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وتقديرشكر 

وكفيتني ُكؿَّ األمػور بأسرىا  تػني نعمًا أبػوح بشكرىاأولي

ف أُمتْ  فأل فمتشكرنؾ أعُظمي في قبرىا  شكرنؾ ما حييُت وا 

 لػى اهلل سػبحانو وتعػالى أوال وأخيػرا ومػف ال يشػكر النػاس ال يشػكر اهلل كػاف لزامػا عمػي  إرفع لواء الشكر أ
 .الفضؿ عمي  و أصحاب الحقوؽ والواجبات  إلىف أتوجو بالشكر أ

شكر المشرؼ الرئيس لرسالتي الدكتور وليد شاىيف لما قدـ وأعطى مف نصائح سديدة أوفي مقامي ىذا 
 لى تقديـ ىذا العمؿ المتواضع إب وراع، حتى انتيى بي المطاؼ أرائي وكاف لي خير أوصوب  ـوقي  

الػدكتور عمػاد عبػد الحػؽ عضػوي لجنػة المناقشػة الكػراـ الػدكتور غسػاف سػرحاف و  السادةوال أنسى أيضا 
 جزاىما اهلل عني خير الجزاء.

أضػػيؼ ىنػػا مػػف تعاممػػت معيػػـ مػػف طػػبلب وأسػػاتذة ومحاضػػريف ومحكمػػيف ومشػػرفيف وفػػي ىػػذا المقػػاـ 
 أىدي ىذه الكممات

 نظرت إلى الوجوه فوجدتو
    

متبسما تبسـ المودع قبؿ المغادرة 
 قمت أوصني وال ترحؿ تاركا 

     
اعة الغرغرةحانت بيا س نفساً  

وأنقذىا مف ظممة معتمة    
     

وأنقميا إلى ليمة قمرية مقمرة 
قاؿ أسمؾ سبيؿ العمـ وأترؾ  

     
ف كانت سفينتو مبحرة  بحر الدنا وا 

يا ىذا دلني عمى مف يأخذ  
       

بيدي الى أعماؽ أعماؽ المعرفة 
 قاؿ والحيرة تمأل وجيو 

             
مـ ولمعمـ منارتوىؤالء ائمة ع 

رئيسيـ وليد ىو كبيرىـ   
          

ولست قاصدا سنو لكف قدره 
حدة شباب حكمة عجوز وعمـ   

  
ليو منتيى امرا لقبيمة  عالـ وا 

غساف أبدى مكانتو بكؿ حركة  
    

وسكوف ومدت إليو يد الحكمة  
موقؼ العز مخاطبا جميوره عماد إجالؿ العمـ يقؼ    

ايالنا شرحو



ج 

 الممخص
تقػديرات القػيـ التربويػة لممارسػة األنشػطة الرياضػية وعبلقتيػا بتحقيػؽ إلػى ىدفت  ىذه الدراسػة  التعػرؼ 

تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة دائرة التربية ، و الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس
( طالبػػا وطالبػػة 400( والبػػالع عػػددىـ )2016-2015) الدراسػػي الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس فػػي عػػاـ

%( 43.7) توأي مػا نسػب ،طالبػة( 48 ،طالػب 127) ،( طالبػا وطالبػة175)فػي عينػة الدراسػة وتمثمت 
 .وثباتيايااستخدمت الباحثة في دراستيا االستبانة وتأكدت مف صدق، وقد مف مجتمع الدراسة

ية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربيػة تقديرات القيـ التربو الدراسة إلى أف  نتائج توصمت
فػػروؽ ذات عػػدـ وجػػود  وأظيػػرت، الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػرىـ جػػاءت بدرجػػة عاليػػة

الجػػػنس والمسػػػتوى الدراسػػػي والػػػدخؿ الشػػػيري ومكػػػاف ات تعػػػزى  لمتػيػػػر   تقػػػديراتيـفػػػي  إحصػػػائيةداللػػػة 
 السكف.

ؽ الػذات لػػدى طمبػػة دائػػرة التربيػػة الرياضػية فػػي جامعػػة القػػدس مػػف مسػػتوى تحقيػػالنتػػائج أف  أظيػػرتكمػا 
فػي مسػتوى تحقيػؽ  إحصػائيةلػة ال توجػد فػروؽ ذات  دال، وبينػت أنػو ظرىـ جاءت بدرجػة عاليػةوجية ن
 مكاف السكف.و  الدخؿ الشيريو  المستوى الدراسيو الجنس  اتعزى لمتػير ت ييـالذات لد

طرديػة بػيف تقػديرات طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة  توجػد عبلقػةكما توصمت الدراسة إلى انػو 
وكذلؾ لجميع المجاالت ما عػدا مجػاؿ تقػديرات القػيـ ، القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ

االقتصادية حيث تبيف انو ال يوجد عبلقة بػيف تقػديرات الطمبػة لمقػيـ االقتصػادية ومسػتوى تحقيػؽ الػذات 
 لدييـ .
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Estimations of the ediocational  values of practicing sports activities and 

its relationship to self-achievement for the students of the physical 

education department in Al-Quds University 

Prepared by: Elana Mohammed Shraha 

Supervisor: Dr. Walid Shahin 

Abstract 

This study aims at identifying the estimations of the ediocational values of practicing 

sports activities and their association to self-achievement for the students of the Physical 

Education Department at Al-Quds University. 

The target of society consists of students of the Physical Education Department at Al-Quds 

University who are enrolled in their undergraduate program in 2015-2016. The population 

of the study is (400) female and male students, and the sample consists of 175 students: 

127 male and 48 female students, a ratio of 34.7% of the overall population. The 

instrument used to collect data was a questionnaire, and it was tested and verified. 

The results show that the estimations of the pedagogical values of practicing sports 

activities for the students of the physical Education Department at Al-Quds University 

were very high. 

The results indicate that there are no statistical differences among students due to gender, 

educational level, monthly income, and place of living. 

The levels of students’ self-achievements at the Physical Education Depratment at Al-Quds 

University are at a very high degree. 

The results indicate that there are no statistical differences of self-achievement among 

students due to gender, educational level, monthly income, and place of living. 

The results show that there is a positive relationship between the estimation of the students 

of the physical education department in Al-Quds University for the pedagogical values and 

their self-achievement levels, so as in the rest of the areas except for the area of the 

estimations of economic values. It turned out that there is no relationship between the 

estimations of the students for the economic values and their self-achievement levels.  
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 الفصؿ األوؿ

 وأىميتيا الدراسة مقدمة

 
 وتساؤالتيا وأىدافيا الدراسة ومشكمة ومبرراتيا، وأىميتيا الدراسة مقدمة الفصؿ ىذا يتناوؿ

 .ومصطمحاتيا ومحدداتيا

 مقدمة  1.1

 

ركز الفبلسفة والمفكريف والباحثيف عمى دراسة القيـ، ذلؾ أف القيـ تعتبر مف أىـ معايير الحكـ عمى 
، وتحدد نمط عبلقاتو مع اآلخريف، وقد كاف لتػير و سموؾ الفردفيي التي توج السموؾ االنساني،

المجتمع، دور في تػير ه القيـ واختبلفيا مف مجتمع الى آخر تبعا لمثقافة العامة في ذلؾ ىذ
 أحدثتو الثورة العممية والتكنولوجية فرضت عمى المجتمعات إعادة تشكيؿ  سموكيات االفراد، فما

إلى عدـ االستقرار في القيـ الموروثة والمكتسبة وىذا ادى المفاىيـ والمعارؼ والقيـ الحياتية، بعض 
دى ىذا أىا، و و ؿ ىذه القيـ كما تـ توارثفي المجتمع لـ تعد تقب فئات الشبابإذ أف عمى حٍد سواء، 

، وىذا ضع ؼ قدرتيـ عمى االختيار بيف التمييز الواضح بيف ما ىو خطأ وما ىو صواب عدـإلى 
 .الكثير مف القيـ المختمفة عمى جميع المستويات

يعد القيـ الفكر المثالي والفكر الواقعي ف، تبعا لطريقة التفكير لدييـوتختمؼ تنمية القيـ لدى األفراد  
المشاىدة، والفكر البراجماتي يرى عدـ مف خبلؿ مطمقة، ولكف يمكف الحصوؿ عمييا وتقديرىا عف 

األساس الذي والمنظور اإلسبلمي يرى بأف القيـ  ، اذ انو يرى بأنيا نسبية،وجود قيـ أخبلقية مطمقة
ؿ إطارًا لمحياة لؤلفراد يمًا مطمقة وليست نسبية، وتمثقواعتبرىا  ،تُبنى عميو المجتمعات البشرية

والمجتمعات وخصوصًا القيـ المستندة إلى الشريعة اإلسبلمية ومصدرىا القرآف الكريـ، والسنة 
النبوية الشريفة، لذلؾ وعند التخصيص لمقيـ التربوية، فقط تطورت وأصحبت عالمًا متػيرًا في كؿ 

يا، ويمكف تعريؼ القيـ مف منطور زماف ومكاف وتحتاج إلى متابعة مستمرة في نمط الحياة وتػيرات
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تربوي بأنيا: "مفيوـ ُيعبر عف االتجاىات المعيارية لدى الطالب، وتتضح مف خبلؿ سموكو العممي 
 ( .2111)األسكر، أو المفظي في المؤسسة التعممية سواٌء المدرسة أو الجامعة 

 
في الجامعات، ليا دورًا  إف ممارسة األنشطة الرياضية التي يمارسيا الطمبة في المدارس أوكما 

ميمًا في تعمـ ميارات وأنشطة متنوعة يساىـ بيا الطالب في خدمة وتنمية وتطوير ذاتو ومجتمعو 
بفاعمية، خاصة وأف األنشطة الرياضية تقدـ لمطالب إمكانية ىائمة، ووسطًا خصبًا لتنمية شخصية 

كسابو واكتسابو الخبرات والقيـ ذات المعنى وفي مجا ؿ العبلقة بيف القيـ التربوية وتحقيؽ الفرد، وا 
مكانياتو الذاتية، والوصوؿ إلى كؿ  الذات، فإف تحقيؽ الذات يتمثؿ في سعي الفرد لتطوير قدراتو وا 
ما ىو قادر عمى أف يصؿ إلى تحقيقو، وىي الحاجة ألف يفعؿ اإلنساف األشياء التي يحبيا، كما 

والفرد الذي يحقؽ ذاتو، ىو الفرد الذي يتمتع أف تحقيؽ الذات يمثؿ أعمى مستوى مف الحاجات، 
بخصائص القدرة عمى إدراؾ الواقع وتقبؿ الذات، والتمقائية والبساطة والتركيز واالستقبللية والتفاعؿ 
والتكيؼ مع نفسو ومع اآلخريف، كما أف تحقيؽ الذات يتمثؿ في الخبرات المعرفية لمفرد وشعوره، 

آلخريف، وأف الشخص الذي يحقؽ ذاتو ىو باستمرار في تػير وتطور بالفرح وتقديره لمحياة وتقبمو ل
ذا توقؼ ىذا النمو، عندىا يفقد الفرد خصائص  ونمو، وىو يحاوؿ أف يحقؽ ويجسد كؿ إمكانياتو، وا 

 .( 2118)طبيؿ وآخروف، التمقائية والمرونة واالنفتاح عمى الخبرات الجديدة 
 

، وتأتي بعد الحاجات األساسية فردة التي يصبو إلييا القيمتعتبر تحقيؽ الذات أف ماسمو  ويرى
الفسيولوجية، وحاجات األمف واألماف، وحاجات الحب واالنتماء، وحاجة تقدير الذات، لتأتي حاجة 

أف تحقيؽ الذات ميمة جدًا في حياة ى التدرج اليرمي الذي أعده ماسمو، و تحقيؽ الذات في أعم
لعطاء وىي البوابة الرئيسية التي يستطيع الفرد مف خبلليا الفرد، وىي التي تدفعو لممزيد مف ا

شباع حاجة تحقيؽ الذات  الُمضي قدمًا عمى طريؽ النجاح والتفاعؿ االجتماعي بشكٍؿ إيجابي، وا 
تساعد الفرد في بموغ أقصى درجات النجاح، وحرماف الفرد مف تحقيؽ الذات يعني الفشؿ واالنطواء 

 لتي تقود الفرد إلى السموكيات الخاطئة بؿ إلى سموكيات عدائية أحياناً وغيرىا مف المشاعر السمبية ا
 .(2111 وآخروف، جاسـ)
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  مشكمة الدراسة 3.2
ُيعد التعميـ الركيزة األساسية التي تُبنى فييا القيـ التربوية، وتتأصؿ القيـ في حياة الفرد وفي بناء 

ؿ القيـ عمى التوازف لدى الفرد بيف المصالح شخصيتو وتحسيف أفكاره واالرتقاء بمكانتو، كما تعم
الشخصية والمصمحة العامة لممجتمع الذي يعيش فيو، وفي ىذا السياؽ تمعب الجامعات بشكٍؿ 
عاـ، وكميات التربية الرياضية دورًا ميما في مجاؿ إعداد الفرد ليكوف مواطنًا صالحًا ونافعًا، كما 

وادر في الميداف التربوي والرياضي يحمموف قيمًا فعالة تمعب التربية الرياضية دورًا في تخريج ك
إلعداد األجياؿ بصورة متوازنة تضمف ليـ مواكبة تطورات الحياة العصرية التي تؤدي أحيانًا إلى 
زعزعة منظومة القيـ اإلنسانية المجتمعية، ونظرًا ألىمية التربية الرياضية وأىمية القيـ التربوية 

ية وعبلقتيا بتحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة لممارسة األنشطة الرياض
القدس مف وجية نظرىـ، تأتي ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى أىـ القيـ التربوية لممارسة األنشطة 
الرياضية لدى الطمبة، والتعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف تقديرات القيـ التربوية وبيف تحقيؽ 

مبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس، وعميو فإف المشكمة البحثية لمدراسة الذات لدى ط
 الحالية تتمثؿ في: 

 
تقديرات القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية وعالقتيا بتحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة 

  التربية الرياضية في جامعة القدس. 
 

  أىداؼ الدراسة 3.1
 إلى ما يأتي : التعرؼتيدؼ الدراسة 

 لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس ارسة األنشطة الرياضيةممالقيـ التربوية ل .1
 مف وجية نظرىـ.

في جامعة  الرياضية لدى طمبة دائرة التربية ممارسة األنشطةالقيـ التربوية ل الفروؽ في تقديرات .2
 ة  ومكاف السكف(. دخؿ األسر و  المستوى الدراسيو  نسالج)تبعًا لمتػيرات  القدس 

 .مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ .3
 تبعاً  مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدسالفروؽ في  .4

 .(ومكاف السكف دخؿ األسرةو  المستوى الدراسيو  الجنس)متػيرات مل
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طمبة دائرة التربية ة وتحقيؽ الذات لدى ية بيف القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضالعبلق .5
 .الرياضية في جامعة القدس

 

  أسئمة الدراسة 5.2
 :سعت الدراسة الحالية لئلجابة عف األسئمة االتية

ة في ممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضيتقديرات القيـ التربوية لما  .1
 ؟جامعة القدس مف وجية نظرىـ

 

لدى طمبة دائرة التربية  ممارسة األنشطة الرياضية روؽ في تقديرات القيـ التربوية لىؿ ىناؾ ف .2
 (؟ومكاف السكف  دخؿ األسرةو  المستوى الدراسيو  الجنسالدراسة ) تعزى لمتػيراتالرياضية 

 

 في جامعة القدس مف وجية نظرىـ؟ ما مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية .3

 ىؿ ىناؾ فروؽ في مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس .4
 (؟ومكاف السكف  دخؿ األسرةو  الدراسي المستوىو  الجنسالدراسة ) تعزى لمتػيرات 

 

سة األنشطة الرياضية القيـ التربوية لممار  بيف تقديرات إحصائياً ىؿ توجد عبلقة ارتباطية دالة  .5
 ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ؟ ية في جامعة القدس طمبة دائرة التربية الرياض لدى 

  فرضيات الدراسة 5.1

 :فرضيات السؤاؿ الثاني
 القيـ تقديرات في( a ≤ 1.15) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال. 1

 مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة لممارسة التربوية
 .الجنس لمتػير تعزى نظرىـ وجية
 

 تقديرات متوسطات بيف(  α≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال.2
 القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة ممارسةل التربوية القيـ
 .الدراسي المستوى لمتػير تعزى ظرىـن وجية مف
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 تقديرات متوسطات بيف( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال.3

 القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة ممارسةل التربوية القيـ
 .الشيري الدخؿ لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف
 
 تقديرات متوسطات بيف(  α≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال.4

 القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة لممارسة التربوية القيـ
 .السكف مكاف لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف
 

 فرضيات السؤاؿ الرابع 
 تحقيؽ مستوى في(  α≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال".1

 لمتػير يعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات
 .الجنس

 مستوى متوسطات بيف(  α≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال.2
 لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة يف الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات تحقيؽ

 .الدراسي المستوى
 
 مستوى متوسطات بيف(  α≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال.3

 لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات تحقيؽ
 .الشيري الدخؿ

 
 مستوى متوسطات بيف(  α≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو تذا فروؽ توجد ال.4

 لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات تحقيؽ
 .السكف مكاف

 فرضية السؤاؿ الخامس

طمبة دائرة  تقديراتبيف ( a≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). 1
 .التربية الرياضية في جامعة القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ
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  أىمية الدراسة ومبرراتيا 7.1
تبرز األىمية النظرية لمدراسة مف أىمية موضوعيا ومف أىمية دراسة القيـ  األىمية النظرية:

قدير مستوى ىذه القيـ ونوعيتيا لدى التربوية لممارسة األنشطة الرياضية في المرحمة الجامعية، وت
طمبة الجامعة ومف األىمية بمكاف دراسة مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة الجامعة وعبلقتيا بالقيـ 
التربوية التي ُتعد مجااًل خصبًا لتنمية شخصية الفرد واكتسابو خبرات ذات معنى، وتساىـ في النمو 

د تساعد القائميف عمى برامج ومناىج دائرة التربية المتزف لشخصية الطالب، كما أف ىذه الدراسة ق
الرياضية في جامعة القدس في تطوير المناىج واألنشطة الرياضية بما يحقؽ األىداؼ القومية 

 واالجتماعية واألخبلقية والسموكية لدى الطمبة. 
القيـ التربوية تكمف األىمية التطبيقية لمدراسة مف خبلؿ قياس وتقييـ تقديرات  األىمية التطبيقية:

لممارسة األنشطة الرياضية وعبلقتيا بتحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة 
القدس مف وجية نظر الطمبة، وصواًل إلى نتائج توضح مدى مساىمة التربية الرياضية بمختمؼ 

دراسة بتقييـ أبعاد القيـ فعالياتيا النظرية والعممية في إعداد الفرد لمحياة، ومف جية أخرى تقوـ ال
التربوية المختمفة مجتمعة، ومف ثـ قياس وتحديد نوعية وقوة العبلقة االرتباطية بيف القيـ التربوية 
لممارسة األنشطة الرياضية وبيف تحقيؽ الذات لدى الطمبة، وبالتالي فإف نتائج الدراسة وتوصياتيا 

رياضية والتربية الرياضية في دائرة التربية يمكف أف تسيـ في تقييـ، ومف ثـ تطوير األنشطة ال
 الرياضية في جامعة القدس.

 
 التربية مجاؿ في أيضاً  وعمميا المجاؿ، ىذا في ىو الباحثة تخصص فإف مبررات الدراسة:

 تخصصيا مجاؿ في الباحثة ستفيد الدراسة وىذه ، والتعميـ التربية سمؾ في تعمؿ حيث الرياضية
 التربية دائرة طمبة لدى وتقديراتيا األنشطة لممارسة التربوية بالقيـ يامعرفت مف وتزيد وعمميا،
 القيـ واقع عمى التعرؼ في الباحثة ترغب كما الذات، بتحقيؽ وعبلقتيا القدس جامعة في الرياضية
 التعميمية المؤسسات في الرياضية التربية لقيـ وناقميف المستقبؿ رواد باعتبارىـ الطمبة لدى التربوية

 الخير بيف اإلنسانية القيـ تذبذب إلى أدت التي العصرية الحياة تطورات ظؿ في خاصة تربوية،ال
 . أفكاره عمى سمبية قيماً  وسيطرة الفرد تربية عمى ينعكس مما والصواب، والخطأ والشر،

 
 صنيفياوت التربوية القيـ مجاؿ في والعربية المحمية لممكتبة ُيضاؼ عممياً  مرجعاً  تشكؿ الدراسة وىذه

 عمى والقائميف الرياضية، التربية ومعممي الدارسيف منيا يستفيد أف يمكف الذات، بتحقيؽ وعبلقتيا
 .وتوصياتيا الدراسة لنتائج العممية األىمية إلى إضافة الرياضية التربية مجاؿ في التربوية المناىج
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 محددات الدراسة7.1
 وعبلقتيا الرياضية األنشطة لممارسة بويةالتر  القيـ تقديرات عمى الحالية الدراسة اقتصرت
 أنفسيـ الطمبة نظر وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات بتحقيؽ
 (.2115/2116) الدراسي لمعاـ
 

  مصطمحات الدراسة )المفاىيـ النظرية( 8.1
لنوعية السموؾ المفضؿ، ومعنى  ىي تمؾ المعتقدات التي يتمسؾ بيا األفراد بالنسبة القيـ التربوية:

الوجود وغاياتو، وبذلؾ تشكؿ الثقافة مصدرًا لممقاييس والمعايير والوسائؿ والػايات واألىداؼ 
وأشكاؿ التعرؼ المختمفة المفضمة والتي تتنوع بسبب تعدد مصادرىا وتوجياتيا ومرامييا    

 ( .  2288، ص 2111)البطيخي، 
مكانياتو الذاتية والوصوؿ إلى كؿ ما ىو قادر عمى أف سعي الفرد لتطوي تحقيؽ الذات: ر قدراتو وا 

 ( .356، ص 2118)طبيؿ وآخروف، يصؿ الييـ ويستطيع تحقيقو 
: أنشطة حركية أو بدنية متنوعة تتماشى مع مبادئ التربية الرياضية ومع ميوؿ األنشطة الرياضية

 ( .111، ص2112و نمرة، ) أبواتجاىات األفراد وتساىـ في تنميتيـ تنمية متكاممة 
 

 المفاىيـ اإلجرائية 
 الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطمبة مف خبلؿ استجاباتيـ عمى فقرات مقياس القيـ التربوية :

 القيـ التربوية مجتمعة، ومجاالت القيـ التربوية منفردة. 

 ة في إطار دائرة : المقصود بيا جميع األنشطة الرياضية التي يمارسيا الطمباألنشطة الرياضية
 التربية الرياضية في جامعة القدس. 

 الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطمبة في ضوء استجاباتيـ عمى فقرات مقياس تحقيؽ الذات :
 تحقيؽ الذات. 
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 الفصؿ الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار



الرياضية، كما يتضمف الخمفية النظرية  يتناوؿ ىذا الفصؿ الخمفية النظرية لمقيـ التربوية في التربية
المتعمقة بتحقيؽ الذات، وعرضًا موجزًا لعدد مف الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، منيا 

 دراسات عربية وأخرى أجنبية، وأخيرًا يتضمف الفصؿ التعقيب عمى الدراسات السابقة. 
 

  اإلطار النظري 1.2
  التربية الرياضية 2.2.3

 : فمسفة التربية الرياضيةأوالً 
ُتعد التربية الرياضية مظيرًا مف المظاىر الكمية لمتربية، وتمثؿ الجانب الذي ُيعنى بالنشاطات 
العضمية والبدنية، وما يتصؿ بيا مف استجابات، وما يصيب الفرد نتيجة لذلؾ مف تكيفات كمحصمة 

صػيرة في المنياج المقرر لمتربية ليذه االستجابات، وُيمثؿ درس التربية الرياضية الوحدة ال
 .(2112 نمرة، أبو)الرياضية لكؿ مرحمة دراسية، وىو العمود الفقري لمنياج التربية الرياضية

 

والتربية الرياضية نظاـ تربوي لو أىدافو ومبادئو، وتسعى إلى تحسيف األداء اإلنساني العاـ، مف 
بحصيمة تربوية تعميمية ميمة، والتربية  خبلؿ األنشطة البدنية المختارة كوسيط تربوي يتميز

تقانيا، والعناية بالمياقة البدنية مف أجؿ  الرياضية تعمؿ كنظاـ عمى إكساب الفرد الميارات الحركية وا 
صحة أفضؿ، وحياة أكثر نشاطًا، باإلضافة إلى تحصيؿ المعارؼ، وتنمية اتجاىات وميوؿ إيجابية 

 نحو الرياضة والنشاط البدني.

لتربية الرياضية في تحقيؽ األىداؼ التربوية في المجتمع، ولكف مف خبلؿ أنشطتيا وتشارؾ ا
وطرقيا ووسائميا الخاصة بيا، وعمى ىذا األساس ال يجب أف تتعارض أىداؼ التربية الرياضية مع 

عو أىداؼ التربية العامة، ما داـ ىدفيا إعداد الفرد إعدادًا شموليًا متكامبًل كمواطف ينفع نفسو ومجتم
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ووطنو، كما أف لمتربية الرياضية دورًا ىامًا ورئيسيًا في المجتمع بكؿ مؤسساتو وأنظمتو، وال يستطيع 
أي نظاـ آخر أف يقدـ ىذا الدور الذي يساىـ في عممية التنشئة االجتماعية لمفرد مف خبلؿ 

ومف نواتج الرياضة، ومف اجؿ الرياضة، وبذلؾ يستفيد المجتمع مف نواتج التربية بشكٍؿ عاـ، 
التربية الرياضية ومف فوائدىا التي تعمؿ عمى تطبيع الفرد تربويًا واجتماعيًا وجسديًا بشكٍؿ خاص، 
مف خبلؿ األنشطة الرياضية، ُيضاؼ إلى ذلؾ أف التربية الرياضية تعمؿ عمى غرس حب الرياضة 

، مكتسبًا قدرًا مبلئمًا مف لدى الفرد، فينشأ متفيمًا ألبعادىا متبنيًا اتجاىات وميوؿ إيجابية نحوىا
الميارات الحركية التي تكفؿ لو ممارسة رياضية ترويحية مفيدة وممتعة خبلؿ حياتو، مما يساعد 

 . (2112 نمرة، أبو)عمى بناء وتكامؿ التربية العامة 

 
 ثانيًا: أىداؼ التربية الرياضية

تتخصص في وظائؼ ومجاالت  تتفؽ أىداؼ التربية الرياضية مع األىداؼ العامة لمتربية، لكنيا
رياضية، مع التركيز عمى األنشطة الحركية والبدنية، وىو ما يميزىا عف غيرىا مف حيث طبيعة 

 .(2114)غساف، المادة والحصيمة التي يمكف إنجازىا وتحقيقيا، وفي ىذا السياؽ يرى 
 
 : أف األىداؼ الخاصة لمتربية الرياضية ىي 

كساب الجسمية القوة تنميةو  ممارسة الحياة الصحية السميمة  والرشاقة  المرونة صفات المتعمـ وا 

الصحيح  الجسمي بالقواـ العنايةوسرعة االستجابة والشجاعة لرفع مستوى الكفاية البدنية و
 وتحمؿ القيادة عمى المتعمـ تدريبو  والحركة السكوف حالتي في الخاطئة البدنية األوضاع ومبلحظة
 واألنظمة القوانيف احتراـ وغرس المتعمميف بيف الرياضية الروح رفعو لتعاوفا في والرغبة المسؤولية
والعناية بالمتعمـ مف خبلؿ  المجتمع صالح سبيؿ في الذات إنكار وتعميميـ نفوسيـ في والتعميمات

 عمى المتعمـ تعويدإتاحة الفرصة لو لمزاولة ىواياتو الرياضية المناسبة لحاجاتو وميولو ورغباتو  و 
 عف المجتمع خدمة في اإلسياـو   الفريؽ بروح والعمؿ الجماعة مع والتعاوف النظاـ وحب طاعةال

 غساف،) الرياضية بالتربية الدراسية والمناىج المواد بيف الصمة تدعيـ و الرياضي النشاط طريؽ
2114). 
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 ثالثًا: مبادئ التربية الرياضية 
اس بعض المبادئ الرئيسية التي يتوجب أخذىا بعيف تُبنى أىداؼ التربية الرياضية بناًء عمى أس

 )أبو نمرة،االعتبار، حتى يمكف لمتربية الرياضية إنجاز وتحقيؽ أىدافيا، وفي ىذا السياؽ يمخص
 مبادئ التربية الرياضية عمى النحو اآلتي:  (2112

 
ة رياضية يجب أف ُيعطى كؿ شخص االقتناع بقيمة التربية الرياضية مف خبلؿ إشراكو في أنشط

مكانيات بمقومات العنايةتبلئـ سنو وميولو واتجاىاتو وحاجاتو و   كميا، البيئات في الرياضية التربية وا 
 األساسية المرحمة في تمميذ كؿ يحظى أف ضرورةو  بيا والنيوض تطويرىا عمى باستمرار والعمؿ
 التمتع فرص مف انويةالث المرحمة طمبة حرماف عدـ ضرورةو  وقدراتو عمره مع يتفؽ جسماني بنشاط
 الطالب يحظى أف يجبو  الرياضية التربية مجاؿ في يتوفر الذي واالجتماعي الحركي بالنشاط
 ألفراد مناسبة أندية إقامة ضرورةو  الجامعية الرياضية التربية برامج مف وافر بنصيب الجامعي
 أف ضرورةو  األكبر النصيب منيا الرياضية لمتربية يكوف أف عمى فراغيـ، أوقات لشػؿ المجتمع
 المناسبة اإلمكانات لمرياضة يوفر وأف وروادىا الرياضية التربية مدرس المجتمع ويقدر يحتـر

 .المثمر واإلنتاج لمعطاء
 

إضافة  يجب أف تحظى فمسفة التربية الرياضية وأىدافيا وبرامجيا بنصيب وافر مف اىتماـ المجتمع
 ض المبادئ األخرى ىي: بع (2111)سعادة، إلى ىذه المبادئ، ُيضيؼ 

يجب أف تتحدد أىداؼ التربية الرياضية عمى أساس مف العدالة والديمقراطية بحيث تتجو نحو 
 ورغبات حاجات مع الرياضية التربية أىداؼ تتبلءـ أف ضرورةالفرد، وتعمؿ عمى رفاىيتو و 

 لممدرسة االجتماعية الوظيفة والمجتمع واألسرة الفرد يفيـ أف يجب وىواياتيـ وميوليـ المشاركيف
 بشكؿ محددة أىدافيا تكوف وأف سميمة، تربوية أسس عمى الرياضية التربية تُبنى أفو  صحيحاً  فيماً 
 بسيولة تعديميا يمكف بحيث المرونة مف مستوى عمى الرياضية التربية برامج تكوف أف يجبو  عممي

 .(2111 سعادة،)
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  القيـ بشكٍؿ عاـ 3.2.3
 قيـ أواًل: مفيـو ال

بأف القيـ مفيوـ ُيعبر عف االتجاىات المعيارية لدى الطالب  (1699، ص 2111)األسكر، أورد 
وتتضح مف خبلؿ سموكو العممي أو المفظي في المؤسسة التعميمية، سواٌء المدرسة أو الجامعة حيث 

ة إذ أف يتفؽ جميع الباحثيف عمى أف القيـ تتجمى في السموؾ الخارجي في مواقؼ الحياة المختمف
 السموؾ ىو المحؾ الفعمي ليا. 

 
فيرى بأف مفيوـ القيـ ُيعبر عف مجموعة مف االتجاىات واألفكار التي  (18، ص 2116)عاشور، أما 

تنمو لدى الفرد مف خبلؿ الرؤية التي يؤمف بيا، ومف خبلؿ تجاربو ذات الصبػة العممية في 
 الفرد وتصرفاتو. المجتمع، وتتسـ بالمعيارية اإليجابية عمى سموكيات

  
فترى بأف القيـ ما ىي إال انعكاس لؤلسموب الذي يفكر بو  (2286، ص 2111)البطيخي، أما 

األشخاص في ثقافة معينة، وفي فترة زمنية معينة، وىي التي توجز سموؾ األفراد وأحكاميـ 
تمع مف واتجاىاتيـ فيما يتصؿ بما ىو مرغوب فيو مف أشكاؿ السموؾ، في ضوء ما يضعو المج

قواعد ومعايير، وىي أيضًا إحدى المؤشرات اليامة لنوعية الحياة، ومستوى الرقي أو التحضر في 
 أي مجتمع مف المجتمعات. 

 
فُيعرؼ القيـ بأنيا: "مصطمح يستخدـ لمداللة عمى نوع مف  (Stanger, 1990, p 83)أما ستانجر 

 مؼ عنيا إال مف حيث الشدة والعمؽ. االتجاىات ولكنيا أكثر تعميمًا مف االتجاىات، وال تخت
 

فيرى أف القيمة ىي المعتقدات عما يجب أف يفعمو الفرد إلى  (Rock each, 1992, p 44)أما روكتش 
 جانب ما يود أف يفعمو. 

 
                      ثانيًا: تصنيؼ القيـ 

 ,Kurtz man, 2001) اختمفت تصنيفات القيـ مف مجتمع إلى آخر، ومف باحث إلى آخر، فيصنفيا

p 17)  :عمى أساس أبعادىا ومحتواىا في ستة أبعاد لمقيـ اإلنسانية وىي 
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: وتتمثؿ في االىتماـ العميؽ باكتشاؼ الحقيقة أو سيادة االتجاىات المعرفية وىي قيـ القيـ النظرية
نفتاح عمى تجسد نمط العالـ أو الفيمسوؼ، وليا عبلقة بتقدير الذات وحب االستطبلع والمعرفة واال

 الثقافات. 
 

: وىي التي تتضمف االتجاىات المادية واالىتمامات بالنتائج العممية والمنافع القيـ االقتصادية
االقتصادية المرتقبة، وليا عبلقة بتحقيؽ الذات والنظرة إلى عمؿ المرأة، وامتبلؾ الثروة وترشيد 

 بلقة باالتجاىات نحو اإلنفاؽ واالدخار. االستيبلؾ، والحفاظ عمى الممكية العامة والخاصة، وليا ع
 

وتتضمف الحكـ عمى الخبرات مف منظور الجماؿ والتناسؽ، وىي قيمة تصؼ  القيـ الجمالية:
الشخص واىتماماتو، كإحساس بالجماؿ وحب الطبيعة والمرح والمعب والتميز عف اآلخريف والتعبير 

 الذاتي.
  

تماعي نحو اآلخريف وفي محبة الناس والتعاطؼ معيـ : وتتجمى في السموؾ االجالقيـ االجتماعية
واحتراميـ، وتشمؿ قيـ المساواة والوالء لموطف، التعاوف، نبذ العنؼ، رعاية المسنيف والحفاظ عمى 

 الصالح العاـ، وحماية البيئة. 
  

ثؿ طاعة : وىي قيـ نابعة مف المعتقدات الدينية وتيتـ بالشؤوف الدينية والسعي نحوىا مالقيـ الدينية
الوالديف، األمانة، التواضع، حب الشورى، صمة الرحـ، التفاؤؿ، إضافة إلى االلتزاـ بالعبادات 

 والواجبات الدينية. 
 

: وىي التي تممي توجييًا حياؿ العبلقات االجتماعية ليس بدافع الحب، ولكف بدافع  القيـ السياسية
القادة في المجاالت المختمفة مثؿ االعتزاز السيطرة والرغبة، وتظير لدى رجاؿ السياسة والحرب و 

بالعمـ والمػة، واالعتزاز باالنتماء لموطف والقومية، واحتراـ النظاـ، والكفاح ضد األعداء، والتضحية 
)األسكر، في سبيؿ الوطف واألمة والسعي نحو الديمقراطية والحرية والعدالة والمشاركة السياسية 

 ( .1711، ص 2111
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 تصنيفًا آخر لمقيـ مف حيث المقصد إلى نوعيف ىما: (2111ؿ، )خميكما أورد 
 

: وىي تمؾ القيـ التي ينظر إلييا األفراد والجماعات عمى أنيا أدوات ووسائؿ لػايات قيـ وسيمية
 أبعد. 

: وىي تمؾ القيـ المرتبطة بػايات الشخص، وتمثؿ أىداؼ وفضائؿ يصنعيا الفرد أو قيـ نمائية
 الجماعة ألنفسيـ. 

 

لمقيـ يعتمد عمى بعد الشدة، وييتـ ىذا  (21-18ص ،1992 وآخروف، إسماعيؿ)وىناؾ تصنيؼ
التصنيؼ بالقيـ مف حيث درجة االلتزاـ التي تفرضيا، وبنوع الجزاء الذي توقعو عمى مخالفيا، وىذا 

 التصنيؼ يقع في ثبلث مستويات ىي: 
 

ـ قيمًا ذات قدسية يمتـز بيا أفراد المجتمع : وتتمثؿ في قيـ الفرائض والنواىي، وتضالقيـ اإللزامية
، سواٌء عف طريؽ العرؼ  في ضوء ثقافة معينة، وعمى أفراد المجتمع تنفيذىا وااللتزاـ بيا بقوة وحـز

 .وقوة الرأي العاـ، أو عف طريؽ القانوف
 

ـ مراعاتيا : وتشمؿ القيـ التي يشجع المجتمع أفراده عمى التمسؾ بيا، لكنو ال يمزميالقيـ التفضيمية
إلزامًا يتطمب العقاب الصاـر والصريح لمف يخالفيا مثؿ قيـ النجاح في الحياة العممية أو العممية، 

 أو الترقية في ميداف العمؿ. 
 

: وىي قيـ يجد الناس استحالة تحقيقيا بصورة كاممة، عمى الرغـ مف أنيا كثيرًا ما  القيـ المثالية
وؾ األفراد مثؿ القيـ التي تدعو إلى مقابمة اإلساءة باإلحساف تؤثر تأثيرًا بالػًا في توجيو سم

 والتسامح مع الحؽ. 
 

  القيـ التربوية 1.1.2

 أواًل: مفيـو القيـ التربوية
القيـ التربوية بأنيا: "تمؾ المعتقدات التي نتمسؾ بيا بالنسبة ( 2288، ص 2111)البطيخي، عرفت 

اياتو، ومف ىنا فالثقافة والتربية ُتشكؿ مصدرًا لممقاييس لنوعية السموؾ الُمفضؿ، ومعنى الوجود وغ
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والمعايير والوسائؿ والػايات واألىداؼ، وأشكاؿ التعرؼ المفضمة، وتتنوع القيـ التربوية بسبب تعدد 
 مصادرىا وتوجياتيا ومرامييا". 

 
ت المعيارية القيـ التربوية بأنيا: "مفيوـ ُيعبر عف االتجاىا (1699، ص 2111)األسكر، كما عرؼ 

لدى الطالب، تتضح مف خبلؿ سموكو العممي أو المفظي في المؤسسة التعميمية سواٌء في المدرسة 
أو الجامعة، وقد تتفاوت القيـ التربوية بحسب فمسفات الشعوب ومعتقداتيا، ويرتكز عمييا األفراد 

 والجماعات والمجتمعات في اإلعداد لمحياة". 
 

 وية. ثانيًا: جوانب القيـ الترب
لمقيـ جوانب متعددة، سواٌء كانت قيمًا دينية أو تربوية أو اجتماعية، أو حتى فمسفية، فالقيـ بشتى 

جوانب القيـ في  (2111)خميؿ، أنواعيا تنبع مف جوانب تمثؿ منطمقات ومرتكزات لمقيـ، ولقد صنؼ 
 ثبلث مجموعات ىي: 

 
قيـ ُتعد جزءًا مف التراث الثقافي والحضاري وُيقصد بيذا الجانب أف ال الجانب الثقافي )التربوي(:

المتراكـ عبر تاريخ األمة والمجتمع، فالقيـ ما ىي إال عنصرًا مف عناصر ثقافة المجتمع، والتي 
تسبؽ الفرد ألنو يولد فييا، فتحيط بو وتضػط عميو ابتداًء مف طفولتو المبكرة، وحتى بموغو سف 

 موكو كإنساف اجتماعي ناضج في المجتمع. الرشد، وتتبلحـ معو، وترتبط بشخصيتو وس
 

: حيث ترتبط القيـ بالمجتمع وخصائصو ونظمو االجتماعية، وعبلقاتو بالتراكيب الجانب االجتماعي
االجتماعية السائدة فيو، فكؿ ىذه المفاىيـ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيـ، كونيا تعمؿ عمى تنظيميا 

خبلؿ عمميات الضبط االجتماعي، ومف خبلليا يستطيع وتوجيييا، وتجعؿ الفرد يتمسؾ بيا مف 
المجتمع التفريؽ بيف السموؾ الفردي أو الجماعي، مف حيث السموؾ السوي أو السموؾ الشاذ 

 الصادر عف أفراد المجتمع، ويعامميـ وفقًا لمسموؾ الصادر منيـ.
  

لجانب الذىني العاطفي : ويتمثؿ ىذا الجانب في العبلقة الجوىرية بيف القيـ واالجانب النفسي
الخاص بشخصية الفرد، فالشخصية في تركيبيا تتكوف بشكٍؿ تدريجي منذ سنوات الطفولة المبكرة، 
وُتػرس فييا القيـ مف خبلؿ الرعاية والتوجيو االجتماعي والثقافي، وتعمؿ عمى تحقيؽ اإلشباع في 
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د نتيجة لتفاعمو مع القيـ في مرحمة الرشد مف خبلؿ صور التقدير االجتماعي الذي يحظى بو الفر 
 .(2111 خميؿ،)مجاالت الحياة المختمفة 

 
 ثالثًا: تصنيؼ القيـ التربوية 

(، ودراسة 1998)المخادمة، اعتمد األسكر في تصنيؼ أبعاد القيـ التربوية عمى دراسات عديدة 
(، Cruz, 1995) ( ودراسة1995(، ودراسة )الكيبلني، 2117(، و)بركات، 2118(، و)عمي، 1996)الخمؼ، 

حيث صنؼ القيـ التربوية في ضوء ىذه الدراسات إلى ثمانية أبعاد ُتعبر عف مجمؿ القيـ التربوية 
 وىي: 

: حيث أف القيـ ُتعد وسيمة لئلنجاز والتحصيؿ، وتدفع الفرد لبلرتقاء قيـ اإلنجاز والتحصيؿ
لدافعية لدى المتعمـ نحو التفوؽ لمستويات عميا، وتدفعو لتطوير مستواه وتعممو وثقافتو، وتستثير ا

 واإلبداع. 
 

: حيث أف التربية ُتعد وسيمة أساسية لػرس الوالء واالنتماء لموطف لدى الفرد والشعور القيـ الوطنية
بالفخر وتحسيف اإلنتاجية، وتُنمي في المتعمـ قيـ التضحية والعطاء في سبيؿ الوطف، إضافة إلى 

 احتراـ اآلخريف ومتابعة قضايا الوطف والمجتمع. تعزيز الروح المعنوية الوطنية، و 
 

: وىي قيـ متعمقة بالميارات البدينة والمياقة والرشاقة، وتطوير الميارات البدنية كالقوة القيـ الرياضية
والتحمؿ والجمد، وتقميؿ مظاىر التعب واإلرىاؽ لدى الشخص، والتكيؼ مع الظروؼ التي تحتـ 

يارات الرياضية كتنمية روح العمؿ كفريؽ، والتعاوف واحتراـ بذؿ جيد، إلى غير ذلؾ مف الم
 القوانيف.

  

: متمثمة في الصدؽ، األمانة، اإلخبلص، االلتزاـ بالقواعد والتعميمات، تقبؿ اآلخريف القيـ األخالقية
 واحتراميـ، تعزيز روح القيادة والمبادرة، المنافسة الشريفة، وعدـ المجوء إلى الػش والخداع. 

 

: مثؿ عدـ التدخؿ في شؤوف اآلخريف، احتراـ العمؿ التعاوني، المشاركة والتطوع، يـ الديمقراطيةالق
، احتراـ آراء اآلخريف، تقبؿ اآلراء المؤيدة والمعارضة واالىتماـ بقضايا الرأيالجرأة في إبداء 

 المجتمع والوطف والمشاركة السياسية. 
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تتطمب التحدي والمنافسة، الثقة في النفس ومواجية  : تنمية ميارات العمؿ في ظروؼقيـ التنافس
 المواقؼ الصعبة بثبات، التنافس في التحصيؿ، تحدي النفس والسيطرة عمييا. 

 

مثؿ حب المشاركة، التعاوف، التعاطؼ، مساعدة اآلخريف، المشاركة في : القيـ االجتماعية
تقدير اآلخريف، اكتساب المكانة  الفعاليات االجتماعية المختمفة، تقدير الذات، تحقيؽ الذات،

 االجتماعية، التطوع، استثمار أوقات الفراغ في قضايا اجتماعية. 
 

: مثؿ العمؿ عمى تحسيف الوضع االقتصادي، اغتناـ الفرص السانحة وتأميف قيـ الكسب المادي
 مستمزمات الحياة، العمؿ عمى تحقيؽ مردود مادي اقتصادي مناسب

 .(1714 ص ،2111 األسكر،)
 

أما البطيخي فقد صنفت القيـ التربوية في ستة مجاالت تمثؿ القيـ التربوية المكتسبة مف ممارسة 
 األنشطة الرياضية لدى طمبة الجامعات، وىذه المجاالت ىي:

 
 والمسئوؿ: يرى بأف المسؤولية ظاىرة اجتماعية تحدث في التعامؿ مع اآلخريف تحمؿ المسؤولية 

و في موضع المسؤولية عف نتائج سموؾ أو قوؿ صدر منو، بصفة عامة ىو مف يضع نفس
والمسؤولية أمرًا أخبلقيًا، حيث تعبر المسؤولية عف التزاـ أخبلقي لمفرد عف نتائج أعمالو وأقوالو 
إيجابية كانت أـ سمبية، صحيحة أـ خاطئة، مقصودة أـ غير مقصودة والمسؤولية تعبر عف التزاـ 

أ والضرر الواقع عمى اآلخريف نتيجة سموؾ فعمي أو لفظي مف مف جانب المسؤوؿ بإصبلح الخط
 الشخص نحو ىؤالء اآلخريف.

  

: ُيعبر مفيوـ الصدؽ بصفة عامة عف الثقة واالستقامة والتكامؿ، حيث ُيفصح الشخص عف الصدؽ
مشاعره الحقيقية، وأف يحدث تواصؿ مع خبرات الفرد الوسيطة، بما في ذلؾ الصراعات والػموض، 

 يكوف اإلنساف صريحًا في قوؿ الحقيقة تحت كؿ الظروؼ. بحيث 
 

: ُتعبر القيـ االجتماعية عف حاجة المرء وميمو لمبحث عف أصحاب وأصدقاء وتكويف االجتماعية
 عبلقات اجتماعية، والميؿ نحو االرتباط باآلخريف بيدؼ تحقيؽ السعادة والرضا مف خبلؿ التعامؿ

 إنساني. إطارمع اآلخريف في 
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: الجماؿ بالمعنى العاـ ىو صفة ُتبلحظ في األشياء واألشخاص بحيث تبعث في نفس المرء جماؿال
السرور والرضا، أما مفيـو الجماؿ في الفمسفة، فيو يشير إلى القيـ العميا، بحيث يصبح الشيء 
جميبًل في ذاتو، أو قبيحًا في ذاتو، بصرؼ النظر عف ظروؼ مف يصدر الحكـ، فالجماؿ مصطمح 

 ارفت عميو األجياؿ، لكنو يختمؼ باختبلؼ مف يصدر الحكـ. تع
 

روح الفريؽ، والمشاركة مع الزمبلء واآلخريف،  إطار: يتمثؿ في حب العمؿ مع اآلخريف في التعاوف
ومساعدة المحتاجيف لممساعدة، كما أف التعاوف قيمة ذات أىمية كبيرة لمفرد واألسرة والمجتمع، 

 مجاالت الحياة. والتعاوف مطموبًا في شتى 

 

: يعني التسابؽ بيف األفراد أو الجماعات في كفاحيا لتحقيؽ نفس اليدؼ، كالتنافس في التنافس
التحصيؿ، النصر في األنشطة الرياضية، التنافس في التجارة واألعماؿ، تحقيؽ درجات الشرؼ 

دافعًا قويًا لئلنجاز األكاديمية، والتنافس قد يكوف شريفًا، وقد يكوف غير شريؼ، والتنافس يمثؿ 
 .(2288، ص 2111)البطيخي، 

 
حيث صنؼ القيـ التربوية في سبعة  (2117)الزيود وأبو زيد، تصنيؼ آخر لمقيـ التربوية أورده  وىناؾ

 مجاالت ىي: 
 

العقبلنية والمعرفة  أو: وتشمؿ تسعة قيـ ىي: تقدير الذات، تقدير العمـ، المنطقية القيـ المعرفية
ع، اإلبداع واالبتكار، الحرية والشجاعة الفكرية، التخطيط، حب المطالعة واالنفتاح وحب االستطبل
 عمى الثقافات. 

 
: وتشمؿ ثمانية قيـ ىي: المساواة، الوالء لموطف، التعاوف، نبذ العنؼ واالنضباط، القيـ االجتماعية

 اصة. حماية البيئة، الحفاظ عمى الصالح العاـ، رعاية المسنيف وذوي الحاجات الخ
 

: وشممت تسعة قيـ ىي: اإلخبلص، الصراحة، احتراـ المعمـ، الصدؽ، العفو عند القيـ األخالقية
 المقدرة، الحرص عمى النظاـ والترتيب، الصبر، الشجاعة، والتضحية. 

 

: وشممت ثمانية قيـ ىي: اإلحساس بالجماؿ، حؽ الجسـ، حب الطبيعة، المياقة القيـ الجمالية
 ز، المػامرة والرحبلت، المرح والمعب، التعبير الذاتي. البدنية، التم ي
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: وتشمؿ عشرة قيـ ىي: طاعة الوالديف، األمانة، تعميـ الفتاة، القناعة، التواضع القيـ الدينية
 والشورى، الواجبات الدينية، التآخي، صمة الرحـ، التفاؤؿ.

  

رآة، محبة العمؿ واحترامو : وتشمؿ عشرة قيـ ىي: تحقيؽ الذات، عمؿ المالقيـ االقتصادية
واإلنفاؽ، الحفاظ عمى الممكية العامة، االدخار، امتبلؾ الثرة، ترشيد االستيبلؾ، إدارة الوقت وتنمية 

 الميارات الحرفية واليدوية. 
 

: وتشمؿ عشرة قيـ ىي: االعتزاز براية البمد، االعتزاز بالمػة، التضحية والفداء، القيـ السياسية
العربية، الحرية والوحدة الوطنية،  لؤلمةادة في سبيؿ الوطف، االعتزاز باالنتماء واالستعداد لمشي

 حتراـ النظاـ، الكفاح ضد األعداء، البعد عف العصبية والعنؼ والديمقراطية
 .(12-11، ص 2117)الزيود وأبو زيد،  

 
   خصائص القيـ التربوية 5.2.3

في السمات الشخصية لمفرد، وفي بناء شخصيتو  تتأصؿ القيـ في حياة األفراد والجماعات، وتؤثر
كما تؤثر عمى نسؽ أفكاره ومكانتو، كما تعمؿ عمى التوازف بيف المصالح الشخصية، وبيف مصالح 

 المجتمع ككؿ، لذلؾ فإف القيـ ليا خصائص وسمات مف أىميا: 
القيـ ما ىي إال  جتمع(القيـ تدخؿ في أبعاد الفعؿ اإلنساني األربعة )الكائف، الشخصية، الثقافة، الم

تعميمات تتصؿ مف خبلليا األفعاؿ المختمفة، كما أف القيـ تصويرية بمعنى أنيا تشكؿ أو ُتصاغ 
 في ألفاظ مطمقة، ولكنيا تطبؽ في مواقؼ خاصة 

القيـ مف عناصر ثقافة الفرد والمجتمع، وتعبر عف معاني مشتركة لثقافة معينة، لذا فإف كؿ ثقافة 
 تميز، ُيعبر عنيا شعوريًا أو بسموؾ ال شعوريليا نسؽ قيمي م

 توجد عبلقات منطقية ووظيفية بيف القيـ وبيف نسؽ المفاىيـ الثقافية العامة 

القيـ دائمًا موضوعات مرغوبة، فيي ليست أشياء يرغبيا الناس، لكنيا ما يريده الناس ليشكؿ 
 رغباتيـ.

ؼ باختبلؼ الثقافة وباختبلؼ الطبقات والميف وىي القيـ نسبية في ثباتيا وتػيرىا، إذ أف القيـ تختم
تتػير في ضوء ما يطرأ عمى المجتمع مف تطور أو تػير، ألنيا تُنسب إلى معايير يصنعيا مجتمع 

 .(2111 خميؿ،)معيف في زمف معيف ونتيجة لمظروؼ المحيطة بالمجتمع
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 إلى ىذه الخصائص، ثبلثة خصائص أخرى ىي:  (2114)الجميمي، يضيؼ 
تميز القيـ بعناصر أساسية ثبلث ىي: العنصر المعرفي أو الذىني )مف حيث كونيا مفيومًا( ت

والعنصر االنفعالي أو الوجداني )مف حيث الرغبة في شيء معيف(، والعنصر النزوغي )مف حيث 
 تأثيرىا في تنظيـ السموؾ وتوجييو(. 

 

ناىا األفراد تمثؿ عوامؿ ميمة لسموكيـ، تمثؿ القيـ دافعًا يوجو سموؾ الفرد، أي أف القيـ التي يتب
بمعنى أنو عندما يختار الفرد سموكًا فإنو يساعده عمى تحقيؽ بعض قيمو، مما يؤثر بدوره في 

 تكويف عبلقات بشرية إنسانية في المجتمعات المختمفة. 

مومات القيـ ىي ُموجيات لسموؾ الفرد وتصرفاتو يكتسبيا الفرد مف خبلؿ التنشئة والتربية والمع
 والخبرات واالتجاىات، تتأثر بيا وتؤثر فييا. 

 

  القيـ الرياضية 1.1.2
مما ال شؾ فيو أف التربية الرياضية بمختمؼ فعالياتيا النظرية والعممية تساىـ في إعداد الفرد 
لمحياة، كونيا تدرس الطبيعة البشرية في مواقؼ حياتية بيدؼ إكساب األفراد قيمًا متعددة، تنير 

 ميـ، فالتربية الرياضية مثميا مثؿ العمـو األخرى ليا وزنيا في المجتمعات. مستقب
القيـ الرياضية تتضمف مجاالت الحياة المختمفة، ومف ضمنيا المتعة،  (William, 1990) عرؼ

باإلضافة إلى المعب القانوني والحر، كما تتضمف المشاركة العممية والتقيد بالقوانيف واألنظمة 
 والبلعبيف، ومعاقبة التصرفات غير البلئقة.  ساءالرؤ واحتراـ 

 
أف الجماعة الرياضية تؤمف بالقيـ التربوية اإليجابية وترجمتيا إلى سموؾ  (1998)المخادمة، يذكر 

واقعي في المجتمعات، وتساعد في تحقيؽ أىدافيا وغاياتيا بكؿ كفاية واقتدار، كما أف القيـ 
معات وتسيـ في تطوير مستوى الدخؿ لؤلفراد والمجتمعات الرياضية تنعكس عمى األفراد والمجت

 والدوؿ. 
أف التعميـ ىو الركيزة األساسية التي تنطمؽ منيا القيـ التربوية والقيـ  (2111)البطيخي، ترى 

الرياضية إلصبلح اإلنساف، والتركيز عمى مبادئو الحياتية، فالمنياج الجامعي لمتربية الرياضية 
ية، وتتمثؿ ىذه القيـ التربوية في مجاالت عديدة: المسؤولية والصدؽ، األمانة، يتضمف القيـ التربو 
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اإلخبلص، التنافس، التعاوف، الديمقراطية، االجتماعية، الوطنية، الكسب المادي، لذلؾ يمـز التأكيد 
 عمييا في البرامج والخطط لكميات التربية الرياضية.

 
شطة الرياضية، بحيث تختمؼ األنشطة الفردية عف يمكف ترتيب القيـ الرياضية عمى أساس األن

في تصنيفو لمقيـ الرياضية وقيـ  (Larson, 2001)األنشطة الجماعية، وفي ىذا السياؽ يؤكد الرسوف 
  النشاط البدني كمينة وكنظاـ تربوي عمى النحو اآلتي:

 
قاليد، المتعة التحرر : مثؿ تحقيؽ األىداؼ، التكيؼ مع البيئة، الثقافة والت قيـ متصمة بالمجتمع

مف الضػط النفسي، المبادرة الشخصية، األمف الشخصي، األمف االقتصادي، التحكـ في الذات، 
 االعتماد عمى النفس، المشاركة في المجتمع، والتطوع. 

 

: وتتمثؿ في الميوؿ واالتجاىات، المواطنة، الشجاعة والثقافة  قيـ متصمة بالعالقات اإلنسانية
جتماعية، التكامؿ، الضبط االجتماعي، التكيؼ االجتماعي، االستقامة، الوالء والعبلقات اال

 والنضج، اإلدراؾ، األماف، تحقيؽ الذات.
  

قيـ مينية، مثؿ التعاوف، االنضباط، المسؤولية، المرونة، العمؿ، الشخصية اإلنسانية والمساواة، 
 السموؾ اإليجابي، العامؿ االقتصادي. 

 

: مثؿ التكيؼ، التماثؿ البدني، الوقاية مف األمراض، المياقة البدنية  الفردية قيـ متعمقة بالصحة
والرعاية الصحية، تنشيط العقؿ، التنمية العضيمة، صحة القمب، التحكـ بالوزف، الصحة النفسية، 

 والصحة الشاممة. 
 

ؿ اىتمامات في : حيث تمثؿ القيـ الرياضية واألنشطة الرياضية سببًل لمؤل الفراغ مف خبلالفراغ 
شتى مجاالت الحياة مثؿ اإلعبلـ، االتصاؿ، المناخ، التطوع، المناسبات االجتماعية والوطنية، 

 ( .1711، ص 2111)األسكر، البيئة 
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  تحقيؽ الذات 3.3
 أواًل: مفيـو تحقيؽ الذات 

ؿ مفيوـ تحقيؽ الذات بأنو: شعور الفرد بسمات إيجابية مث (94 ص ،2119 ربيع،)عرؼ ربيع 
االنبساط والتوافؽ الذاتي واالعتداؿ في األفكار والسموؾ وتقبؿ الذات وتقديرىا بشكٍؿ عاٍؿ، بما 

 تشتمؿ عميو مف عواطؼ وانفعاالت والشعور بالمسؤولية والقبوؿ في المجتمع.
 

فيرى أف تحقيؽ الذات حاجة نفسية، وىي ىـر الحاجات وىي قمة  (Maslow, 1962)أما ماسمو 
نسانية، حيث يؤكد الفرد ذاتو، ويحقؽ ىويتو، كما يرى أف نسبة ضئيمة مف الناس اإلرضاءات اإل

يتطمعوف لتحقيؽ ذاتيـ كما يمثؿ تحقيؽ الذات أىمية كبيرة لئلنساف لكونو يرى نفسو بصورة 
إيجابية، مما يسيـ في استنياض قدراتو وزيادة جيوده واستعداداتو في كافة المياديف، وأف تحقيؽ 

تفع يقود المرء نحو المزيد مف الكفاءة والفاعمية في التعامؿ مع الكثير مف الضػوط الذات المر 
 الحياتية.

 
أف تحقيؽ الذات يعبر عف تقييـ الفرد لنفسو وبنفسو، وُيعبر عف تقدير الفرد  (Cooper, 1967)يرى 

الدراسات لذاتو ومستواه، مف حيث الرشد النفسي والعقمي والشخصي والميني، وأشارت العديد مف 
خفاقاتو في  إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف تدني تقدير المرء لذاتو وبيف تدني شعوره بتحقيؽ الذات وا 
عممو، وأف العديد مف االختبارات التي ُأجريت عمى المنحرفيف والمجرميف أثبتت انخفاض مستوى 

 تقدير الذات لدييـ، وانخفاض شعورىـ بتحقيؽ الذات. 
 

ات يشير إلى تقييـ يضعفو الفرد لنفسو بطريقة إيجابية مف خبلؿ شعوره لذلؾ فإف تحقيؽ الذ
بكفاءتو، ويعمؿ عمى المحافظة عمى تحقيؽ الذات، وأف تحقيؽ الذات يتضمف اتجاىات الفرد 

 اإليجابية أو السمبية نحو ذاتو، ويوضح مدى اعتقاد الفرد بأنو قادر وىاـ وناجح وكؼء،
 

ارب كثيرًا مع تقدير الذات، وكبلىما يعبر عف حكـ الفرد عمى درجة وبالتالي فإف تحقيؽ الذات يتق
كفاءتو الشخصية، كما يعبر عف اتجاىات الفرد نحو نفسو ومعتقداتو عنيا، وىكذا يكوف تحقيؽ 

)كفاني،  الذات بمثابة خبرة ذاتية ينقميا الفرد إلى اآلخريف باستخداـ األساليب التعبيرية المختمفة
2116 ). 
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فيرى أف تحقيؽ الذات يتمخض عف وعي أو رؤية لمذات وقد يػالي المرء في  (1997و زيد، )أبأما 
تقديره لذاتو، وُيصاب بما يمكف أف يسمى بالػرور واالستعبلء، مما يجعمو غير مقبوؿ لدى 
ما استخفافًا فيحط مف  اآلخريف، وقد يتواضع المرء وال يعطي نفسو حقيا، إما شعورًا بالتواضع وا 

 قدرىا.
 

 ثانيًا: عالقة مفيـو الذات بتحقيؽ الذات 
يدؿ مفيوـ تحقيؽ الذات عمى تقييـ المرء لنفسو، وحكمو عمييا بما فييا مف إيجابيات وسمبيات 
ومدى تقديره لخصائصيا العامة مف حيث كؿ جوانبيا الشخصية والتربوية واالجتماعية والمينية، 

مستوى تقدير الذات والشعور بتحقيؽ الذات وكمما انخفض تقويـ الشخص لذاتو، كمما انخفض 
 ( .2111)جاسـ وآخروف، وتقديرىا 

  
أما مفيوـ الذات فيعبر عف إدراؾ الفرد لخصائصو العامة كما يراىا ىو عف نفسو وليس كما يراىا 
اآلخريف عنو، فمفيوـ الذات يتعمؽ باإلدراؾ والجانب اإلدراكي في شخصية الفرد والصورة التي 

ذاتو، في حيف أف تقدير الذات وتحقيؽ الذات يتعمؽ بالجانب الوجداني مف الشخصية، يكونيا عف 
 .( 34، ص 2113)الخضرا، حيث يتضمف اإلحساس بالرضا عف الذات أو عدمو 

 
أف الثقة بالنفس  (2114)رضا، وفي شأف العبلقة بيف الثقة بالنفس وتقدير الذات وتحقيؽ الذات، يرى 

مكانياتو، واإليماف بذاتو والثقة بالنفس ال تعني ىي إيماف اإلنساف بأىدا فو وقراراتو، وثقتو بنفسو وا 
الػرور أو الػطرسة، بؿ ىي نوعًا مف االطمئناف إلى إمكانيات تحقيؽ النجاح والحصوؿ عمى ما 
يريده مف أىداؼ، وبالتالي فالثقة بالنفس تعبر عف ثقة المرء بوجود اإلمكانات والقدرات واألسباب 

األىداؼ، فالثقة بالنفس ىي نتيجة لتقدير الذات، وتعني تحقيؽ الذات، فبقدر ما تزداد ثقة  لتحقيؽ
 المرء بنفسو، يزداد تقديره لذاتو وشعوره بتحقيؽ الذات. 

 
 لتحقيؽ الذات  ميمةالثالثًا: الجوانب 

 
ما يرتبط يرتبط مفيوـ تحقيؽ الذات بجوانب ميمة، منيا ما ىو مرتبط بنمط شخصية الفرد، ومنيا 

أف أىـ الجوانب المرتبطة بالذات  (2113)الخضرا، بالظروؼ والبيئة المحيطة، وفي ىذا السياؽ، يرى 
 وتحقيؽ الذات ىي: 
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: ُيعد الشعور باألمف واآلماف واالستقرار مطمبًا أساسيًا لجميع مكومات تقدير الذات وتحقيقيا، األمف
النفس وباآلخريف، مما يرفع مف تقديره لذاتو، والشعور فطالٌب لديو شعور باألمف، تتولد لديو الثقة ب

 بتحقيؽ الذات. 
 

: ترتبط الفردية بإحساس الفرد بيويتو مف خبلؿ معرفة نقاط القوة لديو، ويساعد في ذلؾ  الفردية
تعبير الطمبة عف مشاعرىـ وآرائيـ، كما أف مفيوـ الفردية يبدأ عند الطالب بالتطور منذ الطفولة 

تػذية الراجعة التي يتمقاىا مف اآلخريف، وتكتسب عممية بناء اليوية ذروة أىميتيا خبلؿ مف خبلؿ ال
فترة المراىقة، حيث يبحث المراىؽ عف إجابة لسؤاؿ يراوده دئمًا وىو "مف أنا؟" ومف خبلؿ ذلؾ 

 يتشكؿ إحساس صمب وآمف لميوية الشخصية.
  

اجتماعية، وأف أعضاء ىذه الجماعة يتقبمونو  : ويعبر عف شعور الفرد أنو جزءًا مف جماعةاالنتماء
 ويقدرونو، مما يعمؿ عمى رفع تقدير الفرد لذاتو، والشعور بتحقيؽ الذات 

 .(31 ص ،2111 شعباف،)
 

: فالمرء الذي لديو تقدير مرتفع لذاتو، يستطيع تحديد أىدافو وأولوياتو بوضوح كالطالب اليدؼ
 ، عميو االستعداد والثقة في نفسو وقدراتو وفي ذاتو. عندما يتطمع إلى مستوى عاٍؿ مف التحصيؿ

الكفاءة: يرتبط الشعور بالكفاءة بمدى تحقيؽ الفرد ألىدافو ولذاتو مف خبلؿ النجاح فيما يناط بو 
 مف ميمات. 

 

الشعور بالقيمة واألىمية وذلؾ مف جانبيف: كيؼ ينظر المرء لقيمتو وأىميتو، وكيؼ يرى تقييـ 
 .(8، ص 2117)الزيود وأبو زيد، أىميتو اآلخريف لقيمتو و 

 
 رابعًا: العوامؿ المؤثرة في تحقيؽ الذات

يعيش اإلنساف في بيئة اجتماعية متعددة، تتأثر بعوامؿ عديدة، وبالتالي فإف نظرة المرء لنفسو تتأثر 
 بعوامؿ عديدة، مف أىميا: 

 عوامؿ اجتماعية: منيا األسرة، المدرسة واألقراف.  .2

عتبر األسرة المؤسسة التربوية األولى التي تزود الطفؿ بالقيـ والمعايير األخبلقية والدينية : تُ األسرة
واالجتماعية التي تبلزمو طواؿ حياتو، وفي األسرة تبدأ عممية التكويف االجتماعي لممرء، وبواسطتيا 

مطفؿ، وتؤثر يتفاعؿ مع اآلخريف، ويتكيؼ معيـ، كما أف األسرة ىي المشرفة عمى النمو النفسي ل
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في بناء وتكويف شخصية الطفؿ ونمطيا، وتقوـ بتوجيو سموكو منذ الطفولة المبكرة، وفي اطار 
األسرة تمعب العبلقات بيف الوالديف، وبينيما وبيف األبناء دورًا ىامًا في تكويف نمط شخصية الطفؿ 

جيدة، كمما كاف االبف وأسموب حياتو وتوافقو مع المجتمع، فكمما كانت التنشئة األسرية صحيحة و 
 .(Nikos & Martim, 2008)أقرب إلى الشخصية السوية، والى تقدير وتحقيؽ ذاتو 

 
تمعب المدرسة أيضًا دورًا محوريًا في شخصية الطفؿ، ولذلؾ ذىب بعض الباحثيف إلى  :المدرسة

ليـ يجعؿ مف أف مصدر التكيؼ االجتماعي في المدرسة ىو المعمـ، فيو باحترامو لتبلميذه، وتقبمو 
التعميـ عممية إنسانية غنية تضفي عمى الحياة عمقًا وقيمة، وىذا ينعكس عمى نمط شخصية 

 .(2111)أبو حشيش، التبلميذ وسموكيـ، وبالتالي ينعكس عمى تقدير الطالب لذاتو 
 

ي تقوـ جماعة األقراف بدورًا ىامًا في تكويف شخصية الفرد، حيث تساعد جماعة األقراف ف :األقراف
النمو الجسمي لمطفؿ عف طريؽ إتاحة الفرص لممارسة أنشطة رياضية، كما تساىـ في النمو 
العقمي لمطفؿ عف طريؽ ممارسة ميارات الكبلـ، والتفاعؿ ومختمؼ أنواع النشاط االجتماعي 
وتكويف الصداقات، وكمما كانت جماعة األقراف رشيدة، كاف تأثيرىا إيجابيًا عمى شخصية الفرد فييا 

 .(213-212، ص 2119)كفاني، عمى تقديره لذاتو و 

  
إف فكرة وتتعمؽ بعوامؿ جسمية وبنية الجسـ، وصورة الفرد عف جسمو، حيث شخصية: عوامؿ  .2

المرء عف جسده تتبمور في فترة المراىقة، حيث يعطي تقييمًا خاصًا لجسمو، وتمعب صورتو عف 
تالي تؤثر في مفيومو المتكامؿ لذاتو، جسده مكانة ىامة في سموكو الشخصي واالجتماعي، وبال

إضافة إلى صورة المرء عف جسده يتأثر نمط شخصية المرء بالنضج، وغالبًا ما يقترف النضج 
المبكر بتقدير إيجابي لمذات، مف خبلؿ تسريع مشاركة الفرد في نشاطات اجتماعية ورياضية 

اتو، في حيف أف التأخر في النضج تترؾ لديو صورة إيجابية عف ذ، و تعطي الفرد مكانة واعتباراً 
يولد لدى الفرد ضػوط نفسية، ويشعر أنو يعامؿ وكأنو أصػر مف سنو، وبشكؿ مختمؼ عف أبناء 

فيشعر بالنقص في ذاتو وتقديرىا، كما ينطبؽ ىذا الكبلـ عمى ذوي  ،جيمو مف المبكريف في النضج
ركة أقرانو األنشطة الجسدية التي االحتياجات الخاصة، وخاصة ذوي اإلعاقة الذي ال يستطيع مشا

)جاسـ وآخروف، يمارسونيا، مما يولد لديو الشعور بالنقص وانخفاض تقدير الذات في أغمب األحياف 
2111 ). 
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إف النجاح والفشؿ مف األمور الميمة لكؿ إنساف، وخاصة لفئة الطمبة، خبرات النجاح والفشؿ: 
وبمستوى طموحو، فالفشؿ يؤدي إلى اإلحباط  حيث تتأثر شخصية الطالب بتوقعاتو عف نفسو،

والذي قد يؤدي إلى تكيؼ سمبي، وال سيما في حالة كوف الدافع المحيط بالفرد ىامًا وقويًا، كما 
تتأثر نظرة الطالب لذاتو بما كونو مف مفيوـ لذاتو األكاديمية، وبمدى ما حققتو مف نجاح أو فشؿ، 

آلباء واألقراف حوؿ النجاح أو الفشؿ، وبالتالي تتأثر ومف انطباعات وردود أفعاؿ المدرسيف وا
، ص 2111)زىراف، الشخصية بيذه المؤثرات، مما يؤثر عمى نظرة الطالب لنفسو ولذاتو وتقديره ليا 

22 ). 
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 الدراسات السابقة  2.2
رسات اطمعت الباحثة عمى العديد مف األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، منيا دا

 عربية وأخرى أجنبية، حيث تـ تصنيؼ وعرض ىذه الدراسات في محوريف ىما: 
 دراسات متعمقة بالقيـ التربوية واألنشطة الرياضية.  .1

 دراسات متعمقة بالذات وتقدير وتحقيؽ الذات.  .2

 

 الدراسات المتعمقة بالقيـ التربوية واألنشطة الرياضية )عربية وأجنبية(. 1.2.2
 ة الدراسات العربي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االضطرابات السموكية الموجودة لدى ( : 3125ة )عمي، دراس
تبلميذ المرحمة المتوسطة في والية الشمؼ، والتعرؼ عمى أثر متػيرات ممارسة األنشطة الرياضية 

سة البدنية والرياضية التربوية والجنس عمى مستوى ونوعية االضطرابات السموكية،  وطبقت الدرا
( تمميذًا وتمميذة، تـ اختيارىا بطريقة العينة الطبقية العشوائية، كما قاـ الباحث 851عمى عينة مف )

( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت ىي: السموؾ العدواني، تدني مفيـو 51بإعداد استبانة مف )
كاف مستوى  سةالدار  نتائج أىـ ومف الذات، النشاط الزائد، العناد والتمرد، االنسحاب االجتماعي

االضطرابات السموكية لدى الطمبة بدرجة متوسطة وعمى جميع مجاالت االضطرابات السموكية 
 االضطرابات وعمى الدراسة، ومجاالت أبعاد عمى البدني النشاط ممارسة لمتػير تأثير يوجدالخمسة 
 لمنشاط ارسيفالمم غير لدى أكبر بدرجة السموكية االضطرابات كانت حيث الطمبة، لدى السموكية
 .البدني الرياضي

أوصت الدراسة باالىتماـ بتفعيؿ ممارسة األنشطة الرياضية البدنية والرياضية التربوية ونشر  
 الوعي داخؿ المدرسة وخارجيا ألىمية الممارسة الرياضية والبدنية وأثرىا عمى الصحة النفسية. 

 
عمى دور األنشطة الرياضية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ (: 3125دراسة )لحسف وسمماف، 

البلصفية في تنمية القيـ االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة في مدارس والية ورقمة،  كما 
( تمميذًا وتمميذة, أظيرت نتائج الدراسة أف 151استخدمت االستبانة التي وزعت عمى عينة قواميا )

اعية لدى طمبة المرحمة المتوسطة في دور األنشطة الرياضية البلصفية في تنمية القيـ االجتم
مدارس والية ورقمة كاف بدرجة متوسطة، وأف رغبة التبلميذ لممشاركة في األنشطة الرياضية كانت 
بدرجة عالية، كما أظيرت الدراسة وجود عوائؽ ومشاكؿ تحد مف دور األنشطة الرياضية في تنمية 
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مى األنشطة الرياضية البلصفية وتشجيع القيـ االجتماعية. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز ع
التبلميذ عمى ممارستيا وترغيبيـ فييا، وضرورة توفير األدوات والوسائؿ البلزمة التي تساعد عمى 

 ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة واالستفادة منيا. 
 

لقيـ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دور النشاط الرياضي في تنمية ا(:3124دراسة )دويكات، 
الخمقية لدى الطمبة في مدارس مدينة نابمس مف وجية نظر معممي التربية الرياضية، كما 

( معممًا 131استخدمت االستبانة لجمع البيانات األولية البلزمة لمدراسة، وزعت عمى عينة قواميا )
 ومعممة في مدارس محافظة نابمس، وخمصت الدراسة إلى أف: 

عالية جدًا في تنمية القيـ الخمقية لدى الطمبة وعمى جميع مجاالت لمنشاط الرياضي دورًا بدرجة 
 .اإلسبلمية الخمقية بالقيـ وربطو الرياضي بالنشاط االىتماـ بزيادة الدراسة أوصتالدراسة, 

 

 

الرياضية لدى  لممارسةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ التربوية (: 3122دراسة )األسكر، 
( طالبًا وطالبة 411ي الجامعات األردنية، وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا )طمبة كميات التربية ف

مف كميات التربية الرياضية في مختمؼ الجامعات األردنية، وزعت عمييـ استبانة حيث بمع مجموع 
 ( فقرة، خمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا: 36فقرات االستبانة )

الرياضية بدرجة عالية جدًا، وتراوحت النسبة  لممارسةية بمػت نسبة تقديرات الطمبة لمقيـ التربو 
 %(. 88.6-%81.6المئوية ليا ما بيف )

الرياضية في كميات التربية الرياضية في  لممارسةوأوصت الدراسة بزيادة االىتماـ بالقيـ التربوية  
 الجامعات األردنية. 

 

التربوية المكتسبة مف خبلؿ ممارسة  ىدفت الدراسة لبناء مقياس لمقيـ:  (3122دراسة )البطيخي، 
( طالبًا وطالبة 111األنشطة الرياضية لدى طمبة الجامعة األردنية، وتكونت عينة الدراسة مف )

( طالبًا وطالبة، يمارسوف األنشطة 311%( مف مجتمع الدراسة المقدر بػ)33.3يمثموف ما نسبتو )
( فقرة، ومف أىـ 38، حيث شممت االستبانة )الرياضية المختمفة، ومف الكميات المختمفة بالجامعة

 نتائج الدراسة: 
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تبيف أف المقياس يتمتع بدرجة صدؽ مرتفعة وأف طمبة الجامعة األردنية الممارسيف لؤلنشطة 
 التربوية القيـ لقياس المقياس باستخداـ الدراسة أوصتالرياضية يمتمكوف قيمًا تربوية بدرجة عالية, 

 .خرىاأل األردنية الجامعات في

 

ىدفت الدراسة إلى قياس القيـ الفمسفية لدى مدرسي كمية التربية الرياضية :  (3122دراسة )خميؿ، 
في كمية التربية في جامعة الموصؿ، والتعرؼ عمى الفروؽ بيف المدرسيف تبعًا لسنوات الخبرة في 

والبالع عددىـ التدريس، واشتمؿ مجتمع البحث عمى مدرسي التربية الرياضية في جامعة الموصؿ 
( مدرسًا موزعيف عمى أربعة فروع: العموـ الرياضية، األلعاب التربوية، األلعاب الفرقية، 112)

ومديرية التربية الرياضية والفنية، وتـ استخداـ االستبانة والتي شممت عمى مقياس القيـ الفمسفية، 
 ومف أىـ نتائج الدراسة: 

الرياضية في جميع الفروع وعمى جميع مجاالت القيـ  توجد القيـ الفمسفية لدى مدرسي التربية
 مجتمعة بدرجة متوسطة. 

في ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بزيادة التركيز عمى مجموعات القيـ الفمسفية وخاصة القيـ 
 االجتماعية والقيـ الدينية. 

لموجودة لدى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت السموكية ا(: 3122دراسة )أبو زىرة، 
طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس محافظة نابمس، والتعرؼ عمى تأثير متػيرات: الممارسة 
الرياضية، الجنس، الصؼ عمى المشكبلت السموكية لدى الطمبة، وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا 

استبانة مكونة %( مف مجتمع الدراسة. وزعت عمييـ 11( طالبًا وطالبة شكمت ما نسبتو )1935)
 ( فقرة ، وخمصت الدراسة إلى نتائج عديدة أىميا: 51مف )

وجود فروؽ دالة إحصائيًا مف حيث تأثير متػير الممارسة الرياضية عمى المشكبلت السموكية لدى 
الطمبة، حيث كانت المشكبلت السموكية أكبر عند غير الممارسيف لؤلنشطة الرياضية وعمى جميع 

 الوعي ونشر الرياضية، الممارسة تفعيؿ عمى بالعمؿ الدراسة أوصتلسموكية,مجاالت المشكبلت ا
 .لمطمبة النفسية الصحة عمى الرياضية الممارسة بأىمية وخارجيا المدارس داخؿ

 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور النشاط الرياضي في تنمية القيـ  (:3122دراسة )الفقيو، 
وف، والشجاعة(، والتعرؼ عمى الفروؽ في دور األنشطة الرياضية الخمقية )الصدؽ، األمانة والتعا

( فقرة موزعة عمى 51مف وجية نظر معممي التربية البدنية واستخدمت الدراسة استبانة مكونة مف )
 القيـ الخمقية األربعة، ومف اىـ نتائج الدراسة: 
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اًل مف مجاالت تنمية القيـ مف خبلؿ لمنشاط الرياضي دورًا كبيرًا في تنمية القيـ الخمقية باعتباره مجا
 الممارسة. 

أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ باألنشطة الرياضية ودعميا معنويًا وماديًا مف خبلؿ تأىيؿ 
 المشرفيف عمييا ومعممي التربية البدنية تأىيبًل مناسبًا، وزيادة التركيز عمى القيـ الخمقية اإلسبلمية. 

 
 ، الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األنشطة البلصفية في تنمية القيـ  ىدفت:  (3121دراسة )البـز

)األخبلقية واالجتماعية والوطنية( لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس محافظات غزة مف وجية 
( مفردة موزعة عمى ثبلث مجاالت لمقيـ: القيـ 57نظر معمميو، كما استخدـ االستبانة التي شممت )

( معممًا ومعممة مف 577جتماعية، القيـ الوطنية، وتكونت عينة الدراسة مف )األخبلقية، القيـ اال
 ( معممًا ومعممة، ومف أىـ نتائج الدراسة: 3669أصؿ )

لؤلنشطة البلصفية دورًا فعااًل في تنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية مف وجية نظر معممييـ حيث 
 %(. 78.56بمع الوزف النسبي لجميع مجاالت القيـ مجتمعة )

( تبله مجاؿ القيـ الوطنية بوزف 81.84جاء مجاؿ القيـ االجتماعية في المقاـ األوؿ بوزف )
 (. 76.19(، ثـ القيـ األخبلقية في المرتبة الثالثة بوزف )77.85)

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات تقديرات المعمميف لدور األنشطة البلصفية في مجاؿ 
والقيـ االجتماعية تعزى لمتػير الجنس، في حيف وجدت فروؽ في مجاؿ القيـ القيـ األخبلقية 

 الوطنية تبعًا لمتػير الجنس ولصالح اإلناث. 

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات تقديرات المعمميف لدور األنشطة البلصفية في جميع 
ف وجدت فروؽ تبعًا لمتػير مجاالت القيـ تعزى لمتػير سنوات الخبرة والمؤىؿ العممي، في حي

 المنطقة في مجاالت القيـ االجتماعية والوطنية، وجاءت الفروؽ لصالح المنطقة الوسطى. 

عادة  أوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية لممعمميف والمعممات في مجاالت األنشطة البلصفية، وا 
 صفية.النظر في الجدوؿ المدرسي اليومي، بحيث يسمح بالمزيد مف األنشطة البل

 
كاف دور كميات التربية الرياضية في تنمية قيـ المواطنة لدى الطمبة ( :3121 حشيش، أبو) دراسة

 (. 4.8( والدرجة العالية جدًا )2.11المعمميف تتراوح بيف الدور بدرجة قميمة بمتوسط حسابي )

ات التربية أظيرت الدراسة وجود فروؽ جوىرية في متوسطات درجات استجابات الطمبة لدور كمي
في تنمية قيـ المواطنة تبعًا لمتػير الجامعة وجاءت الفروؽ لصالح طمبة جامعة األقصى وتبعًا 

 لمتػير الجنس والصالح الذكور. 
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أوصت الدراسة بضرورة زيادة تركيز كميات التربية عمى قيـ المواطنة وخاصة لدى طمبة الجامعة 
 اإلسبلمية. 

 
راسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية مناىج الكرة الطائرة في ىدفت الد:  (:311دراسة )حسيف، 

ضوء برامج الجودة الشاممة وعبلقتيا بالقيـ التربوية لدى طمبة كمية التربية في الجامعة األردنية، 
( طالبًا وطالبة، وزعت عمييـ استبانة شممت منياج الكرة 151حيث، وتكونت عينة الدراسة مف )

 وأظيرت نتائج الدراسة:   الطائرة والقيـ التربوية،
توجد فاعمية بدرجة عالية جدًا لمناىج الكرة الطائرة في ضوء برامج الجودة الشاممة مف وجية نظر 

 طمبة كمية التربية في الجامعة األردنية في جميع مجاالت المنياج. 

 لدى الطمبة.  توجد عبلقة ارتباطية بيف جميع مجاالت مناىج الكرة الطائرة ومجاالت القيـ التربوية

أوصت الدراسة بزيادة التركيز عمى القيـ التربوية مف خبلؿ مناىج التربية الرياضية ومناىج الكرة 
 الطائرة عمى وجو الخصوص، وتطوير المناىج في ضوء برامج الجودة الشاممة.

  
 وؾالسم عمى الرياضية التربية درس ىدفت الدراسة إلى تقييـ أثر:  (:311دراسة )حسف وخمؼ، 

ديالى العراقية، اشتممت عينة الدراسة عمى  محافظة مدارس في الرابع الصؼ طمبة لدى االجتماعي
( مف الطمبة األسوياء، مف نفس 31( مف الطمبة بطيئي التعمـ، و)31( طالبًا وطالبة، منيـ )62)

سي لدى المدارس لػرض مقارنة تأثير درس التربية الرياضية عمى مقياس السموؾ االجتماعي المدر 
الطمبة، وتـ تحميؿ البيانات بالطرؽ اإلحصائية المناسبة. وتوصمت الدراسة إلى أف المنيج المدرسي 

وتحسيف الحالي المطبؽ عمى طبلب الصؼ الرابع بطيئي التعمـ لـ يكف لو أثرًا ممموسًا في تنمية 
 . سموكيـ االجتماعي المدرسي

 
 لكرة الفنييفالمدربيف  لدى التربوية القيـعمى  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ(: 3119دراسة )عمي، 

( مدربًا مف دوري الدرجة الممتازة 25، وتكونت عينة الدراسة مف ) القرارات باتخاذ وعبلقتيا القدـ
)أ(، وزعت عمييـ استبانة شممت أبعاد القيـ التربوية موزعة في ستة مجاالت ىي: القيـ النظرية، 

، القيـ االجتماعية، القيـ االقتصادية، والقيـ الجمالية، ومف أىـ نتائج القيـ الدينية، القيـ السياسية
 الدراسة: 

أظيرت النتائج أف درجة القيـ التربوية لدى المدربيف الفنييف ألندية كـر القدـ األردنية كانت بدرجة 
 عالية عمى مستوى مجموعات القيـ مجتمعة. 
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: القيـ المعرفية، القيـ االجتماعية، القيـ آلتياجاء ترتيب مجاالت القيـ التربوية عمى النحو 
 االقتصادية، القيـ السياسية، القيـ الجمالية، القيـ الدينية. 

 

 الشخصية سمات عمى الرياضية الممارسة أثرىدفت الدراسة إلى تقييـ (: 3119دراسة )جابر، 
الدراسة عمى عينة قواميا ، وطبقت لبلستثارة والقابمية واليدوء واالجتماعية والعصبية كالعدوانية

( طالبًا تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية، وطبؽ عمييـ قائمة لقياس السمات الشخصية 14)
)قائمة فرايبوج(، وبعد تحميؿ البيانات أظيرت نتائج الدراسة: أف برنامج األنشطة الرياضية المقترح 

 لممارسةخدـ، بمعنى وجود أثر أحدث تأثيرًا عمى عبارة كؿ محور مف محاور القياس المست
الرياضية عمى مجاالت السمات الشخصية التالية: العدوانية، العصبية، السمات االجتماعية، 

 اليدوء، القابمية لبلستثارة، وعمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس المستخدـ عمى حدة. 
 صية لمطمبة.وأوصت الدراسة بتطبيؽ البرنامج المقترح لما لو مف تأثير عمى السمات الشخ

 
ىدفت الدراسة إلى تقييـ القيـ التربوية المتضمنة في المناىج المدرسية (: 3118دراسة )بركات، 

( معممًا ومعممة 271لتبلميذ المرحمة األساسية في المدارس األردنية، وتكونت عينة الدراسة مف )
افظة الرمثا، وزعت عمييـ مف الصفوؼ األولى في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميـ في مح

( فقرة تمثؿ القيـ التربوية ومدى وجودىا في المناىج المدرسية، وخمصت الدراسة 44استبانة مف )
إلى نتائج عديدة مف أىميا: التأكيد عمى أىمية تضميف القيـ التربوية وخاصة القيـ األخبلقية والقيـ 

ج المدرسية لممرحمة األساسية في المدارس الدينية والقيـ االجتماعية والقيـ الوطنية في المناى
األردنية، كما أظيرت الدراسة أف القيـ التربوية الواردة في المناىج المدرسية الحالية لـ تحقؽ 
درجات عالية مف القيـ التربوية، بؿ حققت نسب توافر قميمة. وأوصت الدراسة بضرورة تضميف 

 المناىج المدرسية القيـ التربوية البلزمة. 
 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ التربوية األكثر شيوعًا ( : 3118وأبو زيد، راسة )الزيود د

وأىمية، والقيـ التربوية األقؿ شيوعًا وأىمية لدى طمبة المرحمة الثانوية في العاصمة األردنية عماف 
ـ التربوية وتكوف مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ، والتعرؼ إلى الفروؽ في درجة اىتماـ الطمبة بالقي

مجتمع الدراسة مف جميع طمبة المرحمة الثانوية في مدارس العاصمة عماف الكبرى لمعاـ الدراسي 
( طالبًا 1111( طالبًا وطالبة، في حيف بمع حجـ العينة )66333( والبالع عددىـ )2115/2116)
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مة تربوية موزعة عمى قي( 64شممت ) بطريقة العينة العشوائية، وتـ توزيع استبانةوطالبة اختيرت 
  سبعة مجاالت

كاف اىتماـ الطمبة بالقيـ التربوية بدرجة عالية عمى معظـ القيـ التربوية ومف أىـ نتائج الدراسة: 
: القيـ اآلتيومجاالتيا. جاء ترتيب مجاالت القيـ التربوية حسب أىميتيا لدى الطمبة عمى النحو 

قتصادية، وأخيرًا ة، القيـ الجمالية، القيـ االجتماعية، القيـ االالسياسية والقيـ الدينية، القيـ األخبلقي
 ُتعزز دروساً  الثانوي التعميـ مرحمة في التربوية المناىج بتضميف الدراسة أوصت ،القيـ المعرفية

 .المعرفية القيـ وخاصة الطمبة لدى التربوية القيـ جميع

 

عمى التػير في مجاالت القيـ والمعرفة لدى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ (: 3117دراسة )العسيمي،  
الشباب الجامعي الفمسطيني وتأثيره عمى تكويف شخصياتيـ ، حيث تكوف مجتمع الدراسة وعينتيا 
مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في كٍؿ مف جامعتي الخميؿ والقدس المفتوحة والبالع عددىـ 

 غراض الدراسة، ومف أىـ نتائج الدراسة: ( عضوًا، وقامت الباحثة بتطوير استبانة مناسبة أل161)
إف استجابات أعضاء ىيئات التدريس حوؿ اآلثار السمبية واإليجابية لمتػير القيمي والمعرفي كانت 

 لآلثار االجتماعية(.  3.58لآلثار السمبية(، و) 3.77بدرجة متوسطة )
ػير القيمي والمعرفي وجود فروؽ دالة إحصائيًا في استجابات أعضاء ىيئات التدريس نحو الت

وتأثيره عمى تكويف شخصية الشباب الجامعي الفمسطيني تبعًا لمتػيرات العمر ولصالح الذيف تفوؽ 
( سنة، وتبعًا لمتػير الجنس ولصالح الذكور، وتبعًا لمتػير الجامعة ولصالح جامعة 41أعمارىـ )

 الخميؿ، وتبعًا لمتػير مكاف اإلقامة ولصالح سكاف المدف. 

الدراسة بضرورة التركيز عمى اآلثار اإليجابية لمتػيير القيمي والمعرفي ومعالجة اآلثار أوصت 
 السمبية لو. 

ىدفت الدراسة إلى تقييـ مدى توافر القيـ التربوية لدى العبي  (:9::2دراسة )المخادمة، 
يـ المنتخبات الرياضة الوطنية في األردف مف وجية نظرىـ، والتعرؼ عمى االختبلؼ في الق

( العبًا والعبة مف 156التربوية، وطبقت الدراسة عمى عينة مف العبي المنتخبات الوطنية بمػت )
األلعاب اآلتية: الكراتيو والتايكواندو، كرة السمة، كرة اليد، كرة الطائرة، وكرة الطاولة، وزعت عمييـ 

 وكاف مف نتائج الدراسة: ( فقرة مثمت القيـ التربوية، موزعة عمى ستة أبعاد71استبانة مكونة مف )
تتوافر القيـ التربوية بشكٍؿ عاـ لدى العبي المنتخبات الوطنية بدرجة عالية، وعالية جدًا بنسبة 

 %(. 92-71.4مئوية بمػت )
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: القيـ الجمالية، القيـ األخبلقية، اآلتيجاء ترتيب القيـ التربوية حسب درجة توافرىا عمى النحو 
 جتماعية، القيـ المعرفية، والقيـ االقتصادية.القيـ السياسية، القيـ اال

 

ىدفت الدراسة إلى تقدير القيـ التربوية الواجب توافرىا لدى طمبة كميات : (7::2دراسة )الخمؼ، 
التريبة الرياضية في الجامعات األردنية، والتعرؼ عمى االختبلفات في تقديرات القيـ التربوية لدى 

( طالبًا 398الجامعة، المستوى الدراسي، وتكونت عينة الدراسة مف )الطمبة تبعًا لمتػيرات: الجنس، 
وطالبة مف كميات التربية الرياضية في ثبلث جامعات ىي )الجامعة األردنية، جامعة اليرموؾ، 
جامعة مؤتة(، تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية، وبعد تحميؿ البيانات أظيرت نتائج الدراسة أف القيـ 

لدى الطمبة بدرجة متوسطة، وأف أىـ القيـ المتوفرة لدى الطمبة ىي: القيـ العقائدية  التربوية تتوافر
 والعبادات، القيـ االجتماعية، الجمالية، المعرفية والسياسية واالقتصادية.

 
ىدفت الدراسة إلى تقدير القيـ الخمقية الواجب إكسابيا وتنميتيا (: 3117وف، دراسة )حسانيف وآخر 

التربية الرياضية في جامعة المينا المصرية، والتعرؼ عمى الضػوط الحياتية التي لدى طمبة كمية 
يتعرضوف ليا، في ضوء متػيرات الجنس، المستوى الدراسي، ومعدؿ دخؿ األسرة شيريًا، عمى 

(، وطبؽ عمى أفراد عينة الدراسة 2115/2116( طالبًا وطالبة لمعاـ الدراسي )251عينة قواميا )
لخمقية موزعة عمى ثبلث مجاالت لمقيـ ىي: القيـ التربوية، القيـ األخبلقية، القيـ مقياس القيـ ا

المينية، وبعد تحميؿ البيانات خمصت الدراسة إلى وجود القيـ الخمقية بمجاالتيا الثبلث مجتمعة 
نية، بدرجة متوسطة، وجاءت القيـ األخبلقية في الترتيب األوؿ، تبلىا القيـ التربوية، ثـ القيـ المي

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف القيـ بأنواعيا تتأثر بالضػوط الحياتية، ولـ تظير فروؽ دالة 
إحصائيًا في تقديرات القيـ الخمقية وفي المجاالت الثبلث تبعًا لممتػيرات الوصفية )الجنس، المستوى 

 الدراسي، معدؿ الدخؿ الشيري لؤلسرة(.
  

فت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ السائدة لدى عينة مف طمبة ىد:  (7::2دراسة )السيد وأميف، 
جامعة الممؾ سعود وعبلقتيا ببعض متػيرات البيئة الدراسية الجامعية في ضوء متػيرات الجنس 

( طالبًا وطالبة مف مختمؼ كميات جامعة 355والمستوى الدراسي األكاديمي، عمى عينة قواميا )
( مفردة موزعة عمى ستة مجاالت لمقيـ )الدينية، 61ة شممت )الممؾ سعود، وزعت عمييـ استبان

، وخمصت الدراسة إلى أف درجة القيـ السياسية، االقتصادية، الجمالية(االجتماعية، النظرية، 
السائدة وعمى جميع مجاالت القيـ كانت بدرجة متوسطة، وأف القيـ الدينية جاءت في المرتبة 
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ثـ القيـ النظرية، ثـ القيـ االقتصادية ثـ القيـ السياسية، وأخيرًا القيـ  األولى، تبلىا القيـ االجتماعية،
الجمالية، ولـ تظير فروؽ دالة إحصائيًا في درجة القيـ السائدة لدى الطمبة مف وجية نظرىـ تبعًا 
لمتػيرات الجنس والمستوى الدراسي، في حيف ظيرت فروؽ دالة إحصائيًا في ترتيب القيـ السائدة 

لمعدؿ الدخؿ الشيري لؤلسرة، حيث جاءت القيـ الدينية في المرتبة األولى بالنسبة لذوي الدخؿ تبعًا 
 المتدني والمتوسط، في حيف جاءت في المرتبة الرابعة بالنسبة لفئات الدخؿ العالي. 

 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ الخمقية لدى الطمبة ممارسي النشاط :  (3116دراسة )بدوي، 

كشفي بجامعة حمواف باستخداـ مقياس القيـ الخمقية المكوف مف ستة أبعاد )اإلخبلص، الوفاء، ال
، اإليثار، الصبر والشورى(، وطبقت الدراسة عمى عينة مف ) ( 11( طالبًا وطالبة مف )176الكـر

 كمية في الجامعة وزعت عمييـ استبانة وتـ التوصؿ إلى نتائج مف أىميا: 
ى طمبة الجامعة جاء بدرجة عالية عمى مستوى جميع أبعاد القيـ الخمقية، و أف النسؽ القيمي لد

أوصت الدراسة بالتركيز عمى غرس القيـ الخمقية لدى الطمبة مف خبلؿ المناىج الدراسية، ومف 
 خبلؿ التوجيو واإلرشاد وممارسة النشاطات التطوعية داخؿ الجامعة وخارجيا. 

 
 الدراسات األجنبية 

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الفوائد الصحية (: Fujiwara,  2015را وآخروف )دراسة فوجوا
والتربوية لؤلنشطة الرياضية والثقافية، وقياس العبلقة بيف المشاركة في األنشطة الثقافية والرياضية 
مف جية، والقيـ االجتماعية الرئيسية اليامة في المجتمع البريطاني مف جية أخرى، وطبقت الدراسة 

ناث ومف فئات عمرية مختمفة مف 511عينة مف سكاف مدينة لندف بمػت )عمى  ( فردًا مف ذكور وا 
الطفولة وحتى المسنيف، وتـ استخداـ استمارة شممت األنشطة الرياضية واألنشطة الثقافية وفوائدىا 
ي الصحية والتربوية، وخمصت الدراسة إلى أف المشاركة في األنشطة الرياضية والثقافية يساىـ ف

دخاؿ التحسينات في مجاؿ الصحة الجسدية والنفسية، وتحسيف فرص التعمـ،  زيادة الرفاىية وا 
وتحقيؽ مستويات أعمى مف المشاركة المدنية اإليجابية، كما توجد عبلقة إيجابية بيف المشاركة في 

ؿ عمى زيادة األنشطة الرياضية والثقافية، وبيف تحسيف المخرجات التعميمية، وتساىـ في زيادة اإلقبا
المتاحؼ والمعارض والمكتبات وبالتالي زيادة قيـ المواطنة لدى السكاف، ووجود عبلقة ارتباطية 
موجبة بيف المشاركة والممارسة في األنشطة الرياضية والثقافية كمتػيرات مستقمة، وبيف تنمية القيـ 

ت الدراسة بحث السكاف عمى السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمعرفية كمتػيرات تابعة. وأوص
 االنخراط في أنشطة رياضية وثقافية خاصة في أوقات فراغيـ. 
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ىدفت الدراسة إلى تقييـ مستويات النشاط البدني لدى :  (Khalaf, 2013دراسة خمؼ وأخروف )
طالبات الجامعات السعودية، وتقييـ تأثيرىا عمى الصحة العامة، حيث طبقت الدراسة عمى عينة 

( طالبة جامعية تـ اختيارىا عشوائيًا مف كميات الجامعات السعودية، وزع عمييف استبياف 663مف )
وتوصمت الدراسة إلى أف مستويات النشاط البدني بيف طالبات الجامعات السعودية كاف بدرجة 
متوسطة وأقرب إلى الضعيفة، مما أدى إلى شيوع الخموؿ والبدانة لدى الطالبات، كما أظيرت 

دراسة أف دور النشاط البدني في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية كاف بدرجة نتائج ال
ضعيفة، واستنتجت الدراسة أف قمة ممارسة األنشطة الرياضية البدنية أدى إلى زيادة الوزف والى 

مكانية انتشار األمراض.  الخموؿ البدني والفكري والسمنة، وفي ذلؾ تيديد لمصحة العامة، وا 
 

دراسة نظرية ارتكزت عمى أبحاث عمماء في  : (Perlman, 2012اسة بيرلماف وآخروف )در 
مجاالت الرياضة البدنية واأللعاب الحركية وتأثيرىا عمى الصحة البدنية وتوفير فرص لمتطوير 
دراؾ أعمى لقيمة النشاط الرياضي البدني، ىدفت إلى دراسة تأثيرات األلعاب  والعمؿ عمى فيـ وا 

الحركية مثؿ نينتندووي  وغيرىا مف تقنيات األلعاب القائمة عمى الحركة، حيث كاف مف البدنية 
نتائج الدراسة  أف األلعاب البدنية الحركية تساىـ في الصحة الجسمية والعقؿ السميـ في الجسـ 
السميـ وسبلمة الجسـ تحتاج إلى ممارسة األلعاب الرياضية خاصة الحركية منيا، كما تساىـ 

ة الرياضية الحركية في تنمية قيـ التعاوف واإلخبلص والعمؿ ضمف روح الفريؽ، كما أف األنشط
ممارسة األنشطة الرياضية القائمة عمى الحركة تعمؿ عمى تطوير وتنمية الفيـ واإلدراؾ لمقيـ 
العديدة المتنوعة مف خبلؿ الممارسة الرياضية، وذلؾ باتفاؽ الخبراء في مجاؿ التربية البدنية، 

افة إلى أف األلعاب الرياضية تعمؿ عمى تنمية روح التطوع والحفاظ عمى البيئة والممتمكات إض
 العامة والخاصة في المجتمع. 

 
ىدفت الدراسة إلى تقييـ األنشطة الرياضية التي يمارسيا طمبة : (Uzoma, 2011دراسة اوزوما )

ة في نيجيريا، وطبقت الدراسة عمى الجامعات في نيجيريا وتأثيرىا في الحد مف الطائفية والعنصري
( طالبًا وطالبة مف مختمؼ الجامعات في نيجيريا، وزعت عمييـ استبانة شممت 641عينة مف )

األنشطة الرياضية وتأثيرىا عمى المجاالت الجسمية، العقمية، السموكية، إضافة إلى النواحي 
مستوى مف الطائفية لدى طمبة االجتماعية واالقتصادية والطائفية، وخمصت الدراسة إلى وجود 

الجامعات في نيجيريا وأف الطمبة الذيف يمارسوف األنشطة الرياضية في الجامعة وخارجيا يروف أف 
األنشطة الرياضية جمبت لو منافع عديدة منيا: تساىـ في بناء الجسـ السميـ والعقؿ السميـ، تنمية 
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جاؿ التفكير اإلبداعي، التخفيؼ مف الضػط قيمة التعاوف والمشاركة واكتساب عادات إيجابية في م
واإلجياد خاصة الضػط االكاديمي، وزيادة قدرة الطمبة عمى التعامؿ مع المشكبلت، وزيادة القدرة 
في السيطرة عمى السموكيات المنحرفة، وأف ممارسة األنشطة الرياضية أداة فعالة لتنمية السموؾ 

تيـ ومجتمعيـ، كما أف المشاركة الرياضية تحد المرغوب، وحث الطمبة عمى أداء افضؿ في حيا
 مف مشاعر العنصرية والطائفية بيف الديانات المختمفة والقوميات المختمفة في نيجيريا. 

 
ىدفت الدراسة إلى تقييـ دور الرياضية المدرسية في  :(Hartman, 2008دراسة ىارت ماف )

، القيـ االجتماعية مثؿ المشاركة واالعتراؼ المرحمة الثانوية وعبلقتيا بكؿ مف النجاح االكاديمي
( طالبًا وطالبة، وزعت عمييـ استبانة شممت 421والتقدير، وطبقت الدراسة عمى عينة مف )

األنشطة الرياضية وتأثيرىا عمى ثبلث مجاال ىي: النجاح والتحصيؿ األكاديمي، القيـ االجتماعية، 
ات خمصت الدراسة إلى وجود دورًا بدرجة عالية وضوابط السموؾ لدى الطمبة، وبعد تحميؿ البيان

لممارسة األنشطة الرياضية عمى روح المنافسة األكاديمية بيف الطمبة وزيادة تحصيميـ وتعمميـ، 
إضافة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ممارسة األنشطة الرياضية كمتػير مستقفؿ وبيف كٍؿ 

تماعية، وتنمية روح المنافسة في مجاالت الصحة مف التحصيؿ االكاديمي، تنمية القيـ االج
الجسمية والعقمية والفوز بالمسابقات المتنوعة، كما حثت الدراسة القائميف عمى برامج ومناىج التربية 
الرياضية بالتركيز عمى القيـ التربوية التي يمكف تنميتيا مف خبلؿ ممارسة األنشطة الرياضية في 

رس والجامعات والكميات، خاصة وأف األنشطة الرياضية تعمـ الطمبة المؤسسات التعميمية في المدا
 التعاوف واالنضباط والمنافسة الشريفة، كما تعمميـ تقدير الذات وضبط السموؾ.

  
ىدفت الدراسة إلى تشخيص اىـ دوافع طمبة : (Moreno, 2007دراسة مورنيو وآخروف )

البدنية، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مف الجامعات في إسبانيا لممارسة األنشطة الرياضية 
( طالبًا وطالبة مف جامعات: مورسيا، فالنسيا والميريا، كما استخدمت الدراسة االستبانة كأداة 811)

لجمع البيانات و خمصت الدراسة إلى أف ممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة الجامعات اإلسبانية 
وروح المنافسة، والقدرات والميارات الشخصية، وروح البحث أكسبتيـ المياقة البدنية، تقدير الذات 

والمػامرة والمتعة، مف خبلؿ إقامة عبلقات اجتماعية بروابط رياضية، كما أظيرت النتائج اكتساب 
الطمبة لمعديد مف القيـ االجتماعية والمعرفية والسموكية والمواطنة والمشاركة مف خبلؿ ممارسة 

يرت الدراسة عدـ وجود فروؽ في تقديرات الطمبة نحو دوافع ممارسة األنشطة الرياضية. كما أظ
األنشطة الرياضية ومنافعيا تبعًا لمتػيرات الجنس والمستوى الدراسي، ومكاف اإلقامة، ومعدؿ الدخؿ 
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الشيري لؤلسرة، وأوصت الدراسة بزيادة اىتماـ الجامعات بتوفير منشآت وأدوات رياضية لزيادة 
 في ىذه األنشطة.  المشاركة الطبلبية

 
 .الذات وتحقيؽ بالذات و المتعمقة الدراسات 3.3.3

 
 الدراسات العربية 

 والشعور الذات تحقيؽىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة :  (3122دراسة )جاسـ وآخروف، 
، بابؿ جامعة في الرياضية التربية كمية طالبات لدى اليد كرة ميارات بأداء وعبلقتيا بالجودة

( طالبة مف طالبات المراحؿ 45لباحثوف المنيج الوصفي وتكونت عينة البحث مف )واستخدـ ا
الثانية والثالثة والرابعة، طبؽ عمييـ مقياس تحقيؽ الذات ومقياس الشعور بالجودة، وبعد تحميؿ 
البيانات توصمت الدراسة الى أف طالبات كميات التربية الرياضية في جامعة بابؿ لدييف مستويات 

وأقؿ مف الوسط في تحقيؽ الذات، في حيف تميزت بمستويات عالية نسبيًا في مجاؿ متوسطة 
الشعور بالجودة، كما بينت النتائج وجود عبلقة ارتباطية بيف كٍؿ مف تحقيؽ الذات والشعور بالجودة 

( في والتصويب واالستبلـ والتسميـ ووجود فروؽ بيف طالبات المراحؿ الثبلث )الثانية والثالثة والرابعة
 تحقيؽ الذات ووجود فروؽ في تحقيؽ الذات تعزى لمتػير مكاف اإلقامة ولصالح المدينة. 

  
عالقة مفيـو الذات بمستوى الطموح لدى طمبة جامعة القدس (: 3119دراسة )بركات، 

 المفتوحة. 

 القدس جامعة طمبة لدى الطموح بمستوى الذات مفيوـ عبلقةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
، في ضوء متػيرات الجنس والتخصص والتحصيؿ األكاديمي، ولقد استخدـ الباحث فتوحةالم

المنيج الوصفي التحميمي، وطبقت الدراسة عمى عينة مف طمبة جامعة القدس المفتوحة فروع 
، جنيف، سمفيت( بمػت ) ( طالبًا، 171( طالبة، و)197( طالبًا وطالبة، بواقع )378)نابمس، طولكـر

ائج إلى أف مستوى مفيـو الذات ومستوى الطموح لدى أفراد العينة مستوى متوسط، وتوصمت النت
وأف ىناؾ ارتباطًا موجبًا بيف مفيوـ الذات ومستوى الطموح لدى أفراد العينة باإلضافة إلى وجود 
فروؽ دالة إحصائيًا عمى مقياس مفيـو الذات ومستوى الطموح تبعًا لمتػير التحصيؿ الدراسي 

طبلب ذوي التحصيؿ المرتفع، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ جوىرية في ىذه ولصالح ال
 الدرجات تبعًا لمتػير الجنس والتخصص ومكاف السكف.  
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 العامميف لدى النفسي االستقرار مستوى تقويـىدفت الدارسة إلى (: 3119دراسة )طبيؿ وآخروف، 
، وطبقت الذات بتحقيؽ وعبلقتو الموصؿ جامعة كميات في والفنية الرياضية التربية وحدات في

( مدرسًا مف مدرسي التربية الرياضية مف حممة شيادات 63الدراسة عمى عينة مكونة مف )
)الدكتوراه، الماجستير والبكالوريوس( في كميات جامعة الموصؿ، كما تـ استخداـ استبانة شممت 

بيانات أظيرت الدراسة فاعمية المقياس مجاؿ االستقرار النفسي ومجاؿ تحقيؽ الذات، وبعد تحميؿ ال
الذي تـ إعداده لقياس االستقرار النفسي لدى العامميف في وحدات التربية الرياضية وأف المدرسيف 
يتمتعوف بمستوى عاٍؿ مف االستقرار النفسي ويشعروف بتحقيؽ الذات بدرجة متوسطة كما بينت 

النفسي وتحقيؽ الذات لدى مدرسي التربية  الدراسة وجود عبلقة ارتباط إيجابية بيف االستقرار
الرياضية في جامعة الموصؿ، ولـ تظير فروؽ في تقديرات المدرسيف تبعًا لمتػيرات الجنس 

 والدرجة العممية.
  

 التربية قسـ طبلب لدى الذات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تقدير:  (3115دراسة )زايد، 
األكاديمي، والتعرؼ عمى العبلقة بيف  بالتحصيؿ قتووعبل قابوس السمطاف جامعة في الرياضية

مستوى تقدير الذات وبيف التحصيؿ األكاديمي، وطبؽ مقياس "روزنبيرج" لتقدير الذات، وطبقت 
( طالبًا وطالبة، وبعد تحميؿ البيانات توصمت الدراسة إلى وجود 121الدراسة عمى عينة مف )

لذات لدى طبلب وطالبات قسـ التربية الرياضية، كما مستويات إيجابية عالية عمى مقياس تقدير ا
بينت النتائج وجود عبلقة دالة إحصائيًا بيف مستوى تقدير الذات ومستوى التحصيؿ األكاديمي، ولـ 

 .تظير فروؽ دالة إحصائيًا تبعًا لمتػيرات الجنس والسنة الدراسية ومعدؿ دخؿ األسرة 
 

إلى التعرؼ عمى درجة مفيـو الذات واألداء الفني لدى ىدفت الدراسة :  (3113دراسة )الخزعمي، 
العبي الدرجة الممتازة لكرة اليد في العراؽ، والتعرؼ عمى الفروؽ في أبعاد مفيوـ الذات واألداء 

( العبًا 51الفني ومعرفة العبلقة بيف مفيوـ الذات واألداء الفني، وطبقت الدراسة عمى عينة مف )
اسة: وجود عبلقة ارتباطية معنوية بيف مفيوـ الذات واألداء الفني بكرة والعبة ومف أىـ نتائج الدر 

اليد وأف درجة مفيوـ الذات بأبعاده األربعة )الذات الجسمية واألدائية الحركية، الذات االجتماعية، 
الذات العقمية واالنفعالية، الذات النفسية والرضا عف النفس(، بدرجة متوسطة إلى عالية، كما 

نتائج عدـ وجود فروؽ في درجة تقدير الذات وعبلقتو باألداء لدى البلعبيف تبعًا لمتػيرات أظيرت ال
 الجنس.  
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 الدراسات األجنبية 
 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف ( : Shachaf & Katz, 2014دراسة شكاؼ وكاتز )
رس الثانوية في مدينة أثينا المشاركة في األنشطة الرياضية ومتػيرات الشخصية لدى طمبة المدا

اليونانية، حيث افترضت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية بيف المشاركة في األنشطة الرياضية وبيف 
تحقيؽ الذات وضبط النفس والمشاركة والمنافسة والكفاءة الذاتية، وطبقت الدراسة عمى عينة مف 

يـ استبانة ، وأشارت نتائج الدراسة ( مدارس في المدينة، وزعت عمي11( طالبًا وطالبة مف )491)
إلى: توجد عبلقة ارتباطية طردية بيف مستوى المشاركة في األنشطة الرياضية كمتػير مستقؿ وبيف 
فعالية الذات وتحقيؽ الذات، والقدرة عمى ضبط النفس وضبط السموؾ، والرغبة في المشاركة 

 . والمنافسة الشريفة والكفاءة الذاتية لمطالب أو الطالبة
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة تبعًا لمتػير المشاركة في األنشطة الرياضية وعدـ 
المشاركة فييا ولصالح المشاركيف في األنشطة الرياضية، وتبعًا لمتػير معدؿ الدخؿ الشيري 

راسة لؤلسرة، في حيف لـ تظير فروؽ دالة إحصائيًا تبعًا لمتػير الجنس ومكاف السكف. وأوصت الد
باستخداـ ممارسة األنشطة الرياضية لتعزيز الصفات الشخصية لمطمبة )تحقيؽ الذات، فعالية 

 الذات، ضبط النفس، المشاركة، اإلسناد، والكفاءة الذاتية(. 

 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األنشطة الرياضية التي (: Shan, 2013دراسة شاف )

تنمية مشاعر الترفيو واالتصاؿ االجتماعي، وطبقت الدراسة  يمارسيا طمبة الجامعات الصينية في
( جامعات صينية، وزعت عمييـ استبانة شممت أنواع 8( طالبًا وطالبة مف )1261عمى عينة مف )

األلعاب التي تمارس في الجامعات، وتأثيرىا عمى السمات الشخصية لمطالب مف حيث السعادة، 
اصؿ االجتماعي، الوعي الثقافي. وتوصمت الدراسة إلى وجود تقدير الذات، الوعي االجتماعي، التو 

عبلقة ارتباطية موجبة بيف ممارسة األنشطة الرياضية والسمات اإليجابية لدى طمبة الجامعات 
الصينية، وأف األنشطة الرياضية تساىـ في بناء شخصية سميمة وتساىـ في تنمية ميارات االتصاؿ 

ات وخارجيا، إضافة إلى أف الرياضة وسيمة لمترفيو وتمضية والتواصؿ االجتماعي داخؿ الجامع
أوقات الفراغ، وأوصت الدراسة بزيادة تركيز الجامعات عمى األنشطة الرياضية وتنويعيا أكاديميًا 

 وعمميًا. 
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ىدفت الدراسة إلى توضيح كيؼ يمكف أف تساىـ األنشطة (: Sheng, 2012دراسة شينغ )
لنفسية لدى طمبة الجامعات بالتطبيؽ عمى طمبة جامعة شنػياي، الرياضية في تحسيف الصحة ا

( طالبًا وطالبة، وزعت عمى مجموعتيف، األولى 811وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
( طالبًا وطالبة، خضعت لبرنامج مكثؼ في األنشطة الرياضية 411مجموعة تجريبية قواميا )

( طالبًا وطالبة لـ تخضع لمبرنامج المكثؼ، 411المحددة سمفًا، ومجموعة ضابطة مكونة مف )
لكنيا مارست األنشطة الرياضية المعتادة في الجامعة، وتـ تصميـ استبانة وزعت قبؿ الخضوع 
لمبرنامج، ثـ وزعت بعد الخضوع لمبرنامج الرياضي، حيص أشارت نتائج الدراسة إلى تحسف 

التي خضعت لمبرنامج، في حيف بقي مستوى ممحوظ في الصحة النفسية لطمبة المجموعة التجريبية 
الصحة النفسية لممجموعة الضابطة كما ىو، مما يعني وجود تأثير داؿ إحصائيًا لمبرنامج الرياضي 
واألنشطة الرياضية عمى الصحة النفسية لطمبة جامعة شنػياي، كما أف ممارسة األنشطة الرياضية 

ثبات ا لذات والتعمـ مف التجارب، إضافة إلى تنمية قيـ تعمؿ عمى شعور الطالب بتقدير الذات، وا 
مجتمعية مثؿ المشاركة، التعاوف، التنافس، طاعة األوامر، اإلرادة القوية، الرغبة في التػمب عمى 

 المشكبلت.
  

جاءت ىذه الدراسة بيدؼ تحديد العبلقة (: Nikos & Martin, 2008دراسة نيكوس ومارتف )
تطمعات الحياة والحالة النفسية لدى طمبة جامعة نوتنػياـ، حيث بيف ممارسة األنشطة الرياضية و 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الجامعة، وزعت عمييـ استبانة 118طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير بدرجة متوسطة لممارسة األنشطة الرياضية عمى التطمعات 

ر بدرجة متوسطة أيضًا لؤلنشطة الرياضية عمى الصحة النفسية المستقبمية لمطالب، ووجود تأثي
واحتراـ الذات، وأف معظـ طمبة العينة اعتبروا أف ممارسة األنشطة الرياضية وسيمة ترفييية تساىـ 
في تحديد تطمعات الطالب لحياتو ومستقبمو، كما خمصت الدراسة إلى وجود فروؽ جوىرية بيف 

 رياضية وغير الممارسيف ليا .الطمبة الممارسيف لؤلنشطة ال
 

 نحو الثانوية المرحمة طمبة اتجاىات عمى التعرؼ إلى ىدفت: (Carlson, 2004) دراسة كارلسوف
 عينة عمى الدراسة أجريت ذلؾ لتحقيؽ االتجاىات، تمؾ تحديد في المؤثرة والعوامؿ الرياضية التربية
 الثقافية، العوامؿ أف الدراسة نتائج أظيرت. ةالثانوي المرحمة طمبة مف وطالبة طالباً ( 151) قواميا

 أظيرت ذلؾ إلى إضافة الطمبة، لدى االتجاىات تكويف عمى تأثيراً  العوامؿ أكثر مف واالجتماعية
 السابقة والخبرة واألصدقاء الطمبة، لدى المياري األداء ومستوى واإلعبلـ األسرة، أف الدراسة نتائج
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 أظيرت كما الرياضية، التربية نحو الطمبة اتجاىات تحديد في مةىا جميعيا الرياضية الممارسة في
 التربية وأف المتعة، أجؿ مف الرياضية التربية أف يتضمف الرياضية لمتربية الطمبة مفيـو أف النتائج

 االعتبار بعيف األخذ الدراسة وأوصت .الرياضييف إعداد عمى وتقتصر األىداؼ محدودة الرياضية
 عمى يؤثر ضػط تحت تضعيـ موقفيو ضػوطات إلى يتعرضوف قد المرحمة ىذه في الطمبة أف

 .اتجاىاتيـ تكويف
 

 الجامعات طمبة مشاركة أثر عمى التعرؼ ىدفت الدراسة إلى: (Charles, 2006) تشارلز دراسة
 ذلؾ لتحقيؽ ، الرياضية التربية نحو اتجاىاتيـ عمى الجامعي الحـر داخؿ الترويحية األنشطة في

( 53) بواقع وذلؾ سبييالمس جامعة مف وطالبة طالباً ( 112) قواميا عينة عمى الدراسة ُأجريت
 Kenyon) الرياضية التربية نحو لبلتجاىات كنوف مقياس عمييـ ُطبؽ طالبة( 59)و طالباً 

Attitude Toward Physical Education Inventory) الفصؿ مف أسبوعيف أوؿ خبلؿ 
 تحسف وجود الدراسة نتائج أظيرت الترويحية، األنشطة في شتراكيـا بعد أسبوعيف وآخر الدراسي

 .إحصائياً  داالً  التحسف ىذا يكف لـ لكف الرياضية، التربية نحو االتجاىات في
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 2.2.2

أو في اطار استعراض العديد مف الدراسات السابقة والمتعمقة بالقيـ التربوية واألنشطة الرياضية 
المتعمقة بتحقيؽ الذات وعبلقتو باألنشطة الرياضية والقيـ التربوية، يمكف استخبلص بعض 

 المبلحظات مف أىميا: 
تناولت بعض الدراسات السابقة مجااًل واحدًا أو أكثر مف مجاالت القيـ التربوية، فقد تناولت  .1

، ومثميا دراسة ( دور األنشطة الرياضية في تنمية القيـ الخمقية2113،)دراسة دويكات
(، أما دراسة )خميؿ 2111،( و)دراسة الفقيو2115( و)دراسة بدوي ,2116، )حسانيف وآخروف

( قيـ 2111، ( فقد تناولت القيـ الفمسفية، في حيف تناولت دراسة )أبو حشيش2111,
( القيـ االجتماعية، وتناولت دراسات أخرى 2114، المواطنة، وتناولت دراسة) لحسف وسمماف

 قة بيف األنشطة الرياضية ومتػيرات الشخصية كالجنس والسموؾ إلى غير ذلؾ. العبل
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تناولت الدراسات المتعمقة بموضوع تحقيؽ الذات، موضوع العبلقة بيف القيـ التربوية وتحقيؽ  .2
الذات مف زوايا متعددة، أما دراسة جاسـ وآخروف فقد تناولت تحقيؽ الذات وعبلقتو بميارات 

 كرة اليد.

العديد مف الدراسات السابقة إلى وجود عبلقة بيف ممارسة األنشطة الرياضية وتنمية  توصمت .3
( إلى وجود عبلقة 2113، القيـ التربوية عمى اختبلؼ تصنيفاتيا، فقد توصمت دراسة )دويكات

( وجود عبلقة 2111، بيف ممارسة األنشطة الرياضية وتنمية القيـ الخمقية، كما أظيرت )البـز
 ة الرياضية وتنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية، وتوصمت دراسةبيف األنشط

( إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف ممارسة أنشطة كرة الطائرة وبيف القيـ 2119، )حسيف 
التربوية، إلى غير ذلؾ مف الدراسات التي أشارت إلى عبلقة ارتباطية بيف األنشطة الرياضية 

 والقيـ التربوية أو بعض مجاالتيا. 

 

توصمت العديد مف الدراسات السابقة إلى وجود عبلقة بيف تقديرات القيـ التربوية المكتسبة مف  .4
( إلى 2111الممارسة الرياضية، وبيف تقدير وتحقيؽ الذات، حيث توصمت دراسة )األمير ,

وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف تقدير الذات وممارسة األنشطة الرياضية، وكذلؾ دراسة 
ف التي أظيرت وجود عبلقة ارتباطية بيف تحقيؽ الذات واألداء المياري ألنشطة جاسـ وآخرو 

( إلى وجود عبلقة بيف االستقرار النفسي 2118، كرة اليد، كما أشارت دراسة )طبيؿ وآخروف
( فقد توصمت 2117، لمعامميف في حقؿ التربية الرياضية وتحقيؽ الذات، أما دراسة) سعدات

( ودراسة 2114، دير الذات والسموؾ العدواني، ومثميا دراسة) زايدإلى وجود عبلقة بيف تق
 Nikos&(، وكذلؾ دراسة )Shachaf &Katz) ,2114(، وكذلؾ دراسة 2116)خميؿ ,

Martin ,2118 .) 

 

اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى أىمية القيـ التربوية وعبلقتيا باألنشطة الرياضية وأىميتيا  .5
لعممية، ودورىا في صقؿ شخصية الفرد، بما ينعكس إيجابًا عمى الفرد في الحياة العممية وا

والمجتمع، إال أف الدراسات السابقة اختمفت في تصنيؼ القيـ التربوية، فقد صنفيا االسكر 
( في ستة مجاالت كما 2111،( في ثمانية مجاالت، في حيف صنفيا )البطيخي2111)

 مجاالت. ( إلى سبعة 2117، صنفيا )الزيود وأبو زيد
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ُأجريت الدراسات السابقة عمى مجتمعات مختمفة، إال أف العديد منيا اجري عمى طمبة  .6
( التي ُأجريت عمى 2111، الجامعات، كما ىو الحاؿ في الدراسة الحالية، كدراسة )االسكر

( أيضًا. 2111، طمبة كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية، ومثميا دراسة )البطيخي
( فقد ُأجريت عمى مدرسي التربية الرياضية في جامعة الموصؿ 2111، ا دراسة )خميؿأم

( التي ُأجريت عمى طمبة كمية التربية في الجامعة األردنية ومثميا 2119ي، ودراسة )حسيف
( التي ُأجريت عمى طمبة كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية، 1996دراسة )الخمؼ ,
( التي ُأجريت عمى طمبة الجامعات الفمسطينية ودراسة )أبو 2116ف وآخروف ,ودراسة )حساني

( التي Khalaf, et.al ,2113( التي ُأجريت عمى جامعات قطاع غزة، ودراسة 2111حشيش ,
( التي أجريت عمى طمبة Uzoma ,2111أجريت عمى طالبات الجامعات السعودية، ودراسة )

( التي أجريت عمى طمبة جامعة مينيسوتا Hartman ,2118الجامعات النيجيرية، ودراسة )
( التي أجريت عمى طمبة الجامعات اإلسبانية، وىي ,Moreno 2117األمريكية، ودراسة )

 بذلؾ تتفؽ مع الدراسة الحالية التي تطبؽ عمى طمبة جامعة القدس. 

 

البيانات  استخدمت معظـ الدراسات السابقة أسموب العينة، كما استخدمت االستبانة لجمع .7
البلزمة وىي بذات تتفؽ مع الدراسة الحالية التي تستخدـ أسموب العينة، وتستخدـ االستبانة 

 لجمع البيانات.  كأداة

 

( لتحميؿ spssاستخدمت معظـ الدراسات السابقة برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) .8
دـ ىذه البرمجية اإلحصائية لتحميؿ البيانات األمر الذي يتفؽ مع الدراسة الحالية التي تستخ

 البيانات التي تـ جمعيا مف خبلؿ استبانة الدراسة. 

 

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في شموليا إضافة إلى القيـ التربوية لممارسة  .9
األنشطة الرياضية، مفيوـ ومقياس تحقيؽ الذات لمتعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف تقديرات 

طمبة لمقيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية، وبيف تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية ال
الرياضية في جامعة القدس، كما أف الدراسة الحالية استخدمت تصنيؼ القيـ التربوية في سبعة 

تماعية مجاالت ىي: القيـ الدينية، القيـ السياسية، القيـ األخبلقية، القمي الجمالية، القيـ االج
 والقيـ االقتصادية، القيـ المعرفية. 
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تميزت الدراسة الحالية بأنيا ُأجريت في البيئة الفمسطينية وبالتحديد عمى طمبة جامعة القدس،  .11
كما تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في زماف إجرائيا حيث أجريت خبلؿ العاـ 

(2115-2116.) 

  

الدراسات السابقة في تصنيؼ القيـ التربوية، وما تضمنتو استفادت الدراسة الحالية مف  .11
الدراسات السابقة مف قيـ تربوية تـ إدراجيا في استبانة الدراسة الحالية، كما استفادت الدراسة 
الحالية مف الدراسات السابقة في تحديد اإلجراءات وخطوات بناء أداة الدراسة )االستبانة( 

النظري مف خبلؿ بعض  اإلطاروثباتيا، كما تـ إثراء  وطرؽ تصنيفيا  والتحؽ مف صدقيا
الدراسات السابقة، إضافة إلى إمكانية مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة، 

 وتفسير نتائج الدراسة الحالية باالستعانة بما أسفرت عنو نتائج بعض الدراسات السابقة. 

 

التي ُأتيح لمباحثة االطبلع عمييا، وبياف جوانب اإلفادة  بعد العرض الموجز لمدراسات السابقة .12
منيا، والتعقيب عمييا، استطاعت الباحثة التعرؼ إلى جممة مف األفكار واإلجراءات واألدوات 
التي تفيدىا في دراستيا الحالية وتنفيذ إجراءاتيا الميدانية لمتعرؼ عمى تقديرات القيـ التربوية 

لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس وعبلقتيا  لممارسة األنشطة الرياضية
 بتحقيؽ الذات.
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 الفصؿ الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 
تخدمة تحديػػد مجتمػػع الدراسػػة وعينتػػو، واألدوات المسػػب فصػػؿ مػػف الدراسػػة ىػػذا ال قامػػت الباحثػػة فػػي

جػػػػراءات التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ ا ومتػيػػػػرات الدراسػػػػة المسػػػػتقمة ألداة وثباتيػػػػا، والوسػػػػائؿ اإلحصػػػػائية وا 
المسػػػػتخدمة فػػػػي معالجػػػػة البيانػػػػات المتعمقػػػػة باسػػػػتجابة أفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى أسػػػػئمة الدراسػػػػة واختبػػػػار 

 فرضياتيا.  
 
 منيج الدراسة 1. 3

فقػد تػـ اسػتخداـ ىػذا  ت الباحثػة المػنيج الوصػفي ، ، اتبعػ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذه الدراسة
ألنػػو يػػبلءـ طبيعػػة وأىػػداؼ الدراسػػة معتمػػدًا عمػػى أسػػموب الدراسػػة الميدانيػػة فػػي  المػػنيج فػػي صػػورتو

 جمع المعمومات، ليفي بأغراضيا ويحقؽ أىدافيا واختبار صحة فرضياتيا وتفسير نتائجيا.   
 
 مجتمع الدراسة  2.  3

والبػػالع  طمبػػة دائػػرة التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس، تمثػػؿ المجتمػػع األصػػمي لمدراسػػة مػػف جميػػع
 ـ(.2015/2016( طالب وطالبة، المنتظميف في الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي ) 400عددىـ )

 
 عينة الدراسة  3.  3
( طالبػػا وطالبػػو مػػف مجتمػػع 175تمػػع الدراسػػة، بمػػع عػػددىا )قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ عينػػة مػػف مج 

 مى العينة العشوائية البسيطة%( مف مجتمع الدراسة وتـ اختيارىـ بناءا ع4337بنسبة ) أي الدراسة
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 وصؼ متغيرات أفراد عينة الدراسة  4.  3

 (175)ف:الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدوؿ )
 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 %72.6 127 ذكر الجنس

 %26.4 48 أنثى

 %11.4 20 سنة أولى المستوى الدراسي

 %37.2 65 سنة ثانية

 %31.4 55 سنة ثالثة

 %20 35 سنة رابعة 

 %26.3 46 دينار 350أقؿ مف  معدؿ الدخؿ الشيري لألسرة 

 %56 98 دينار 700-350مف 

 %17.7 31 دينار 700أكثر مف 

 %37.2 65 مدينة  مكاف السكف

 %55.4 97 قرية

 %7.4 13 مخيـ

 
   نسبة اف ويظير الجنس متػير حسب راسةالد عينة أفراد توزيع( 133) الجدوؿ يبيف

  نسبة أف الدراسي المستوى متػير ويبيف. لئلناث (%2734) ونسبة لمذكور،( % 7236)
 ونسػػػػػبة ثالثػػػػػة، لسػػػػػنة (%3134 ) ونسػػػػػبة ثانيػػػػػة، لسػػػػػنة (%3732) ونسػػػػػبة أولػػػػػى لسػػػػػنة( 1134%) 
 ألقػػؿ( % 1539) سػػبةن أف لؤلسػػرة الشػػيري الػػدخؿ معػػدؿ متػيػػر ويبػػيف. فػػأكثر رابعػػة لسػػنة( 22%)

 722 مػػػػف ألكثػػػػر( % 1737) ونسػػػػبة دينػػػػار، 722-352 مػػػػف( % 56 )ونسػػػػبة دينػػػػار، 352 مػػػػف
 لسػػكاف( % 5534) ونسػػبة المدينػػة، لسػػكاف(% 3732) نسػػبة أف السػػكف مكػػاف متػيػػر ويبػػيف. دينػػار
 .( لممخيمات% 734)ونسبة القرى،

 
 صدؽ األداة  5.3
 

أداة ومف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ  (1يا األولية ممحؽ )تصميـ االستبانة بصورتقامت الباحثة ب
موضحة أسمائيـ ، مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص والخبرةالدراسة بعرضيا عمى 

 االستبيافحيث وزعت الباحثة ( ، 3ورتبتيـ العممية وتخصصاتيـ ومكاف عمميـ في الممحؽ رقـ )
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أي في فقرات االستبانة مف حيث: مدى وضوح عمى عدد مف المحكميف. حيث طمبت إلييـ إبداء الر 
ضافة أي معمومات أو  مدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروسلػة الفقرات وسبلمتيا لػويًا، و  وا 

، ووفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصورتيا تعديبلت أو فقرات يرونيا مناسبة
 .(2)ممحؽالنيائية

لفقرات االستبانة يضًا بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف مف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أ
ات االسػػتبانة ويػػدؿ عمػػى أف واتضػػح وجػػود داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع فقػػر مػػع الدرجػػة الكميػػة لػػؤلداة، 

 تساؽ داخمي بيف الفقرات. والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ:ىناؾ ا

فوفة ارتباط فقرات ( لمصPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 2.3جدوؿ )
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة  لممارسةتقديرات القيـ التربوية 

 (175)ف:  القدس مف وجية نظرىـ
 

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.16
*
 0.02 19 0.46

**
 0.00 37 0.35

**
 0.00 

2 0.21
**

 0.00 20 0.59
**

 0.00 38 0.48
**

 0.00 

3 0.42
**

 0.00 21 0.42
**

 0.00 39 0.49
**

 0.00 

4 0.34
**

 0.00 22 0.49
**

 0.00 40 0.31
**

 0.00 

5 0.35
**

 0.00 23 0.36
**

 0.00 41 0.42
**

 0.00 

6 0.24
**

 0.00 24 0.54
**

 0.000 42 0.55
**

 0.00 

7 0.38
**

 0.00 25 0.46
**

 0.000 43 0.40
**

 0.00 

8 0.36
**

 0.00 26 0.52
**

 0.000 44 0.48
**

 0.00 

9 0.30
**

 0.00 27 0.50
**

 0.000 45 0.48
**

 0.00 

10 0.35
**

 0.00 28 0.52
**

 0.000 46 0.64
**

 0.00 

 11 0.45
**

 0.00 29 0.47
**

 0.000 47 0.61
**

 0.00 

12 0.40
**

 0.00 30 0.51
**

 0.000 48 0.54
**

 0.00 

13 0.45
**

 0.00 31 0.44
**

 0.000 49 0.61
**

 0.00 

14 0.55
**

 0.00 32 0.55
**

 0.000 50 0.57
**

 0.00 

15 0.44
**

 0.00 33 0.45
**

 0.000 51 0.60
**

 0.00 

16 0.56
**

 0.00 34 0.44
**

 0.000 52 0.54
**

 0.00 

17 0.43
**

 0.00 35 0.44
**

 0.000 53 0.53
**

 0.00 

18 0.48
**

 0.00 36 0.41
**

 0.000 - - - 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.3جدوؿ )
 مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ

 (175ف)
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 ئيةاإلحصا
1 0.50

**
 0.00 7 0.69

**
 0.00 13 0.72

**
 0.00 

2 0.55
**

 0.00 8 0.57
**

 0.00 14 0.54
**

 0.00 

3 0.63
**

 0.00 9 0.64
**

 0.00 15 0.47
**

 0.00 

4 0.50
**

 0.00 10 0.65
**

 0.00 16 0.45
**

 0.00 

5 0.54
**

 0.00 11 0.59
**

 0.00 17 0.27
**

 0.00 

6 0.62
**

 0.00 12 0.66
**

 0.00 18 0.55
**

 0.00 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 
  ثبات األداة 6.  3

 لكمية لمعامؿ الثباتالتحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة ابقامت الباحثة مف 
تقديرات القيـ التربوية لاسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية لمجاالت الدر 

وىذه النتيجة تشير ( لمستوى تحقيؽ الذات لدييـ، 0.86و) ،(0.92)لممارسة األنشطة الرياضية 
والجدوؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت  بثبات يفي بأغراض الدراسة. األداةتمتع ىذه  إلى
 درجة الكمية.وال

 معامؿ الثبات لممجاالت نتائج(: 4.3جدوؿ )
 معامؿ الثبات المجاالت المحور

تقديرات القيـ التربوية 
 األنشطة الرياضية لممارسة

 0.80 القيـ المعرفية
 0.69 القيـ االجتماعية
 0.79 القيـ األخالقية
 0.77 القيـ الدينية
 0.74 القيـ الجمالية
 0.78 ديةالقيـ االقتصا

 0.90 القيـ الوطنية
 0.92 الدرجة الكمية

 0.86 الدرجة الكمية مستوى تحقيؽ الذات
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 إجراءات الدراسة  7.  3
بعد التأكد مػف صػدؽ وثبػات أداة الدراسػة، وتحديػد عينػة الدراسػة، قامػت الباحثػة بتطبيػؽ األداة عمػى 

عمييػا مف أفراد العينة بعد استجابتيـ  تياناأفراد عينة الدراسة، وبعد أف اكتممت عممية تجميع االستب
المسػػػتردة الصػػػالحة والتػػػي خضػػػعت لمتحميػػػؿ  تبطريقػػػة صػػػحيحة، تبػػػيف لمباحثػػػة أف عػػػدد االسػػػتبيانا

 ( استبانو.175اإلحصائي: )
 
 المعالجة اإلحصائية   8.  3

ة(، وذلػػػؾ معينػػػ اً تحميػػػؿ تػػػـ ترميزىػػػا )إعطائيػػػا أرقامػػػوالتأكػػػد مػػػف صػػػبلحيتيا لم تانابعػػػد جمػػػع االسػػػتب
تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلػى جيػاز الحاسػوب اآللػي إلجػراء المعالجػات اإلحصػائية المناسػبة، وتحميػؿ 

، وقػػػػد تمػػػػت المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية لمبيانػػػػات باسػػػػتخراج وفرضػػػػياتياألسػػػػئمة الدراسػػػػة  البيانػػػػات وفقػػػػاً 
(، t- testاختبػار )ت( )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االسػتبانة، و 

(، ومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف، ومعادلػػة الثبػػات One Way ANOVAواختبػػار التبػػايف األحػػادي )
 SPSS( )Statistical(، وذلػؾ باسػتخداـ الػرـز اإلحصػائية )Cronbach Alphaكرونبػاخ ألفػا )

Package For Social Sciences.) 
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة


 يدتمي  1.  4
 

تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي توصمت إلييا الباحثة عف موضوع الدراسة وىو " 
ممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة تقديرات القيـ التربوية ل
ى أداة وبياف أثر كؿ مف المتػيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عم" القدس مف وجية نظرىـ

متوسطات  الدراسة، وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا. وحتى يتـ تحديد درجة
 تيةالدرجات االاستجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد 

 
 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2333 منخفضة

 3367-2334 متوسطة

 فأعمى 3368 عالية
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 اسة:نتائج  تساؤالت  الدر   2.  4
 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:  1.2.4
ممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في تقديرات القيـ التربوية لما 

 ؟  جامعة القدس مف وجية نظرىـ
 

عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ قامػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة  لئلجابػػػػة
ممارسة تقديرات القيـ التربوية ل عفاالستبانة التي تعبر  مجاالت راد عينة الدراسة عمىالستجابات أف

 . األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ
 

( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 1.4جدوؿ )
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في  لممارسةديرات القيـ التربوية لمجاالت تق

 ( 175ف ) جامعة القدس مف وجية نظرىـ

 الرقـ

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عبلية 0.48 4.25 تقديرات القيـ المعرفية 1

 عبلية 0.48 4.25 تقديرات القيـ الجمالية 5

 عبلية 0.45 4.22 تقديرات القيـ األخبلقية 3

 عبلية 0.67 4.22 تقديرات القيـ الوطنية 7

 عبلية 0.45 4.13 تقديرات القيـ االجتماعية 2

 عبلية 0.51 4.11 تقديرات القيـ الدينية 4

 عبلية 0.54 4.06 تقديرات القيـ االقتصادية 6

 عبلية 0.36 4.18 الدرجة الكمية

 
( 2336( وانحػػراؼ معيػػاري )4318)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف (134)لجػػدوؿ  يبلحػػظ مػػف ا

األنشػػػطة الرياضػػػية لػػػدى طمبػػػة دائػػػرة التربيػػػة  لممارسػػػةتقػػػديرات القػػػيـ التربويػػػة أف وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 
جاءت بدرجة عالية. ولقػد حصػؿ مجػاؿ تقػديرات القػيـ  الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ

 (.4325عمى متوسط حسابي ومقداره )ى أالمعرفية عم
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وفيما يمي تحميؿ مجاالت الدراسة )مجاالت القيـ التربوية( كٌؿ عمػى حػدة حسػب تسمسػؿ ورودىػا فػي 
 استبانة الدراسة.

 
 المجاؿ األوؿ: تقدير القيـ المعرفية. 

نػػة الدراسػػة بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عي ةالباحثػػ تقامػػ
 (234. وذلؾ في الجدوؿ رقـ )مجاؿ تقديرات القيـ المعرفية عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 2.4جدوؿ )
 (175ف ) تقديرات القيـ المعرفية

 الرقـ

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.58 4.41 تساىـ ممارسة األنشطة الرياضية في تنمية حب المعرفة 1

 عالية 0.69 4.33 تُنمي لدى الطمبة ميارات األبداع والتفوؽ 7

 عالية 0.67 4.32 تزيد ممارسة األنشطة الرياضية التحصيؿ واإلنجاز لدى الطمبة 2

 عالية 0.71 4.25 خرىتساىـ في االنفتاح عمى الثقافات األ 5

 عالية 0.76 4.24 تػرس في نفوس الطمبة الشجاعة الفكرية 6

 عالية 0.81 4.23 تشجع ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة عمى االكتشاؼ. 8

 عالية 0.79 4.15 تػرس ممارسة األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة تقدير العمـ 3

 عالية 0.84 4.13 العقبلنية تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة 4

 عالية 0.48 4.25 الدرجة الكمية

 
( 2348( وانحػػراؼ معيػػاري )4325)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف (234)يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ 

 جاء بدرجة عالية. مجاؿ تقديرات القيـ المعرفيةأف وىذا يدؿ عمى 
ت جػاءت بدرجػة عاليػة. وحصػمت الفقػرة " فقػراال جميػع( أف 2.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

(، 4.41" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ) تسػػاىـ ممارسػػة األنشػػطة الرياضػػية فػػي تنميػػة حػػب المعرفػػة
(. وحصػمت الفقػرة 4.33" بمتوسػط حسػابي ) تُنمي لدى الطمبة ميارات األبداع والتفػوؽويمييا فقرة " 

(، يمييػا الفقػرة " 4.13مى أقؿ متوسط حسابي )" ع تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة العقبلنية"  
 (.4.15" بمتوسط حسابي ) تػرس ممارسة األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة تقدير العمـ
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 المجاؿ الثاني: تقدير القيـ االجتماعية.
  
بحسػاب المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة  ةالباحثػ تقامو 
 (.334في الجدوؿ )كما  مجاؿ تقديرات القيـ االجتماعية. عفاالستبانة التي تعبر  فقرات ىعم

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (3.4جدوؿ )
 (175ف ) تقديرات القيـ االجتماعيةل
 

 الرقـ

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.69 4.45 تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة روح التعاوف والعمؿ ضمف الفريؽ 3

تساعد ممارسة األنشطة الرياضية في توفير الفرص لبناء عبلقات اجتماعية  1
 جيدة بيف الطمبة

 عالية 0.65 4.40

 عالية 0.66 4.24 تساعد األنشطة الرياضية الطمبة عمى تحمؿ المسؤولية  2

 عالية 0.70 4.22 ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى احتراـ الرأي والرأي اآلخر 6

 عالية 0.76 4.22 تشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى احتراـ المسنيف وذوي اإلعاقة 7

 عالية 0.83 4.07 تساعد الطمبة عمى االندماج االجتماعي وتجنب األنانية 5

 عالية 0.74 3.99 وس الطمبة الحفاظ عمى البيئة وحمايتياتػرس األنشطة الرياضية في نف 8

 متوسطة 1.24 3.49 تشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى نبذ العنؼ  4

 عالية 0.45 4.13 الدرجة الكمية

 
( 2345( وانحػػراؼ معيػػاري )4315)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف  (334)يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ 

 جاءت بدرجة عالية. قديرات القيـ االجتماعيةمجاؿ تأف وىذا يدؿ عمى 
جػػاءت  ة واحػػدة( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة وفقػػر 7( أف )3.4كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
تُنمي األنشػطة الرياضػية لػدى الطمبػة روح التعػاوف والعمػؿ ضػمف بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " 

تسػاعد ممارسػة األنشػطة الرياضػية فػي ا فقػرة " (، ويمييػ4.45" عمػى أعمػى متوسػط حسػابي )الفريؽ 
(. وحصػمت الفقػرة 4.40" بمتوسط حسابي ) توفير الفرص لبناء عبلقات اجتماعية جيدة بيف الطمبة

(، يمييػا الفقػرة 3.49" عمى أقؿ متوسط حسابي ) تشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى نبذ العنؼ" 
" بمتوسػػػط حسػػػابي  لحفػػػاظ عمػػػى البيئػػػة وحمايتيػػػاتػػػػرس األنشػػػطة الرياضػػػية فػػػي نفػػػوس الطمبػػػة ا" 
(3.99.) 
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 المجاؿ الثالث: تقدير القيـ األخالقية. 
بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  ةالباحثػػ تقامػػ

وؿ رقػػـ . وذلػػؾ فػػي الجػػدكػػؿ مجػػاؿ تقػػديرات القػػيـ األخبلقيػػة عػػفاالسػػتبانة التػػي تعبػػر  فقػػرات عمػػى
(434.) 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 4.4جدوؿ )
 (. 175ف ) متابعة والتقييـمل
 

 الرقـ

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.68 4.42 تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة الشجاعة وقوة اإلرادة 4

 عالية 0.69 4.33 ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة الصبر والمثابرة 3

 عالية 0.64 4.33 تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة سمات الطاعة واالنضباط 7

 عالية 0.73 4.26 ُتساىـ األنشطة الرياضية في االرتقاء بقيمة اإلخبلص لدى الطمبة 1

 عالية 0.64 4.21 عمى الصدؽ واألمانةُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة  2

 عالية 0.72 4.14 تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة روح التضحية والفداء 6

 عالية 0.73 4.11 السموؾ الحضاريُتساىـ في تنمية روح التطوع وتعزيز  8

 عالية 0.77 4.05 تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة حب الشفافية والصراحة 5

 عالية 0.45 4.22 درجة الكميةال

 
( 2345( وانحػػراؼ معيػػاري )4322)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف(  434يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

 جاء بدرجة عالية. مجاؿ تقديرات القيـ األخبلقيةأف وىذا يدؿ عمى 
فقػرة " . وحصػمت العاليػةجػاءت بدرجػة جميػع الفقػرات ( أف 4.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

" عمػػػى أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي  تػػػػرس األنشػػػطة الرياضػػػية فػػػي نفػػػوس الطمبػػػة الشػػػجاعة وقػػػوة اإلرادة
تػػػرس األنشػػطة والفقػػرة " "  ُتعمػػـ األنشػػطة الرياضػػية الطمبػػة الصػػبر والمثػػابرة(، ويمييػػا فقػػرة " 4.42)

 الفقرة "(. وحصمت 4.33بمتوسط حسابي )"  الرياضية في نفوس الطمبة سمات الطاعة واالنضباط
(، 4.05" عمػى أقػؿ متوسػط حسػابي ) تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة حب الشػفافية والصػراحة

 (.4.11" بمتوسط حسابي ) السموؾ الحضاريُتساىـ في تنمية روح التطوع وتعزيز يمييا الفقرة " 
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 المجاؿ الرابع: تقدير القيـ الدينية.
  

ية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػاب ةالباحثػػ تقامػػ
 (.534. وذلؾ في الجدوؿ رقـ )مجاؿ تقديرات القيـ الدينية عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 5.4جدوؿ )
 (.175ف ) تقديرات القيـ الدينية

 الرقـ

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.87 4.26 تساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى عدـ التمييز بيف األدياف 1

 عالية 0.61 4.18 ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة قيمة التآخي 3

 عالية 0.73 4.17 اآلخر تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة احتراـ الجنس 7

ُتساىـ األنشطة الرياضية  في حث الطمبة عمى التراحـ والعطؼ عمى  2
 اآلخريف

 عالية 0.63 4.14

ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة إفشاء السبلـ بيف الناس لنشر  6
 المحبة

 عالية 0.89 4.13

 عالية 0.87 4.12 مساواة بيف الطمبةُتساىـ األنشطة الرياضية في تنمية مفاىيـ العدالة وال 4

 عالية 0.76 4.07 تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة قيـ األمانة والقناعة والشورى 8

 عالية 1.14 3.80 ُتساىـ  ممارسة األنشطة الرياضية لدى الطمبة في نبذ العنصرية 5

 عالية 0.51 4.11 الدرجة الكمية

 
( 2351( وانحػػراؼ معيػػاري )4311)لمدرجػػة الكميػػةوسػػط الحسػػابي المت أف (534)يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ 

 جاء بدرجة عالية. تقديرات القيـ الدينية مجاؿأف وىذا يدؿ عمى 
. وحصػمت الفقػرة " جميػع الفقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة( أف 5.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

" عمػػػى أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي  افتسػػػاعد ممارسػػػة األنشػػػطة الرياضػػػية عمػػػى عػػػدـ التمييػػػز بػػػيف األديػػػ
" بمتوسػػػط حسػػػابي  ُتعمػػػـ ممارسػػػة األنشػػػطة الرياضػػػية الطمبػػػة قيمػػػة التػػػآخي(، ويمييػػػا فقػػػرة " 4.26)
" عمػى  ُتساىـ  ممارسة األنشطة الرياضية لدى الطمبة في نبذ العنصرية(. وحصمت الفقرة " 4.18)

ياضية لدى الطمبة قيـ األمانة والقناعة تُنمي األنشطة الر (، يمييا الفقرة " 3.80أقؿ متوسط حسابي )
 (.4.07" بمتوسط حسابي ) والشورى
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 المجاؿ الخامس: تقدير القيـ الجمالية. 
بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  ةالباحثػػ تقامػػ
 (.634. وذلؾ في الجدوؿ رقـ )ةمجاؿ تقديرات القيـ الجمالي عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 6.4جدوؿ )
 ( .175ف ) تقديرات القيـ الجمالية

 الرقـ

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.64 4.45 قة الطمبةتساعد ممارسة األنشطة الرياضية في المحافظة عمى رشا 7

ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة أىمية المياقة البدنية لصقؿ  4
 الجسـ 

 عالية 0.68 4.42

الطمبة أىمية الحفاظ عمى تناسؽ  ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية 3
 المظير

 عالية 0.72 4.32

بلبس تساعد ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة عمى ارتداء الم 5
 الرياضية المناسبة

 عالية 0.73 4.31

تساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى نضارة الوجو والبشرة لدى  6
 الطمبة

 عالية 0.90 4.14

تساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى االستمتاع بالمناظر الطبيعية  1
 لدى الطمبة 

 عالية 0.87 4.09

مبة مشاعر اإلحساس ُتولد ممارسة األنشطة الرياضية لدى الط 2
 بالجماؿ

 عالية 0.81 4.02

 عالية 0.48 4.25 الدرجة الكمية

 
( 2348( وانحػػراؼ معيػػاري )4325)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف (634)يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ 

 جاء بدرجة عالية. تقديرات القيـ الجمالية مجاؿأف وىذا يدؿ عمى 
جػاءت بدرجػة عاليػة. وحصػمت الفقػرة "  جميػع الفقػراتأف  (6.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي  تسػػاعد ممارسػػة األنشػػطة الرياضػػية فػػي المحافظػػة عمػػى رشػػاقة الطمبػػة
" ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضػية الطمبػة أىميػة المياقػة البدنيػة لصػقؿ الجسػـ (، ويمييا فقرة " 4.45)

ُتولػػد ممارسػػة األنشػػطة الرياضػػية لػػدى الطمبػػة مشػػاعر قػػرة " (. وحصػػمت الف4.42بمتوسػػط حسػػابي )
تسػػػاعد ممارسػػػة األنشػػػطة (، يمييػػػا الفقػػػرة " 4.02" عمػػػى أقػػػؿ متوسػػػط حسػػػابي ) اإلحسػػػاس بالجمػػػاؿ

 (.4.09" بمتوسط حسابي ) الرياضية عمى االستمتاع بالمناظر الطبيعية لدى الطمبة
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 المجاؿ السادس: تقديرات القيـ االقتصادية. 
بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  ةالباحثػػ تقامػػ
 (.734. وذلؾ في الجدوؿ رقـ )مجاؿ تقديرات القيـ االقتصادية عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى

ة لمجػػاؿ : المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػ (734جػػدوؿ )
 (175ف ) تقديرات القيـ االقتصادية

 

 الرقـ
المتوسط  المجاؿ

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.61 4.28 تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة حب العمؿ واحترامو 5

ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة ميارات إدارة الوقت واستثمار أوقات  2
 الفراغ

 عالية 0.69 4.19

ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة ميارات استػبلؿ الموارد المتاحة  3
 بأمثميو

 عالية 0.71 4.17

 عالية 1.05 3.98 في استػبلؿ فرص اإلعفاءات المالية ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة 1

تساعد ممارسة األنشطة الرياضية في الحفاظ عمى الممكية والمرافؽ  7
 العامة

 ةعالي 0.94 3.95

 عالية 0.89 3.94 ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة أف الرياضة مورد مالي 6

ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى ترشيد األنفاؽ واالستيبلؾ  4
 واالدخار

 عالية 0.81 3.93

 عالية 0.54 4.06 الدرجة الكمية

 
( 2354حػػراؼ معيػػاري )( وان4326)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف (734) يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ

 جاء بدرجة عالية. تقديرات القيـ االقتصادية مجاؿأف وىذا يدؿ عمى 
فقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة. وحصػمت الفقػرة " جميػع ال( أف 7.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

(، 4.28" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ) تُنمػػي األنشػػطة الرياضػػية لػػدى الطمبػػة حػػب العمػػؿ واحترامػػو
" بمتوسػػط  ُتعمػػـ األنشػطة الرياضػػية الطمبػة ميػارات إدارة الوقػػت واسػتثمار أوقػػات الفػراغيػا فقػرة " ويمي

ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى ترشيد األنفاؽ واالستيبلؾ (. وحصمت الفقرة " 4.19حسابي )
طمبػػػة أف ُتعمػػػـ األنشػػػطة الرياضػػػية ال(، يمييػػػا الفقػػػرة " 3.93"عمػػػى أقػػػؿ متوسػػػط حسػػػابي ) واالدخػػػار

 (.3.94" بمتوسط حسابي ) الرياضة مورد مالي
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 المجاؿ السابع: تقدير القيـ الوطنية. 
بحسػاب المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة  ةالباحثػ تقامو 

 (.834ـ ). وذلؾ في الجدوؿ رقمجاؿ تقديرات القيـ الوطنية عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 8.4جدوؿ )
 ( .175ف ) تقديرات القيـ الوطنية

 الرقـ

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 ةعالي 0.80 4.37 ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى االعتزاز بعمـ الدولة 1

 عالية 0.74 4.27 تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة روح المواطنة الصالحة 6

 عالية 0.83 4.24 ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة قيمة ومعاني الحرية بألوانيا وأشكاليا 5

 عالية 0.87 4.22 ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة أىمية التضحية والفداء في سبيؿ الوطف 3

 عالية 0.85 4.21 مي األنشطة الرياضية لدى الطمبة االعتزاز بقومتيو العربية والدينيةتُن 4

 عالية 0.82 4.18 ُتشجع الطمبة عمى المشاركة في المناسبات الوطنية 7

 عالية 0.98 4.11 تساىـ األنشطة الرياضية في توفير فرص الدعوة لموحدة الوطنية 2

 عالية 0.67 4.22 الدرجة الكمية

 
( 2367( وانحػػراؼ معيػػاري )4322)لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف  (834) ف الجػػدوؿيبلحػػظ مػػ

 جاء بدرجة عالية. تقديرات القيـ الوطنية مجاؿأف وىذا يدؿ عمى 
فقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة. وحصػمت الفقػرة " جميػع ال( أف 8.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

(، 4.37" عمػى أعمػى متوسػط حسػابي ) لطمبة عمػى االعتػزاز بعمػـ الدولػةُتشجع األنشطة الرياضية ا
" بمتوسػط حسػابي  تػرس األنشطة الرياضػية فػي نفػوس الطمبػة روح المواطنػة الصػالحةويمييا فقرة " 

" عمػى  تساىـ األنشطة الرياضية في توفير فرص الدعوة لموحدة الوطنية(. وحصمت الفقرة " 4.27)
"  ُتشػػجع الطمبػة عمػػى المشػػاركة فػػي المناسػػبات الوطنيػػة(، يمييػػا الفقػػرة " 4.11أقػؿ متوسػػط حسػػابي )

 (.4.18بمتوسط حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: 2.2.2
األنشػػطة الرياضػػية تعػػزى لمتغيػػرات عينػػة  لممارسػػةىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي تقػػديرات القػػيـ التربويػػة 

 (؟، مكاف السكفالجنس، المستوى الدراسي، دخؿ األسرةالدراسة )
  التالية:الفرضيات ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى 
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 نتائج الفرضية األولى: 
فػي تقػديرات القػيـ التربويػة  (α ≥ 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللػة

وجية نظرىـ ة في جامعة القدس مف األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضي لممارسة
 . الجنسعزى لمتغير ت

 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و حساب نتائج اختبار "ت" ب األولى الصفريةحص الفرضية تـ ف
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية  لممارسةتقديرات القيـ التربوية  فيعينة الدراسة 

 . الجنسلمتػير  في جامعة القدس مف وجية نظرىـ حسب

في تقديرات القيـ  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  ( :4.9جدوؿ )
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف  لممارسةالتربوية 

 (175الجنس ف )متغير  وجية نظرىـ حسب
المتوسط  العدد الجنس المجاؿ

 الحسابي
راؼ االنح

 المعياري
مستوى  "tقيمة"

 الداللة
 2375 2332 0.48 4.25 127 ذكر تقديرات القيـ المعرفية

 0.46 4.27 48 أنثى

 2314 1371 0.40 4.17 127 ذكر تقديرات القيـ االجتماعية

 0.56 4.03 48 أنثى

 2335 1322 0.42 4.25 127 ذكر تقديرات القيـ األخبلقية

 0.53 4.17 48 أنثى

 2326 1387 0.52 4.15 127 ذكر تقديرات القيـ الدينية

 0.46 3.99 48 أنثى

 2324 2325 0.45 4.30 127 ذكر تقديرات القيـ الجمالية

 0.54 4.11 48 أنثى

 2321 2347 0.51 4.12 127 ذكر تقديرات القيـ االقتصادية

 0.60 3.88 48 أنثى

 2386 2317 0.62 4.23 127 ذكر تقديرات القيـ الوطنية

 0.78 4.21 48 أنثى

 2328 1372 0.34 4.21 127 ذكر الدرجة الكمية

 0.39 4.10 48 أنثى

 
أي  (2328(، ومستوى الداللة )1372)أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية  (439) يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ 
الرياضية لدى طمبة دائرة التربية  األنشطة لممارسةتقديرات القيـ التربوية أنو ال توجد فروؽ في 



61 
 

. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى. الجنستعزى لمتػير الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ 
 ولكف تبيف وجود فروؽ في مجالي القيـ االقتصادية والجمالية وكانت الفروؽ لصالح الذكور.

 
( α ≥ 0.05) ية عنػػد مسػتوى الداللػػةال توجػػد فػروؽ ذات داللػػو إحصػائنتػائج الفرضػػية الثانيػة: 

األنشػػطة الرياضػػية لػػدى طمبػػة دائػػرة التربيػػة  لممارسػػةبػػيف متوسػػطات تقػػديرات القػػيـ التربويػػة 
 . رىـ تعزى لمتغير المستوى الدراسيالرياضية في جامعة القدس مف وجية نظ

 
 عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثانية الصفريةلفحص الفرضية و 

األنشػػػطة الرياضػػػية لػػػدى طمبػػػة دائػػػرة التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي جامعػػػة  لممارسػػػةتقػػػديرات القػػػيـ التربويػػػة 
 . المستوى الدراسيمتػير  القدس مف وجية نظرىـ حسب

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)جدوؿ 
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة  لممارسةوية لتقديرات القيـ الترب

 ( .175ف ) القدس مف وجية نظرىـ
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي المجاؿ

 0.39 4.31 20 سنة أولى تقديرات القيـ المعرفية

 0.46 4.29 65 سنة ثانية

 0.53 4.16 55 سنة ثالثة

 0.46 4.30 35 سنة رابعة

 0.48 4.16 20 سنة أولى تقديرات القيـ االجتماعية

 0.40 4.17 65 سنة ثانية

 0.53 4.08 55 سنة ثالثة

 0.40 4.11 35 سنة رابعة

 0.54 4.25 20 سنة أولى تقديرات القيـ األخبلقية

 0.42 4.29 65 سنة ثانية

 0.44 4.16 55 سنة ثالثة

 0.46 4.18 35 بعةسنة را

 0.54 4.04 20 سنة أولى تقديرات القيـ الدينية

 0.53 4.17 65 سنة ثانية

 0.53 4.05 55 سنة ثالثة

 0.41 4.12 35 سنة رابعة

 0.44 4.25 20 سنة أولى تقديرات القيـ الجمالية

 0.46 4.27 65 سنة ثانية

 0.54 4.18 55 سنة ثالثة

 0.46 4.30 35 سنة رابعة
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 0.58 4.10 20 سنة أولى تقديرات القيـ االقتصادية

 0.49 4.09 65 سنة ثانية

 0.63 4.00 55 سنة ثالثة

 0.50 4.07 35 سنة رابعة

 0.74 4.00 20 سنة أولى تقديرات القيـ الوطنية

 0.53 4.21 65 سنة ثانية

 0.83 4.28 55 سنة ثالثة

 0.55 4.29 35 سنة رابعة

 0.38 4.16 20 سنة أولى ميةالدرجة الك

 0.34 4.21 65 سنة ثانية

 0.37 4.13 55 سنة ثالثة

 0.34 4.19 35 سنة رابعة

األنشػطة  لممارسػةتقػديرات القػيـ التربويػة وجػود فػروؽ ظاىريػة فػي  (12.4)يبلحظ مػف الجػدوؿ رقػـ 
ـ تعػػػزى لمتػيػػػر الرياضػػػية لػػػدى طمبػػػة دائػػػرة التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي جامعػػػة القػػػدس مػػػف وجيػػػة نظػػػرى

 األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  ، ولمعرفة داللة الفروؽالمستوى الدراسي
(one way ANOVA) ( 11.4كما يظير في الجدوؿ رقـ) : 

العينة في تقديرات القيـ  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (11.4)ؿجدو
ى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف األنشطة الرياضية لد لممارسةالتربوية 

 ( .175ف ) المستوى الدراسيوجية نظرىـ تعزى لمتغير 
مجموع  مصدر التبايف المجاؿ

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تقديرات القيـ 
 المعرفية

 2.99 2.22 3 2.68 بيف المجموعات

 

2.39 

 
 2.23 171 39.56 داخؿ المجموعات

 174 40.25 المجموع 
تقديرات القيـ 
 االجتماعية

 2.40 2.08 3 2.26 بيف المجموعات

 

2.74 

 
 2.21 171 36.25 داخؿ المجموعات

 174 36.51 المجموع 
تقديرات القيـ 
 األخبلقية

 2.98 2.20 3 2.61 بيف المجموعات

 

2.40 

 
 2.20 171 35.54 تداخؿ المجموعا

 174 36.15 المجموع 
 2.70 2.18 3 2.56 بيف المجموعات تقديرات القيـ الدينية

 

2.55 

 
 2.26 171 45.63 داخؿ المجموعات

 174 46.19 المجموع 
تقديرات القيـ 

 الجمالية
 2.49 2.11 3 2.35 بيف المجموعات

 

2.68 

 
 2.24 171 41.00 داخؿ المجموعات

 174 41.35 المجموع 
 2.80 2.33 2.10 3 2.30 بيف المجموعاتتقديرات القيـ 
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 2.30 171 52.12 داخؿ المجموعات االقتصادية
 

  

 174 52.43 المجموع
تقديرات القيـ 

 الوطنية
 2.99 2.45 3 1.35 بيف المجموعات

 

2.39 

 
 2.45 171 77.26 داخؿ المجموعات

 174 78.62 المجموع 
 2.61 2.08 3 2.24 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 

2.60 

 
 2.13 171 22.37 داخؿ المجموعات

 174 22.61 المجموع 

 
 ≤ αمف مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.60( ومستوى الداللة )0.61يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

األنشطة الرياضية لػدى  لممارسةتقديرات القيـ التربوية توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال ( أي أنو 0.05
وكػذلؾ  المستوى الدراسي،طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتػير 

 .الثانيةالفرضية  قبوؿوبذلؾ تـ لممجاالت، 
( بػيف α ≥ 0.05) ال توجد فػروؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػةنتائج الفرضية الثالثة: 

األنشطة الرياضية لػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي  لممارسةمتوسطات تقديرات القيـ التربوية 
 . جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير الدخؿ الشيري

 عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثالثػػة الصػػفريةلفحػػص الفرضػػية و 
األنشػطة الرياضػية لػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة القػدس  لممارسػةالقيـ التربويػة  تقديرات

 . الدخؿ الشيريمتػير  مف وجية نظرىـ حسب

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ( :12.4)جدوؿ 
ية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة األنشطة الرياض لممارسةلتقديرات القيـ التربوية 

 ( .175القدس مف وجية نظرىـ ف )
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الدخؿ الشيري المجاؿ

 2.51 4.27 46 دينار 352أقؿ مف  تقديرات القيـ المعرفية

 2.47 4.23 98 دينار 722-352مف 

 2.46 4.29 31 دينار 722أكثر مف 

 2.45 4.17 46 دينار 352أقؿ مف  ديرات القيـ االجتماعيةتق

 2.48 4.08 98 دينار 722-352مف 

 2.36 4.22 31 دينار 722أكثر مف 

 2.47 4.17 46 دينار 352أقؿ مف  تقديرات القيـ األخبلقية

 2.45 4.23 98 دينار 722-352مف 

 2.42 4.28 31 دينار 722أكثر مف 

 2.53 4.08 46 دينار 352أقؿ مف  ينيةتقديرات القيـ الد

 2.52 4.05 98 دينار 722-352مف 

 2.41 4.29 31 دينار 722أكثر مف 
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 2.42 4.30 46 دينار 352أقؿ مف  تقديرات القيـ الجمالية

 2.52 4.17 98 دينار 722-352مف 

 2.40 4.41 31 دينار 722أكثر مف 

 2.47 4.15 46 دينار 352أقؿ مف  تقديرات القيـ االقتصادية

 2.58 3.97 98 دينار 722-352مف 

 2.50 4.20 31 دينار 722أكثر مف 

 2.74 4.22 46 دينار 352أقؿ مف  تقديرات القيـ الوطنية

 2.70 4.18 98 دينار 722-352مف 

 2.38 4.36 31 دينار 722أكثر مف 

 2.36 4.19 46 دينار 352أقؿ مف  الدرجة الكمية

 2.37 4.13 98 دينار 722-352مف 

 2.26 4.29 31 دينار 722أكثر مف 

 
األنشػطة  لممارسػةتقػديرات القػيـ التربويػة وجػود فػروؽ ظاىريػة فػي  (12.4)يبلحظ مػف الجػدوؿ رقػـ 

الػدخؿ الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مػف وجيػة نظػرىـ تعػزى لمتػيػر 
كمػا  (one way ANOVA)األحػادي تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  فػروؽ، ولمعرفػة داللػة الالشػيري

 : (13.4يظير في الجدوؿ رقـ )

العينة في تقديرات القيـ  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف :  (13.4)ؿجدو
 األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف لممارسةالتربوية 

 ( .175ف )  الدخؿ الشيريوجية نظرىـ تعزى لمتغير 
مجموع  مصدر التبايف المجاؿ

 المربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

تقديرات القيـ 
 المعرفية

 2.19 2.04 2 2.091 بيف المجموعات

 

2.82 

 
 2.23 172 40.16 داخؿ المجموعات

 174 40.25 المجموع 
تقديرات القيـ 
 االجتماعية

 1.24 2.26 2 2.52 بيف المجموعات

 

2.29 

 
 2.20 172 35.99 داخؿ المجموعات

 174 36.51 المجموع 
تقديرات القيـ 
 األخبلقية

 2.55 2.11 2 2.23 بيف المجموعات

 

2.57 

 
 2.20 172 35.92 داخؿ المجموعات

 174 36.15 المجموع 
 2.61 2.68 2 1.36 بيف المجموعات رات القيـ الدينيةتقدي

 

2.07 

 
 2.26 172 44.83 داخؿ المجموعات

 174 46.19 المجموع 
تقديرات القيـ 

 الجمالية
 3.28 2.76 2 1.52 بيف المجموعات

 

2.04 

 
 2.23 172 39.83 داخؿ المجموعات
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  174 41.35 المجموع
تقديرات القيـ 

 ديةاالقتصا
 3.00 2.88 2 1.76 بيف المجموعات

 

2.05 

 
 2.29 172 50.66 داخؿ المجموعات

 174 52.43 المجموع 
تقديرات القيـ 

 الوطنية
 2.89 2.40 2 2.80 بيف المجموعات

 

2.41 

 
 2.45 172 77.81 داخؿ المجموعات

 174 78.62 المجموع 
 2.38 2.30 2 2.611 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 

2.09 

 
 2.12 172 22.00 داخؿ المجموعات

 174 22.61 المجموع 

 
مػػف مسػػتوى الداللػػة  أكبػػر( وىػػي 0.09( ومسػػتوى الداللػػة )2.38يبلحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)

(α ≥ 0.05 أي أنػػو ) األنشػػطة  لممارسػػةتوجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي تقػػديرات القػػيـ التربويػػة ال
الػدخؿ لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مػف وجيػة نظػرىـ تعػزى لمتػيػر  الرياضية
ولكػف تبػيف وجػود فػروؽ فػي مجػاؿ القػيـ الجماليػة وكانػػت  .الثالثػةالفرضػية  قبػوؿوبػذلؾ تػـ  الشػيري،

 دينار. 700الفروؽ لصالح أكثر مف 
 

( α ≥ 0.05) نػػد مسػتوى الداللػػةال توجػػد فػروؽ ذات داللػػو إحصػائية عنتػائج الفرضػػية الرابعػة: 
األنشػػطة الرياضػػية لػػدى طمبػػة دائػػرة التربيػػة  لممارسػػةبػػيف متوسػػطات تقػػديرات القػػيـ التربويػػة 

 . ية نظرىـ تعزى لمتغير مكاف السكفالرياضية في جامعة القدس مف وج
سػػة عينػػة الدرا أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الرابعػػة الصػػفريةلفحػػص الفرضػػية و 

األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة  لممارسةتقديرات القيـ التربوية  عمى
 .مكاف السكفمتػير  القدس مف وجية نظرىـ حسب

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:14.4)جدوؿ 
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة  لممارسةلتقديرات القيـ التربوية 
 ( .175ف ) القدس مف وجية نظرىـ

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد مكاف السكف المجاؿ
 2.41 4.33 65 مدينة تقديرات القيـ المعرفية

 2.51 4.21 97 قرية

 2.49 4.24 13 مخيـ

 2.42 4.13 65 مدينة تقديرات القيـ االجتماعية

 2.49 4.14 97 قرية

 2.32 4.11 13 مخيـ
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 2.45 4.22 65 مدينة تقديرات القيـ األخبلقية

 2.47 4.22 97 قرية

 2.29 4.31 13 مخيـ

 46. 4.16 65 مدينة تقديرات القيـ الدينية

 54. 4.08 97 قرية

 58. 3.98 13 مخيـ

 51. 4.11 175 مدينة تقديرات القيـ الجمالية

 2.38 4.30 65 قرية

 2.53 4.22 97 مخيـ

 2.54 4.18 13 مدينة تقديرات القيـ االقتصادية

 2.47 4.10 65 قرية

 2.60 4.03 97 مخيـ

 2.49 4.06 13 مدينة تقديرات القيـ الوطنية

 2.64 4.19 65 قرية

 2.68 4.26 97 مخيـ

 2.71 4.10 13 مدينة الدرجة الكمية

 2.32 4.20 65 قرية

 2.38 4.16 97 مخيـ

 
األنشػطة  لممارسػةتقػديرات القػيـ التربويػة وجػود فػروؽ ظاىريػة فػي  (14.4)يبلحظ مػف الجػدوؿ رقػـ 

مكػاف الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية فػي جامعػة القػدس مػف وجيػة نظػرىـ تعػزى لمتػيػر 
كمػػا  (one way ANOVA)األحػادي تبػايف تػـ اسػتخداـ تحميػؿ ال ، ولمعرفػة داللػة الفػروؽالسػكف

 : (15.4يظير في الجدوؿ رقـ )
 

العينة في تقديرات القيـ  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف :  (15.4)ؿجدو
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف  لممارسةالتربوية 

 ( .175ف ) مكاف السكف وجية نظرىـ تعزى لمتغير
مجموع  مصدر التبايف المجاؿ

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تقديرات القيـ 
 المعرفية

 1.27 2.29 2 2.59 بيف المجموعات

 

2.28 

 
 2.23 172 39.66 داخؿ المجموعات

 174 40.25 المجموع 
تقديرات القيـ 

 تماعيةاالج
 2.021 2.00 2 2.00 بيف المجموعات

 

2.97 

 
 2.21 172 36.50 داخؿ المجموعات

 174 36.51 المجموع 
 2.77 2.26 2.05 2 2.10 بيف المجموعاتتقديرات القيـ 
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 2.21 172 36.05 داخؿ المجموعات األخبلقية
 

  

 174 36.15 المجموع
 2.92 2.24 2 2.49 موعاتبيف المج تقديرات القيـ الدينية

 

2.39 

 
 2.26 172 45.70 داخؿ المجموعات

 174 46.19 المجموع 
تقديرات القيـ 

 الجمالية
 2.58 2.14 2 2.28 بيف المجموعات

 

2.55 

 
 2.23 172 41.07 داخؿ المجموعات

 174 41.35 المجموع 
تقديرات القيـ 
 االقتصادية

 2.26 2.08 2 2.16 بيف المجموعات

 

2.76 

 
 2.30 172 52.27 داخؿ المجموعات

 174 52.43 المجموع 
 2.38 2.17 2 2.35 بيف المجموعات تقديرات القيـ الوطنية

 

2.67 

 
 2.45 172 78.26 داخؿ المجموعات

 174 78.62 المجموع 
 2.29 2.03 2 2.07 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 

2.74 

 
 2.13 172 22.54 جموعاتداخؿ الم

 174 22.61 المجموع 

 
مػػف مسػػتوى الداللػػة  أكبػػر( وىػػي 0.74( ومسػػتوى الداللػػة )0.29يبلحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)

(α ≥ 0.05 أي أنػػو ) األنشػػطة  لممارسػػةتوجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي تقػػديرات القػػيـ التربويػػة ال
مكػاف ياضية فػي جامعػة القػدس مػف وجيػة نظػرىـ تعػزى لمتػيػر الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الر 

 .الرابعةالفرضية  قبوؿوبذلؾ تـ وكذلؾ لممجاالت،  السكف،
 

  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:  3.2.4
 ؟ مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـما 

مػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ قا لئلجابػػػػة
مستوى تحقيػؽ الػذات لػدى طمبػة  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

 .دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ


مسػتوى تحقيػؽ السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لفقػرات ( : المتوسطات الحسابية واالنحرافػات المعياريػة 16.4جدوؿ )
 (175الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ )ف 

 الرقـ

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.59 4.74 أثؽ بنفسي 1

 عالية 0.63 4.55 لدي  مف الصفات التي تجعمني أفخر بنفسي 2
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 عالية 0.59 4.51 لدي  القدرة عمى إنجاز ما يوكؿ المي مف مياـ 8

 عالية 0.60 4.48 فكرتي عف ذاتي إيجابية 3

 عالية 0.78 4.46 أسعى بجد لتحقيؽ ذاتي في المستقبؿ 18

 عالية 0.66 4.45 أشعر باحتراـ زمبلئي لي 7

 عالية 0.69 4.43 يراودني الشعور بأنني إنساف ناجح 9

 عالية 0.72 4.42 أنا راٍض عف نفسي 4

 عالية 0.81 4.42 احتـر الجنس اآلخر 16

 عالية 0.73 4.39 أشعر أنني عضٌو نافع ألسرتي وبمدي 6

 عالية 0.70 4.39 أشعر بالتفاؤؿ رغـ كؿ الصعاب 12

 عالية 0.79 4.38 عبلقاتي االجتماعية عمى ما يراـ 15

 عالية 0.77 4.35 تواجيني أسعى بجد لحؿ المشكبلت التي 11

 عالية 0.88 4.30 أنا متفائؿ بالمستقبؿ 5

 عالية 0.91 4.22 أتقبؿ الخسارة برحابة صدر 17

 عالية 0.76 4.17 ال أشعر باإلحباط 13

 عالية 0.98 4.15 أرى أف صحتي النفسية جيدة 12

 عالية 0.91 4.12 ال أشعر باالكتئاب 14

 اليةع 0.42 4.38 الدرجة الكمية

الػػػػػذي يعبػػػػػػر عػػػػػف المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػػة   (1634)يبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ 
مسػػػتوى تحقيػػؽ الػػذات لػػػدى طمبػػة دائػػرة التربيػػػة الرياضػػية فػػػي السػػتجابات أفػػراد عينػػػة الدراسػػة عمػػى 

( وانحػػػراؼ معيػػػاري 4338) لمدرجػػة الكميػػػةالمتوسػػػط الحسػػػابي  . أفجامعػػة القػػػدس مػػػف وجيػػة نظػػػرىـ
مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القػدس أف ( وىذا يدؿ عمى 2342)

 جاءت بدرجة عالية.  مف وجية نظرىـ
 

فقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة " جميع ال( أف 16.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
لػػدي  مػػف الصػػفات التػػي تجعمنػػي رة " (، ويمييػػا فقػػ4.74" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ) أثػػؽ بنفسػػي
" عمػى أقػؿ متوسػط  ال أشػعر باالكتئػاب(. وحصػمت الفقػرة " 4.55" بمتوسػط حسػابي ) أفخر بنفسي

 (.4.15" بمتوسط حسابي ) أرى أف صحتي النفسية جيدة(، يمييا الفقرة " 4.12حسابي )
 

  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:  4.2.4
تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس ىؿ ىناؾ فروؽ في مستوى 
 (؟، مكاف السكفالجنس، المستوى الدراسي، دخؿ األسرةتعزى لمتغيرات عينة الدراسة )
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  التالية:الفرضيات ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى 
 نتائج الفرضية األولى: 

فػي مسػتوى تحقيػؽ الػذات  (α ≥ 0.05) ى الداللة"ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستو 
 . الجنسية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ يعزى لمتغير سلدى طمبة دائرة الترب

 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و حساب نتائج اختبار "ت" ب األولى الصفريةحص الفرضية تـ ف
ئرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دا فيعينة الدراسة 
 . الجنسلمتػير  نظرىـ حسب

في مستوى تحقيؽ  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.17جدوؿ )
 الجنسمتغير  الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ حسب

 (175ف )
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 2352 2.63 2.42 4.37 127 ذكر

 2.42 4.41 48 أنثى

 
(، أي 2352(، ومستوى الداللة )2363أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (1734) يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ
الرياضية في جامعة القدس مف  مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربيةأنو ال توجد فروؽ في 

 . وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى. الجنستعزى لمتػير وجية نظرىـ 
 

( α ≥ 0.05) ال توجػػد فػروؽ ذات داللػػو إحصػائية عنػػد مسػتوى الداللػػةنتػائج الفرضػػية الثانيػة: 
بيف متوسػطات مسػتوى تحقيػؽ الػذات لػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة القػدس مػف 

 . رىـ تعزى لمتغير المستوى الدراسية نظوجي
 
 عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثانية الصفريةلفحص الفرضية و 

 مسػتوى تحقيػؽ الػذات لػػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػػية فػي جامعػة القػدس مػػف وجيػة نظػرىـ حسػػب
 . المستوى الدراسيمتػير 
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 ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسط : (18.4)جدوؿ 
 مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـل

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي
 2.43 4.32 20 سنة أولى

 2.39 4.45 65 سنة ثانية

 2.48 4.34 55 سنة ثالثة

 2.37 4.36 35 سنة رابعة

مسػػتوى تحقيػػؽ الػػذات لػػدى طمبػػة دائػػرة وجػػود فػػروؽ ظاىريػػة فػػي  (18.4)يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 
، ولمعرفػة داللػة المستوى الدراسػيالتربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتػير 

كمػا يظيػر فػي الجػدوؿ رقػـ , (one way ANOVA)األحػادي تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  الفػروؽ
(19.4). 

العينة في مستوى تحقيؽ  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (19.4)ؿجدو
الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير 

 المستوى الدراسي
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
درجات 

 يةالحر 
متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 2.86 2.15 3 2.46 بيف المجموعات

 

2.46 

 2.18 171 31.00 داخؿ المجموعات 
 174 31.47 المجموع 

مػػف مسػػتوى الداللػػة  أكبػػر( وىػػي 0.46( ومسػػتوى الداللػػة )0.86يبلحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)
(α ≥ 0.05 أي أنو ) فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائػرة التربيػة توجد ال

 قبػػػوؿوبػػػذلؾ تػػػـ  المسػػػتوى الدراسػػػيالرياضػػػية فػػػي جامعػػػة القػػػدس مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ تعػػػزى لمتػيػػػر 
 .الثانيةالفرضية 

 
( α ≥ 0.05) ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػةنتػػائج الفرضػػية الثالثػػة: 

مسػتوى تحقيػؽ الػذات لػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة القػدس مػف بيف متوسػطات 
 . نظرىـ تعزى لمتغير الدخؿ الشيري وجية
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 عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثالثة الصفريةلفحص الفرضية و 
 قػدس مػػف وجيػة نظػرىـ حسػػبمسػتوى تحقيػؽ الػذات لػػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػػية فػي جامعػة ال

 . الدخؿ الشيريمتػير 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:20.4)جدوؿ 
 مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـل

 ياالنحراؼ المعيار  المتوسط الحسابي العدد الدخؿ الشيري
 2.39 4.47 46 دينار 352أقؿ مف 

 2.46 4.34 98 دينار 722-352مف 

 2.33 4.36 31 دينار 722أكثر مف 

مسػػتوى تحقيػػؽ الػػذات لػػدى طمبػػة دائػػرة وجػػود فػػروؽ ظاىريػػة فػػي  (22.4)يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 
داللػػة  ، ولمعرفػةالػدخؿ الشػػيريالتربيػة الرياضػية فػػي جامعػة القػػدس مػف وجيػػة نظػرىـ تعػزى لمتػيػػر 

كمػا يظيػر فػي الجػدوؿ رقػـ  (one way ANOVA)األحػادي تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  الفػروؽ
(21.4.) 

العينة في مستوى تحقيؽ  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (21.4)ؿجدو
الدخؿ  الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير

 الشيري
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.35 2.24 2 2.48 بيف المجموعات

 

2.26 

 2.18 172 30.98 داخؿ المجموعات 
 174 31.47 المجموع 

مػف مسػتوى الداللػة  أكبػر( وىػي 0.26( ومسػتوى الداللػة )1.35يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكميػة) 
(α ≥ 0.05 أي أنو ) توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائػرة التربيػة ال

الفرضػية  قبوؿوبذلؾ تـ  الدخؿ الشيري،الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتػير 
 .الثالثة
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 نتائج الفرضية الرابعة: 
( بػيف متوسػطات مسػتوى α ≥ 0.05) لػو إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػةال توجد فػروؽ ذات دال 

يػر تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجيػة نظػرىـ تعػزى لمتغ
 .  مكاف السكف

عينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الرابعػػة الصػػفريةلفحػػص الفرضػػية و 
الػػذات لػػدى طمبػػة دائػػرة التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػرىـ  مسػػتوى تحقيػػؽ عمػػى
 . مكاف السكفمتػير  حسب

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:22.4)جدوؿ 
 مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـل

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد كاف السكفم
 2.33 4.45 65 مدينة

 2.46 4.35 97 قرية

 2.49 4.26 13 مخيـ

مسػػتوى تحقيػػؽ الػػذات لػػدى طمبػػة دائػػرة وجػػود فػػروؽ ظاىريػػة فػػي  (22.4)يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 
، ولمعرفػػة داللػػة كفمكػػاف السػػالتربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػرىـ تعػػزى لمتػيػػر 

كمػا يظيػر فػي الجػدوؿ رقػـ  (one way ANOVA)األحػادي تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  الفػروؽ
(23.4.) 

العينة في مستوى تحقيؽ  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (23.4)ؿجدو
مكاف تعزى لمتغير  الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ

 .السكف
مجموع  مصدر التبايف 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.79 0.32 2 0.64 بيف المجموعات
 

0.16 
 0.17 172 30.82 داخؿ المجموعات 

 174 31.47 المجموع 

مػف مسػتوى الداللػة  أكبػر( وىي 0.16الداللة )( ومستوى 1.79) يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية 
(α ≥ 0.05 أي أنو ) توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائػرة التربيػة ال

الفرضػية  قبػوؿوبػذلؾ تػـ  مكػاف السػكف،الرياضية في جامعة القدس مف وجيػة نظػرىـ تعػزى لمتػيػر 
 .الرابعة
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  :الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ   5.2.4
 

القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية    بيف تقديرات إحصائياً توجد عالقة ارتباطية دالة ىؿ 
 ؟ ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ ية في جامعة القدس طمبة دائرة التربية الرياضلدى 

 
 بتحويمو إلى الفرضية التالية: ةالباحث تلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قام 

تقػػديرات طمبػػة دائػػرة بػػيف ( a≤0.05ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )ال توجػػد عالقػػة 
 .التربية الرياضية في جامعة القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ

 
( والداللػػػة اإلحصػػػائية السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة Rوبػػػذلؾ تػػػـ حسػػػاب قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف)

التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس لمقػػيـ التربويػػة ومسػػتوى تحقيػػؽ  تقػػديرات طمبػػة دائػػرةبػػيف الدراسػػة 
 ، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:الذات لدييـ

تقديرات طمبة دائرة التربية بيف  معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة اإلحصائية(: 24.4جدوؿ رقـ )
 ( .175ف ) الرياضية في جامعة القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ

 الداللة اإلحصائية قيمة معامؿ االرتباط )ر( المتغيرات

 
 

  مستوى تقدير الذات

 *0.04 2315 تقديرات القيـ المعرفية

 *0.00 2329 تقديرات القيـ االجتماعية

 *0.00 2329 تقديرات القيـ االخبلقية

 *0.00 2344 تقديرات القيـ الدينية

 *0.00 2342 تقديرات القيـ الجمالية

 0.16 2312 تقديرات القيـ االقتصادية

 *0.00 2332 تقديرات القيـ الوطنية

 *0.00 2341 تقديرات القيـ التربوية

مستوى الداللة ، وبمع (2.41)معامؿ ارتباط بيرسوف لمدرجة الكمية ( أف 24.4يبلحظ مف الجدوؿ )
ية القائمة بعدـ ووجود عبلقة ( وىي قيمة دالة إحصائيًا، لذا يتـ رفض الفرض2322اإلحصائية )

تقديرات طمبة دائرة التربية الرياضية في بيف ( a≤0.05معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
أي حيث تبيف وجود عبلقة طردية بينيما، ، جامعة القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ

زاد ذلؾ مف  جامعة القدس لمقيـ التربوية تقديرات طمبة دائرة التربية الرياضية فيكمما زاد  أنو
، والعكس صحيح. وكذلؾ لجميع المجاالت ما عدا مجاؿ تقديرات القيـ الذات لدييـ مستوى 

تقديرات الطمبة لمقيـ االقتصادية ومستوى تحقيؽ بيف ة صادية حيث تبيف انو ال توجد عبلقاالقت
 الذات لدييـ.
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 الفصؿ الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة حسب تسمسؿ ورودىا في الفصؿ الرابع، وربطيا بنتائج 
الدراسات السابقة، مف حيث االتفاؽ واالختبلؼ بيف نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة، 

 كما يتضمف الفصؿ التوصيات التي خرجت بيا الباحثة في ضوء نتائج الدراسة. 
 

  .مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 1.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ ونصو: 1.1.5

األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في  لممارسةتقديرات القيـ التربوية ما 
 ؟ جامعة القدس مف وجية نظرىـ

ة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية خمصت الدراسة إلى أف تقديرات القيـ التربوية لممارس
في جامعة القدس مف وجية نظرىـ كانت بدرجة عالية، وعمى جميع مجاالت القيـ التربوية، فقد 

 (. 4.18األنشطة الرياضية مجتمعة ) لممارسةبمػت الدرجة الكمية لتقديرات مجاالت القيـ التربوية 

فالقيـ ىي األساس الذي تُبنى عميو المجتمعات البشرية  ترى الباحثة في ىذه النتيجة أنيا واقعية،
وتمثؿ إطارًا لحياة األفراد والمجموعات والمجتمعات وخصوصًا القيـ المستندة إلى الشريعة 
اإلسبلمية باعتبار أف المجتمع الفمسطيني مجتمعًا مسممًا، واإلسبلـ يحث عمى العمـ والمعرفة، كما 

االجتماعي، كما أف القيـ التربوية تعبر عف مجموعات  يحث عمى حسف األخبلؽ والتكافؿ
االىتمامات واألفكار التي تنمو لدى الفرد مف خبلؿ تجاربو في الحياة، ومف خبلؿ الرؤية التي 
يؤمف بيا، وفي ىذا الشأف فإف األنشطة الرياضية ليا دورًا ميمًا في تنمية القيـ المختمفة لدى الطمبة 

طالب المعرفية واالجتماعية واألخبلقية، وتكسبو العديد مف الخبرات وتسيـ في تنمية شخصية ال
والقيـ ذات المعنى، كما أف ممارسة األنشطة الرياضية تقدـ لمطالب إمكانيات رحبة ووسطًا خصبًا 
لتنمية شخصيتو مف خبلؿ تنمية العديد مف القيـ التربوية التي تشكؿ مرجعًا لمطالب في سموكو 

 لممارسةخبلؿ مواقؼ الحياة المختمفة، لذلؾ ال غرابة أف تكوف القيـ التربوية  وتفاعمو مع اآلخريف
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األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس بدرجة عالية، وىذا ما 
 خمصت إليو ىذه النتيجة. 

طمبة كميات ( التي توصمت إلى أف تقديرات 2011،األسكراتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة)
الرياضية كانت بدرجة عالية، كما اتفقت مع  لممارسةالتربية الرياضية في الجامعات األردنية لمقيـ 

( التي أظيرت أف تقديرات القيـ التربوية المكتسبة مف ممارسة 2011،نتائج دراسة )البطيخي
مع نتائج دراسة )البـز األنشطة الرياضية لدى طمبة الجامعة األردنية كاف بدرجة عالية، كما اتفقت 

( التي أظيرت أف دور األنشطة الرياضية البلصفية في تنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية 2010,
( التي أظيرت أف درجة 2008،في محافظات غزة كاف بدرجة عالية، واتفقت مع نتائج دراسة )عمي
ة عالية عمى مستوى مجموعات القيـ التربوية لدى مدربي كرة القدـ في األندية األردنية كانت بدرج
( التي خمصت إلى أف 2007،القيـ التربوية مجتمعة، كما اتفقت مع نتائج دراسة )الزيود وأبو زيد 

اىتماـ طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظة عماف الكبرى في األردف بالقيـ التربوية كاف 
أيضًا والتي أظيرت أف درجة توافر ( 1998بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة المخادمة )

 القيـ التربوية لدى العبي المنتخبات الوطنية األردنية مف وجية نظرىـ كاف بدرجة عالية. 

( التي أظيرت أف درجة توافر القيـ التربوية 1996،اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )الخمؼ
ف وجية نظرىـ كانت بدرجة متوسطة. لدى طمبة كمية التربية الرياضية في الجامعات األردنية م

( التي أشارت إلى أف درجة القيـ السائدة وعمى 1996،كما اختمفت مع نتائج دراسة )السيد وأميف
 جميع مجاالت القيـ لدى طمبة جامعة الممؾ سعود كانت بدرجة متوسطة. 

لتربية الرياضية في أما مف حيث ترتيب القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة ا
جامعة القدس، فقد جاء مجاؿ القيـ المعرفية عمى رأس الترتيب، تبله مجاؿ القيـ الجمالية ثـ القيـ 
األخبلقية، ثـ القيـ الوطنية، ثـ القيـ االجتماعية، ثـ القيـ الدينية، وجاء مجاؿ القيـ االقتصادية في 

 تربوية السبعة كاف بدرجة عالية. المرتبة األخيرة، عممًا بأف جميع مجاالت القيـ ال

ترى الباحثة أف مجاالت القيـ التربوية تعبر عف الميوؿ واالتجاىات والمرتكزات لدى الطالب تتضح 
مف خبلؿ سموكو العممي والمفظي، وقد تتفاوت القيـ مف شخٍص إلى آخر، كما تتفاوت القيـ بسبب 

ف يأتي ترتيب مجاالت القيـ لدى طمبة دائرة تعدد مصادرىا وتوجياتيا ومرامييا، لذلؾ ال غرابة أ
التربية الرياضية في جامعة القدس عمى ىذا النحو، فالقيـ المعرفية تعبر عف االىتماـ العميؽ 
بالمعرفة وحب االستطبلع، واكتشاؼ الحقائؽ، وليا عبلقة بتقدير الذات والمعرفة واالنفتاح عمى 
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ة والتعمـ ىو ىدؼ أسمى لكؿ إنساف في عالـٍ سمتو اآلخريف وعمى الثقافات، كما أف ىدؼ المعرف
األساسية العمـ والمعرفة، كما أف القيـ المعرفية ُتعد وسيمة لئلنجاز والتحصيؿ وتدفع الفرد لبلرتقاء 
لمستويات عميا، وتدفعو لتطوير مستواه وعممو وثقافتو، وتستثير دافعيتو نحو التفوؽ واإلبداع، أما 

صادية جاءت في المرتبة األخيرة لكنيا جاءت بدرجة عالية مع فروؽ مف حيث كوف القيـ االقت
بسيطة بينيا وبيف مجاالت القيـ التربوية األخرى، وىذا راجًع ألف القيـ االقتصادية لؤلنشطة 
الرياضية خاصة لدى طمبة الجامعات ليست ذات أولوية، خاصة وأنيا تتعمؽ باالحتراؼ واتخاذ 

يش، وىذا غير متاح لمطالب الجامعي الذي يود إكماؿ تعميمو ونيؿ الرياضة مصدرًا لمدخؿ والع
الشيادة، وبعدىا يفكر في الناحية االقتصادية لمنشاط الرياضي، عممًا بأف المنفعة االقتصادية 
لمرياضة في فمسطيف غير مػرية، نظرًا لضيؽ مجاالت االحتراؼ، لذلؾ ترى الباحثة أف ترتيب 

 ما عبرت عنو ىذه النتيجة ىو ترتيب منطقي وال يجافي الواقع. مجاالت القيـ لدى الطمبة ك

( التي أظيرت أف القيـ االقتصادية جاءت في 2011،اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )األسكر
آخر سمـ ترتيب القيـ التربوية لدى طمبة كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية، كما اتفقت 

( حيث جاءت القيـ 2007،تصادية مع نتائج دراسة )الزيود وأبو زيدفيما يخص القيـ االق
االقتصادية في المرتبة السادسة بيف مجاالت القيـ التربوية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس 

( فيما يتعمؽ بالقيـ 1998، محافظة عماف الكبرى في األردف، واتفقت مع نتائج دراسة )المخادمة
ت في المرتبة األخيرة مف بيف مجاالت القيـ التربوية لدى العبي المنتخبات االقتصادية التي حم

( مف حيث القيـ االقتصادية، والتي 1996،الوطنية األردنية، كما اتفقت مع نتائج دراسة )الخمؼ
حمت في المرتبة األخيرة مف بيف مجاالت القيـ التربوية لدى طمبة كمية التربية الرياضية في 

 دنية مف وجية نظرىـ. الجامعات األر 

( فيما يتعمؽ بالقيـ المعرفية، حيث 2011،اختمفت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )األسكر
أظيرت دراسة األسكر أف القيـ المعرفية واإلنجاز والتحصيؿ جاء في المرتبة السادسة مف بيف 

لتي اظيرت أف القيـ ( ا2008،مجموعات القيـ التربوية، كما اختمفت مع نتائج دراسة )عمي
االقتصادية جاءت عمى رأس ترتيب القيـ التربوية لدى مدربي كرقة القدـ في األندية األردنية. كما 

( التي أظيرت أف القيـ المعرفية جاءت في آخر 2007،اختمفت مع نتائج دراسة )الزيود وأبو زيد
رس محافظة عماف الكبرى كما ترتيب مجاالت القيـ التربوية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدا

( التي أظيرت أف القيـ المعرفية جاءت في آخر ترتيب 1998اختمفت مع نتائج دراسة المخادمة )
مجاالت القيـ التربوية لدى العبي المنتخبات الوطنية األردنية، كما اختمفت مع نتائج دراسة) السيد 
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جاءت القيـ المعرفية في المرتبة الثالثة  ( في ترتيب القيـ المعرفية واالقتصادية، حيث1996،وأميف
 والقيـ االقتصادية في المرتبة الرابعة بيف مجاالت القيـ التربوية. 

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بمجاالت القيـ التربوية. 

 المجاؿ األوؿ: تقديرات القيـ المعرفية. 

جامعة القدس لمجاؿ القيـ أظيرت نتائج الدراسة أف تقديرات طمبة دائرة التربية الرياضية في 
المعرفية لممارسة األنشطة الرياضية كاف بدرجة عالية وعمى جميع فقرات مجاؿ القيـ المعرفية. 
حيث خمصت الفقرة "تساىـ ممارسة األنشطة الرياضية في تنمية حب المعرفة"، عمى أعمى درجة، 

حصمت الفقرة "تنمية األنشطة  تبلىا الفقرة "تنمي لدى الطمبة ميارات اإلبداع والتفوؽ"، في حيف
الرياضية لدى الطمبة العقبلنية" عمى أقؿ متوسط حسابي، يمييا الفقرة "تػرس ممارسة األنشطة 

 الرياضية في نفوس الطمبة تقدير العمـ". 

ترى الباحثة أف القيـ التربوية ليا جوانب متعددة، وعمى رأسيا الجانب المعرفي الثقافي التربوي حيث 
ُتعد جزءًا مف التراث الثقافي والحضاري المتراكـ عبر تاريخ األمة والمجتمع. فالقيـ ما ىي أف القيـ 

إال عنصرًا مف عناصر ثقافة المجتمع التي تسبؽ الفرد ويولد فييا، فتحيط بو وتؤثر عميو ابتداًء مف 
يحتاج إلى طفولتو المبكرة وحتى بموغو سف الرشد، وتتبلحـ معو وترتبط بشخصيتو وسموكو كانساف 

العمـ والمعرفة، كما أف القيـ العرفية ُتعد عنصرًا مف عناصر نماء الفرد وترتبط بػاياتو في الحياة، 
وىنا فإف غاية الطالب الجامعي ىي تحصيؿ العمـ والمعرفة وبناء مستقبمو مف خبلؿ الشيادة 

القيـ التربوية لدى طمبة  الجامعية، لذا ال غرابة أف تأتي مجاالت القيـ المعرفية عمى رأس أولويات
دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس، خاصة وأف المعرفة والعمـ والثقافة تشكؿ أساسًا لشخصية 
الفرد وتقديره لذاتو، وفي العمـ والمعرفة يتنافس المتنافسيف والعمؿ والمعرفة مف أىـ مؤشرات نوعية 

أو المجمع بأكممو. لذلؾ ترى الباحثة أف وجود الحياة ومستوى الرقي والتحضر، سواٌء لمفرد ذاتو 
القيـ المعرفية عمى رأس ترتيب مجاالت القيـ التربوية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة 

 القدس مف وجية نظرىـ أمرًا منطقيًا ومعقواًل. 

أف  ( التي أظيرتFujiwara, et.al ,2115) اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 
ممارسة األنشطة الرياضية يساىـ في تحسيف فرص التعمـ والمعرفة لدى سكاف مدينة لندف، كما 

( التي توصمت إلى أف ممارسة األنشطة الرياضية ليا Hartman ,2118اتفقت مع نتائج دراسة )
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. يكيةدورًا كبيرًا في تنمية حب المعرفة وروح التنافس االكاديمي بيف طمبة جامعة مينيسونا األمر 
( التي أشارت إلى أف ممارسة النشاط الرياضي ُيكسب 2117, Moreno, et.al) lومثميا دراسة

الطمبة روح المنافسة وحب المعرفة لدى طمبة الجامعات اإلسبانية، واتفقت ىذه النتيجة مع ما 
ية ( التي أظيرت أف القيـ النظرية )المعرفية( جاءت بدرجة عال2111توصمت إليو دراسة خميؿ )

وفي المقاـ الثاني مف بيف مجاالت القيـ لدى مدرسي كمية التربية الرياضية في جامعة الموصؿ. 
( التي أظيرت أف مجاؿ القيـ المعرفية لدى المدربيف 2118،عمي)كما اتفقت مع نتائج دراسة 

ـ التربوية، الفنييف لكرة القدـ في األندية األردنية كاف بدرجة عالية، وعمى رأس ترتيب مجموعات القي
 جاءت القيـ المعرفية. 

( التي أظيرت أف القيـ المعرفية )اإلنجاز 2111،األسكر)اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
والتحصيؿ( جاءت في المرتبة السادسة بيف مجاالت القيـ التربوية لدى طمبة كميات التربية 

( التي أظيرت أف 2111،البطيخي)اسة الرياضية في الجامعات األردنية، كما اختمفت مع نتائج در 
القيـ المعرفية متمثمة في التنافس جاءت في المرتبة الثالثة بيف مجاالت القيـ التربوية لدى طمبة 

( التي أظيرت أف القيـ 2117،الزيود وأبو زيد)الجامعة األردنية، كـ اختمفت مع نتائج دراسة 
حافظة عماف الكبرى جاء في المقاـ األخير بيف المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس م

( حيث جاءت القيـ المعرفية 1998،المخادمة )مجاالت القيـ التربوية، كما اختمفت مع نتائج دراسة 
في المقاـ الخامس بيف مجموعات القيـ التربوية لدى العبي المنتخبات األردنية كما اختمفت مع 

قيـ المعرفية في المقاـ الرابع، كما اختمفت مع نتائج ( حيث جاءت ال1996،الخمؼ)نتائج دراسة 
 ( حيث جاءت القيـ المعرفية في المقاـ الثالث. 1996،)السيد وأميفدراسة 

 المجاؿ الثاني: تقديرات القيـ االجتماعية. 

خمصت نتائج الدراسة إلى أف تقديرات القيـ االجتماعية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة 
بية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ كانت بدرجة عالية، حيث حصمت الفقرة "تُنمي التر 

األنشطة الرياضية لدى الطمبة روح التعاوف والعمؿ ضمف فريؽ" عمى أعمى متوسط حسابي، تبلىا 
الفقرة "تساعد ممارسة األنشطة الرياضية في توفر الفرص لبناء عبلقات اجتماعية جيدة بيف 

ة"، في حيف حصمت الفقرة "تشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى نبذ العنؼ" عمى أقؿ متوسط الطمب
 حسابي، تبلىا الفقرة "تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا". 
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لفرد ة الرياضية بشكٍؿ خاص ىو إعداد ايترى الباحثة أف اليدؼ األساسي لمتعميـ بشكٍؿ عاـ، والترب
ليكوف مواطنًا صالحًا ونافعًا، وتخريج كوادر تراعي التوازف بيف مصمحة الفرد والمصمحة العامة 
لممجتمع الذي يعيش فيو، وتخريج أفرادًا يحافظوف عمى منظومة القيـ اإلنسانية المجتمعية وعمى 

ريف واإلسياـ في رأسيا منظومة القيـ االجتماعية التي تساعد الفرد عمى التكيؼ والتوافؽ مع اآلخ
خدمة المجتمع في مجاؿ تخصصو وفي تفاعمو مع اآلخريف، بحيث يفيـ الفرد الوظيفة االجتماعية 
لو في المجتمع الذي يعيش فيو، ولكوف القيـ االجتماعية تتجمى في السموؾ االجتماعي لمفرد نحو 

إلى روح التعاوف والعمؿ اآلخريف، وتتجمى في محبة الفرد لمناس والتعاطؼ معيـ واحتراميـ. إضافة 
ضمف فريؽ، والحفاظ عمى الصالح العاـ، لذلؾ ال غرابة أف يأتي مجاؿ القيـ االجتماعية المكتسبة 
مف ممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس بدرجة عالية 

أساسيًا مف شخصية الفرد، ويرتبط وعمى جميع فقرات المجاؿ عدا واحدة، فالجانب االجتماعي جزءًا 
بالنظاـ االجتماعي لممجتمع بكؿ فئاتو، لذلؾ فالقيـ االجتماعية تعمؿ عمى ضبط وتنظيـ وتوجيو 
سموؾ الفرد نحو اآلخريف، وىي التي مف خبلليا يستطيع المجتمع التفريؽ بيف السموؾ الفردي 

السوي الصادر عف كؿ فرد في  والجماعي، والتفريؽ بيف السموؾ السوي والسموؾ الشاذ وغير
المجتمع، ويعامميـ وفقًا لمسموؾ الصادر عنيـ. والطالب الجامعي يعيش ضمف أسرة وضمف بيئة 
بشرية، وضمف جامعتو وزمبلئو ومدرسيو، لذلؾ ال غنى لو عف القيـ االجتماعية حتى يستطيع 

الجتماعية لدى الطمبة البقاء واالستمرار ضمف محيطو الخاص والعاـ، لذلؾ جاء مجاؿ القيـ ا
 بدرجة عالية. 

( التي أشارت إلى أف قيـ التعاوف 2113،)دويكاتاتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 
كانت بدرجة عالية وكانت عمى رأس القيـ لدى طمبة التربية الرياضية في مدارس محافظة نابمس، 

أف مجاؿ القيـ االجتماعية لدى طمبة ( التي أظيرت 2111،)األسكركما اتفقت مع نتائج دراسة 
كميات التربية في الجامعات األردنية كانت بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة 

( التي أظيرت أف مجاؿ القيـ االجتماعية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة 2111،)البطيخي
وية مف حيث الترتيب، كما اتفقت الجامعة األردنية كاف بدرجة عالية، وجاءت عمى راس القيـ الترب

( التي أظيرت أف قيـ التعاوف والصدؽ كانت عمى رأس القيـ لدى 2111،)الفقيومع نتائج دراسة 
) البـز معممي التربية البدنية في مدارس السعودية وبدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة

لية وناؿ عمى المرتبة األولى مف ( التي أظيرت أف مجاؿ القيـ االجتماعية كاف بدرجة عا2111,
بيف مجاالت القيـ لدى طمبة المرحمة األساسية مف وجية نظر المعمميف في محافظات غزة، كما 
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( التي أظيرت أف القيـ االجتماعية كانت بدرجة عالية لدى 2118،عمي)اتفقت مع نتائج دراسة 
)الزيود وأبو كما اتفقت مع نتائج دراسة  المدربيف الفنييف لكرة القدـ في األندية الرياضية األردنية،

( التي أشارت إلى أف مجاؿ القيـ االجتماعية لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة 2117زيد ,
( حيث جاء مجاؿ القيـ االجتماعية 1998،)المخادمةعماف الكبرى كاف بدرجة عالية، ومثميا دراسة 

 (. 1996،)السيد وأميف( ودراسة 1996،مؼالخ)بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة 

( التي أشارت إلى أف القيـ 2114،)لحسف وسممافاختمفت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 
االجتماعية لممارسة األنشطة الرياضية لدى تبلميذ المرحمة األساسية في مدارس والية ورقمة 

كما اختمفت مع نتائج دراسة الجزائرية مف وجية نظر معممييـ كانت بدرجة متوسطة، 
( التي أظيرت أف القيـ االجتماعية لدى مدرسي كمية التربية الرياضية في جامعة 2111،خميؿ)

 الموصؿ كاف بدرجة متوسطة. 

 المجاؿ الثالث: تقديرات القيـ األخالقية.

التربية بينت الدراسة أف تقديرات القيـ األخبلقية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة 
الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ كانت بدرجة عالية وعمى جميع فقرات مقياس القيـ 
األخبلقية، وحمت في المرتبة األولى الفقرة "تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة الشجاعة 

مت في المقاـ الثالث وقوة اإلرادة"، تبلىا الفقرة "تعمـ األنشطة الرياضية الطمبة الصبر والمثابرة"، وح
الفقرة "تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة سمات الطاعة واالنضباط"، أما الفقرة التي 
حصمت عمى أقؿ متوسط حسابي فيي "تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة حب الشفافية 

لتطوع وتعزيز والصداقة"، يمييا الفقرة التي تنص عمى "تساىـ األنشطة الرياضية في تنمية روح ا
 السموؾ الحضاري". 

ترى الباحثة أنو مف أىـ أىداؼ التربية الرياضية تعويد المتعمـ األخبلؽ الحميدة، كالطاعة وحفظ 
النظاـ والتعاوف مع الجماعة والصبر والمثابرة واالنضباط واإلخبلص واألمانة إلى غير ذلؾ مف 

ـ تتمثؿ في الصدؽ واألمانة واإلخبلص األخبلؽ الحميدة، كما أف القيـ األخبلقية في اإلسبل
وااللتزاـ بالقواعد والتعميميات، وتقبؿ اآلخريف واحتراميـ والمنافسة الشريفة، وعدـ المجوء إلى الػش 
والخداع، كما أف القيـ األخبلقية ُتعد معيارًا لبلستقامة والتكامؿ والصراحة، وىذه القيـ يفترض 

الجامعة، لذلؾ حظي مجاؿ القيـ األخبلقية لممارسة  وجودىا لدى كؿ إنساف سوي ولدى طمبة
األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس المفتوحة بدرجة عالية وعمى 
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جميع فقرات مقياس القيـ األخبلقية، خاصة وأف المجتمع الفمسطيني مجتمعًا مسممًا ولؤلخبلؽ في 
 الباحثة ترى أف ىذه النتيجة ىي نتيجة منطقية وواقعية.  اإلسبلـ مرتبة عالية، وعميو فإف

( التي أظيرت أف ممارسة األنشطة 2113،) دويكاتاتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة
الرياضية ليا دورًا بدرجة عالية في تنمية القيـ األخبلقية لدى الطمبة، كما حصؿ مجاؿ القيـ 

بة كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية حسبما جاء األخبلقية عمى درجة عالية لدى طم
(، حيث حصمت قيمة الصدؽ وقيمة 2111،البطيخي )(، وكذلؾ دراسة 2111 ،دراسة )االسكر في

( 2111،)الفقيوالتعاوف عمى درجة عالية لدى طمبة الجامعة األردنية، كما اتفقت مع نتائج دراسة 
مكتسبة مف ممارسة األنشطة الرياضية مف وجية نظر معممي التي أظيرت أف القيـ الخمقية ال

التربية الرياضية في مدارس السعودية كانت بدرجة عالية، تصدرتيا قيـ الصدؽ، األمانة والتعاوف، 
( التي أشارت إلى أف القيـ األخبلقية كانت بدرجة عالية 2111،)البـز كما اتفقت مع نتائج دراسة 
بو الزيود وأ )ية في مدارس محافظات غزة. واتفقت أيضًا مع نتائج دراسةلدى معممي التربية الرياض

( التي أشارت إلى أف القيـ األخبلقية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظة 2117،زيد
( التي أظيرت 1998،)المخادمةعماف الكبرى كانت بدرجة عالية، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة 

توافرة بدرجة عالية لدى العبي المنتخبات الوطنية األردنية، كما اتفقت مع أف القيـ األخبلقية م
( التي أظيرت أف القيـ الخمقية لدى ممارسي النشاط الكشفي في جامعة 2115،) بدوينتائج دراسة

 (. Perlman, et.al ,2112حمواف كانت بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة كٌؿ مف )

( التي أظيرت أف القيـ 2116،حسانيف وآخروف)مع ما توصمت إليو دراسة اختمفت ىذه النتيجة 
األخبلقية لدى طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة الموصؿ كانت بدرجة متوسطة، ومثميا دراسة 

( التي أشارت إلى أف القيـ األخبلقية متوفرة بدرجة متوسطة لدى طمبة جامعة 1996,السيد وأميف )
 الممؾ سعود. 

 

 المجاؿ الرابع: تقديرات القيـ الدينية 

أظيرت نتائج الدراسة أف تقديرات القيـ الدينية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية  
الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ كانت بدرجة عالية، وعمى رأسيا الفقرة "تساعد 

األدياف"، تبلىا في المقاـ الثالث الفقرة "تعمـ  ممارسة األنشطة الرياضية عمى عدـ التمييز بيف
ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة قيمة التآخي"، في حيف حصمت الفقرة "تساىـ ممارسة األنشطة 
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الرياضية لدى الطمبة في نبذ العنصرية"، عمى أقؿ متوسط حسابي يمييا الفقرة "تُنمي األنشطة 
 اعة والشورى". الرياضية لدى الطمبة قيـ األمانة والقن

ترى الباحثة أنو مف الطبيعي أف يكوف لدى الفرد في المجتمع المسمـ تقديرًا لمقيـ الدينية، وىذا 
ينطبؽ عمى طمبة الجامعات كونيـ مسمميف، كما أف القيـ الدينية تشتمؿ عمى طاعة الوالديف األمانة 

والتفاؤؿ، وىذه قيـ متأصمة في  حـجبات الدينية، التآخي وصمة الر القناعة، التواضع، الشورى، الوا
الفرد المسمـ، لكف ممارسة األنشطة الرياضية يمكف أف تنمييا لدى الفرد، والديف اإلسبلمي يممي 
عمى الفرد المسمـ مراعاة القيـ الدينية والتي تمثؿ جزءًا مف القيـ التربوية التي تحرص التربية بما 

ة. لذلؾ مف المتوقع، بؿ مف الضروري وجود درجة فييا التربية الرياضية عمى غرسيا في الطمب
عالية مف القيـ الدينية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس، وىذا ما عبرت عنو ىذه 
النتيجة، خاصة وأف القيـ الدينية ليا تأثير عمى منظومات القيـ األخرى لدى الفرد سواٌء القيـ 

 الية وغيرىا. االجتماعية أو األخبلقية أو الجم

( التي أظيرت أف القيـ الدينية كمجاؿ 2118،عمي)اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 
مف مجاالت القيـ التربوية كانت بدرجة عالية لدى مدربي كرة القدـ في األندية األردنية، كما اتفقت 

نية لدى طمبة المرحمة الثانوية ( التي أظيرت أف القيـ الدي2117، مع نتائج دراسة )الزيود وأبو زيد
، السيد وأميف )في مدارس محافظة عماف الكبرى كانت بدرجة عالية، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة

( التي توصمت إلى أف القيـ الدينية السائدة لدى طمبة جامعة الممؾ سعود كانت بدرجة عالية 1996
 القتصادية. متقدمة عمى القيـ االجتماعية والمعرفية والسياسية وا

( التي أظيرت أف القيـ الدينية لدى 2111، خميؿ)اختمفت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 
مدرسي التربية الرياضية في جامعة الموصؿ كانت بدرجة متوسطة، كما اختمفت مع نتائج دراسة 

ة الرياضية في ( التي أظيرت أف القيـ الدينية والعقائدية لدى طمبة كمية التربي1966، )الخمؼ
 الجامعات األردنية كانت بدرجة متوسطة. 

 المجاؿ الخامس: تقديرات القيـ الجمالية. 

أظيرت نتائج الدراسة أف تقديرات القيـ الجمالية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية 
جمالية حيث جاءت الرياضية في جامعة القدس كاف بدرجة عالية وعمى جميع فقرات مقياس القيـ ال

الفقرة "تساعد ممارسة األنشطة الرياضية في المحافظة عمى رشاقة الجسـ، في المقاـ األوؿ، تبلىا 
الفقرة "تعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة أىمية المياقة البدنية لصقؿ الجسـ"، في حيف حصمت 
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ى الطمبة مشاعر اإلحساس عمى أقؿ متوسط حسابي الفقرة "تولد ممارسة األنشطة الرياضية لد
 بالجماؿ"، يمييا الفقرة "تساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى االستمتاع بالمناظر الطبيعية".

مما ال شؾ فيو أف التربية الرياضية تمثؿ الجانب الذي ُيعنى بالنشاطات العضمية والبدنية وتعمؿ 
تقانيا، واالىتماـ وا لعناية بالمياقة البدنية، وأنو عمى رأس عمى إكساب الفرد الميارات الحركية وا 

كساب الفرد  أىداؼ التربية الرياضية ممارسة الحياة الصحية السميمة، وتنمية القوة الجسمية وا 
صفات المرونة والرشاقة والعناية بالقواـ الجسمي السميـ، حيث العقؿ السميـ في الجسـ السميـ ىذه 

ـ الحكـ عمى الفرد مف منظور الجماؿ والتناسؽ خاصة ىي أىـ القيـ الجمالية والتي مف خبلليا يت
وأف صفة الجماؿ صفة تبلحظ مف األشياء وفي األشخاص، وتبعث في نفس المرء الرضا 
والسرور، لذلؾ ال غرابة أف تكوف القيـ الجمالية ضمف تقديرات القيـ التربوية لدى الطمبة، وال غرابة 

اضية لمقيـ الجمالية بدرجة عالية، ؾ ما عبرت عنو ىذه أف تكوف تقديرات طمبة دائرة التربية الري
النتيجة، خاصة وأف الجماؿ وحسف المنظر صفة مطموبة لؤلفراد في ىذا السف، وىي ضرورية 

 لمطالب/ة الجامعي، والرياضة في حد ذاتيا مظيرًا مف مظاىر الجماؿ. 

رت أف القيـ الجمالية لدى ( التي أظي2118، عمي)اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 
مدربي كرة القدـ في األندية الرياضية األردنية كانت بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة 

( التي أظيرت أف درجة القيـ الجمالية لدى طمبة المرحمة الثانوية في 2117، )الزيود وأبو زيد
( التي 1998، )المخادمةاسة مدارس عماف الكبرى كاف بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج در 

أشارت إلى أف درجة توافر القيـ الجمالية كانت بدرجة عالية، وجاءت في مقدمة تقديرات مجاالت 
 ,2115القيـ التربوية لدى العبي المنتخبات الوطنية في األردف، كما اتفقت مع نتائج دراسة )

Fujiwara,et.aحية وجمالية لمف يمارسيا، ( التي أظيرت أف األنشطة الرياضية ليا فوائد ص
( التي أشارت إلى أف ممارسة األلعاب 2112, Perlman, et.al) lواتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة 

الرياضية وخاصة الحركية تساىـ في الصحة الجسمية والعقؿ السميـ في الجسـ السميـ، كما اتفقت 
سة النشاط الرياضي أكسبت ( التي أشارت إلى أف ممار Moreno, et.al ,2117مع نتائج دراسة )

 طمبة الجامعات اإلسبانية المياقة البدنية. 

( التي أظيرت أف القيـ الجمالية جاءت في 2111، )البطيخياختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
( التي أشارت إلى 2111، )خميؿالمرتبة الثانية ولكف بدرجة متوسطة، كما اختمفت مع نتائج دراسة 

لقيـ الجمالية لدى مدرسي كمية التربية الرياضية في جامعة الموصؿ كانت بدرجة أف درجة وجود ا
( التي أظيرت أف درجة توافر القيـ الجمالية 1996، )الخمؼمتوسطة، كما اختمفت مع نتائج دراسة 
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لدى طمبة كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية كانت بدرجة متوسطة، كما اختمفت مع 
( حيث أظيرت أف القيـ الجمالية السائدة لدى طمبة جامعة الممؾ 1996، )السيد وأميفسة نتائج درا

سعود كانت بدرجة متوسطة وجاءت في الترتيب األخير بيف مجاالت القيـ التربوية السائدة لدى 
 الطمبة. 

 المجاؿ السادس: تقديرات القيـ االقتصادية. 

قتصادية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة أظيرت نتائج الدراسة أف تقديرات القيـ اال
التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ جاءت بدرجة عالية، وعمى جميع فقرات 
مقياس القيـ االقتصادية، واحتمت الفقرة "تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطالب حب العمؿ واحترامو" 

نشطة الرياضية الطمبة ميارات إدارة الوقت واستثمار أوقات المقاـ األوؿ، يمييا الفقرة "ُتعمـ األ
الفراغ"، في حيف حصمت الفقرة "تشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى ترشيد اإلنفاؽ واالستيبلؾ 
واالدخار" عمى أقؿ متوسط حسابي، يمييا الفقرة "تعمـ األنشطة الرياضية الطمبة أف الرياضة مورد 

 مالي". 

القيـ االقتصادية تتضمف االتجاىات المادية واالىتمامات بالنتائج العممية والمنافع ترى الباحثة أف 
االقتصادية المرتقبة، كما أف القيـ االقتصادية ليا عبلقة بتقدير الذات وتحقيؽ الذات خاصة بالنسبة 

لعامة لممرأة، وتشمؿ القيـ االقتصادية امتبلؾ الثروة وترشيد االستيبلؾ والحفاظ عمى الممكية ا
والمرافؽ العامة، والكفاءة في استػبلؿ الموارد المتاحة، واالستفادة مف اإلعفاءات المالية وىذه كميا 
تقع ضمف أىداؼ ممارسة األنشطة الرياضية، وينظر إلييا األفراد عمى أنيا أدوات ووسائؿ لػايات 

تربية الرياضية في جامعة أبعد لمفرد أو الجماعة، لذلؾ ال غرابة أف تكوف تقديرات طمبة دائرة ال
القدس لمجاؿ القيـ االقتصادية بدرجة عالية وعمى جميع فقرات مقياس القيـ االقتصادية، فالقيـ 
بمجموعيا بما فييا القيـ االقتصادية بأنواعيا ومضمونيا ما ىي إال سموؾ لفظي أو عممي ينمو مع 

رسي ثـ مرحمة التعميـ الجامعي، ثـ مف الفرد خبلؿ التنشئة االجتماعية، ثـ في مرحمة التعميـ المد
خبلؿ تجارب الحياة وموافقيا المختمفة بما في ذلؾ المواقؼ المادية. بحيث تنعكس عمى سموؾ الفرد 
وتصرفاتو، خاصة وأف الكسب المادي خاصية لئلنساف يعمؿ مف خبلليا عمى تحسيف وضعو 

ة وتحقيؽ مرود اقتصادي مناسب، ذلؾ االقتصادي، واغتناـ الفرص السانحة لتأميف مستمزمات الحيا
المردود المادي الذي يرافؽ اإلنساف طمية الوقت، خاصة في ظؿ الظروؼ االقتصادية الصعبة، 
نما لػايات اقتصادية واجتماعية تفرض نفسيا  فالطالب الجامعي يتعمـ ليس لػاية العمـ فقط، وا 

قدس الذي يدرس التربية الرياضية، عميو، وىذا ينطبؽ عمى طالب التربية الرياضية في جامعة ال
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أمبًل في أف توفر لو مردود مالي مستقبمي، وحتى في أثناء دراستو الجامعية، فقد تكوف ممارسة 
الرياضة سببًا في الحصوؿ عمى جوائز ومكافآت، وقد تكوف سببًا لمحصوؿ عمى إعفاءات مالية في 

األنشطة الرياضية يحظى بدرجة عالية الجامعة، وىذا ما جعؿ مجاؿ القيـ االقتصادية لممارسة 
 لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ. 

( التي أظيرت أف تقديرات القيـ االقتصادية 2111، اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )االسكر
لية، كما اتفقت مع )الكسب المادي( لدى طمبة كميات التربية في الجامعات األردنية كانت بدرجة عا

( التي أظيرت أف مجاؿ القيـ االقتصادية لدى المدربيف الفنييف ألندية 2118، نتائج دراسة )عمي
( التي 2117، كرة القدـ األردنية كانت بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة )الزيود وأبو زيد

عماف الكبرى لمجاؿ القيـ أشارت إلى أف تقديرات طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظة 
( التي 1998، االقتصادية لممارسة األنشطة الرياضية كانت بدرجة عالية، ومثميا دراسة) المخادمة

أظيرت أف تقديرات العبي المنتخبات الوطنية األردنية لمجاؿ القيـ االقتصادية جاءت بدرجة 
التي أظيرت أف ممارسة ( Perlmanl, et.al ,2112عالية، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة  )

 النشاط الرياضي تعمؿ عمى تنمية روح التطوع والحفاظ عمى الممتمكات العامة والخاصة. 

( التي أظيرت أف القيـ االقتصادية لدى مدرسي 2111، اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )خميؿ
، تائج دراسة )الخمؼالتربية الرياضية في جامعة الموصؿ كانت بدرجة متوسطة، كما اختمفت مع ن

( التي أشارت إلى أف تقديرات طمبة كمية التربية الرياضية في الجامعات األردنية لمجاؿ القيـ 1996
( التي 1996، االقتصادية كانت بدرجة متوسطة، كما اختمفت مع نتائج دراسة )السيد وأميف

 ف بدرجة متوسطة. أظيرت أف تقديرات طمبة جامعة الممؾ سعود لمجاؿ القيـ االقتصادية كا

 

 المجاؿ السابع: تقديرات القيـ الوطنية. 

توصمت الدراسة إلى أف تقديرات القيـ الوطنية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية 
الرياضية في جامعة القدس، وعمى جميع فقرات مقياس القيـ الوطنية جاءت بدرجة عالية وفي 

طة الرياضية الطمبة عمى االعتزاز بعمـ الدولة"، تبلىا في المقاـ الثاني مقدمتيا الفقرة "تشجع األنش
الفقرة "تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة روح المواطنة الصالحة"، أما الفقرة "تساىـ 
األنشطة الرياضية في توفير فرص الدعوة لموحدة الوطنية"، فقد حصمت عمى أقؿ متوسط حسابي، 

 ع األنشطة الرياضية الطمبة عمى المشاركة في المناسبات الوطنية". يمييا الفقرة "تشج
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مما ال شؾ فيو أف القيـ عمى اختبلفيا ُتعد مؤشرات عمى اتجاىات الفرد وميولو، كما تعبر عف 
معتقدات الفرد عما يجب أف يفعمو، وما يود أف يفعمو، كما تعبر القيـ عف درجة الوعي لدى الفرد 

وبمده، وعاطفتو تجاىيا، وىي معايير لمسموؾ المفضؿ، ومؤشرات لبلىتمامات بقضايا أمتو ووطنو 
الفرد ورؤيتو لنفسو ومجتمعو وبمده، وال شؾ أف المواطنة الصالحة وتحميؿ المسؤولية والمشاركة ىي 
سمات مطموبة مف الفرد في المجتمع، ومطموبة اكثر مف الطالب الجامعي باعتباره يمثؿ فئة 

القضايا الوطنية، وال أدؿ عمى ذلؾ مف دور طمبة الجامعات الفمسطينية في  ناضجة وفعالة في
النضاؿ الفمسطيني ضد االحتبلؿ، وفي بمورة مواقؼ ورأي الجماىير حوؿ قضية معينة، كما أف 
االنتفاضات الفمسطينية األولى والثانية وحتى الحالية )انتفاضة القدس( عمودىا الفقري ىـ طمبة 

عني أف الحس الوطني لدى طمبة الجامعات عاٍؿ جدًا. وفي ىذه السياؽ فإف الجامعات، مما ي
ممارسة األنشطة الرياضية وما ُتكسبو لمفرد تزيد مف تقديره لمقيـ الوطنية وتزيد مف إدراكو لمعنى 
دراكو لمعاني الحرية والديمقراطية بألوانيا وأشكاليا، وما يؤيد ذلؾ كوف  المواطنة الصالحة، وا 

في خدمة المجتمع وتعميـ قيـ تحمؿ المسؤولية والقيادة والتعاوف والمشاركة، ىي مف أىـ اإلسياـ 
أىداؼ التربية الرياضية، إضافة إلى ذلؾ فإف التربية ُتعد وسيمة أساسية لػرس الوالء واالنتماء 
ة لموطف لدى الفرد، وتعزيز الشعور بالفخر، وتنمية قيـ التضحية والعطاء في سبيؿ الوطف، إضاف

إلى تعزيز الروح المعنوية الوطنية ومتابعة ىمـو وقضايا الوطف والمجتمع، لذلؾ ليس غريبًا أف 
يحظى مجاؿ القيـ الوطنية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس بدرجة عالية مف 

 التقدير كما عبرت عنو ىذه النتيجة. 

( التي أشارت إلى أف تقديرات طمبة 2111، سكراتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )اال
كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية لمجاؿ القيـ الوطنية كانت بدرجة عالية، كما اتفقت 

( التي أظيرت أف تقديرات طمبية الجامعة األردنية لمجاؿ قيـ 2111، مع نتائج دراسة )البطيخي
( التي 2111، الية، كما اتفقت مع نتائج دراسة )البـزتحمؿ المسؤولية والتعاوف كانت بدرجة ع

أظيرت أف مجاؿ القيـ الوطنية لدى طمبة مدارس محافظات غزة مف وجية نظر معممييـ جاءت 
( التي أظيرت أف دور كميات التربية 2111، بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة )أبو حشيش

بة المعمميف في محافظات غزة جاءت بدرجة عالية في الرياضية في تنمية قيـ المواطنة لدى الطم
( التي أشارت إلى أف تقديرات مدربي كرة 2118، بعض الفقرات، كما اتفقت مع نتائج دراسة )عمي

القدـ في األندية األردنية لمقيـ السياسية )الوطنية( كانت بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة 
أشارت إلى أف تقديرات طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظة ( التي 2117، )الزيود وأبو زيد
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 ,Fujiwara 2115 (عماف الكبرى لمقيـ السياسية كانت بدرجة عالية، كما اتفقت مع نتائج دراسة

et.al التي أشارت إلى أف ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة مف المواطنيف في مدينة لندف )
شاركة المدنية اإليجابية وزيادة قيـ المواطنة لدييـ، كما اتفقت مع اكسبيـ مستويات أعمى مف الم

( التي أظيرت أف ممارسة طمبة الجامعات اإلسبانية لمنشاط Moreno, et.al ,2117نتائج دراسة )
قامة عبلقات مع المجتمع.   الرياضية اكسبيـ قيـ المواطنة والمشاركة وا 

( التي أظيرت أف تقديرات مدرسي كمية التربية 2111 ،اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )خميؿ
الرياضية في جامعة الموصؿ لمجاؿ القيـ السياسية )الوطنية( كانت بدرجة متوسطة، كما اختمفت 

( التي أظيرت أف تقديرات طمبة كميات التربية الرياضية في 1996، مع نتائج دراسة )الخمؼ
ة( كانت بدرجة متوسطة، واختمفت كذلؾ مع نتائج دراسة الجامعات األردنية لمقيـ السياسية )الوطني

( التي أظيرت أف تقديرات طمبة جامعة الممؾ سعود لمجاؿ القيـ السياسية 1996، )السيد وأميف
 كانت بدرجة متوسطة. 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني ونصو: 3.2.6

األنشطة الرياضية تعزى لمتغيرات عينة  لممارسةىؿ ىناؾ فروؽ في تقديرات القيـ التربوية 
 (؟، مكاف السكفالجنس، المستوى الدراسي، دخؿ األسرةالدراسة )

 مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 

 ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة مناقشة نتائج الفرضية األولى:
(a≤0.05)  األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية  لممارسةفي تقديرات القيـ التربوية

 . الجنسعزى لمتغير تة في جامعة القدس مف وجية نظرىـ الرياضي

أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في تقديرات القيـ التربوية لممارسة األنشطة 
الجنس وذلؾ عمى جميع الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس تعزى لمتػير 

مجاالت القيـ التربوية عدا مجاؿ القيـ االقتصادية ومجاؿ القيـ الجمالية، حيث جاءت الفروؽ 
 لصالح الذكور. 

ترى الباحثة أف المجتمع الفمسطيني قطع شوطًا طويبًل في مجاالت المساواة بيف المرآة والرجؿ 
جامعات الفمسطينية يجد أف أعداد الطالبات خاصة فيما يتعمؽ بالتعميـ الجامعي، والناظر إلى ال

تساوي أو اكبر في اغمب األحياف أعداد الذكور، كما أف الطالبة الجامعية الفمسطينية تممؾ مف 
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الجرأة والخبرة والشجاعة ما يكفي لممارسة النشاط الرياضي، والتفاعؿ مع الجنس اآلخر خاصة في 
ناثاً –ىات وآراء الطمبة المجاؿ الرياضي، وىذا انعكس بدوره عمى اتجا حوؿ تقديراتيـ لمقيـ  -ذكورًا وا 

التربوية بشكٍؿ عاـ، وخاصة القيـ المعرفية، االجتماعية، األخبلقية، الدينية وقيـ المواطنة, لذلؾ 
ناثًا لمقيـ التربوية مجتمعة،  تقاربت تقديرات طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس ذكورًا وا 

ناثًا يعيشوف في مجتمٍع واحد، ويعانوف مف نفس الصعوبات والمشكبلت خاصة وأف الجم يع ذكورًا وا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويدينوف باإلسبلـ مما انعكس عمى تقديراتيـ لمقيـ التربوية، 

 بحيث جاءت ىذه التقديرات متقاربة كما عبرت عنو ىذه النتيجة. 

ـ االقتصادية والقيـ الجمالية، فيذه الفروؽ تعود إلى اتجاىات أما مف حيث الفروؽ في مجالي القي
شخصية مرتبطة بالفرد ودوره في المجتمع، فالذكر عميو مسؤولية اقتصادية في مجتمع يرى أف 
الرجؿ مسؤوؿ مسؤوليو مباشرة عف تمبية احتياجات األسرة، وعميو توفير متطمبات الزواج وبناء 

قتصادية، في حيف أف المرأة ال تحمؿ عمى عاتقيا مسؤوليات بيت، مما ينعكس عمى نظرتو اال
توفير متطمبات الزواج، وال مسؤوليات توفير المسكف، لذلؾ ال غرابة أف توجد فروؽ في تقديرات 
الطمبة لمقيـ االقتصادية تبعًا لمتػير الجنس ولصالح الذكور، تمؾ الفروؽ النابعة مف دور كٌؿ مف 

 ، ومف المسؤوليات التي يمقييا ىذا الدور عمى كٍؿ منيما. المرأة والرجؿ في المجتمع

أما بالنسبة لمفروؽ في القيـ الجمالية، فالجماؿ صفة يختمؼ عمييا األفراد والجماعات، فيناؾ جماؿ 
الجسـ، وجماؿ الممبس وجماؿ المظير وجماؿ الخمؽ وجماؿ الروح، وغيرىا مف جوانب ومظاىر 

ت الذكور عف تقديرات اإلناث في بعض صفات ومظاىر الجماؿ، الجماؿ، وىنا قد تختمؼ تقديرا
وحيث أف الرياضية عامبًل مؤثرًا في جماؿ الجسـ والقواـ والمياقة البدنية، فقد تكوف ىذه الصفات 
الجمالية مطموبة لدى الذكور، حيث يحرصوف عمييا مف خبلؿ ممارسة النشاط الرياضي، في حيف 

ا عف الرياضة لتحسيف لياقتيا البدنية وجماليا الجسماني، وعمى كؿ أف المرأة ليا أساليب أخرى عد
األحواؿ فإف صفات الجماؿ وتنوعيا تختمؼ باختبلؼ الزاوية التي ينظر منيا لمجماؿ، وقد تختمؼ 

 ىذه الزاوية بيف الذكر واألنثى. 

)عدـ وجود  سيتـ تحديد أوجو االتفاؽ واالختبلؼ حسب الدرجة الكمية لتقديرات القيـ التربوية
 فروؽ(. 

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ جوىرية في 2111، اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )البطيخي
تقديرات طمبة الجامعة األردنية لمقيـ التربوية تبعًا لمتػير الجنس، كما اتفقت مع نتائج دراسة) أبو 
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مبة في مدارس محافظة نابمس ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ جوىرية في تقديرات الط2111، زىرة
( 2111، لتأثير متػيرات الممارسة الرياضية تبعًا لمتػير الجنس، كما اتفقت مع نتائج دراسة )البـز

التي أظيرت عدـ وجود فروؽ في دور األنشطة الرياضية في تنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية في 
لجنس واتفقت مع نتائج دراسة مدارس محافظات غزة مف وجية نظر معممييـ تعزى لمتػير ا

( التي أظيرت وجود فروؽ في تقديرات طمبة كمية التربية في الجامعة األردنية نحو 2119، )حسيف
العبلقة بيف القيـ التربوية وممارسة لعبة كرة الطائرة تبعًا لمتػير الجنس، كما اتفقت مع نتائج دراسة 

ؽ جوىرية في تقديرات طمبة كمية التربية ( التي أظيرت عدـ وجود فرو 2116، )حسانيف وآخروف
الرياضية في جامعة المينا لمقيـ التربوية تبعًا لمتػير الجنس، كما اتفقت مع نتائج دراسة )السيد 

( التي أظيرت أف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في تقديرات القيـ السائدة لدى 1996، وأميف
 ,Moreno ,2117اتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة )طمبة جامعة الممؾ سعود تبعًا لمتػير الجنس و 

et.al التي أظيرت عدـ وجود فروؽ جوىرية في دوافع طمبة الجامعات اإلسبانية نحو ممارسة )
 األنشطة الرياضية تبعًا لمتػير الجنس. 

( التي أظيرت وجود فروؽ جوىرية في 2113، اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )دويكات
ي التربية الرياضية في مدارس محافظة نابمس نحو دور ممارسة النشاط وجيات نظر معمم

الرياضي في تنمية القيـ الخمقية تبعًا لمتػير الجنس ولصالح الذكور، كما اختمفت مع نتائج دراسة 
( التي أظيرت وجود فروؽ في تقديرات القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية 2111، )األسكر

التربية الرياضية في الجامعات األردنية تبعًا لمتػير الجنس ولصالح اإلناث، لدى طمبة كميات 
( التي أظيرت وجود فروؽ جوىرية في متوسطات 2111، واختمفت مع نتائج دراسة )أبو حشيش

استجابات الطمبة المعمميف في كميات التربية الرياضية في محافظات غزة نحو دور الرياضة في 
بعًا لمتػير الجنس ولصالح الذكور، واختمفت كذلؾ مع نتائج دراسة )الزيود وأبو تنمية قيـ المواطنة ت

( التي أظيرت وجود فروؽ في تقديرات طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظة عماف 2117،زيد
( التي 1996، الكبرى لمقيـ التربوية تبعًا لمتػير الجنس، كما اختمفت مع نتائج دراسة )الخمؼ

فروؽ جوىرية في تقديرات القيـ التربوية لدى طمبة كمية التربية الرياضية في  أظيرت وجود
 الجامعات األردنية تبعًا لمتػير الجنس ولصالح اإلناث. 

ترى الباحثة أف ىذه االختبلفات قد تعود إلى اختبلؼ الزماف والمكاف مف جية، والى خصوصية 
المجتمع الذي طبقت تمؾ الدراسات عميو كؿ مجتمع مف جية أخرى، كما تعود إلى نوعية فئات 
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فيناؾ فروؽ في تقديرات الطمبة الجامعييف عف تقديرات طمبة المدارس، وفروؽ بيف تقديرات الطمبة 
 عامة، وعف تقديرات المعمميف أو المواطنيف العادييف. 

 

 ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة مناقشػػػة نتػػػائج الفرضػػػية الثانيػػػة:
(a≤0.05)  األنشػطة الرياضػية لػدى طمبػة دائػرة  لممارسػةبيف متوسطات تقػديرات القػيـ التربويػة

 . رىـ تعزى لمتغير المستوى الدراسيالتربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظ

أظيرت نتائج الدراسػة عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي تقػديرات القػيـ التربويػة لممارسػة األنشػطة 
ية لدى طمبة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة القػدس تبعػًا لمتػيػر المسػتوى الدراسػي، وذلػؾ الرياض

 عمى جميع مجاالت القيـ التربوية. 

ترى الباحثة في ىذه النتيجة أف ممارسة األنشطة الرياضػية وأىػدافيا وفوائػدىا، ال تختمػؼ بػيف طمبػة 
فالرياضػة متطمػب جسػماني ومتطمػب لكافػة األعمػاؿ السنة األولى عف الثانية عف الثالثة أو الرابعػة، 

واألجيػػاؿ، ولكافػػة فئػػات المجتمػػع، ويصػػعب التمييػػػز بػػيف األىػػداؼ والػايػػات المتوخػػاة مػػف ممارسػػػة 
األنشطة الرياضية حسػب المسػتوى الدراسػي لمطمبػة، خاصػة وأف فمسػفة التربيػة الرياضػية تسػعى إلػى 

مختػػارة، تعمػػؿ عمػػى إكسػػاب الفػػرد ميػػارات حركيػػة، تحسػيف األداء اإلنسػػاني مػػف خػػبلؿ أنشػػطة بدنيػػة 
ولياقػػػة بدنيػػػة جسػػػمانية وحيػػػاة اكثػػػر نشػػػاطًا، وال تختمػػػؼ ىػػػذه الػايػػػات بػػػاختبلؼ المسػػػتوى الدراسػػػي 
لمطالػػػػػب الجػػػػػامعي، كمػػػػػا أف أىػػػػػداؼ التربيػػػػػة الرياضػػػػػية يجػػػػػب أف تتناسػػػػػب مػػػػػع حاجػػػػػات ورغبػػػػػات 

فػة اجتماعيػة مػف خػبلؿ غػرس قػيـ التعػاوف المشاركيف، وأف تتناسب مع ميػوليـ وىوايػاتيـ، وليػا وظي
والعمؿ ضمف فريؽ، وترسيخ قيـ تربوية، وىذا ضػروري لكػؿ مسػتوى مػف المسػتويات الدراسػية، وىػذا 
مػا عبػػر عنػػو طمبػػة دائػػرة التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس، حيػػث تقاربػػت تقػػديراتيـ لمقػػيـ التربويػػة 

 يـ الدراسية. لممارسة األنشطة الرياضية وعمى اختبلؼ مستويات

( التػػي أظيػرت عػدـ وجػود فػػروؽ 2011، اتفقػت ىػذه النتيجػة مػع مػػا توصػمت إليػو دراسػة )البطيخػي
دالة إحصائيًا في تقديرات القيـ التربوية لدى طمبة الجامعة األردنية تعزى لمتػير المستوى الدراسػي، 

تػي أظيػرت عػدـ وجػود ( ال006، واتفقت ىذه النتيجة مػع مػا توصػمت إليػو دراسػة )حسػانيف وآخػروف
فػػػروؽ فػػػي تقػػػديرات القػػػيـ الخمقيػػػة لػػػدى طمبػػػة كميػػػة التربيػػػة فػػػي جامعػػػة المينػػػا تبعػػػًا لمتػيػػػر المسػػػتوى 

( التػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة 1966، الدراسػػػي، واتفقػػػت مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )السػػػيد وأمػػػيف
تػيػػر المسػػتوى الدراسػػي، إحصػػائيًا فػػي تقػػديرات القػػيـ السػػائدة لػػدى طمبػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود تبعػػًا لم
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( التػي أظيػرت عػدـ وجػود فػروؽ جوىريػة فػي تقػديرات 2005، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة )بػدوي
القيـ الخمقية لدى ممارسي النشاط الكشػفي فػي جامعػة حمػواف تبعػًا لمتػيػر المسػتوى االكػاديمي، كمػا 

وجػػود فػػروؽ دالػػػة  ( التػػػي توصػػمت إلػػى عػػػدـMoreno, et.al ,2117)اتفقػػت مػػع نتػػائج دراسػػػة 
إحصػػائيًا فػػي دوافػػع طمبػػة الجامعػػات اإلسػػبانية نحػػو ممارسػػة النشػػاط الرياضػػي والبػػدني تبعػػًا لمتػيػػر 

 المستوى الدراسي. 

( التي أظيػرت وجػود فػروؽ فػي تقػديرات القػيـ 2111، )االسكراختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
جامعػػات األردنيػػة تعػػزى لمتػيػػر المسػػتوى الدراسػػي التربويػػة لػػدى طمبػػة كميػػات التربيػػة الرياضػػية فػػي ال

( التي أظيػرت 2117، )الزيود وأبو زيدولصالح طمبة السنة األولى، واختمفت كذلؾ مع نتائج دراسة 
وجود فروؽ في تقديرات القيـ التربوية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظػة عمػاف الكبػرى 

( التػي أظيػرت 1998، ت كػذلؾ مػع نتػائج دراسػة )المخادمػةمفػتعزى لمتػيػر المسػتوى الدراسػي، واخت
وجػػػود فػػػروؽ فػػػي تقػػػديرات القػػػيـ التربويػػػة لػػػدى العبػػػي المنتخبػػػات الوطنيػػػة فػػػي األردف تبعػػػًا لمتػيػػػر 

( التػي أظيػرت وجػود 1996، ه النتيجػة مػع نتػائج دراسػة )الخمػؼالمستوى الدراسػي، كمػا اختمفػت ىػذ
قػػيـ التربويػػة لػػدى طمبػػة كميػػات التربيػػة الرياضػػية فػػي الجامعػػات فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي تقػػديرات ال

 األردنية تبعًا لمتػير المستوى التعميمي ولصالح طمبة السنة الثانية. 

 ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػةمناقشػػػة نتػػػائج الفرضػػػية الثالثػػػة: 
(a≤0.05)  ألنشػطة الرياضػية لػدى طمبػة دائػرة ا لممارسػةبيف متوسطات تقػديرات القػيـ التربويػة

 . نظرىـ تعزى لمتغير الدخؿ الشيري التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية

أظيرت نتائج الدراسػة عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي تقػديرات القػيـ التربويػة لممارسػة األنشػطة 
متػيػػر معػػدؿ الػػدخؿ الشػػيري الرياضػػية لػػدى طمبػػة دائػػرة التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس تعػػزى ل
 لؤلسرة، وعمى جميع مجاالت القيـ التربوية عدا مجاؿ القيـ الجمالية. 

ترى الباحثة أف ممارسة النشاط الرياضي وأىدافو وغاياتػو، غيػر مرتبطػة بشػكٍؿ مباشػر بمعػدؿ دخػؿ 
ر، كمػا األسرة، حيث أف ممارسة النشاط الرياضػي متطمػب جسػماني لمػنػي والفقيػر، والكبيػر والصػػي

أف األىػػداؼ المتوخػػاة مػػف ممارسػػة النشػػاط الرياضػػي بمػػا فػػي ذلػػؾ اكتسػػاب القػػيـ التربويػػة بأنواعيػػا، 
وغرسيا في عقوؿ ونفوس ممارسي النشاط الرياضي ال ترتبط بدخؿ األسرة أو دخؿ الفرد، وال ترتبط 

بية عمى مستوى بالوضع المادي لممارسي النشاط الرياضي، فالرياضة ىواية عمى مستوى الفرد، وتر 
المدرسة والجامعة والمؤسسات الرياضػية، وال أرى أي مبػرر لوجػود فػروؽ فػي تقػديرات القػيـ التربويػة 
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لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعػة القػدس تعػزى لمتػيػر معػدؿ 
لنشاط الرياضػي عمػى خمفيػة دخؿ األسرة، فبل يعقؿ أف تتناقض أىداؼ وغايات األفراد مف ممارسة ا

ال لكانػػت الرياضػػة مقصػػػورة عمػػى فئػػة معينػػة دوف أخػػرى، كمػػا أف ممارسػػػة  مسػػتوى دخػػؿ أسػػرىـ، وا 
النشػػاط الرياضػػي فػػي الجامعػػة ال يتطمػػب تكػػاليؼ ماديػػة تػػؤثر عمػػى الوضػػع المػػادي ألسػػرة الطالػػب، 

ة دائرة التربية الرياضػية فػي لذلؾ تقاربت تقديرات القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية لدى طمب
 جامعة القدس وبصرؼ النظر عف معدؿ دخؿ ُأسر الطمبة. 

( التػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة 1998، اتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )المخادمػػػة
إحصائيًا في تقديرات القيـ التربوية لدى العبي المنتخبات الوطنية األردنيػة تبعػًا لمتػيػر معػدؿ دخػؿ 

( التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ 2006، رة، كمػػا اتفقػػت مػػع نتػػائج دراسػػة )حسػػانيف وآخػػروفاألسػػ
جوىرية في تقديرات القيـ الخمقية لدى طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة المينا تبعًا لمعدؿ دخؿ 

( التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود Khalaf, et.al ,2113)األسػػرة، واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة 
روؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا فػػػػي تػػػػأثير النشػػػػاط الرياضػػػػي عمػػػػى الصػػػػحة الجسػػػػمية لػػػػدى طمبػػػػة الجامعػػػػات فػػػػ

 ,Moreno ,2117السػػعودية تبعػػًا لمتػيػػر الػػدخؿ الشػػيري لؤلسػػرة، كمػػا اتفقػػت مػػع نتػػائج دراسػػة )

et.al التػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػي دوافػػػع طمبػػػة الجامعػػػات اإلسػػػبانية نحػػػو )
 ط الرياضي والبدني تبعًا لمتػير معدؿ دخؿ األسرة. ممارسة النشا

( التي أظيرت وجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي 2111، )األسكراختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
الرياضػية لػدى طمبػة كميػات التربيػة الرياضػية فػي الجامعػات األردنيػة  لممارسػةتقديرات القيـ التربوية 

دينػػػار(، كمػػػا اختمفػػػت ىػػػذه  351-251ولصػػػالح معػػػدؿ الػػػدخؿ ) تعػػػزى لمتػيػػػر معػػػدؿ دخػػػؿ األسػػػرة
( التػػي أظيػػرت وجػػود فػػروؽ جوىريػػة فػػي تقػػديرات 2117، تػػائج دراسػػة )الزيػػود وأبػػو زيػػدالنتيجػػة مػػع ن

القػػػيـ التربويػػػة لػػػدى طمبػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة فػػػي مػػػدارس محافظػػػة عمػػػاف الكبػػػرى تبعػػػًا لمعػػػدؿ الػػػدخؿ 
( التػػي أظيػػرت وجػػود فػػروؽ 1996، )السػػيد وأمػػيفتػػائج دراسػة الشػيري لؤلسػػرة، واختمفػػت كػػذلؾ مػػع ن

 جوىرية في تقديرات القيـ التربوية لدى طمبة جامعة الممؾ سعود تبعًا لمتػير معدؿ دخؿ األسرة. 
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 ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػةنتػػػائج الفرضػػػية الرابعػػػة: مناقشػػػة 
(a≤0.05)  األنشػطة الرياضػية لػدى طمبػة دائػرة  لممارسػةالتربويػة بيف متوسطات تقػديرات القػيـ

 . ية نظرىـ تعزى لمتغير مكاف السكفالتربية الرياضية في جامعة القدس مف وج

أظيرت نتائج الدراسػة عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي تقػديرات القػيـ التربويػة لممارسػة األنشػطة 
معة القدس تعزى لمتػيػر مكػاف السػكف وذلػؾ عمػى الرياضية لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جا

 جميع مجاالت القيـ التربوية. 

ترى الباحثة أف منظومة القيـ بشكٍؿ عاـ، ومنظومة القيـ التربوية بشكٍؿ خاص، تكاد تكوف متشابية 
وموحػػػدة لجميػػػع منػػػاطؽ الضػػػفة الػربيػػػة فػػػي فمسػػػطيف، ومػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة، فػػػإف األىػػػداؼ التربويػػػة 

التربية الرياضية، وممارسة األنشطة الرياضية تكاد تكوف متماثمة في شػتى المؤسسػات المنشودة مف 
التربويػػػة والتعميميػػػة مػػػف مػػػدارس وجامعػػػات أينمػػػا كانػػػت، وحيثمػػػا وجػػػدت، وبالتػػػالي فػػػإف طمبػػػة ىػػػذه 
المؤسسػػات، بمػػا فػػي ذلػػؾ طمبػػة الجامعػػات وىػػـ أبنػػاء المنػػاطؽ مػػف مػػدف وقػػرى ومخيمػػات خاضػػعيف 

ذاتيػػا، وألىػػداؼ وغايػػات التربيػػة الرياضػػية، وال أرى مػػا يسػػتوجب وجػػود فػػروؽ بػػيف لمنظومػػات القػػيـ 
طالػػػب/ة يسػػػكف المدينػػػة أو القريػػػة أو المخػػػيـ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالحػػػد األدنػػػى لمنظومػػػة القػػػيـ السػػػائدة فػػػي 
المجتمع، والقيـ التربوية المطموب مف المؤسسات التعميمية غرسيا فػي نفػوس الطمبػة، وال تفكػر إدارة 

امعػػة ومسػػؤولي دوائػػر وكميػػات التربيػػة الرياضػػية والكميػػات األخػػرى فػػي التمييػػز بػػيف طالػػب يسػػكف الج
المدينػػة، وآخػػر يسػػكف القريػػة، وثالػػث يسػػكف المخػػيـ، فػػالتعميـ واحػػد واألىػػداؼ والػايػػات المتوخػػاة منػػو 

التماثػؿ واحدة لطمبة كؿ المنػاطؽ، وفػي ذات الوقػت فػإف القػيـ السػائدة فػي المجتمػع تتقػارب إلػى حػد 
بػػيف المػػدف والقػػرى والمخيمػػات، ويتجمػػى ىػػذا التماثػػؿ فػػي القضػػايا الوطنيػػة وفػػي العػػادات واألعػػراؼ 
والتقاليػػد فػػي شػػتى المنػػاطؽ، وبالتػػالي يتجمػػى ىػػذا التقػػارب كػػذلؾ فػػي منظومػػات القػػيـ عمػػى اخػػتبلؼ 

 تصنيفاتيا وىذا ما عبرت عنو ىذه النتيجة. 

( التػي أظيػرت عػدـ وجػود فػروؽ دالػة Khalaf, et.al ,2213)اتفقت ىذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػة 
إحصائيًا في تأثير مستويات النشاط الرياضي البدني عمى الصحة الجسمية لدى طالبػات الجامعػات 

( التػي Moreno, et.al ,2227السػعودية تبعػًا لمتػيػر مكػاف السػكف، كمػا اتفقػت مػع نتػائج دراسػة )
فػػي دوافػػع طمبػػة الجامعػػات اإلسػػبانية نحػػو ممارسػػة النشػػاط  أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً 

 الرياضي والبدني تعزى لمتػير مكاف اإلقامة. 
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( التػػي أظيػػرت وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي 2212، اختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة )البػػـز
ـ في محافظات دور األنشطة الرياضية في تنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية مف وجية نظر معمميي
( التػػػي 2226، غػػػزة تعػػػزى لمتػيػػػر المنطقػػػة، كمػػػا اختمفػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )العسػػػيمي

أظيرت وجود فروؽ دالة إحصػائيًا فػي تقػديرات القػيـ التربويػة والتػيػر القيمػي والمعرفػي وتػأثيره عمػى 
  شخصية الشباب الفمسطيني تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة ولصالح سكاف المدف.

  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 3.1.5

 ؟ مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـما 

أشارت نتائج الدراسة إلى أف مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة 
وعمى جميع فقرات مقياس تحقيؽ الذات، حيث القدس مف وجية نظرىـ كانت بدرجة عالية، 

حصمت الفقرة "لدي  مف الصفات التي تجعمني أفخر بنفسي" عمى أعمى متوسط حسابي، تبلىا 
الفقرة "لدي  القدرة عمى انجاز ما يوكؿ إلي  مف مياـ"، أما الفقرة "ال أشعر باالكتئاب" فقد حصمت 

 تي النفسية جيدة". عمى أقؿ متوسط حسابي، يمييا الفقرة "أرى أف صح

ترى الباحثة أف طمبة دائرة التربية الرياضية لدييـ درجة عالية مف تقبؿ الذات وتقديرىا، ولدييـ 
شعور قوي بالسمات اإليجابية لدييـ بما تشتمؿ عميو مف عواطؼ وانفعاالت والشعور بالمسؤولية 

الذات، وىذا الشعور يسيـ في  والقدرة عمى التوافؽ الذاتي والتكيؼ االجتماعي، ويشعروف بتحقيؽ
استنياض القدرات والمواىب، كما يسيـ في زيادة جيود الطالب واستعداداتو في كافة المياديف 
إدراكًا منـ بأف تحقيؽ الذات المرتفع يقود المرء نحو المزيد مف الكفاءة والفاعمية في التعامؿ مع 

مجتمع الفمسطيني، وحيث أف تحقيؽ الذات الكثير مف الضػوط الحياتية، وىي كثيرة ومتنوعة في ال
ُيعبر عف تقييـ الفرد لنفسو وبنفسو، وُيعبر عف تقدير الفرد لذاتو ومستواه مف حيث الرشد النفسي 
والعقمي والشخصي، وأنو ميـ جدًا لئلنساف مف حيث كونو البوابة لكؿ أنواع النجاح المنشود، لذلؾ 

ة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس بدرجة جاءت تقديرات مستوى تحقيؽ الذات لدى طمب
عالية، ويفخر الطالب بنفسو، ولديو ثقة عالية بقدرتو عمى إنجاز ما ُيوكؿ إليو مف مياـ، ويسعى 
لتحقيؽ ذاتو في المستقبؿ، ويشعر الطالب باحتراـ زمبلئو لو، وبالتالي تولد لديو الرضا عف النفس، 

اب، وفي المحصمة النيائية فإف تحقيؽ الذات يعني حكـ الفرد عمى والتفاؤؿ بالمستقؿ رغـ كؿ الصع
كفاءتو الشخصية، ويعبر عف اتجاىات إيجابية لدى الفرد تجاه نفسو وتجاه اآلخريف، لذلؾ ال غرابة 
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أف يكوف مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس عاليًا، كما عبرت 
  عنو ىذه النتيجة.

( التي أظيرت وجود درجة عالية مف 2008، اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )طبيؿ وآخروف
مستوى تحقيؽ الذات لدى العامميف في وحدات التربية الرياضية في كميات جامعة الموصؿ، كما 

( التي أظيرت وجود مستوى عاٍؿ مف تقدير الذات لدى طمبة 2004، اتفقت مع نتائج دراسة )زايد
 ,2111)تربية الرياضية في جامعة السمطاف قابوس، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة ال

Karademir التي أظيرت مستوى عاٍؿ مف تقدير الذات لدى الطمبة المشاركيف في األنشطة )
التي أظيرت وجود   (Ling ,1998الرياضية في المدارس التركية، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة )

 ,1997( ير الذات لدى طمبة جامعة تامكنج، واتفقت مع نتائج دراسةمستوى عاٍؿ مف تقد

Martin, التي أظيرت وجود مستويات عالية مف تقدير الذات لدى الطمبة الروس في المدارس )
 الروسية. 

( التي أظيرت وجود مستوى متوسط 2111، )جاسـ وآخروفاختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
ت لدى طالبات كمية التربية الرياضية في جامعة بابؿ، كما اختمفت مع مف الشعور بتحقيؽ الذا

( التي أظيرت أف مستوى مفيوـ الذات ومستوى الطموح لدى طمبة 2118)بركات ,نتائج دراسة 
 & Nikos ,2118جامعة القدس المفتوحة كاف بدرجة متوسطة، واختمفت كذلؾ مع نتائج دراسة )

Martinبدرجة متوسطة مف الشعور باحتراـ الذات لدى طمبة جامعة  ( التي أظيرت وجود مستوى
 نوتنػياـ. 

  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 5.2.6

ىؿ ىناؾ فروؽ في مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس 
 (؟كاف السكف، مالجنس، المستوى الدراسي، دخؿ األسرةتعزى لمتغيرات عينة الدراسة )

 نتػػػائج الفرضػػػية األولػػػى: ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػةمناقشػػػة 
(a≤0.05 ) في مستوى تحقيػؽ الػذات لػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة القػدس مػف

 .الجنسوجية نظرىـ يعزى لمتغير 

حقيػؽ الػذات لػدى طمبػة دائػرة التربيػة أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى ت
 الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتػير الجنس. 
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ترى الباحثة أف الشعور بتحقيؽ الذات يرتبط بجوانب ميمة منيا ما ىو مرتبط بشخصية الفرد ومنيا 
ف واألمػػػاف مػػػا يػػػرتبط بػػػالظروؼ والبيئػػػة المحيطػػػة، كمػػػا يػػػرتبط مسػػػتوى تحقيػػػؽ الػػػذات بالشػػػعور بػػػاألم

حساسو بيويتو، وقدرتو عمى التعبير عف مشاعره وآرائو وأف تحقيؽ الػذات  واالستقرار وشعور الفرد وا 
يتأثر بالتػذية الراجعػة التػي يتمقاىػا الفػرد مػف اآلخػريف، كمػا يتػأثر باالنتمػاء وشػعور الفػرد بأنػو جػزءًا 

ر بتحقيػؽ الػذات بأىػداؼ المػرء مف جماعة وأنو مقبوؿ لدى ىػذه الجماعػة، كمػا يتػأثر مسػتوى الشػعو 
وقدرتو وشعوره بقيمتو وأىميتو ألسرتو وبيئتو ومجتمعو، ىػذه الجوانػب والعوامػؿ غيػر مرتبطػة بجػنس 
نما مرتبطة بشخصيتو مف جيػة، وطموحػو وآراء اآلخػريف فيػو، وثقتػو بنفسػو، لػذلؾ ال غرابػة  الفرد، وا 

التربيػة الرياضػية فػي جامعػة القػدس ذكػورًا  أف يتقارب مستوى الشعور بتحقيؽ الذات لدى طمبػة دائػرة
ناثًا، خاصة وأف تحقيؽ الذات يرتبط بعوامؿ شخصية ونمط الشخصية أكثر مف ارتباطو بالجنس،  وا 
ويرتبط بخبرات النجاح والفشؿ لدى الفػرد ذكػرًا كػاف أف أنثػى، ويصػبو إليػو كػؿ إنسػاف ذكػرًا أـ أنثػى، 

 عامبًل أـ موظفًا أـ طالبًا ذكرًا أـ أنثى. وينطبؽ ىذا الكبلـ عمى الفرد سواٌء كاف 

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ في تقدير الػذات 2212، اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )لطيفة
لػػدى تبلميػػذ المرحمػػة الثانويػػة فػػي واليػػة ورقمػػة الجزائريػػة تبعػػًا لمتػيػػر الجػػنس، كمػػا اتفقػػت مػػع نتػػائج 

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي مفيػػػـو الػػػذات وعبلقتيػػػا بمسػػػتوى ( التػػػي أظيػػػرت 2211، دراسػػػة )القطنػػػاني
 الطموح لدى طمبة جامعة األزىر تبعًا لمتػير الجنس، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة 

التي أشػارت إلػى عػدـ وجػود فػروؽ فػي مفيػـو الػذات لػدى طمبػة جامعػة األزىػر  (2229، )أبو شنب
( التػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ 2228، تبعػػػًا لمتػيػػػر الجػػػنس، واتفقػػػت مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )بركػػػات

جوىرية في مفيـو الذات وتقدير الذات لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتػير الجنس. كما 
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ جوىريػة فػي مسػتوى 2228، اتفقت مع نتائج دراسة )طبيؿ وآخروف

وصػػؿ، واتفقػػت مػػع نتػػائج دراسػػة تحقيػػؽ الػػذات لػػدى مدرسػػي كميػػات التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة الم
( التي أشارت إلػى عػدـ وجػود فػروؽ جوىريػة فػي مسػتوى تقػدير الػذات لػدى طمبػة قسػـ 2224، )زايد

 التربية الرياضية في جامعة السمطاف قابوس تبعًا لمتػير الجنس، واتفقت مع نتائج دراسة

بي كرة اليد فػي العػراؽ ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ في تقدير الذات لدى الع2222، )الخزعمي 
( التػي أظيػرت عػدـ Shachaf & Katz ,2214تبعًا لمتػير الجنس، كما اتفقػت مػع نتػائج دراسػة )

وجػػػود فػػػورؽ جوىريػػػة فػػػي مسػػػتوى تحقيػػػؽ الػػػذات لػػػدى طمبػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة تبعػػػًا لمتػيػػػر الجػػػنس، 
ر الػذات لػدى طمبػة ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ في تقديShan ,2213واتفقت مع نتائج دراسة )

( ,Karademir ,2211الجامعػػات الصػػينية تبعػػًا لمتػيػػر الجػػنس، واتفقػػت كػػذلؾ مػػع نتػػائج دراسػػة )
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التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي مسػػتوى تقػػدير الػػذات لػػدى طمبػػة المػػدارس التركيػػة تبعػػًا لمتػيػػر 
 ( ودراسة Nikos & Martin ,2228الجنس، كما اتفقت مع نتائج دراسات كٌؿ مف )

(1998, Ling حيث أظيػرت ىػذه الدراسػات عػدـ وجػود فػروؽ فػي مسػتوى تقػدير الػذات لػدى أفػراد )
 عينة الدراسة تبعًا لمتػير الجنس.

( التي أظيرت وجود فروؽ دالػة إحصػائيًا فػي 2227، اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )سعدات
الجػنس ولصػالح الػذكور، واختمفػت مػع مستوى تقدير الػذات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة تبعػًا لمتػيػر 

( التػػي أظيػػرت وجػػود فػػروؽ جوىريػػة فػػي درجػػة تقػػدير الػػذات لػػدى طمبػػة 2226نتػػائج دراسػػة )خميػػؿ ,
المػدارس الثانويػة فػي محافظػػات غػزة تعػزى لمتػيػػر الجػنس ولصػالح الػذكور، كمػػا اختمفػت مػع نتػػائج 

تقػػػدير الػػػذات لػػػدى طمبػػػة  ( التػػػي أظيػػػرت وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػيMarsh ,1998دراسػػػة )
( التي أظيرت ,Martin .1997المدارس االسترالية تبعًا لمتػير الجنس، واختمفت مع نتائج دراسة )

وجػػود فػػػروؽ فػػي مسػػػتوى تقػػدير الػػػذات لػػدى طمبػػػة المػػدارس الروسػػػية تبعػػًا لمتػيػػػر الجػػنس ولصػػػالح 
 الذكور. 

 إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػونتػػػائج الفرضػػػية الثانيػػػة: مناقشػػػة 
(a≤0.05)  بيف متوسػطات مسػتوى تحقيػؽ الػذات لػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة

 . رىـ تعزى لمتغير المستوى الدراسيالقدس مف وجية نظ

توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبػة دائػرة 
 ياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتػير المستوى الدراسي. التربية الر 

إف تحقيؽ الذات وتقدير الذات ونظرة الفرد إلى ذاتو ال تبدأ مػف المرحمػة الجامعيػة، بػؿ تبػدأ فػي سػف 
المراىقة وتبلـز الشخص في شتى المراحؿ البلحقػة بمػا فييػا المرحمػة الجامعيػة، والتػي قػد تكػوف مػف 

ؿ فػي حيػاة الفػرد، كونيػا تشػكؿ أساسػًا لمسػتقبمو وحياتػو، لػذلؾ لػيس بالضػرورة أف يختمػؼ أىـ المراح
مستوى تحقيؽ الذات باختبلؼ المستوى الدراسي لمطالب، فتحقيؽ الػذات يكػوف موجػودًا مػع اإلنسػاف 
قبؿ وخبلؿ المستويات الدراسية المختمفة، فيي مبني عمى التنشئة االجتماعية وعمى مستوى اإلنجاز 
والتحصيؿ، وعمى ثقػة الفػرد بنفسػو وبقدراتػو، وعمػى اتجاىاتػو نحػو نفسػو ونحػو اآلخػريف، وردود فعػؿ 
اآلخػػػريف تجاىػػػو، كمػػػا يػػػرتبط تحقيػػػؽ الػػػذات بمسػػػتوى طمػػػوح الطالػػػب وعبلقاتػػػو مػػػع زمبلئػػػو وأسػػػرتو 
ومحيطو بصرؼ النظر عػف مسػتواه الدراسػي، لػذلؾ لػـ يكػف تفػاعبًل بػيف مسػتوى تحقيػؽ الػذات وبػيف 

مسػػتوى الدراسػػي لػػدى طمبػػة دائػػرة التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػرىـ، فطالػػب ال
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السنة األولى لديو نظرتػو لذاتػو ولديػو طموحػو، ولديػو البيئػة التػي يعػيش فييػا ويتفاعػؿ معيػا، وكػذلؾ 
متقاربػًا لػدى طالب السنة الثانية والثالثة والرابعة، لذلؾ فإنو ال غرابة أف يكوف مسػتوى تحقيػؽ الػذات 

الطمبػػة وعمػػى اخػػتبلؼ مسػػتواىـ الدراسػػي، فكػػؿ مػػنيـ لديػػو عبلقاتػػو وصػػداقاتو ونظرتػػو لنفسػػو ونمػػط 
شخصػػػيتو وسػػػموكو، وكػػػٌؿ مػػػنيـ يػػػرى فػػػي ذاتػػػو أىميػػػة وقيمػػػة ليػػػا طموحيػػػا وأىػػػدافيا، وليػػػا قػػػدرات 

مكانيات تؤىميا لبموغ تمؾ الػايات، وعميو ترى الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية و   مقبولة. وا 

( التػػػػي أظيػػػػرت عػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة 2011، اتفقػػػت ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة )القطنػػػاني
إحصائيًا في تقدير الذات لدى طمبة جامعة األزىر تبعًا لمتػير المستوى الدراسي، واتفقػت مػع نتػائج 

سػـ التربيػة ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ في مستوى تقدير الذات لدى طمبػة ق2004، دراسة )زايد
الرياضية في جامعة السمطاف قابوس تبعًا لمتػيػر المسػتوى الدراسػي، واتفقػت كػذلؾ مػع نتػائج دراسػة 

(2113, Shan التػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي مسػػػتوى تقػػػدير الػػػذات لػػػدى طمبػػػة )
 الجامعات في الصيف تبعًا لمتػير المستوى االكاديمي، واتفقت مع نتائج دراسة

 (2118,Nikos & Martin التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي تقػػدير الػػذات )
والحالة النفسية لدى طمبة جامعة نونتػياـ تبعًا لمتػير المستوى االكػاديمي، واتفقػت كػذلؾ مػع نتػائج 

( التػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة فػػي تقػػدير الػػذات لػػدى طمبػػة جامعػػة Ling,1998دراسػػة )
 متػير المستوى الدراسي. تامكنج تبعًا ل

( التػػػي أظيػػػرت وجػػػود فػػػروؽ دالػػػػة 2111، )جاسػػػػـ وآخػػػروفاختمفػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسة
 إحصائيًا في مستوى تحقيؽ الذات لدى طالبات كمية التربية الرياضية في جامعة بابؿ. 

 اللػػػةال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الدنتػػػائج الفرضػػػية الثالثػػػة: مناقشػػػة 
(a≤0.05)  بيف متوسػطات مسػتوى تحقيػؽ الػذات لػدى طمبػة دائػرة التربيػة الرياضػية فػي جامعػة

 . نظرىـ تعزى لمتغير الدخؿ الشيري القدس مف وجية

أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي مسػػتوى تحقيػػؽ الػػذات لػػدى طمبػػة دائػػرة 
 نظرىـ تعزى لمتػير معدؿ الدخؿ الشيري. التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية 

يعبر مفيـو تحقيػؽ الػذات عػف شػعور الفػرد نحػو ذاتػو، وىػو حاجػة نفسػية يتطمػب ادراؾ الفػرد لواقعػو 
ُيحقؽ وُيجسد ذاتو مستخدمًا كافػة اإلمكانيػات المتاحػة لديػو، وىػذه  أفوالبيئة المحيطة بو، ثـ يحاوؿ 

صػر المػػادي يمعػػب دورًا فػي قػػدرة الفػػرد عمػى تحقيػػؽ ذاتػػو، العن أفاإلمكانيػات ليسػػت ماديػة بحتػػة مػػع 
لكػػف المرحمػػة الجامعيػػة تمعػػب دورًا ميمػػًا فػػي حيػػاة الفػػرد فييػػا يبنػػي الطالػػب نفسػػو ويتسػػمح بالمقومػػات 
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التي تؤىمو لمنجاح في حياتو األكاديمية والعممية، وىنا تتدخؿ عوامؿ عديدة عدا العوامؿ المادية فػي 
اتػػو، فالقػػدرات والطمػػوح والثقػػة بػػالنفس واألمػػف واالسػػتقرار والسػػمات الشخصػػية مسػػتوى تقػػدير الفػػرد لذ

 أفوغيرىا، كميا عوامؿ تػؤثر فػي تقيػيـ الفػرد لذاتػو ومسػتوى تحقيػؽ ذاتػو، لػذلؾ لػيس مػف الضػروري 
بػاختبلؼ مسػتوى دخميػـ  -وخاصػة الطمبػة–يختمؼ مستوى تقدير الذات وتحقيػؽ الػذات لػدى األفػراد 

ناثػاً –ىـ، حيث تحػرص معظػـ األسػر عمػى تعمػيـ أبنائيػا أو معدؿ دخؿ أسر  حتػى فػي ظػؿ  -ذكػورًا وا 
صعوبة الظروؼ االقتصادية. ومف ىنا جاءت تقػديرات الطمبػة لمسػتوى تحقيػؽ الػذات لػدييـ متقاربػة 
بصػػرؼ النظػػر عػػف معػػدؿ دخػػؿ أسػػرىـ الشػػيري. فالطالػػب حػػريص ومطالػػب بحقيػػؽ ذاتػػو فػػي ضػػوء 

دراكػػػو لمسػػػؤولياتو  ظروفػػػو والعوامػػػؿ المحيطػػػة بػػػو، يتػػػأقمـ معيػػػا ويمػػػزج بينيػػػا وبػػػيف قدراتػػػو الذاتيػػػة، وا 
ومستقبمو، ويسعى في ضوء ىذه المتػيرات لتحقيؽ ذاتو، وكثيرًا ما نرى أبنػاء األسػر الفقيػرة متفػوقيف 

تتقػػارب مسػػتويات تحقيػػؽ  أففػػي الدراسػػة والتحصػػيؿ اكثػػر مػػف أبنػػاء األسػػر الػنيػػة، لػػذلؾ ال غرابػػة 
بة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس باختبلؼ دخميـ الشػيري، كمػا عبػرت عػف الذات لدى طم

 ذلؾ ىذه النتيجة. 

( التػػي أظيػػػرت عػػدـ وجػػػود فػػػروؽ Karademir l ,2111اتفقػػت ىػػػذه النتيجػػة مػػػع نتػػائج دراسػػػة )
مسػتوى جوىرية في مستوى تقدير الذات لػدى طمبػة التربيػة البدنيػة فػي المػدارس التركيػة تبعػًا لمتػيػر 

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ دالػة إحصػائيًا 2114دخؿ األسرة، كما اتفقت مع نتائج دراسة زايد )
في مستوى تقدير الذات لدى طمبة قسـ التربية الرياضية في جامعة الممؾ قابوس تبعًا لمعدؿ الػدخؿ 

 الشيري لؤلسرة. 

التػي أظيػرت وجػود فػروؽ دالػة  (Shachaf & Katz ,2114اختمفت ىذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػة )
إحصػػائيًا فػػي فعاليػػة الػػذات وتحقيػػؽ الػػذات لػػدى طمبػػة المػػدارس الثانويػػة تبعػػًا لمتػيػػر الػػدخؿ الشػػيري 

( التي أظيرت وجود فروؽ جوىرية في مستوى Shan ,2113لؤلسرة، كما اختمفت مع نتائج دراسة )
الػدخؿ الشػػيري ولصػالح ذوي الػػدخؿ  تقػدير الػذات لػػدى طمبػة الجامعػػات الصػينية تبعػػًا لمتػيػر معػػدؿ

( التػي أظيػرت وجػود فػروؽ دالػة Nikos & Martin ,2118المتوسػط، واختمفػت مػع نتػائج دراسػة )
إحصائيًا فػي تقػدير الػذات وتطمعػات الحيػاة والحالػة النفسػية لػدى طمبػة جامعػة نوتنػيػاـ تبعػًا لمتػيػر 

 معدؿ الدخؿ الشيري ولصالح ذوي الدخؿ المرتفع. 
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بيف  (a≤0.05) ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةلفرضية الرابعة: نتائج ا
متوسطات مستوى تحقيؽ الذات لدى طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية 

 .ير مكاف السكفنظرىـ تعزى لمتغ

لدى طمبة دائرة توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى تحقيؽ الذات 
 التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ تعزى لمتػير مكاف السكف. 

ترى الباحثة أنو ليس مف الضروري أف يؤثر مكاف السػكف فػي مسػتوى شػعور الطالػب بتحقيػؽ ذاتػو، 
مكانياتػو الشخصػية واأل سػرية فالطالب الذي يسكف المدينة أو المخيـ أو القرية يسعى وبكؿ طاقاتػو وا 

لتحقيؽ ذاتو بصرؼ النظر عف مكاف السكف، ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخػرى فػإف ثقافػة المجتمػع 
الفمسػػػطيني وقيمػػػو وأعرافػػػو وعاداتػػػو تكػػػاد تكػػػوف متشػػػابية إف لػػػـ تكػػػف متطابقػػػة بػػػيف المدينػػػة والقريػػػة 

المحيطػة  والمخيـ، فكؿ إنساف يسعى لتحقيؽ ذاتو والوصوؿ إلى غاياتو المنشودة في اطار الظروؼ
بو، وفي ضوء قدراتو الشخصية بصرؼ النظر عف مكاف إقامتو، وىػذا مػع عبػرت عنػو ىػذه النتيجػة 
التػػي تشػػير إلػػى تقػػارب مسػػتويات تحقيػػؽ الػػذات لػػدى الطمبػػة وعمػػى اخػػتبلؼ أمكنػػة سػػكناىـ، فتحقيػػؽ 

عوامػؿ الذات ما ىو إال محصمة لعوامؿ عديدة، منيا عوامػؿ شخصػية متعمقػة بالطالػب ذاتػو، ومنيػا 
وظػػػروؼ اجتماعيػػػة، وأخػػػرى اقتصػػػادية وغيرىػػػا، وىػػػي تمقػػػي بظبلليػػػا عمػػػى نفسػػػية الطالػػػب ونظرتػػػو 
لنفسو، لكف مع وجود الطموح واإلرادة والثقة بالنفس والرغبة في اإلنجاز وتحقيػؽ األىػداؼ يمكػف أف 
 تطػػػى عمػػى عوامػػؿ عديػػدة أخػػرى عمػػى طريػػؽ تحقيػػؽ الفػػرد لذاتػػو، ومػػا المسػػكف سػػوى ممجػػأ ومػػأوى
يعيش فيو الفرد، يخرج منو لدراستو ويعود إليو، لكنو في أغمب األحياف ليس عامبًل حاسمًا في نظرة 
صػراره عمػػى تحقيػؽ ذاتػػو، ومػف ىنػػا تػرى الباحثػػة أف ىػذه النتيجػػة  الفػرد لذاتػو، وشػػعوره تجػاه نفسػػو، وا 

 واقعية ومعقولة. 

ظيػرت عػدـ وجػود فػروؽ فػي مسػتوى ( التػي أ2011، اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسػة )القطنػاني
تحقيؽ الذات لدى طمبة جامعة األزىر بػزة تبعػًا لمتػيػر مكػاف اإلقامػة، كمػا اتفقػت مػع نتػائج دراسػة 

( التي أظيػرت عػدـ وجػود فػروؽ فػي مسػتوى تقػدير الػذات لػدى العبػي نػادي الحمػة 2011، )األمير
( التػػي أظيػػرت 2008، ة )بركػػاتفػػي مصػػر تبعػػًا لمتػيػػر مكػػاف السػػكف، كمػػا اتفقػػت مػػع نتػػائج دراسػػ

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي تقػػػدير الػػػذات لػػػدى طمبػػػة جامعػػػة القػػػدس المفتوحػػػة فػػػي المحافظػػػات 
( التػي Shachaf & Katz ,2114) الشمالية تبعًا لمتػير مكاف السكف، كما اتفقت مع نتائج دراسػة 

ة المػدارس الثانويػة تبعػًا أظيرت عدـ وجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي مسػتوى تحقيػؽ الػذات لػدى طمبػ
( التػي أظيػرت عػدـ وجػود Karademir l ,2111لمتػيػر مكػاف السػكف، واتفقػت مػع نتػائج دراسػة )
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فروؽ في مستويات تقدير الذات لدى الطمبة المشاركيف في التربية البدنيػة فػي المػدارس التركيػة تبعػًا 
 لمتػير مكاف السكف. 

( التػػي أظيػػرت وجػػود فػػروؽ جوىريػػة 2111، سػػـ وآخػػروف)جااختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة 
في مستوى تحقيؽ الذات لدى طالبات كميػات التربيػة الرياضػية فػي جامعػة بابػؿ تعػزى لمتػيػر مكػاف 

التػي أظيػرت وجػود فػروؽ  (,Shan 2113) ةلمدينػة، كمػا اختمفػت مػع نتػائج دراسػاإلقامػة ولصػالح ا
لصػػينية تبعػػًا لمتػيػػر مكػػاف السػػكف ولصػػالح طمبػػة جوىريػػة فػػي تقػػدير الػػذات لػػدى طمبػػة الجامعػػات ا

( التػػي أظيػػرت وجػػود فػػروؽ دالػػة Nikos&Martin ,2118المػػدف، كمػػا اختمفػػت مػػع نتػػائج دراسػػة )
إحصػػائيًا فػػي تقػػدير الػػذات والحالػػة النفسػػية لػػدى طمبػػة جامعػػة نوتنػيػػاـ تعػػزى لمتػيػػر مكػػاف السػػكف 

 ولصالح طمبة المدف. 

  الخامس: مناقشة نتائج السؤاؿ 5.1.5 

بيف تقديرات طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة  إحصائياً توجد عالقة ارتباطية دالة ىؿ 
 ةالباحث تلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قام ؟ القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ

 .بتحويمو إلى الفرضية التالية

تقديرات طمبة دائرة بيف ( a≤0.05ة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
 .التربية الرياضية في جامعة القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ

أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية طردية بيف تقديرات طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة 
ت تقديرات طمبة دائرة التربية القدس لمقيـ التربوية ومستوى تحقيؽ الذات لدييـ، بحيث كمما زاد

الرياضية في جامعة القدس لمقيـ التربوية، كمما زاد ذلؾ مف مستوى تقدير الذات لدى الطمبة 
والعكس صحيح، وذلؾ لجميع مجاالت القيـ التربوية باستثناء مجاؿ القيـ االقتصادية. حيث تبيف 

 وى تحقيؽ الذات لدييـ. عدـ وجود عبلقة بيف تقديرات الطمبة لمقيـ االقتصادية ومست

ترى الباحثة أف القيـ التربوية ُتعبر عف المعتقدات واالتجاىات والميوؿ والمرتكزات لدى الفرد والتي 
تتضح مف خبلؿ سموكو العممي أو المفظي، ويرتكز عمييا في اإلعداد لمحياة، كما تعمؿ القيـ 

لي ال بد وأف تنعكس عمى نمط كموجو ومرشد لئلنساف في سموكو نحو محيطو ومجتمعو، وبالتا
وخصائص وسمات شخصية الفرد في الجوانب الثقافية واالجتماعية والنفسية، ومف حيث أف مفيـو 
تحقيؽ الذات باعتباره حاجة نفسية يتأتى مف خبلؿ شعور الفرد بسمات إيجابية مثؿ الثقة واالنبساط 

بما تتسـ بو مف عواطؼ وانفعاالت  والتوافؽ الذاتي وتقبؿ واحتراـ الذات وتقديرىا بشكٍؿ عاؿٍ 
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والشعور بالمسؤولية والقبوؿ في المجتمع، لذلؾ ال بد وأف تكوف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف تقديرات 
القيـ التربوية لدى الفرد وبيف شعوره بتحقيؽ الذات، خاصة وأف تحقيؽ الذات يعبر عف حكـ وتقييـ 

بكفاءتو وقدرتو عمى أف يكوف إنسانًا ناجحًا،  الشخص لنفسو وبنفسو، ويعبر عف مدى شعور الفرد
ومف ىنا جاءت طبيعة العبلقة اإليجابية بيف تقديرات القيـ التربوية وبيف مستوى تحقيؽ الذات لدى 
طمبة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس مف وجية نظرىـ بحيث كمما زادت تقديرات القيـ 

بتحقيؽ الذات والعكس صحيح. فتقديرات القيـ التربوية تمثؿ التربوية لدى الطالب، كما زاد شعوره 
السبب وتحقيؽ الذات يمثؿ النتيجة، وىذا ما عبرت عنو نتائج دراسات عديدة خُمصت إلى وجود 
عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف تقديرات القيـ التربوية مف جية، وبيف الشعور بتحقيؽ 

 الذات لدى الفرد حيث: 

( التي أظيرت وجود عبلقة ارتباطية 2211،ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )األمير اتفقت
موجبة بيف األداء المياري لدى الشباب في كرة السمة وبيف تقديرات الذات لدييـ ومثميا دراسة 

( التي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف أداء ميارات كرة اليد 2211،)جاسـ وآخروف
طالبات كمية التربية الرياضية في جامعة بابؿ، وبيف مستوى تحقيؽ الذات لدى الطمبة، كما  لدى

( التي أظيرت وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ممارسة 2222اتفقت مع نتائج دراسة )الخزعمي ,
نشاط كرة اليد وبيف مستوى تحقيؽ الذات لدى العبي كرة اليد في العراؽ. كما اتفقت مع نتائج 

( التي أشارت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف مستوى Shachaf & Katz ,2214راسة )د
المشاركة في األنشطة الرياضية كمتػير مستقؿ، وبيف فعالية الذات وتحقيؽ الذات كمتػير تابع 

( التي أظيرت وجود عبلقة Shan ,2213لدى طمبة المدارس الثانوية، كما اتفقت مع نتائج دراسة )
اطية موجبة بيف ممارسة األنشطة الرياضية وبيف السمات اإليجابية وتقدير الذات لدى طمبة ارتب

( التي أظيرت وجود عبلقة Sheng ,2212الجامعات في الصيف، كما اتفقت مع نتائج دراسة )
ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف ممارسة األنشطة الرياضية وبيف الصحة النفسية وتقدير الذات 

ث  باتيا لدى طمبة جامعة شنػياي في الصيف، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة وا 

(2211 Karademi. التي أظيرت وجود تأثير موجب لؤلنشطة الرياضية في مستوى تقدير الذات )
( التي Nikos & Martin ,2228لدى طمبة المدارس التركية، واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة )

طة الرياضية عمى الصحة النفسية وتطمعات الحياة وتقدير الذات أظيرت وجود تأثير موجب لؤلنش
 لدى طمبة جامعة نوتنػياـ. ولـ تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج أٍي مف الدراسات السابقة 

 



112 
 

 نتائج الدراسة :تمخيص 

 التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة لممارسة التربوية القيـ تقديرات أف إلى الدراسة خمصت
 عالية. بدرجة كانت نظرىـ وجية مف القدس جامعة في

 القيـ تقديرات متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال
 وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة لممارسة التربوية
  .الدراسي المستوى لمتػير تعزى نظرىـ

 القيـ تقديرات متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال
 وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة لممارسة التربوية
 .الشيري الدخؿ لمتػير تعزى نظرىـ

 القيـ تقديرات متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال
 وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الرياضية األنشطة لممارسة التربوية
 .السكف مكاف لمتػير تعزى نظرىـ

 لدى الذات تحقيؽ مستوى في( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال"
 .الجنس لمتػير يعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة في الرياضية بيةالتر  دائرة طمبة

 تحقيؽ مستوى متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال
 المستوى لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات

 .الدراسي

 تحقيؽ مستوى متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو تذا فروؽ توجد ال
 الدخؿ لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات

 .الشيري

 تحقيؽ مستوى متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال
 مكاف لمتػير تعزى نظرىـ وجية مف القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات
 .السكف

 التربية دائرة طمبة تقديرات بيف( a≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال
 .لدييـ الذات تحقيؽ ومستوى التربوية لمقيـ القدس جامعة في الرياضية
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  التوصيات  2.5

 وء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي: في ض

 بيدؼ أخرى جامعات وفي القدس، جامعة في أخرى كميات لدى التربوية القيـ لقياس دراسات إجراء
 طمبة لدى التربوية القيـ منظومة وتدعيـ بناء في الرياضية  األنشطة دور عمى الضوء تسميط

 .الفمسطينية الجامعات

  ياضية في جامعة القدس عمى زيادة ممارسة األنشطة الرياضية حث طمبة دائرة التربية الر
وخاصة البلصفية منيا، لما ليذه الممارسة مف تأثير موجب عمى منظومة القيـ التربوية لدى 

 الطالب وعمى الشعور بتحقيؽ الذات. 

  حث القائميف عمى مناىج ومساقات دائرة التربية الرياضية عمى زيادة مساحات الممارسة
طة الرياضية البلصفية مف جية، والتركيز عمى منظومات القيـ التربوية عمومًا، والقيـ لؤلنش

 االقتصادية المكتسبة مف النشاط الرياضي. 

  حث الطمبة ومسؤولي دائرة التربية الرياضية عمى نشر الوعي بأىمية ممارسة األنشطة الرياضية
عور بتحقيؽ الذات وتقدير الذات وأثرىا عمى منظومات القيـ التربوية مف جية، وعمى الش

 والصحة النفسية لمطمبة مف جية أخرى. 

  حث دائرة التربية الرياضية عمى ضرورة توفير األدوات والوسائؿ البلزمة لممارسة األنشطة
 الرياضية المختمفة واالستفادة منيا في غرس القيـ التربوية لدى الطمبة. 

 ة الرياضية المختمفة وتأثيرىا عمى منظومات القيـ حث الباحثيف عمى جراء دراسات حوؿ األنشط
بحيث يستفيد مف نتائجيا الطمبة ومعممي التربية الرياضية في شتى المراحؿ الدراسية والقائميف 

 عمى مناىج التربية الرياضية في شتى المراحؿ الدراسية والمدرسية والجامعية. 
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 قائمة المصادر والمراجع


 عربية المصادر والمراجع ال
،  األساسية المرحمة طمبة قيـ تنمية في الالصفية الرياضية األنشطة دور .(2111) ماىر البـز
 أصوؿ قسـ التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، بمحافظات معممييـ نظر وجية مف

 .غزة األزىر، جامعة التربية،

 
 الرياضية األنشطة ممارسة خبلؿ مف كتسبةالم التربوية لمقيـ مقياس بناء .(2111) نياد البطيخي،

   ص ،(7) ممحؽ ،(38) المجمد التربوية، العموـ ،دراسات مجمة ،األردنية الجامعة طمبة لدى
(2286-2294.) 
 
 الطمبة لدى المواطنة قيـ تنمية في الرياضية التربية كميات دور .(2111) بساـ حشيش، أبو

 .  279-251  ص ،(1) العدد ،(14) المجمد ،ألقصىا جامعة مجمة غزة، محافظات في المعمميف
 
 المشكالت عمى والصؼ والجنس الرياضية الممارسة متغيرات تأثير .(2111) نضاؿ زىرة، أبو

 منشورة، غير ماجستير رسالة ،نابمس محافظة في العميا األساسية المرحمة طمبة لدى السموكية
 .فمسطيف نابمس، الوطنية، النجاح جامعة الرياضية، التربية قسـ العميا، الدراسات كمية
 
 اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،1ط ،والتوافؽ الذات سيكولوجية .(1997) إبراىيـ زيد، أبو

 .مصر
 
 الالعقالنية واألفكار العقاقير تناوؿ نحو االتجاه بيف ما العالقة .(2119) أنور شنب، أبو

 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة التربية، كمية ،منشورة غير ماجستير رسالة ،الذات ومفيـو
 

، المطبعة الوطنية، عماف، 3، طالتربية الرياضية وطرائؽ تدريسيا .(2112أبو نمرة، محمد )
 األردف. 

 

.األردف عماف، الوطنية، المكتبة ،3ط ،التنظيمي السموؾ .(2113) بشير الخضرا،
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 اليد، بكرة الخمفي الخط لالعبي الفني األداءب وعالقتو الذات مفيـو .(2112) انتظار الخزعمي،
 .بػداد لمبنات، الرياضية التربية كمية بػداد، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
 
 مف الرياضية التربية كميات طمبة لدى توفرىا الواجب التربوية القيـ .(1996) معيف الخمؼ،
 .األردف اليرموؾ، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة نظرىـ، وجية
 
 عماف محافظة في الثانوية المرحمة طمبة لدى التربوية القيـ .(2117) مريـ زيد، وأبو محمد، الزيود،
 .األردف عماف، األردنية، الجامعة ،التربوية العمـو كمية ،انفسيـ الطمبة يراىا كما الكبرى
 

 في الرياضية التربية تكميا طمبة لدى الرياضية لممارسة التربوية القيـ .(2111) وليد األسكر،
 -1699) ص ص ،(5) ممحؽ ،(38) المجمد ،التربوية العمـو دراسات، مجمة ،األردنية الجامعات

1718 .) 
 

كيؼ نربي أطفالنا: التنشئة االجتماعية لمطفؿ في األسرة  .(1982إسماعيؿ، محمد، وآخروف )
 ، دار النيضة العربية، القاىرة. 7، طالعربية
 
 الممؾ جامعة طبلب مف عينة لدى السائدة القيـ .(1996) المطيؼ عبد وأميف، يز،العز  عبد السيد،
 ،(2) العدد ،(3) المجمد ،وفنوف عمـو مجمة الدراسية، البيئة متػيرات ببعض وعبلقتيا سعود
 .حمواف جامعة
 

 الجامعي الشباب شخصية تكويف عمى وتأثيره والمعرفي القيمي التػير .(2116) رجاء العسيمي،
 .349-297 ص ص ،(46) العدد ،العربية الجامعات اتحاد مجمة لفمسطيني،ا

 نظر وجية مف الخمقية القيـ تنمية في المدرسي الرياضي النشاط دور(: 2111) مطير الفقيو،
 التربية، كمية ماجستير، رسالة السعودية، القنفذة محافظة مدارس في البدنية التربية معممي
 .السعودية العربية المممكة القرى، أـ جامعة
 

 طمبة لدى الطموح بمستوى وعالقتيما الذات ومفيـو النفسية الحاجات .(2111) عبلء القطناني،
 التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة الذات، محددات نظرية ضوء في بغزة األزىر جامعة
 .غزة األزىر، جامعة النفس، عمـ قسـ
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 ،أوسمو في العربية الجالية لدى المستقبؿ بقمؽ وعالقتو لذاتا تقدير .(1995) ابراىيـ الكيبلني،
 .الدنمارؾ في المفتوحة العربية األكاديمية النفس، عمـ في ماجستير رسالة
 

 رسالة ،األردف في الوطنية المنتخبات العبي لدى التربوية القيـ .(1998) اهلل عبد المخادمة،
 .دفاألر  األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير
 
 والشباب الناشئيف الالعبيف لدى المياري باألداء وعالقتيا الذات تقدير .(2111)نصر األمير،

 بػداد، جامعة الرياضية، التربية قسـ التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،السمة بكرة
 . العراؽ

 ،حمواف جامعة يف الكشفي النشاط ممارسي الجوالييف لدى الخمقية القيـ .(2115) رمزي بدوي،
 . مصر القاىرة، خاص، عدد ،الرياضية التربية مؤتمر دراسات مجمة

 ،المفتوحة القدس جامعة طمبة لدى الطموح بمستوى الذات مفيوـ عبلقة .(2118) زياد بركات،
 .فمسطيف المفتوحة، القدس جامعة ،(2) العدد ،(1) المجمد ،المفتوحة لمتربية الفمسطينية المجمة

 في األساسية المرحمة لتبلميذ المدرسية المناىج في المتضمنة التربوية القيـ .(2117) يدول بركات،
 ممحؽ ،(35) المجمد ،التربوية العمـو دراسات، مجمة ،معممييـ نظر وجية مف األردنية المدارس

 .294-277 ص ص ،(2)
 
 والعصبية دوانيةكالع الشخصية سمات عمى الرياضية الممارسة أثر .(2118) الحميد عبد جابر،

 (.1) العدد ،(5) المجمد ،القومية االجتماعية مجمة ،لبلستثارة والقابمية واليدوء واالجتماعية
 

 كرة ميارات أداء بدقة وعبلقتيا بالجودة والشعور الذات تحقيؽ .(2111) وآخروف عامر، جاسـ،
 ،(4) المجمد ،الرياضية يةالترب عمـو مجمة بابؿ، جامعة في الرياضية التربية كمية لطالبات اليد

 (. 381-357) ص ص ،(4) العدد

 التربية كمية طمبة لدى وتنميتيا إكسابيا الواجب الخمقية القيـ .(2116) وآخروف، شعباف، حسانيف،
 ،(فبراير 19-18) ،التقدـ أجؿ مف والسموكيات العمـو تنمية مؤتمر ،المينا جامعة في الرياضية
 .مصر القاىرة،
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 لدى االجتماعي السموؾ عمى الرياضية التربية درس أثر .(2119) رضا خمؼ،و  ربيع، حسف،
 التربية كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،ديالى محافظة مدارس في الرابع الصؼ طمبة

 .العراؽ بابؿ، جامعة الرياضية،

 اممةالش الجودة برامج ضوء في الطائرة الكرة مناىج فاعمية مدى. (2119) السبلـ عبد حسيف، 
 إبريؿ، مف السابع جامعة ،والصحية البدنية التربية لعمـو العممي المؤتمر ،التربوية بالقيـ وعبلقتيا

.ليبيا

 ،الموصؿ جامعة في الرياضية التربية كمية مدرسي لدى الفمسفية القيـ .(2111) سعود خميؿ،
(.123-119) ص ص ،(57) العدد ،(17) المجمد الرياضية، لمعمـو الرافديف مجمة

 الذات وتوكيد الذات تقدير مف كؿٌ  ودرجة العدواني السموؾ درجة بيف العبلقة .(2116) عمي خميؿ،
 ،(2) العدد ،(21) المجمد ،التربية كمية مجمة ،األسرة حجـ التخصص، الجنس، متػيرات ضوء في

.مصر الزقازيؽ، جامعة

 وجية مف الطمبة لدى الخمقية القيـ ةتنمي في الرياضي النشاط ممارسة دور .(2113) بدر دويكات،
 اإلنسانية، العمـو ،الوطنية النجاح جامعة مجمة ،نابمس محافظة في الرياضية التربية معممي نظر

 (.2415-2386) ص ص ،(11) العدد ،(27) المجمد

 عممية في دراسة: االجتماعية بالتنشئة وعبلقتيما النفسي واألمف الذات تقدير .(2114) أكـر رضا،
 (.142-114) ص ص ،(9) العدد ،(19) المجمد ،اإلنسانية لمعمـو العربية المجمة الذات، تقدير

 قابوس السمطاف جامعة في الرياضية التربية قسـ طبلب لدى الذات تقدير .(2114) كاشؼ زايد،
 (.321) ص خاص، عدد ،األردنية الجامعة دراسات، مجمة األكاديمي، بالتحصيؿ وعبلقتو

، مطبعة التوفيؽ، 1، طالخجؿ وعالقتو بتقدير الذات لدى المعاقيف بصرياً  .(2111ي )زىراف، عم
 عماف، األردف. 

 

، دار المعارؼ، اإلسكندرية، 4، طاألسس العممية لمتربية الرياضية .(2111سعادة، نايؼ )
 مصر. 
 

 رحمةالم تالميذ لدى العدواني والسموؾ الذات تقدير بيف العالقة .(2117) محمد سعدات،
 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة التربية، كمية ،منشورة غير ماجستير رسالة االبتدائية،
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 في الثانوية المرحمة طمبة لدى الطموح بمستوى وعالقتو الذات تقدير .(2111) ربو عبد شعباف،
 . األردف اليرموؾ، جامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة اربد، محافظة مدارس

 التربية وحدات في العامميف لدى النفسي االستقرار مستوى تقويـ .(2118) وآخروف عمي، يؿ،طب
 ،التربية كمية أبحاث مجمة ،الذات بتحقيؽ وعبلقتو الموصؿ جامعة كميات مف والفنية الرياضية
 (.376-349) ص ص ،(4) العدد ،(8) المجمد الموصؿ، جامعة

 في األولى األربعة الصفوؼ لطمبة العربية المػة كتب في القيـ منظومة .(2116) راتب عاشور،
 (. 241-221) ص  ،(1) العدد ،(34) المجمد ،التربوية العمـو دراسات، مجمة ،األردف

 النشاط لممارسة الخمقية لمقيـ مقياس بناء .(1999) جابر الديف، وعبلء محمود، الحميد، عبد
 .مصر المنوفية، جامعة لمبنيف، الرياضية التربية كمية دكتوراه، رسالة الكشفي،

 ، دار المعارؼ، القاىرة. 1، طالمدخؿ إلى عمـ النفس الرياضي .(1999عبد العزيز، محمد )

 قابوس السمطاف بجامعة الرياضية التربية قسـ طمبة لدى الذات تقدير .(2114) جاسـ عبلوي،
 ممحؽ ،(31) المجمد ،يةاألردن الجامعة دراسات، مجمة ،االكاديمي التحصيؿ بمستوى وعبلقتو

 (.153-124)  ص ،(6)

 ،القرار باتخاذ وعبلقتيا القدـ لكرة الفنييف المدربيف لدى التربوية القيـ .(2118) جماؿ عمي،
 .الكويت ،(2) المجمد والصحة، والرياضية البدنية لمتربية األوؿ الدولي المؤتمر

 عمى والجنس التربوي الرياضي دنيالب لمنشاط الممارسة متػيرات تأثير .(2114) قندز عمي،
 ،واإلنسانية االجتماعية الدراسات مجمة ،المتوسطة المرحمة تبلميذ لدى السموكية االضطرابات

 (.55-41) ص ،(11) العدد

، دار النيضة المصرية، 2، طالتطور العممي لمفيـو التربية الرياضية (.2114غساف، كماؿ )
 القاىرة، مصر. 

 
 ، دار الطباعة لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر. 4، طالصحة النفسية (.2116)كفاني، عبلء الديف 
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: النفسي واألمف االجتماعية التنشئة مف بكؿٍ  وعبلقتو الذات تقدير .(2119) الديف عبلء كفاني،
 ص ص ،(7) العدد ،(29) المجمد اإلنسانية، لمعمـو العربية المجمة ،الذات تقدير في دراسة

(181-232 .) 

 لدى االجتماعية القيـ تنمية في الالصفية األنشطة دور .(2114) نورة وسمماف، عدناف، ف،لحس
 . الجزائر ورقمة، جامعة التربية، كمية الجزائرية، ورقمة والية مدارس في المتوسطة المرحمة تالميذ

 
 ،الثانوية المرحمة تالميذ لدى العدواني بالسموؾ وعالقتو الذات تقدير(: 2112) عربي بابا لطيفة،
 .الجزائر مرباح، قاصدي جامعة النفس، عمـ قسـ التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة
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 ( االستبانة قبؿ التعديؿ1ممحؽ رقـ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 سجػػػامعػػة القػػػد

 عمادة الدراسات العميا
 

 تحية وبعد،أخي الطالب/أختي الطالبة: 

 وعالقتيا الرياضية األنشطة لممارسة التربوية القيـ "تقديرات بعنواف:بإجراء دراسة ـ الباحثة تقو 
وذلؾ استكمااًل لمتطمبات نيؿ ". القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات بتحقيؽ

دائرة التربية درجة الماجستير، وقد وقع عميؾ االختيار ضمف عي نة الدراسة بصفتؾ طالبًا مف طمبة 
عممًا أف بيانات الدراسة بموضوعية وأمانة، بتعبئة ىذه االستبانة كر ـ رجو التفي جامعة القدس، لذا أ

 وسيتـ الحفاظ عمى سريتيا. ألغراض البحث العممي فقط، ستستعمؿ

 لؾ حسف تعاونؾ.ًة شاكر 
 

 إعداد: إيالنا محمد شرحة
 إشراؼ: د. وليد شاىيف

 شخصية. القسـ األوؿ: معمومات 
 ( داخؿ مربع اإلجابة المناسبة. الرجاء وضع إشارة )

 أنثى               ذكر     الجنس: .1

 

  سنة ثانية    سنة أولىالمستوى الدراسي:  .2
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 القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية. :القسـ الثاني
  

  الرقـ
 العبارة

بدرجة 
عالية 
 جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

 ـ المعرفية المجاؿ األوؿ: تقديرات القي 
      تساىـ ممارسة األنشطة الرياضية في تنمية حب المعرفة  .1
      تشجع ممارسة األنشطة الرياضية حب المطالعة واالستطبلع  .2
      تػرس في نفس الطالب تقدير العمـ.   .3
      تُنمي لدى الطالب روح العقبلنية والموضوعية.   .4
      رىتساىـ في االنفتاح عمى الثقافات األخ  .5
      تػرس في نفس الطالب الشجاعة الفكرية.   .6
      تُنمي لدى الطالب ميارات األبداع والتفوؽ  .7
      تعمـ الطالب أىمية اإلنجاز والتحصيؿ  .8
 المجاؿ الثاني: تقديرات القيـ االجتماعية  
      ُتساىـ األنشطة الرياضية في تنمية مفاىيـ العدالة والمساواة  .9

      في نفس الطالب الحب والوالء لموطفتػرس   .11
      تُنمي لدى الطالب روح التعاوف والعمؿ ضمف فريؽ  .11
      تشجع الطالب عمى نبذ العنؼ المفظي والجسدي  .12
      تػرس في نفس الطالب سمات الطاعة واالنضباط   .13
      ُتشجع الطالب عمى احتراـ الراي والراي اآلخر   .14
      احتراـ المسنيف وذوي االحتياجات الخاصة تشجع الطالب عمى   .15
      تػرس في نفس الطالب الحفاظ عمى البيئة   .16
      تػرس في نفس الطالب روح المنافسة الشريفة   .17
 المجاؿ الثالث: تقديرات القيـ األخالقية  

      ُتساىـ األنشطة الرياضية في تنمية قيمة اإلخبلص لدى الطالب  .18
      ب عمى الصدؽ واألمانةُتشجع الطال  .19
      ُتعمـ الطالب الصبر والمثابرة  .21
      تػرس في نفس الطالب الشجاعة وقوة اإلرادة   .21
      تُنمي لدى الطالب حب الشفافية والصراحة   .22
      تػرس في نفس الطالب روح التضحية والفداء   .23
      ُتشجع الطالب عمى العفو عند المقدرة   .24
      ي تنمية روح التطوع لدى الطالب ُتساىـ ف  .25
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  الرقـ
 العبارة

بدرجة 
عالية 
 جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

 المجاؿ الرابع: تقديرات القيـ الدينية  
      تُنمي ممارسة األنشطة الرياضية حب وطاعة الوالديف   .26
      تراحـ تػرس في نفس الطالب صمة الرحـ وال  .27
      ُتعمـ الطالب قيمة التآخي   .28
      تػرس في نفس الطالب التواضع وعدـ الكبر   .29
      ُتساعد الطالب عمى االلتزاـ بأداء الواجبات الدينية   .31
      ُتعمـ الطالب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر   .31
      تُنمي لدى الطالب قيـ األمانة والقناعة والشورى   .32
      تػرس في نفس الطالب احتراـ الجنس اآلخر   .33
 المجاؿ الخامس: تقديرات القيـ الجمالية   

      تُنمي لدى الطالب عادات النظافة والترتيب   .34
      ُتولد لدى الطالب مشاعر اإلحساس بالجماؿ   .35
      ُتعمـ الطالب أىمية الحفاظ عمى جماؿ الجسـ والمظير   .36
      عاني المياقة البدنية ُتعمـ الطالب م  .37
      تُنمي لدى الطالب حب الطبيعة   .38
      تػرس في نفس الطالب روح الدعابة والمرح   .39
      ُتشجع الطالب عمى حب الرحبلت الجماعية   .41
 المجاؿ السادس: تقديرات القيـ االقتصادية   

      اتُتعمـ ممارسة األنشطة روح المثابرة واإلصرار عمى تحقيؽ الذ  .41
      تُنمي لدى الطالب حب العمؿ واحترامو   .42
      ُتعمـ الطالب ميارات إدارة الوقت واستثمار أوقات الفراغ   .43
      ُتعمـ الطالب ميارات استػبلؿ الموارد المتاحة بأمثميو   .44
      ُتشجع الطالب عمى ترشيد األنفاؽ واالستيبلؾ واالدخار   .45
      امتبلؾ الثروة ُتشجع الطالب التفكير ب  .46
      ُتعمـ الطالب أف الرياضة مورد مالي  .47
      تُنمي لدى الطالب الحفاظ عمى الممكية والمرافؽ العامة   .48
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  الرقـ
 العبارة

بدرجة 
عالية 
 جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

  المجاؿ السابع:  تقديرات القيـ السياسية 
      ُتشجع ممارسة األنشطة الرياضية الطالب عمى االعتزاز براية بمده   .49
      ُتشجع الطالب عمى االعتزاز بالمػة العربية   .51
      ُتعمـ الطالب أىمية التضحية والفداء في سبيؿ الوطف   .51
      تُنمي لدى الطالب االعتزاز بقومتيو العربية واإلسبلمية   .52
      ة ومعاني الحرية بألوانيا وأشكاليا ُتعمـ الطالب قيم  .53
      تػرس في نفس الطالب روح الكفاح ضد األعداء   .54
      ُتشجع الطالب عمى احتراـ وتقدير الوحدة الوطنية   .55
      ُتشجع الطالب عمى المشاركة في المناسبات الوطنية   .56
      تػرس في نفس الطالب الديمقراطية والمشاركة السياسية   .57
      تػرس في نفس الطالب روح المواطنة الصالحة  .58

 

 
 القسـ الثالث: عالقة القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية بتحقيؽ الذات. 

  الرقـ
 العبارة

بدرجة 
عالية 
 جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

      ثقتي بنفسي عالية   .59
      صفات التي تجعمني أفخر بنفسي لدي  الكثير مف ال  .61
      فكرتي عف ذاتي إيجابية   .61
      أنا راٍض تمامًا عف نفسي  .62
      أنا متفائؿ بالمستقبؿ   .63
      أشعر أنني عضٌو نافع ألسرتي وبمدي   .64
      أشعر باحتراـ زمبلئي لي  .65
      لدي  القدرة عمى إنجاز ما يوكؿ المي مف مياـ   .66
      الشعور بأنني إنساف ناجح يراودني   .67
      أشعر بالتفاؤؿ رغـ كؿ الصعاب   .68
      أسعى بجد لحؿ المشكبلت التي تواجيني   .69
      أرى أف صحتي النفسية جيدة   .71
      ال أشعر باإلحباط   .71
      ال أشعر باالكتئاب   .72



116 
 

      عبلقاتي االجتماعية عمى ما يراـ  .73
      احتـر الجنس اآلخر   .74
      أتقبؿ الخسارة برحابة صدر   .75
      أسعى بجد لتحقيؽ نفسي في المستقبؿ   .76
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 بعد التعديؿ  ( استبانة الدراسة3ممحؽ رقـ )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 سدجػػامعػػة القػ
 عمادة الدراسات العميا
 كمية العمـو التربوية 
 أخي الطالب/أختي الطالبة: 

 تحية وبعد،

 وعالقتيا الرياضية األنشطة لممارسة التربوية القيـ تقديرات يديكـ استبانة بعنواف "أضع بيد أ
 ".القدس جامعة في الرياضية التربية دائرة طمبة لدى الذات بتحقيؽ

لذا يرجى قراءة فقرات االستبانة المرفقة بعناية جيدة، والتعبير عف رائيكـ ومشاعركـ بصراحة 
المربع المناسب، وذلؾ وفؽ الدرجات التالية: اتفؽ تمامًا، اتفؽ، غير في )×( اتجاىاىا بوضع إشارة 

 متأكد، ال أتفؽ، ال أتفؽ مطمقًا، عممًا بأف المعمومات لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي. 

 شاكرًا لكـ حسف تعاونكـ.
 : إيالنا محمد شرحةالباحثة

 القسـ األوؿ: معمومات شخصية. 
 ؿ مربع اإلجابة المناسبة. ( داخالرجاء وضع إشارة )

 أنثى               ذكر     الجنس: .4

  سنة ثانية    سنة أولىالمستوى الدراسي:  .5

  سنة رابعة         سنة ثالثة                    
 معدؿ الدخؿ الشيري لألسرة:  .6

 دينار  (700-350مف )           ( دينار أردني 350أقؿ مف )

 ( دينار 700أكثر مف )     
 مخيـ            قرية             :   مدينة مكاف السكف. 4
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 القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية.  :القسـ الثاني

  الرقـ
 العبارة

أتفؽ 
 تمامًا 

غير  أتفؽ 
 متأكد 

ال أتفؽ  ال أتفؽ 
 مطمقًا 

 المجاؿ األوؿ: تقديرات القيـ المعرفية  
      األنشطة الرياضية في تنمية حب المعرفةتساىـ ممارسة   .77
      تزيد ممارسة األنشطة الرياضية التحصيؿ واإلنجاز لدى الطمبة.   .78
      تػرس ممارسة األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة تقدير العمـ.   .79
      تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة العقبلنية.   .81
      ات األخرى.تساىـ في االنفتاح عمى الثقاف  .81
      تػرس في نفوس الطمبة الشجاعة الفكرية.   .82
      تُنمي لدى الطمبة ميارات األبداع والتفوؽ.  .83
      تشجع ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة عمى االكتشاؼ.   .84
 المجاؿ الثاني: تقديرات القيـ االجتماعية  

لبناء عبلقات اجتماعية  تساعد ممارسة األنشطة الرياضية في توفير الفرص  .85
 جيدة بيف الطمبة. 

     

      تساعد األنشطة الرياضية الطمبة عمى تحمؿ المسؤولية.   .86
      تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة روح التعاوف والعمؿ ضمف الفريؽ  .87
      تشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى نبذ العنؼ   .88
      جتماعي وتجنب األنانية. تساعد الطمبة عمى االندماج اال  .89
      ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى احتراـ الراي والراي اآلخر   .91
      تشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى احتراـ المسنيف وذوي اإلعاقة.   .91
      تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا  .92
 تقديرات القيـ األخالقية المجاؿ الثالث:  

      ُتساىـ األنشطة الرياضية في االرتقاء بقيمة اإلخبلص لدى الطمبة.   .93
      ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى الصدؽ واألمانة  .94
      ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة الصبر والمثابرة  .95
      اإلرادة تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة الشجاعة وقوة   .96
      تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة حب الشفافية والصراحة   .97
      تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة روح التضحية والفداء   .98
      تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة سمات الطاعة واالنضباط.    .99

      حضاري. ُتساىـ في تنمية روح التطوع وتعزيز السموؾ ال  .111
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  الرقـ
 العبارة

أتفؽ 
 تمامًا 

غير  أتفؽ 
 متأكد 

ال أتفؽ  ال أتفؽ 
 مطمقًا 

 المجاؿ الرابع: تقديرات القيـ الدينية  
      ُتساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى عدـ التمييز بيف األدياف.   .111
 تساىـ األنشطة الرياضية في حث الطمبة عمى التراحـ والعطؼ عمى  .112

 اآلخريف. 
     

      ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة قيمة التآخي   .113
      ُتساىـ األنشطة الرياضية في تنمية مفاىيـ العدالة والمساواة بيف الطمبة.    .114
      ُتساىـ ممارسة األنشطة الرياضية لدى الطمبة في نبذ العنصرية.    .115
بة إفشاء السبلـ بيف الناس لنشر ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطم  .116

 المحبة.  
     

      تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة احتراـ الجنس اآلخر.  .117
      تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة قيـ األمانة والقناعة والشورى.   .118

 المجاؿ الخامس: تقديرات القيـ الجمالية   
عمى االستمتاع بالمناظر الطبيعية لدى  ُتساعد ممارسة األنشطة الرياضية  .119

 الطمبة.  
     

      ُتولد ممارسة األنشطة الرياضية لدى الطمبة مشاعر اإلحساس بالجماؿ   .111
      ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة أىمية الحفاظ عمى تناسؽ المظير.    .111
      دنية لصقؿ الجسـ.ُتعمـ ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة أىمية المياقة الب  .112
ُتساعد ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة عمى ارتداء المبلبس الرياضية   .113

 المناسبة.  
     

      ُتساعد ممارسة األنشطة الرياضية عمى نظارة الوجو والبشرة لدى الطمبة.     .114
      ُتساعد ممارسة األنشطة الرياضية في المحافظة عمى رشاقة الطمبة.   .115

 لمجاؿ السادس: تقديرات القيـ االقتصادية  ا 
      تشجع األنشطة الرياضية الطمبة في استػبلؿ فرص اإلعفاءات المالية.   .116
      ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة ميارات إدارة الوقت واستثمار أوقات الفراغ   .117
      مثميو ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة ميارات استػبلؿ الموارد المتاحة بأ  .118
      ُتشجع األنشطة الرياضية الطمبة عمى ترشيد األنفاؽ واالستيبلؾ واالدخار   .119
      تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة حب العمؿ واحترامو.   .121
      ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة أف الرياضة مورد مالي.  .121
      لممكية والمرافؽ العامة ُتساعد ممارسة األنشطة الرياضية في الحفاظ عمى ا  .122
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  الرقـ
 العبارة

أتفؽ 
 تمامًا 

غير  أتفؽ 
 متأكد 

ال أتفؽ  ال أتفؽ 
 مطمقًا 

 المجاؿ السابع:  تقديرات القيـ الوطنية.  
      ُتشجع ممارسة األنشطة الرياضية الطمبة عمى االعتزاز بعمـ الدولة.   .123
      الدعوة لموحدة الوطنية.  ُتساىـ األنشطة الرياضية في توفير فرص   .124
      ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة أىمية التضحية والفداء في سبيؿ الوطف   .125
      تُنمي األنشطة الرياضية لدى الطمبة االعتزاز بقومتيو العربية والدينية  .126
      ُتعمـ األنشطة الرياضية الطمبة قيمة ومعاني الحرية بألوانيا وأشكاليا   .127
      تػرس األنشطة الرياضية في نفوس الطمبة روح المواطنة الصالحة.    .128
      ُتشجع الطمبة عمى المشاركة في المناسبات الوطنية   .129

 

 
 القسـ الثالث: عالقة القيـ التربوية لممارسة األنشطة الرياضية بتحقيؽ الذات. 

  الرقـ
 العبارة

أتفؽ 
 تمامًا 

غير  أتفؽ 
 متأكد 

أتفؽ ال  ال أتفؽ 
 مطمقًا 

      أثؽ بنفسي   .131
      لدي  مف الصفات التي تجعمني أفخر بنفسي   .131
      فكرتي عف ذاتي إيجابية   .132
      أنا راٍض عف نفسي  .133
      أنا متفائؿ بالمستقبؿ   .134
      أشعر أنني عضٌو نافع ألسرتي وبمدي   .135
      أشعر باحتراـ زمبلئي لي  .136
      ا يوكؿ المي مف مياـ لدي  القدرة عمى إنجاز م  .137
      يراودني الشعور بأنني إنساف ناجح   .138
      أشعر بالتفاؤؿ رغـ كؿ الصعاب   .139
      أسعى بجد لحؿ المشكبلت التي تواجيني   .141
      أرى أف صحتي النفسية جيدة   .141
      ال أشعر باإلحباط   .142
      ال أشعر باالكتئاب   .143
      يراـ عبلقاتي االجتماعية عمى ما  .144
      احتـر الجنس اآلخر   .145
      أتقبؿ الخسارة برحابة صدر   .146
      أسعى بجد لتحقيؽ نفسي في المستقبؿ   .147
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 :( 3ممحؽ رقـ )
 أسماء أعضاء لجنة تحكيـ استبانة الدراسة

 
 الدرجة العممية  مكاف العمؿ االسـ الرقـ
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