاط اكثر فائدة

١٥
االشتراك مع االخرین في ممارسة كرة الید یزید 

من التفاهم بین الطالب 

  ون.اشعر ان العبي كرة الید مغررون ومتعال١٦

١٧
متابعة كرة الید تعمل على التعرف على السبل 

والوسائل الجدیدة

١٨
ال احرص ان اكون مدرسا لكرة الید لعدم توفر 

الخبرة الجیدة لدي في تلك اللعبة

ارى ان العبي كرة الید ال یثیرون المتعة لدى الجمهور١٩



االتجاه نحو مادة كرة الید وعالقته باألداء المهاري

٣٣٤

  الفقــــــرات  ت
موافق 

جدا
  قمواف

 رأي ال

  لي

غیر 

موافق

غیر موافق 

  إطالقا

بل الطالباشعر ان مدرس كرة الید محبوب من ق٢٠

٢١
متابعة كرة الید تعمل على مواكبة التطور العلمي 

للنشاط الریاضي 

اشعر ان العبي كرة الید یتسمون بالخشونة٢٢

ال اشعر برغبة حقیقیة عند حضور درس كرة الید ٢٣

٢٤
متابعة كرة الید تعمل على زیادة الوعي الریاضي 

الثقافي

احرص على متابعة كرة الید لضیق الوقتال ٢٥

٢٦
ارى ان درس كرة الید ال یضیق شیئا ذا قیمة 

لحیاة الطالب

یتمیز العبو كرة الید باالخالق الحسنة٢٧

٢٨
ممارسة كرة الید تساعد على التخلص من التوتر 

النفسي االنفعالي

٢٩
لید في برامج ارى انه ال ضرورة لوجود مادة كرة ا

التربیة الریاضیة الحدیثة

اشعر ان العبي كرة الید یتصفون باالنانیة٣٠

٣١
احرص على ان اكون مدرسا لكرة الید من اجل 

تطویر اللعبة في المدارس

٣٢
ارى ان تزداد الساعات المخصصة لدرس كرة الید 

في خطة المناهج الدراسیة

٣٣
الید یعود الطالب على الخمول ممارسة كرة 

والكسل

ارى ان درس كرة الید لیس مادة اساسیة ٣٤

٣٥
متابعة كرة الید ال تضیف شیئا ذا فائدة في 

متابعتها

٣٦
ممارسة كرة الید تزید من الخبرات التعلیمیة 

  للطالب


