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أتقدـ بجزيؿ الشكر ككافر التقدير كعظيـ العرفاف إلى الدكتكر إبراىيـ الصميبي لقبكلة اإلشراؼ عمى 

ىذه الرسالة، كتقديمو النصح كاإلرشاد بشكؿ مستمر مف خبلؿ تعميقاتو كتكجيياتو التي كاف ليا الدكر 

 الكبير في إخراج الرسالة بيذا الشكؿ.

ؿ الشكر كالتقدير إلى  الممتحف الخارجي أ.د. عمـ الديف الخطيب  كالممتحف الداخمي كما أتقدـ بجزي

 د. عبد السبلـ حمارشة  لقبكليـ مناقشة الرسالة. 

 كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعدني في إنجاز ىذه الرسالة.  
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 الدراسة ممخص

سة الطالبات النشاطات الرياضية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل رضا أكلياء األمكر عف ممار 

المختمطة في تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تبعان لمجاؿ الرضا عف تخصص 

التربية الرياضية، ثـ البعد األسرم كالديني كالفني، ككذلؾ التعرؼ عمى  الفركؽ في مستكيات رضا 

ستكل التعميمي لؤلـ، المستكل التعميمي لؤلب، أكلياء األمكر تعزل لمتغيرات الدراسة)الجنس، العمر، الم

مكاف السكف، الكضع االقتصادم لؤلسرة(، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، قامت الباحثة بتصميـ 

( مف أكلياء األمكر، كتـ تطبيؽ 504أداة الدراسة كىي اإلستبانة، كقد تككف مجتمع الدراسة مف )

 ( مف أكلياء األمكر.96) الدراسة عمى عينة عشكائية بسيطة  مقدارىا

تكصمت الدراسة  إلى كجكد رضى  أكلياء األمكر عمى دراسة الفتيات لممساقات المختمطة في التربية 

الرياضية، حيث بينت النتائج أف الرياضة تعطي الفتاة الثقة بالنفس، ككذلؾ تعزز لدييا  صفة القيادة. 

األسرل، حيث لـ تؤثر العادات كالتقاليد عمى كبينت النتائج كجكد رضى عاؿو فيما يتعمؽ بالمجاؿ 

رضى األباء كاألميات في تدريس فتياتيـ الرياضة المختمطة، كأظيرت النتائج أيضان درجات عالية مف 

فيما يتعمؽ بالمجاؿ الديني، ككذلؾ أظيرت النتائج أف ىناؾ عدـ رضى فيما يتعمؽ بالمجاؿ  الرضا

 الفني.

كجد فركؽ في آراء أكلياء األمكر نحك دراسة الفتيات المساقات المختمطة في حيف بينت الدراسة  أنو الت

تبعان لمتغيرات الدراسة: ) الجنس، كالعمر، كالمستكل التعميمي لؤلب، كالمستكل التعميمي لؤلـ، كمكاف 

 السكف، كالكضع االقتصادم لؤلسرة( .

يات المكاتي يدرسف التربية كقد أكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تكفير االحتياجات كافة لمفت

لدل أكلياء األمكر عف دراسة الفتيات التربية الرياضية  الرضاالرياضية، كذلؾ مف أجؿ زيادة درجة 



 د

 

المختمطة، ككذلؾ العمؿ عمى تكفير مدربات متخصصات لتدريس المساقات التي يمكف أف تسبب 

ع ذلؾ أكلياء األمكر لتقبؿ دراسة لمفتاة حرجان، عند دراستيا ىذه المساقات بشكؿ مختمط، إذ سيدف

 الفتيات التربية الرياضية. 
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The Extent to Which Parents are Satisfied with Their Daughters' 

Participation in Sports-mixed Courses at Palestinian Universities 

Prepared by: Asma Sabateen 

Supervisor: Dr. Ibraheem Islabi 

Abstract 

The study aimed to identify the extent to which parents are satisfied with the 

practice of female sporting activities in the mixed allocate sports education in 

Palestinian universities. It first qualifies satisfaction according to the area of 

specialization of sports. Then, it explores the familial, religious as well as the 

'logistic' dimensions. It also quantifies any differences in the parents' 

satisfaction according to the variables of sex, age, mother's and father's level 

of education, place of residence, and family's income. To achieve the 

objectives of the study, the researcher has spotted the questionnaire as a 

potential superior research method to collect opinions. The population of the 

study consisted 504 parents whereas the study was applied to a random 

sample consisting of 96 subjects.  

The study concluded that there was a high satisfaction among parents in 

relevance to the mixed physical education courses. The findings unearthed 

that sports both provide females with self-confidence and reinforce 

leadership. The results also indicated a high satisfaction with regard to the 

familial factor where parents' customs and traditions inclined to play a minor 

role in letting their daughters do mixed-sports courses. The results showed 

high degrees of satisfaction with regard to the religious dimension.  However, 

the results showed that there was dissatisfaction with regard to the artistic 

domain. No significant differences in the attitudes of parents towards mixed 



 و

 

sports in relevance to variables of sex, age, parents' level of education, place 

of residence and family's income, have been spotted.  

 The study has implicated that there is an urgent need to provide the girls 

doing a degree in sports with the necessary supplies in order to increase the 

degree of satisfaction of parents  of the girls' education study mixed sporting. 

There is also a need for a well-qualified female trainers to teach mixed sports 

courses. This will help reduce embarrassment among the trained students and 

increase the satisfaction of parents.   
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة
 

 المقدمة

مف شكؿ  اإلنسانية تمعاتلمجا مف مجتمع يخمك يكاد اليامة، فبل اإلنسانية األنشطة أحد الرياضة تعد

ف عصكره اإلنساف الرياضة عبر عرؼ كلقد الرياضة. أشكاؿ مف تفاكتت  كمخنمؼ حضاراتو، كا 

 بيا تحفؿ التي القيـ القدماء أىمية إطار التربكيكف ا، كقد أدرؾ المفكركفبشأني كؿ حضارة تكجيات

 اآلثار عف فضبلن  االجتماعية المتكازنة، الشخصية كبناء كالتطبيع التنشئة الكبيرة في الرياضة، كقدرتيا

 ائجنت أكدتو الذم المفيـك البدنية كىك كتدريباتيا الرياضة بممارسة القدـ ارتبطت منذ التي الصحية

 ( .1996لئلنساف )الخكلي، كالصحية الكظيفية حكؿ اآلثار العممية البحكث

 كتكفير متزنة، تربية الفرد تربية تىٍيديٍؼ إلى التي اليامة البشرية األنشطة أحد الرياضي النشاط كيعد

 ياتوح تدعـ التي االجتماعية الصفات الفرد في أنو ينمي  إذ كاالجتماعي، الخمقي لمتككيف عديدة فرص

 ذلؾ غير إلى ليا كاإلخبلص لمجماعة، باالنتماء كاالعتزاز كضبط النفس، اآلخريف، مع التعاكف: مثؿ
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المجتمع  كتماسؾ الشخصية تنمية في فعاالن  تأثيران  تؤثر التي كالخمقية الصفات االجتماعية مف

 ( .2010)كنعاف،

 العامة البدنية المياقة بإكسابو كامؿمت ككؿ تنمية الفرد إلى ييدؼ بذاتو قائـ تربكم نظاـ كالرياضة

 ميكلو كتعديؿ كالنفسية، االنفعالية مظاىره كضبط العاـ، كتيذيب سمككو كالفكرية، العقمية قكاه كصقؿ

السمك  ثـ المقبكلة، االجتماعية كالمبادئ بالقيـ كالرقي األكلية، كتكجيو دكافعو الطفكلية، كنزعاتو

 . Ward, et al, 2006)األخبلقية الفاضمة ) بالمعايير

 

كأصبحت الرياضة مادة أكاديمية تدرس في الجامعات كالمدارس، كأطمؽ عمييا "التربية الرياضية" كذلؾ 

الحتياج المجتمع كالمكاطنيف إلى طمبة قادريف عمى تعميـ األفراد اآلخريف ىذه الرياضة بأساليبيا 

كاء عمى مدل المياقة البدنية، أك عمى الصحيحة، لضماف استخداميا بأسمكب يضمف االستفادة منيا، س

مدل الكضع الصحي لئلنساف، فممارسة الرياضة تساعد في التخمص مف كثير مف األمراض، كىنا 

برزت أىمية الرياضة في عبلقتيا مع العمـك األخرل، فأصبحت الرياضة ذات عبلقة قكية بالعمكـ 

بعض األمراض، كيستخدميا عمماء الطبية، حيث يستخدـ األطباء الرياضة مف أجؿ التخمص مف 

النفس مف أجؿ المساعدة عمى التخمص مف بعض األمراض النفسية التي تصيب األفراد، كيستخدميا 

متخصصك العبلج الطبيعي إلعادة الجسـ إلى كضعو الطبيعي، بعد تعرضو لمكدمات كالكسكر كغيرىا 

 (.2003مف اإلصابات )أبك سالـ،

 

ظكمة األكاديمية أصبحت تدرس في الجامعات، لمطبلب كالطالبات، عمى كألف الرياضة جزءان مف المن

حد سكاء، نظران لعدـ كجكد جامعات في فمسطيف تدرس الطبلب بشكؿ منفصؿ عف الطالبات كما في 
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المدارس، يصبح تعميـ التربية الرياضية كما تحتاجو مف تمرينات كتدريبات كلياقات لكبل الجنسيف 

فسيا، كىذا شكؿ نقطة تحكؿ في نظرة أكلياء األمكر إلى تدريس الطالبات المحاضرات التدريبية ن

التربية الرياضية يكصؼ، أك ككف االختبلط تقميدان غير سكم في المجتمع الفمسطيني، كتحديدان في 

األرياؼ كالقرل  التي ترتبط بمنظكمة قيمية كأخبلقية تعارض أف يتـ تدريب  الطبلب مع الطالبات في 

 ية مع بعضيـ بعضان. حصص تدريب

 

مف ىنا جاءت ضركرة معرفة مدل رضا أكلياء األمكر عف تدريس الطالبات التربية الرياضية بشكؿ 

مختمط في الجامعات الفمسطينية، حيث أف ىذا االختبلط يحدث بشكؿ كبير في حصص التدريب 

حركات كتماريف تكصؼ العممي، التي يضطر فييا الطرفاف إلى أرتداء المبلبس الرياضية، كالقياـ ب

 بالمحرجة خاصة عندما تقـك الطالبة بيا في ظؿ كجكد الطمبة. 

 

 مشكمة الدراسة 

أدل االحتياج لكجكد طالبات متخصصات في التربية الرياضية كما في باقي التخصصات األخرل، 

ير مف مف أجؿ تدريب الطالبات في المدارس كالجامعات عمى مختمؼ األنشطة الرياضية، إلى جعؿ كث

الطالبات المكاتي يفضمف دراسة التربية الرياضية التكجو لمدراسة في ىذا المجاؿ، كلكنيف يتعرضف 

أحيانان إلى بعض المعكقات مف قبؿ أكلياء األمكر الذيف يحاكلكف تقديـ نظرة سمبية عف ىذا التخصص 

اـ بحركات كتماريف لمطالبة، كذلؾ لكجكد بعض المساقات العممية التي تضطر فييا الطالبات لمقي

يمكنيا أف تكقعيا في اإلحراج، كمف ىنا كاف البد مف إجراء دراسات تقـك بفحص كقياس رضى أكلياء 

األمكر عف اختيار بناتيـ ىذا التخصص، كتكضيح طبيعة المعكقات التي تجعؿ أكلياء األمكر 
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ة تكمف في اإلجابة عمى يرفضكف ىذا التخصص، تبعا لمبيئة، كمكاف السكف، كعميو فإف مشكمة الدراس

 التساؤؿ اآلتي: 

مدل رضا أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف لؤلنشطة 

 الرياضية المختمطة .

 أهمية الدراسة 

 الجسمية، الجكانب كميا: في متزنة تربية الطمبة تربية في كمكانتو الرياضي النشاط أىمية ضكء في

 كاالنفعالية، تأتي أىمية الدراسة كذلؾ ككنيا:  كاالجتماعية، مية،كالعق

تركز عمى تكضيح رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في  -

 الجامعات الفمسطينية، حيث أف بعض المساقات تحتاج إلى تماريف رياضية كلياقة.

التي تتحدث عف رضى أكلياء األمكر  -سب عمـ الباحثةح-تعد ىذه الدراسة مف الدراسات القبلئؿ  -

 عف ممارسة النشاطات الرياضية المختمطة في تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية.

تبيف الدراسة اإليجابيات كالسمبيات التي يقدميا أكلياء األمكر في معارضتيـ أك قبكليـ لتكجو  -

 ية في الجامعات الفمسطينية.الطالبات تجاه دراسة التربية الرياض

ككف الباحثة درست التربية الرياضية، كتعمؿ في ىذا المجاؿ فقد فضمت البحث في رضى أكلياء  -

أيضا ينعكس عمى مكافقة أكلياء  الرضااألمكر عف تدريس بناتيـ لمتربية الرياضية، حيث أف ىذا 

 رياضية في المدارس.األمكر عمى مشاركة بناتيـ في المسابقات الرياضية كاألنشطة ال

أف ىذه الدراسة مقدمة لدراسات أخرل تبحث في رضى أكلياء األمكر عف تدريس الرياضة لمفتيات  -

في المراحؿ الدراسية األكلى في المدرسة، ثـ التخصص في التربية الرياضية في المرحمة الجامعية 

 األكلى.
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 أهداف الدراسة 

 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي: 

عمى مدل رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في التعرؼ  -

عف تخصص التربية  الرضاتخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تبعا لمجاؿ 

 الرياضية، ثـ البعد األسرم كالديني كالفني. 

اسة: )الجنس، العمر، معرفة الفركؽ في مستكيات رضى أكلياء األمكر تعزل لمتغيرات الدر  -

 المستكل التعميمي لؤلبكيف، مكاف السكف، الكضع االقتصادم لؤلسرة( .

 أسئمة الدراسة 

ىؿ ىناؾ رضى مف قبؿ أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة  -

 في تخصص التربية الرياضية تبعان لمرضى عف تخصص التربية الرياضية؟ 

قبؿ أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة  ىؿ ىناؾ رضى مف -

 في تخصص التربية الرياضية تبعان لمبعد األسرم؟ 

ىؿ ىناؾ رضى مف قبؿ أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة  -

 في تخصص التربية الرياضية تبعان لمبعد الديني؟ 

كلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة ىؿ ىناؾ رضى مف قبؿ أ -

 في تخصص التربية الرياضية تبعان لمبعد الفني؟ 

ىؿ ىناؾ فركؽ في مستكيات رضى أكلياء األمكر تعزل لمتغيرات الدراسة: )الجنس، العمر،  -

 المستكل التعميمي لؤلبكيف، مكاف السكف، الكضع االقتصادم لؤلسرة ( .
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 الدراسة  فرضيات

 مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ صياغة الفرضيات اآلتية : 

(  في المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مدل الداللة )الفرضية األولى: 

الحسابية لمدل رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في تخصص 

 الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الجنس . التربية الرياضية في

(  في المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مدل الداللة )الفرضية الثانية: 

الحسابية لمدل رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في تخصص 

 زل لمتغير العمر .التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تع

(  في المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مدل الداللة )الفرضية الثالثة: 

الحسابية لمدل رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في تخصص 

 يمي لؤلـ .التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المستكل التعم

(  في المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مدل الداللة ) الفرضية الرابعة:

الحسابية لمدل رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في تخصص 

 ب .التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤل

( في المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مدل الداللة ) الفرضية الخامسة:

الحسابية لمدل رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في تخصص 

 التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير مكاف السكف .
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( في المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مدل الداللة ) :الفرضية السادسة

الحسابية لمدل رضى أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات النشاطات الرياضية المختمطة في تخصص 

 التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة .

 حدود الدراسة 

 . 2013-2012لزمانية : تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني الحدكد ا

الحدكد المكانية : الجامعات الفمسطينية)جامعة القدس، جامعة النجاح الكطنية ، جامعة فمسطيف 

 التقنية(

 الحدكد البشرية : أكلياء أمكر الطالبات المكاتي يدرسف التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية )

 جامعة القدس، جامعة النجاح الكطنية، جامعة فمسطيف التقنية( .

 مصطمحات الدراسة 

 .رغبة عنده أك حاجة إشباع نتيجة اإلنساف عمييما يحصؿ الذم كاالبتياج بالسعادة الشعكر ىك: الرضا

 خبلؿ استيبلكو مف منفعة مف يحققو ما ىك المستيمؾ كًرضى كالخدمات، األعماؿ مجاؿ في فاإلشباع

 لمدل فاعمية إدراكو درجة بأنو الزبكف ًرضى يعرؼ أف كيمكف .ما خدمة مف انتفاعو أك ما لسمعة

 ( .288، ص2009كحاجاتو )الحسنية، تكقعاتو تمبي التي الخدمات أك المنتجات تقديـ في المنظمة،

لتربية بأنو مدل قبكؿ أكلياء أمكر الطالبات لمتدريس المختمط في بعض مساقات اويعرف إجرائيا: 

 الرياضية في الجامعات الفمسطينية . 

ىي أحد األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية كتيدؼ إلى إعداد طمبة التربية الرياضية إجرائيا: 

ٍفؽى أساليب  تربكية حديثة كذلؾ مف خبلؿ تزكيد الطمبة  بالمعارؼ  متخصصيف في التربية الرياضية كى
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تخريج مدرسيف كمدربيف مؤىميف لمتربية الرياضية  ية في ىذا المجاؿ. ككذلؾكالميارات العممية كالتطبيق

يمكف أف ينخرطكا كبشكؿ مباشر في المدارس كاألندية الرياضية )دائرة التربية الرياضية، جامعة 

 ( .2012القدس،

أك مف يحؿ اآلباء كاألميات كالمسؤكليف عف تربية الطمبة سكاء كانكا األقارب أولياء األمور إجرائيا: 

 محميـ.

 ىك التعميـ الذم يدرس مف خبللو الطمبة كالطالبات المساقات الدراسية كالعممية معان.التعميم المختمط: 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة

ث سيتـ يتناكؿ ىذا الفصؿ األدب النظرم لمدراسة، كالدراسات السابقة المتعمقة بالمكضكع نفسو، حي

، كتعريفاتو المتعددة، ثـ التطرؽ إلى التربية الرضااستعراض األدب النظرم كذلؾ بتحديد مفيـك 

الرياضية كأىميتيا لمفرد كلممجتمع، ثـ تسميط الضكء عمى االختبلط بيف الجنسيف كأحكامو، كطبيعتو 

 في المجتمع الفمسطيني.  

 امفهوم الرض

 .الرضاتعددت التعريفات التي تناكلت 

دالة عمى األداء المدرؾ كالمتكقع مف قبؿ متمقي الخدمة،  الرضا( أف kotler,2001إذ يرل ككتمر )

ففي حالة عجز األداء المتكقع فإف متمقي الخدمة يككف في حالة عدـ السركر أك االستياء، كفي حالة 

لة التي يتجاكز فييا ، أما في الحاالرضاتطابؽ األداء مع المتكقع فإف متمقي الخدمة سيشعر بالسعادة ك 

إلى رفع درجة كالئيـ لممنظمة  الرضااألداء ما ىك متكقع مف قبؿ المستفيديف فإنيـ يتحكلكف مف حالة 

 كسيرتبطكف ارتباطان كثيقان بيا كىي الحالة التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا . 
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 يحصؿ الذم جكاالبتيا بالسعادة الشعكر ىك الرضا( أف 288، ص2009في حيف يرل )الحسنية،

 كًرضى كالخدمات، األعماؿ مجاؿ في فاإلشباع . رغبة عنده أك حاجة إشباع نتيجة اإلنساف عمييما

 ما. خدمة مف انتفاعو أك ما لسمعة خبلؿ استيبلكو مف منفعة مف يحققو ما ىك المستيمؾ

رتياح لتحقيؽ أما رضى أكلياء األمكر فيك الحالة النفسية لؤلباء كالمتصفة بالقناعة كالشعكر باأل

 ( .2012رغباتيـ كحاجاتيـ الشخصية كالنفسية )بعيرات كرزيقات،

 : االنظريات المفسرة لمرض

إف معظـ النظريات المفسرة لمرضى تأخذ بالنظرة لمرضى باعتباره ظاىرة أحادية البعد بمعنى أف 

دة كالمجالي كىي حسب الخكال الرضالدل الفرد ىي نفسيا قد تككف مسببات لعدـ  الرضامسببات 

 ( تقسـ إلى ثبلثة أقساـ :2012)

 نظريات المحتوى :  -

( التي تعنى باحتياجات الفرد األساسية الدنيا كاحتياجاتو العميا كتتكقع Masloكأشيرىا نظرية ماسمك) 

( التي تكضح العكامؿ Herzbergحتى يتـ إشباع تمؾ الحاجات، كنظرية ىيرزبرج ) الرضاأنو ال يتـ 

التي مف أىميا: اإلنجاز كالتقدير كالعكامؿ الصحية التي مف أىميا البيئة التي ينتمي  الرضاالمؤثرة في 

 إلييا الفرد كدرجة شعكره باألمف.

 النظريات الخاصة بالعمميات : -

عمى أنو نتاج التفاعؿ بيف مجمكعة مف المتغيرات مثؿ التكقع  الرضاكىي النظريات التي تفسر 

مرىكف بمقارنو الفرد بما  الرضاظرية اإلنصاؼ كالتكقعات التي ترل أف كالحاجات، كالقيـ، مثؿ ن
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يحدث عندما ال يشعر الفرد  الرضايحصؿ عميو مف خدمة، مقارنو بما يحصؿ عميو غيره، كأف عدـ 

 بالعدؿ بسبب االعتبلؿ النسقي لممنظمة التي ينتمي إلييا . 

 

 نظريات تمبية الحاجات : -

إلى التناقض القائـ بيف االحتياجات التي يطمح الفرد إلى تحقيقيا كمقدار  الرضاكتعيد ىذه النظريات 

، ككمما الرضاما تكفره المنظمة التي ينتمي إلييا، فكمما زادت درجة التعارض ىذه زادت نسبة عدـ 

، كأف االحتياجات تكتسب الرضازادت درجة االنسجاـ بيف االحتياجات كما يتحقؽ منيا زادت درجة 

ف طريؽ مضاعفة تمؾ الحاجات الممكف إدراكيا حسيان كالتي يمكف تكفيرىا حسب أىميتيا أىميتيا ع

 لمفرد.

 التربية الرياضية

مف  العاـ اإلنساني األداء تعد الرياضة نظامان تربكيان لو أىدافو التي يسعى مف خبلليا إلى تحسيف

 فالتربية الرياضية ميمة، تربكيةك  تعميمية بخصاؿ يتميز تربكم ككسط المختارة البدنية األنشطة خبلؿ

 الدكر يقدـ ىذا أف آخر نظاـ أم يستطيع التي ال كأنظمتو كافة: مؤسساتو المجتمع في دكر ميـ ليا

 كالشمكؿ تتسـ باإلتزاف تنمية شخصيتو تنمية حيث مف لمفرد، االجتماعية التنشئة في يتمخص الذم

 عمى بناء يساعد لمجتمع  المحيط بو، كالذممع ا لمفرد كاالجتماعي النفسي التكيؼ بيدؼ كالنضج

 ( .2001العامة كتكامميا  )ابك نمرة، التربية
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 مفهوم التربية الرياضية

 شخصية كالذم ينمي النشاط أكجو ممارسة عند تتـ التي التربكية العممية تمؾ ىي الرياضية التربية إف

 مف النقيض عمى كلكنيا شغؿ الطبلب، لت المدرسي ككسيمة البرنامج إلى يضاؼ جزءان  كليست الفرد، 

 صحيحان، يكتسب  تكجييان  كتكجيييا التربية الرياضية منياج طريؽ التربية، فعف مف حيكيان  جزءان  ذلؾ

 في يشترككف أنيـ كما اجتماعيان،  مفيدة، كينمكف فراغيـ بطريقة كقت لقضاء البلزمة الميارات الطبلب

كالعقمية )عزمي،  الجسمية الصحة باكتسابيـ السعادة عمى حياتيـ سيضفي الذم النكع مف نشاط

2004 . ) 

 التفكير، بجانب عمى المقدرة ك االجتماعية الحياة في المتعددة نشاطتيا الرياضية التربية كتتناكؿ

 السياسية الحضارم بجكانبو المستكل رفع أجؿ كمف الحيكية األعضاء كنمك بالصحة عنايتيا

 نكع آخر أم مف أثران عند األفراد أعمؽ فيي كليذا. المعب طريؽ عف تـت عممية: كاالقتصادية، فيي

 مف كأسمكب التربية، مف أساس كجزء عنصر ىي الرياضية التربية التربية، كيمكف القكؿ إف أنكاع مف

 عمى ينصب تركيزىا األساس ألف نظامان تربكيان باعتبار عدىا يمكننا ، كليذا مف ألكانيا أساليبيا، كلكف

 البدني . كنشاطو اإلنساف حركة ةدراس

 الميني المنحنى كقد تطكرت التربية البدنية خبلؿ القرف العشريف، ككاف مف أبرز ىذه التطكرات ذلؾ

 أكثر مينية آفاؽ إلى البدنية التربية مجاؿ تدريس العمؿ المجرد في  بمراحؿ تخطى الذم التخصصي

 جعؿ الذم كىذا التركيحية كالرياضة كالصحة، لمياقةالرياضية، كا كاإلدارة الرياضي، كالتدريب رحابة

ليـ الكثير مف  كفتح خريجي كميات التربية الرياضية كأقساميا، أماـ كتزدىر العمؿ تتنامى فرص

 المؤىميف، المينييف مف البرامج ىذه احتياجات لمقابمة قبؿ مف مطركقة لـ تكف لمعمؿ األسكاؽ الجديدة

 ( . 2006أفراد المجتمع )أبك طامع، إلى أنكاعيا اختبلؼ عمى الخدمات المينية كلتقديـ
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 التربية في الرياضية التربية أهمية

 التربكية ىاـ مف العممية جزء األخرل، بؿ ىي العممية المكاد بقية عف أىمية تقؿ ال الرياضية التربية إف

 كالخبرات الميارات تمؼخبلؿ تعميمو مخ مف الصالح المكاطف تككيف في تمعبو الذم الياـ لمدكر العامة

 تعينو غيره، كما كمع نفسو مع الميارات كالكضعيات مختمؼ في التكيؼ عمى تساعده التي الحركية

 الضخمة الرياضة الرياضية، فأنجزت بالتربية مختمؼ الحككمات اىتمت فقد كلذا عصره مكاكبة عمى

 التربية فبرنامج لؤلمـ، إذان  ارمالحض التقدـ عجمة في الحيكم ىذا الميداف في راقية إطارات كككنت

الصحة  تعطيو التي الحركية الميارات مختمؼ كتعممو سميمان  تكجييان  الطفؿ تكجو في المدارس الرياضية

 ( .1998كالرشاقة )الخكلي، كالسبلمة

 أهداف التربية الرياضية 

 ( كما يأتي :1985تيدؼ التربية الرياضية كما بينيا عبد القادر )

 الفرد البدنية المستعممة كالنافعة في حياتو. تنمية ميارات -

 تنمية الكفاية البدنية كصيانتيا. -

 مساعدة الفرد عمى اكتساب صفات التفكير العقمي المنطقي المنظـ. -

 اإلسياـ في اكتساب الفرد الصفات االجتماعية المثمى. -

 التدريب عمى اكتساب صفات القيادة كالتبعية السميمة. -

 تيا كالمكاىب الرياضية العالية.تشجيع  القدرات كتنمي -
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 مراحل ممارسة النشاط الرياضي

 ( كما يأتي: 1990كقد تـ تقسيـ مراحؿ ممارسة النشاط الرياضي كما كضحيا عبلكم )

تيدؼ المرحمة األكلية لمممارسة النشاط الرياضي إلى اإلعداد الشامؿ المتزف كذلؾ مف خبلؿ تنمية  -

ي تعمؿ عمى تنمية القكة العضمية كتطكيرىا كالتحمؿ كالسرعة كالرشاقة الصفات البدنية األساسية، الت

كالمركنة كغيرىا مف الصفات البدنية األساسية بصكرة متزنة كشاممة كذلؾ باستخداـ أنكاع متعددة مف 

التمرينات البدنية كاألنشطة الحركية، كذلؾ يمكف خبلؿ المرحمة األكلية تعميـ الميارات الحركية 

كالقدرات الخططية، كىذا يعني محاكلة اكتساب الميارات الحركية ألنكاع األنشطة الرياضية الرياضية 

األساسية، كمراعاة أف ال ييدؼ ذلؾ إلى اكتساب اإلتقاف التاـ كتثبيت أداء ىذه الميارات الحركية، بؿ 

كات يجب أف ييدؼ الغرض األساس مف ذلؾ إلى إكساب الناشئ القدرة عمى القياـ بمختمؼ الحر 

 بدرجة تكافقية . 

 

المرحمة الثانية ىي مرحمة التدريب الرياضي التخصصي، كتيدؼ ىذه المرحمة إلى تنمية  الميارات  -

كالقدرات كالصفات البدنية الضركرية لمفرد في نكع النشاط الرياضي المختار كتطكيرىا كخطكة تمييدية 

قيض المرحمة السابقة، حيث تيدؼ إلى نحك الكصكؿ إلى مستكيات رياضية عالية. كىذه المرحمة ت

 االىتماـ بمتطمبات خاصة يتميز خبلليا الفرد بنكع النشاط الرياضي المختار.

المرحمة الثالثة كىي مرحمة تدريب المستكيات الرياضية العالية، كتيدؼ إلى تدريب المستكيات  -

نكع التخصص بطريقة مباشرة  الرياضية العالية مف خبلؿ االرتقاء بمستكل الفرد إلى أقصى درجة في

حراز الفكز.  كذلؾ لتقديـ أحسف المستكيات كاألرقاـ كا 
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 الرياضية  لمتربية العممية األسس

 ( أف أىـ األسس العممية لمتربية الرياضية تتمثؿ فيما يأتي :2012يكضح فاتح )

 الحركي كنشاطو افاإلنس بجسـ األكلى بالدرجة كالرياضية البدنية التربية تيتـ :البيولوجية األسس

عمى  يككف أف البدنية التربية مدرس عمى يجب جدا،كذلؾ معقدة بميكانيكية الجسـ ىذا حيث يتميز

 كذا ك ك العضبلت العظاـ عمؿ حركاتو، أم )كمكانزمات( ككظائفو تركيبو ك الجسـ حكؿ دراية كاممة

 أجزاءه تعمؿ الذم اليضمي أك التنفسي أك الدكرم الجياز طريؽ عف سكاء لمجسـ )الطاقكم( الكقكد

نما طبيبان،  المربي اختصاصيان أك يككف أف يعني ال ، كىنا العضبلت عمييا تعمؿ كدكافع  أف يجب كا 

 كظائؼ التشريح، كعمـ مثؿ : عمـ الناحية البيكلكجية مف األساسية العمـك مف راسخة قاعدة لديو تككف

 مع لمتكامؿ قكية خمفية المدرب أك المعمـ أك لبلمطا تعطي أنيا حيث  األعضاء، عمـ )البيكميكانيؾ(

 اإلنساف الرياضي .

 البدني النشاط نكاحي تحميبلن ألىـ تعطي أف يمكف النفسية باألسس الدراية إفالنفسية :  األسس

 النفسانييف المحمميف الحركي،  إف بالنشاط المرتبطة لمعمميات الدقيؽ التحميؿ في كتسيـ كالرياضي

 الخبرات بيف الطفؿ بيا التي يقـك المحاكالت لفيـ األسمى الطريؽ أنو عمى عبالم إلى ينظركف

 بشكؿ المعب طريؽ عف مشكمتو كعف عف نفسو خاصة مشكمة مف يعاني مف بيا يمر التي المعارضة

 أخرل. طريقة تعادلو ال

 حياة أسمكب في تحسيف ىامان  دكران  الرياضية لمتربية االجتماعية األسس تمعب  :االجتماعية األسس

 عف كتبعده الرياضة ركح في الفرد فتغرس الجماعة مع التكيؼ عمى الفرد تساعد اإلنساف، حيث

 مقبكلة. اجتماعية بطريقة منافسو، كلكف جيدان لييـز يبذؿ بأشكالو، فالرياضي كالضرب العنؼ ممارسة
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مثؿ: التعاكف،  لفردا حاجيات لتغطية الكثير تقدـ أف أنشطتيا خبلؿ مف قادرة الرياضية التربية

 االجتماعي . كالتكافؽ التجانس دكاـ عمى تعمؿ أنيا إلى اآلخريف، باإلضافة أراء كتقبؿ كالمنافسة،

 االختالط في التعميم

 مفهوم التعميم المختمط 

 (، كىي : 1993ىناؾ ثبلثة مفاىيـ أساسية لمتعميـ المختمط كما بينيا أبك يحيى )

لمختمط : كىك تكاجد كبل الجنسيف )البنيف كالبنات( في مكاف كاحد مخصص أ( المفيـك المغكم لمتعميـ ا

 لعممية التعميـ . 

ب( المعنى االصطبلحي: ىك اشتراؾ الذككر مع اإلناث في مختمؼ مراحؿ التعميـ مف الحضانة حتى 

 الجامعة . 

مقييما العمـ بناء عمى ج( المفيـك العممي: ىك عممية التعميـ التي تستند إلى اشتراؾ الجنسيف معان في ت

 أسس سيككلكجية كتربكية . 

 

 أسباب انتشار التعميم المختمط

 ( أف أىـ أسباب االختبلط في التعميـ تعكد إلى :2001يكضح الحسناكم )

أ( الثكرة الصناعية : لما قامت ىذه الثكرة في الببلد األكركبية أجبرت المرأة عمى الخركج مف بيتيا 

عاممة كثيرة لزيادة اإلنتاج فنافست المرأة الرجاؿ ككانت الغاية مف التعميـ ىي بسبب الحاجة إلى أيد 

 التأىيؿ لمعمؿ في مجاالت الرجاؿ، فميس ىناؾ مانع مف جمكسيا في المدارس كالمراكز التعميمية . 

ب( االقتصاد: بسبب الكضع االقتصادم ككجكد عدد كبير مف الطبلب، مع صعكبة إيجاد مدارس 

مستقؿ، أدل ذلؾ  إلى إيجاد التعميـ المختمط مف أجؿ تخفيؼ العبء الثقيؿ، كالتقميؿ مف  عديدة بشكؿ
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المصركفات الباىظة، كأيًخذى بالتعميـ المختمط كساعد عمى ذلؾ ظركؼ الحضارة الغربية كأكضاعيا التي 

 ىيأت أف يجمس الشاب كالشابة عمى كرسي كاحد جنبان إلى جنب . 

   

 احل التعميم االختالط في مختمف مر 

تنكعت اآلراء في بداية مرحمة االختبلط، ىؿ ىي مف بداية المرحمة االبتدائية حتى الجامعية؟، أـ إنيا 

خبلؿ المرحمة الجامعية فقط، فمعظـ اآلراء تتفؽ عمى أف االختبلط في المرحمة االبتدائية ال مشكمة فيو 

 (.1997)الندكم،

ا مف الناحية الشرعية، إذ لـ تتعمؽ بالضكابط التي نصت كمف يرل في مرحمة االختبلط مشكمة، يراى

 ( .2008عمى االختبلط، كما أكردتيا الشريعة اإلسبلمية ) الكبيسي،

كبشكؿ عاـ، فبل يكجد قانكف يحدد إلزامية التعميـ المختمط، فيككف التكجو في تطبيقو حسب الفمسفة 

 ( . 2001جامعة في نظاميا الداخمي )الحسناكم،التربكية كالرؤية التربكية التي تتخذىا المدرسة أك ال

أما فيما يتعمؽ بالفمسفة الفمسطينية في التعميـ، فيي أيضان تبعت النظاـ العاـ، فمـ تحدد فمسفة تعميمية 

معينة، فيناؾ مدارس مختمطة، كىناؾ مدارس لجنس كاحد فقط، أما فيما يتعمؽ بالجامعات، فمعظـ 

  الجامعات الفمسطينية مختمطة .

 

 أهداف التعميم المختمط

 ( أف أىـ أىداؼ التعميـ المختمط يكمف في:1995بيف سمطاف )
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تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص بيف المكاطنيف جميعيـ حتى تجد كؿ الطاقات الكامنة في سكاعدىـ  -

تعميـ كعقكليـ لبمكغ أقصى ما تمكنو ليا قدرتيا حيث تتاح الفرصة لمبنيف كالبنات عمى السكاء لمتربية كال

 . 

المساعدة في خمؽ ثقافة مشتركة بيف أبناء المجتمع مف خبلؿ تعميـ كؿ المكاطنيف في مكاف كاحد  -

 لمدة معقكلة. 

مراعاة المساكاة الكاممة بيف البنيف كالبنات حتى تتمكف المرأة مف أف تشارؾ بإيجابية في صنع   -

 الحياة . 

 خصائص التعميم المختمط

االقتصادية : فالتعميـ المختمط نشأ كنمكذج معتاد ليس بسبب االىتمامات التربكية  ( الفعالية )الكفاية(1

نما ألسباب أخرل غالبان اقتصادية، أم أسس عمى أساس مالي أكثر مف األساس التربكم، ألف أغمب  كا 

المدف لـ تستطع تحمؿ تكاليؼ إنشاء مدرستيف لذا فقد طكرت نظاـ التعميـ المختمط بحيث يتعمـ 

ساف معان، كمع مركر الزمف استطاعت زيادة السكاف عمى دعـ نمط التعميـ المختمط عمى أسس الجن

 ( .1988تربكية كأفضؿ طريقة لتربية األطفاؿ الصغار )إسماعيؿ، 

( الكضع الطبيعي : مف الشائع بأف المدارس المختمطة تمد بيئة اجتماعية تككف طبيعية بشكؿ أكثر 2

نيـ في المجتمع أكثر مما تقـك بو المدارس منفصمة الجنس. فيرل الكثير إلعداد المراىقيف ألخذ مكا

مف اآلباء كالمعمميف أف التعميـ منفصؿ الجنس يعيؽ تطكر العبلقات اإليجابية بيف األفراد مف الجنسيف 

فيحتجكف بأف البنيف كالبنات يجب أف يتعممكا ك يخططكا كيعممكا سكيان فالفصؿ بيف الجنسيف في 

 ( . 1993يخمؽ كضعان غير طبيعي )أبك يحيى، المدارس 
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( اختزاؿ )نقص( اآلراء الجنسية النمطية عف الجنس اآلخر:  ال شؾ أف التفاعؿ المختمط الحقيقي 3

كالتعايش بيف البنيف كالبنات يعطي الفرصة ألفراد كؿ جنس لمتعرؼ عمى أفراد الجنس اآلخر كبالتالي 

اآلخر التي تساعد البيئات المنفصمة عمى تككينيا )الندكم،  تنقص لدييـ اآلراء الخاطئة عف الجنس

1997. ) 

( مساكاة تطكر الدكر الجنسي : الخاصية الرابعة لمتعميـ المختمط ىي إعداد الصغار لمتمييز في 4

األدكار الجنسية كمعرفة لما ىك الدكر الجنسي؟ ىي تركيبات اجتماعية متعممة ككنيا متصمة جكىريان 

يكلكجية لمذكر كاألنثى، فالتأثيرات االجتماعية الثقافية تككف حاسمة في نسبة دكر الجنس بالطبيعة الب

 كبالتالي فإف معايير دكر الجنس ىي السمكؾ الذم يعده المجتمع مبلئمان لمفرد بسبب جنسو أك جنسيا. 

لى مف الحياة فيبدأ الدكر الجنسي ألدكار الذككر كاإلناث في العمؿ كاألسرة، كتبدأ في األعكاـ األك 

ف مبلحظة األدكار الطبيعية المناسبة المشتركة لكؿ مف البنيف كالبنات  كتتزايد في مرحمة المراىقة كا 

 ( .2001تعزز مف خبلؿ المعمميف كبيئة التعميـ كمف خبلؿ عبلقة األصدقاء كتكاصميـ )الحسناكم، 

 

 ( أف التعميـ المختمط : 1995كقد بيف )سمطاف، 

 الفرصة لمبلحظة سمكؾ الدكر الجنسي المعاكس كتطكير تكقعات مبلئمة . يعطي التبلميذ  -

كذلؾ فإف المناىج في المدارس الخالية مف التأثير الجنسي ألحد الجنسيف يجب أف تكشؼ لمتبلميذ  -

 عف مكاقؼ ترسـ أدكاران تختمؼ عف القكالب النمطية الجامدة لكؿ مف الذككر كاإلناث . 

نسية التقميدية أقؿ تميزان حيث أصبح الرجاؿ كالنساء يشترككف في األعماؿ كيبلحظ مف األدكار الج

كالكظائؼ كالتعميـ عمى حد سكاء كلذلؾ ىـ بحاجة لميارات متبلزمة مع الدكر الجنسي التقميدم الذكرم 

 كاألنثكم .
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اؾ شعكر ( المساكاة في الفرص التعميمية : مف خبلؿ القدرة كالكفاءة لمبنيف كالبنات سكؼ يككف ىن5

حساس بشخصيتيـ كعقمية بعضيـ بعضان لذلؾ فإف مقررات الدراسة لمجنسيف في المراحؿ التعميمية  كا 

كميا يجب أف تككف متطابقة بكاسطة المشاركة في التسييبلت المدرسية كالمشاركة في الًخٍدمات 

المختمط إف المدارس كالمساعدات المالية كأف ال تفضؿ جنسان عمى اآلخر، كىذا ىك السمبي في التعميـ 

المختمطة تفشؿ في إمداد الفرص التعميمية المتساكية لكؿ مف الذككر كاإلناث، كذلؾ بالسماح لمطالب 

بأخذ المنح التعميمية لمسفر إلى الخارج كعند حصكؿ البنت عمى الشيء نفسو ييرفض خركج البنت 

 ( .1995اة )سمطاف، كحصكليا عمى تمؾ المنحة التي تعد فرصة تأتي مرة كاحدة في الحي

( المكاسب االجتماعية لكبل الجنسيف في المدارس المختمطة : لقد بينت العديد مف الدراسات كجكد 6

مكاسب اجتماعية لمتعميـ المختمط كالذم يؤثر في السمكؾ نحك األفضؿ إنما يعكد أساسان عمى البنيف 

المدارس المختطة، كقد لكحظ أيضان كليس البنات بحيث أف مستكيات العدكانية تنقص في البنيف في 

عمى تبلميذ المدارس المختمطة أنيـ أكثر اجتماعية كتركيزان عمى الجماعة كأكثر ألفة كمتعة كأكثر 

تسامحان كأكثر عفكية، كأكثر قدرة عمى الكصكؿ إلى الثقة بالنفس، كاحتراـ الذات، كقكة الشخصية، 

كاجد كبل الجنسيف مع بعضيما بعضا فبل تذكر األلفاظ كاتزاف الحالة النفسية مف خبلؿ تطكيرىا عند ت

 ( .1989السيئة )ىنداـ، 

   

 النتائج التربوية المترتبة عمى االختالط في التعميم 

 ( أىـ النتائج التربكية المترتبة عمى االختبلط في التعميـ كما يأتي :1988يكضح إسماعيؿ )

 أواًل: النتائج االيجابية
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ية التي ذكرىا أف ىناؾ مف التربكييف مف يرل أف التعميـ المختمط يعمؿ عمى زيادة كمف النتائج اإليجاب 

 التحصيؿ العممي كذلؾ ألسباب أىميا : 

 تنافس كبل الجنسيف في عمؿ الكاجبات المدرسية .   -

 تطمع كؿ منيما لدرجات عالية في االمتحانات .  -

 اج . تيقظيما خكفان مف األسئمة المفاجئة كالتعرض لئلحر  -

 رغبة كؿ منيما في التعاكف مع اآلخر. -

أما بالنسبة لمتسرب، فيناؾ مف يرل أف األكضاع في المدارس المختمطة تساعد عمى قمة التسرب حيث 

 يكجد : 

 ( احتراـ كؿ جنس لآلخر. 1

 ( كجكد صداقة بيف الجنسيف . 2

 ( كضكح التعاكف بينيما . 3

ف التعميـ المختمط يساعد عمى نجاح األنشطة المدرسية كما ىذا، كيتفؽ الكثير مف التربكييف عمى أ

 ( كذلؾ ألف : 1988بينيا إسماعيؿ)

 أ( تنافس كبل مف الجنسيف خبلؿ األنشطة يؤدم إلى أفضؿ نتائج . 

 ب( تنكع األنشطة المدرسية . 

 ج( زيادة اإلقباؿ عمى اإلشتراؾ في األنشطة . 

 بداع كالجكدة إلشتراؾ الجنسيف معان. د(  تميز العمؿ خبلؿ النشاط المدرسي باإل
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 ثانيًا: النتائج السمبية

 ( :2001ىناؾ بعضه مف التأثيرات السمبية لنمط التعميـ المختمط كما يراىا الحسناكم )

 يميؿ تربكيكف لمعارضة فكرة أف التعميـ المختمط يعمؿ عمى زيادة التحصيؿ كذلؾ ألسباب أىميا : 

 الكتب الجنسية مما يطغى عمى أكقات المذاكرة .  ( ميؿ كبل الجنسيف لقراءة1

 ( انشغاؿ كؿ جنس باآلخر مما يؤثر عمى التتبع السميـ لممدارس كشركد الذىف لدل بعضيـ مما 2

 يؤثر في القدرة عمى االستيعاب .

كذلؾ يرل العديد مف التربكييف أف التعميـ المختمط يزيد مف معدالت التسرب كىي كما يكضحيا المقاني 

 ( كما يأتي : 1990)

 ظيكر بعض المشكبلت التربكية كالنفسية مثؿ الخكؼ كالخجؿ لدل كؿ مف الجنسيف .   -

 كجكد نفكر لدل بعضيـ مف الجنس اآلخر .  - 

 كثرة المضايقات مف كؿ جنس لآلخر .   -

 تميز البنيف كالبنات باألنانية كعدـ استعدادىـ لمساعدة بعضيـ بعضان .   -

 

 دارس المختمطة في مرحمة المراهقة مشكالت الم

 ( مشكبلت المدارس المختمطة في مرحمة المراىقة كما يأتي : 2001بيف الحسناكم )

 ( المرحمة العمرية الحرجة التي ال تسمح بتطبيؽ االختبلط لكبل الجنسيف . 1

 ( قمة الكعي البدني الديني لمعديد مف الطبلب كالطالبات . 2

 انتباه أفراد الجنس اآلخر .  ( رغبة كؿ جنس في جذب3
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( كثرة اىتماـ المعمميف بالطالبات أكثر مف الطبلب، مما يستثير الطبلب كيدفعيـ ىذا إلى كثرة 5

 مضايقة المعمميف . 

األسباب التي يستند إلييا أصحاب الرأم المؤيد لتطبيؽ نظاـ االختبلط في التعميـ كما يكضحيا  

 ( كما يأتي : 1995سمطاف )

 نفصاؿ الجنسيف يؤدم إلى إثارة الفضكؿ المبكر لدل مخيمة الشباب . إف ا -

يفضؿ مف الناحية التربكية أالن يختمؼ تركيب الجامعة عف تركيب األسرة كالمجتمع، ربما ألف البنيف  -

 كالبنات مختمطكف كسكؼ يختمطكف في المجتمع . 

ط بيف أفراد الجنسيف ضركرة اجتماعية إف لبلختبلط دكران كبيران في التكيؼ االجتماعي، فاالختبل -

 كنفسية . 

 إف طبلب الدراسة المختمطة أكثر مقدرة عمى التفاعؿ كالحركة .  -

 كجكد البنات مع البنيف يحسف مف المستكل األخبلقي كالفكرم كالركحي كالسمككي .  -

 التغمب عمى مشكمة الخجؿ كزيادة الثقة بالنفس .  -

 جنسيف مما يساعد عمى ارتفاع مستكل التحصيؿ لدييـ . المنافسة العممية بيف ال -

االختبلط يساعد عمى إشباع الحاجات النفسية لكبل الجنسيف، كفي الكقت نفسو ييعىدي إعدادان ليما  -

 لمحياة في المستقبؿ كمكاجية متطمبات ىذه الحياة . 

 يساعد االختبلط عمى النمك االجتماعي كاالنفعالي كالخمقي .  -

 



24 

 

 ائج التربوية والنفسية المترتبة عمى االنفصال في التعميم : النت

 التعميم منفصل الجنس: 

ييعد ىذا النمط مف التعميـ ىك األكثر انتشاران في الدكؿ العربية في المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية كيرل   

الجامعية كيؤدم  بعض الباحثيف عدـ كجكد مشاكؿ في التعميـ المنفصؿ كأف التعميـ ال يؤىؿ لمتجربة

إلى عدـ المباالة بالقيـ الخمقية كانشغاؿ الطمبة كالطالبات بالجنس اآلخر نتيجة الحكاجز االجتماعية 

كمف ىذه األسباب التي يستند إلييا أصحاب الرأم المؤيد لتطبيؽ نظاـ االنفصاؿ في التعميـ كما 

 ( ىي : 1997كضحيا الندكم )

 ف البنيف . اختبلؼ طبيعة كتىمكينيف البنات ع -

االنفصاؿ أفضؿ مف الناحية النفسية حيث أف بعض الطالبات كالطمبة اليمكنيـ االندماج في  -

 المدارس ذات النظاـ المختمط . 

 االنفصاؿ أفضؿ لممحافظة عمى الفتاة .   -

 شركد الذىف كأحبلـ اليقظة لدل بعض التبلميذ كالتمميذات مع بداية مرحمة المراىقة .  -

ليد كالديف تسكد المشرؽ العربي بكصفو مجتمعان شرقيان يحكؿ دكف األخذ بنظاـ العادات كالتقا -

 االختبلط بيف البنيف كالبنات كخاصة في مرحمة المراىقة . 
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 الدراسات السابقة 

 مستكل عمى الخجؿ تأثير إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت (2013دراسة حالوة والمنسي وجابر )

 ككذلؾ األردنية، بالجامعة الرياضية التربية كمية طمبة لدل المختمطةالعممية  المساقات في التعمـ

 لممتغيرات تبعنا المختمطة العممية المساقات في الكمية طمبة لدل الخجؿ في درجة الفركؽ إلى التعرؼ

 الخبرة جماعية(، ألعاب فردية، )ألعاب المساؽ في المعبة كطبيعة كمكاف السكف، الجنس،  :التالية

 عددىا عينة عمى الكصفي المنيج الدراسة في الدراسية، كاستخدـ كمستكل السنة السابقة، الرياضية

 ( كقد2011-2010الجامعي ) لمعاـ المختمطة العممية لممساقات المسجميف كطالبة مف طالب (286)

 تمطة،المخ العممية المساقات في التعمـ مستكل عمى سمبينا تأثيرنا لمخجؿ أف إلى الدراسة نتائج أشارت

 السنة كمستكل كالجنس، السكف، مكاف لمتغير تبعنا الخجؿ درجة في فركؽ الدراسة كجكد كأظيرت

 لدل يزداد الخجؿ مستكل أف الدراسة مف كاستنتج السابقة، الرياضية كطبيعة المساؽ،كالخبرة الدراسية،

 تحتكم كالتي كالحركية نيةكالبد الميارية متطمباتيا تتعدد التي المختمطة العممية في المساقات الطمبة

 مجاؿ في العامميف قياـ ضركرة إلى نتائجيا بناءن عمى الدراسة أكصت كقد .عديدة عمى مسابقات

 االجتماعي التكيؼ عمى تساعد التي التعميمية كاألساليب الكسائؿ باستخداـ لمتربية الرياضية التدريس

 .المختمطة العممية لممكاد الصفية البيئة داخؿ الخجؿ ظاىرة مف لمحد بيف الطمبة كالنفسي

 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز معكقات ممارسة الفتيات  (2011دراسة زيود وشمروخ )

لرياضة كرة القدـ النسائية كخاصة الممتحقات في كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية، كذلؾ 

سائية بيف طالبات كميات التربية الرياضية في التعرؼ عمى الفركؽ في معكقات ممارسة كرة القدـ الن

الجامعات األردنية تبعان لمتغيرات الجامعة: السنو الدراسية، كمكاف االقامة . كقد تككنت عنية الدراسة 
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( مف الطالبات الممتحقات في تخصص التربية الرياضية في الجامعات األردنية، كقد 307مف )

مف المعكقات لممارسة كرة القدـ النسكية لدل طالبات كميات تكصمت الدراسة إلى كجكد درجة كبيرة 

التربية الرياضية في المجاؿ الشخصي يعكد لعدـ قناعة المرأة بممارسة ىذا النكع مف الرياضة، كتأثيرىا 

عمى المظير الخارجي، كتشبييا بالرجاؿ، إضافة إلى تعارضيا مع العادات كالتقاليد السائدة، كذلؾ 

ع إلى كرة القدـ النسكية نظرة سمبية، كىذا يؤثر سمبان عمى ممارسة الطالبات ليذا النكع فإف نظرة المجتم

مف الرياضة، كقد أكصت الدراسة الطالبات في كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية بممارسة 

 كرة القدـ النسكية، كالتي أصبحت في اآلكنة األخيرة ليا مكانتيا في المجتمع الدكلي.

 

 لدل القدـ كرة لعبة ممارسة معكقات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه  ىدفت( 2010دراسة خنفر )

 عينة عمى الدراسة إجراء تـ ذلؾ كلتحقيؽ الفمسطينية، الجامعات في الرياضية تخصص التربية طالبات

 كقد  .يةالتقن فمسطيف كجامعة الكطنية كجامعة القدس النجاح جامعة طالبات مف طالبة 90قكاميا  

 ىي مجاالت بأربعة المعكقات تحديد كتـ .الدراسة أغراض لمبلءمتو الكصفي الباحث المنيج استخدـ

 أف النتائج رتھأظ كقد  .الشخصي كالمجاؿ الفني، كالمجاؿ األسرم، كالمجاؿ المجاؿ االجتماعي،

المجالي  عمى كقاتالمع درجة كانت بينما كبيرة جاءت كالفني االجتماعي مجالي عمى درجة المعكقات

المجاؿ  في كانت المعكقات مف درجة أعمى أف النتائج أظيرت كما .متكسطة كالشخصي األسرم

 لدل المشاركة مستكل رفع أجؿ الشخصي، كمف المجاؿ في المعكقات مف درجة كأقؿ االجتماعي،

 عدد يادةز  إلى باإلضافة بتكفير المبلعب، الباحث، أكصى النشاط مف النكع ىذا  في الطالبات

ممارسة  ميةھأ عمى األىؿ كاألفراد كالمجتمع بيف الكعي المجاؿ، كبث ىذا في المتخصصيف المدربيف

  في التخصص طالبات حث عمى الجامعات الفمسطينية في العامميف الباحث أكصى كما المعبة، ىذه 
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مساقان إجباريان  تككف كأف مستكل ىذه  المعبة رفع أجؿ مف القدـ كرة لعبة التربية الرياضية عمى ممارسة

 العممية . المكاد مساقات بيف مف

 

ىدفت إلى معرفة اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية، نحك ممارسة األنشطة  (2002دراسة جابر )

الرياضية في مدارس محافظات قطاع غزة، ككذلؾ معرفة الفركؽ في تمؾ االتجاىات تبعان لمتغير 

( طبلب، كطالبات، كقد تـ استخداـ 208ة عمى عينة قكاميا )الجنس. كلتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراس

المنيج الكصفي، كقد أسفرت نتائج الدراسة أف اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية نحك ممارسة األنشطة 

الرياضية في مدارس محافظات قطاع غزة كانت ايجابية بدرجة كبيرة جدان. كاحتؿ محكر النشاط البدني 

األكلى، تبل ذلؾ كفي المرتبة الثانية محكر النشاط البدني لخفض التكتر، ثـ جاء  كخبرة جمالية المرتبة

محكر النشاط البدني كخبرة تكتر كمخاطرة في المرتبة الثالثة، ثـ تبل ذلؾ محكر النشاط البدني كخبرة 

الخامسة،  اجتماعية بالمرتبة الرابعة، ثـ محكر النشاط البدني كخبرة لمتفكؽ الرياضي كقد احتؿ المرتبة

ثـ جاء محكر النشاط البدني، كالصحة كالمياقة في المرتبة السادسة كاألخيرة. كال تكجد فركؽ ذات داللة 

 ( في جميع األبعاد لمتغير الجنس )طبلب، طالبات( .0.05إحصائية عند مستكل )

 

ياضية في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة كميات التربية الر  (2006دراسة العساف )

الجامعات األردنية نحك االختبلط في المكاد العممية كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف اتجاىات طمبة كميات 

التربية الرياضية في الجامعات األردنية نحك االختبلط في المكاد العممية تبعان لمتغيرات الدراسة 

تمع الدراسة مف طمبة كميات المستقمة. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي  بصكرتو المسحية، كتككف مج
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التربية الرياضية في الجامعات األردنية جميعيا:)األردنية ،اليرمكؾ، الياشمية، مؤتة( ضمف مرحمة 

( طالبان كطالبة، كاستعاف الباحث بالعينة العشكائية، 2782البكالكريكس، كبمغ حجـ مجتمع الدراسة )

(%مف المجتمع 34( إناث أم بنسبة )397ر، ك )( ذكك 103( طالبن كطالبة، )800كبمغ أفراد العينة )

األصمي لمدراسة كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمحصكؿ عمى البيانات، كخمصت الدراسة إلى النتائج 

اآلتية : كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت الدراسة كفي متغيرات المستكل الميارم كلصالح 

متغير السكف بيف الطمبة الذيف يقطنكف في القرل، ككانت  العب النادم كالمنتخب الكطني كعمى

الفركؽ لصالح الطبلب الذيف يقطنكف في القرل في جميعيا المجاالت باستثناء المجاؿ األكاديمي. كلـ 

تظير الدراسة فركقان معنكيةن في اتجاىات الطمبة نحك االختبلط في المجاليف األخبلقي، كاالجتماعي 

الميارم إضافة إلى المعدؿ التراكمي، كلـ تظير الدراسة فركقان معنكيةن في  فيما يتعمؽ بمستكاىـ

اتجاىات الطمبة نحك االختبلط عمى مجاالت الدراسة جميعيا، كال تكجد فركؽ في اتجاىات الطمبة تبعا 

 لمتغير السنة الدراسية .

 

ك ممارسة أبنائيـ ىدفت إلى معرفة اتجاىات مجالس اآلباء كاألميات نح (2006دراسة الروسان )

لحصة التربية الرياضية، كعمى اختبلؼ اتجاىاتيـ باختبلؼ متغيرات الجنس، كالمؤىؿ العممي، 

كمستكل الدخؿ الشيرم لؤلسرة، كطبقت الدراسة عمى اآلباء كاألميات في مدارس لكاء بني كنانة في 

ستعانت الدراسة باالستبانة كتـ اختيارىا بالعينة العشكائية. كا 2006–2005األردف، لمعاـ الدراسي 

كأدلة لجمع البيانات، كاستخدمت المنياج الكصفي كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا : إف 

اتجاىات اآلباء كاألميات تمثؿ اتجاىات إيجابية بدرجة كبيرة نحك ممارسة أبنائيـ لحصة التربية 

النفسية، كالدينية، كاالقتصادية، كالنشاط الرياضية كنشاطاتيا عمى المجاالت: )الصحية، كاالجتماعية، ك 
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الرياضي التنافسي(، كيمثمكف اتجاىات أقؿ إيجابية في مجاؿ درس التربية الرياضية. كال تكجد فركؽ 

في اتجاىات أعضاء مجالس اآلباء كاألميات نحك ممارسة أبنائيـ لحصة التربية الرياضية كنشاطاتيا  

ماعي، أك الديني، أك االقتصادم، أك النشاط الرياضي تعزل لمتغير الجنس في المجاؿ )االجت

التنافسي، التربية الرياضية، المجاؿ النفسي، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المجاؿ الصحي 

كلصالح الذككر. كذلؾ كجكد فركؽ في اتجاىات اآلباء كاألميات نحك ممارسة أبنائيـ لحصة التربية 

عممي، كجكد فركؽ في اتجاىات اآلباء كاألميات نحك ممارسة أبنائيـ الرياضية تعزل لمتغير المؤىؿ ال

 لحصة التربية الرياضية تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة .

 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات بعض طمبة جامعة السميمانية في  (2006دراسة  رحيم )

نشطة الرياضية، ككذلؾ عمى الفركؽ في العراؽ، نحك اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية، ممارسة األ

اتجاىات الطمبة تبعا لما يأتي : الجنس، كمكقؼ األسرة، كمكاف السكف، كالمرحمة األساسية. كأجريت 

( طالبان مف طمبة كميات جامعة السميمانية، كاستخدـ الباحث أسمكب 150الدراسة عمى عينة قكاميا)

مقياس)كينيكف( لبلتجاىات نحك النشاط الرياضي،  المسح في إطار المنيج الكصفي، حيث تـ تطبيؽ

كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف المحكر الذم يمثؿ التكتر كالمخاطرة كاف تسمسمو األكؿ عمى باقي 

ف اتجاه عينة البحث لممارسة األنشطة الرياضية لغرض الصحة كالتركيح لـ يشكؿ نسبة  المحاكر. كا 

رياضية لغرض الحصكؿ عمى خبرة تكتر عند عينة البحث. ككاف كبيرة. كظير أف ممارسة األنشطة ال

اتجاه كمخاطرة ىي أفضؿ االتجاىات نحك ممارسة األنشطة الرياضية لدل عينة البحث نحك ممارسة 

  األنشطة الرياضية لغرض الجمالية يمثؿ أضعؼ االتجاىات نحك ممارسة تمؾ األنشطة.



31 

 

 التربية أقساـ إلى الطمبة التحاؽ دكافع ؼ عمىالتعر  الدراسة ىدفت (2006دراسة أبو طامع )

 لمتغير تبعا الطمبة دكافع درجة في الفركؽ تحديد إلى إضافة الحككمية، كميات فمسطيف في الرياضية

 عشكائية عينة عمى استبانة الدراسة طبقت ذلؾ الدراسي كلتحقيؽ كالمستكل كالجنس، كالبرنامج، الكمية،

جدان  كبيرة كانت الطمبة عند الدكافع درجة أف الدراسة نتائج طالبةن، أظيرتك  ( طالبان  (175طبقية قكاميا

الدكافع  إف %(،83.4لبلستجابة) المئكية النسبة كصمت حيث الكمية، المجاالت جميعيا كالدرجة عمى

كجكد  عدـ إلى إضافة %(،93إلى) كصمت مئكية بنسبة األكلى المرتبة في جاءت كالصحية البدنية

 ذات فركؽ أك كجكد الكمية أك الجنس، لمتغير تعزل االلتحاؽ دكافع في إحصائية لةدال ذات فركؽ

، كلصالح البرنامج تبعان لمتغير داللة إحصائية كأكصى  أكلى سنة كلصالح الدراسي كالمستكل الدبمـك

اضية الري التربية كأقساميا برامج كتطكير الطمبة كاستثمارىا، دكافع تعزيز منيا تكصيات بعدة الباحث

 العميا. الدراسات برامج كاعتماد كميات، لمستكل

 

ىدفت إلى التعرؼ عمى الفرؽ في درجة االتجاه نحك ممارسة النشاط البدني  (2005دراسة نواصرة )

بيف الجامعات الرسمية كالجامعات غير الرسمية في األردف، تبعان لمتغيرات الجنس، كالسنو الدراسية، 

( طالبا كطالبة مف 565كاف السكف. كقد  تككنت عنية الدراسة مف )كالكمية، كنكع الجامعة، كم

الجامعات الرسمية كغير الرسمية،  كأظيرت النتائج  كجكد اتجاىات إيجابية نحك ممارسة األنشطة 

البدنية لطمبة الجامعات الرسمية في األردف، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس 

امعات الرسمية كغير الرسمية، كلمتغير السنو الدراسية كذلؾ لصالح طمبة السنو لصالح الذككر في الج

 الثالثة، كلمتغير نكع الكمية لصالح الكميات العممية، كلمتغير مكاف السكف لصالح سكاف المدينة.
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ىدفت إلى معرفة كبحث الفركؽ في االتجاىات نحك ممارسة األنشطة  (2004دراسة البطاينة )

الجامعات األردنية، تبعا لمتغيرات )الجنس، السنو الدراسية، التخصص( كقد تـ اختيار الرياضية في 

( 1686( طالبان كطالبة مف جامعة عجماف، ك)932عينة الدراسة بالطريقة العشكائية عمى عينة قدرىا )

اضية طالبا كطالبة مف جامعة اليرمكؾ، كأظيرت النتائج اتجاىات إيجابية تجاه ممارسة األنشطة الري

لطمبة جامعة اليرمكؾ، أما طمبة جامعة عجماف فكانت اتجاىاتيـ سمبية نحك ممارسة األنشطة 

الرياضية مع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر، كلمتغير السنو 

 .الدراسية، كلصالح طمبة السنو الثانية، كلمتغير التخصص كلصالح طمبة الكميات اإلنسانية 

 

ىدفت إلى التعرؼ عمى األسباب التي تقؼ عائقان دكف ممارسة  (2002دراسة الحجار وبن سعيد )

النشاط الرياضي لطالبات المدارس الثانكية في مركز مدينة المكبل في اليمف، حيث تككنت عينة 

لتي تقؼ ( طالبةن مف طالبات المدارس الثانكية، كتكصمت الدراسة إلى أف األسباب ا118الدراسة مف )

عائقان أماـ ممارسة األنشطة الرياضية عند الطالبات ىي عدـ تكافر المبلعب كالتجييزات الرياضية، 

كعدـ كجكد معممة متخصصة في التربية  الرياضية، ككذلؾ العادات كالتقاليد االجتماعية مف أىـ 

 األسباب التي أدت إلى عدـ مشاركة أكلئؾ الطالبات .

 

كتيدؼ ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى أثر العادات كالتقاليد في ممارسة  (1220دراسة عبد الحكيم )

الفتيات النشاط الرياضي في ريؼ الصعيد بمصر، ككذلؾ التعرؼ عمى ما يناسب المجتمع الريفي 

بالصعيد مف ألكاف النشاط الرياضي، كقد تـ إجراء ىذه الدراسة عمى عينة مف تمميذات المرحمة 

( مف أكلياء األمكر كبعد إجراء الدراسة 100( تمميذة، ك)200عدد عينة الدراسة ) اإلعدادية كقد بمغ
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المسحية التي قاـ بيا الباحث استنتج أفَّ ىناؾ كثيران مف العادات كالتقاليد التي تعترض الفتيات في 

 ممارسة النشاط الرياضي ك أفَّ ىناؾ قمة مف الكعي الرياضي لدل أكلياء األمكر. 

لدراسة أفَّ األنشطة التي ترغب الفتيات في ممارستيا ىي: تنس الطاكلة ككرة الطائرة، كما أظيرت ا

ككرة السمة، ككرة اليد، كقد أكصت الدراسة بضركرة تكفير مكاف خاص بالفتيات داخؿ المدرسة بعيدان 

يات عف االختبلط بالجنس اآلخر، كالعمؿ عمى زيادة الكعي الرياضي لدل أكلياء األمكر، كلدل الفت

 ككذلؾ ضركرة االىتماـ بتعميـ الرياضة بالمرحمة اإلبتدائية .

 

 الدراسات االجنبية 

ىدفت الدراسة إلى تحديد اتجاىات طبلب المرحمة الثانكية نحك  Carlson(2000) دراسة كارسون 

ممارسة التربية الرياضية كالعكامؿ المؤثرة في تككيف تمؾ االتجاىات، كتككنت عينة الدراسة مف 

( طالبان كطالبة مف طمبة المرحمة الثانكية، كقاـ الباحث باستخداـ )االستبانة كبطاقة المبلحظة(، 150)

ككانت أىـ نتائج الدراسة ما يأتي: إف العكامؿ الثقافية كاالجتماعية مف أكثر العكامؿ تأثيران عمى تككيف 

سرة كاإلعبلـ كمستكل األداء االتجاىات لدل الطمبة، إضافة إلى ذلؾ أظيرت نتائج الدراسة: أف األ

الميارم لدل الطمبة كاألصدقاء كالخبرة السابقة في الممارسة الرياضية جميعيا ىامة في تحديد 

اتجاىات الطمبة نحك التربية الرياضية. كما أظيرت النتائج: أف مفيـك الطمبة لمتربية الرياضية يظير 

الرياضية محدكدة األىداؼ كتقتصر عمى إعداد أف التربية الرياضية مف أجؿ المتعة، كأف التربية 

 الرياضييف.
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ىدفت مف خبلليا تفحص العبلقة بيف مستكل المياقة البدنية لطبلب  Hardin (1222)دراسة هاردن،

الجامعة كاالتجاىات نحك النشاط الرياضي، إلى أف الطبلب ذكم المياقة البدنية المرتفعة لدييـ 

شاط الرياضي، كما كأف االتجاىات نحك النشاط الرياضي يتأثر إيجابيا اتجاىات إيجابية عالية نحك الن

مع طكؿ الخبرة في ممارسة النشاط الرياضي، كلـ تكشؼ الدراسة عف كجكد فركؽ في االتجاىات نحك 

النشاط الرياضي بيف الذككر كاإلناث، ككذلؾ بيف أفراد عينة الدراسة كفقان لمتغير الكميات التي يدرسكف 

 فييا.

 

ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة الجامعة نحك  تدريس التربية  Jeon (2000)راسة جون، د

الرياضية في الجامعة، كقد حدثت الدراسة في ككريا، كىدفت أيضا التعرؼ عمى مستكيات النشاط 

ف الرياضي حسب المدارس العامة تبعا لمتغيرات السنة الدراسية، كالجنس، كقد تككنت عينة الدراسة م

(  كقد Chengnam( كجامعة شينغ ناـ )Ueungnam( طالبا مف جامعتيف، ىما يكنغ ناـ )1293)

أظيرت النتائج كجكد اتجاىات إيجابية لدل الطمبة نحك ممارسة النشاط  الرياضي لدل الطمبة، 

مدرسة كأظيرت النتائج أيضا أف الكقت كاف عامبل ىاما كسببا لعدـ مشاركة الطمبة، دكف اىتماـ لنكع ال

 أك الفركؽ الجنسية .
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 التعميق عمى الدراسات السابقة 

حبلكة كٌاخركف  اىتمت الدراسات السابقة بالتربية الرياضية، كبالرياضة النسكية، فقد تطرقت دراسة

( إلى الخجؿ في تدريس المساقات المختمطة بيف طمبة التربية الرياضية، كتطرقت دراسة زيكد 2013)

( إلى معكقات ممارسة الرياضة النسكية، في حيف تطرقت دراسة  2010)( كخنفر2011كشمركخ )

( كدراسة النكايرة 2006(  كدراسة )أبك طامع( )2006( العساؼ )2009( كجابر )2009)أبك سالـ( )

( إلى اتجاىات الطمبة نحك دراسة التربية الرياضية، كقد بينت الدراسات أف 2004( كالبطاينة )2005)

( 2006بية نحك دراسة التربية الرياضية مف قبؿ الطمبة، كقد تطرقت دراسة الركساف )ىناؾ نتائج إيجا

إلى اىتماـ أكلياء األمكر بدراسة التربية الرياضية، ككاف ىناؾ نتائج إيجابية في المجاالت كميا، كلكف 

 سيًجمت فركؽ في آراء المبحكثيف لمتغير مكاف السكف كمتغير المتسكل التعميمي لمكالديف .

كتختمؼ الدراسة الحالية في أنيا تدرس رضى أكلياء األمكر عف دراسة الفتيات تحديدان لمتربية الرياضية 

ضمف مساقات مختمطة، كتعد الدراسة حديثة في مجاليا، فمـ تعثر الباحثة حسب عمميا عمى أم 

 دراسة مشابية.

، كذلؾ في استخداـ المنيج كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في مجاؿ بناء االستبانة

ضافة إلى بناء المتغيرات .  الكصفي التحميمي، كطرؽ اختيار العينة، كا 
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 الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة
قامت الباحثة في ىذا الفصؿ مف الدراسة بتناكؿ الخطكات كالمراحؿ كفقا لممنيج العممي، مف خبلؿ 

جراءات التحقؽ مف تحديد مجتمع الدراسة كعينتو، كاألدكات المستخ دمة كمتغيرات الدراسة المستقمة، كا 

صدؽ األداة كثباتيا، كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعمقة بإجابة أفراد العينة 

 عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.  

 منهج الدراسة

ج الكصفي التحميمي، كىك المنيج الذم لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسة، اتبعت الباحثة المني

ييدؼ إلى كصؼ خصائص الظاىرة كجمع معمكمات عنيا، فقد تـ استخداـ ىذا المنيج في صكرتو 

ألنو يبلئـ طبيعة الدراسة كأىدافيا معتمدان عمى أسمكب الدراسة الميدانية في جمع المعمكمات، ليفي 

 سير نتائجيا.   بأغراضيا كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فرضياتيا كتف

 مجتمع الدراسة

تمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة مف أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية المسجبلت في الفصؿ 

 ، كذلؾ في الجامعات اآلتية : 2013-2012الدراسي الثاني مف العاـ األكاديمي 

 . 64جامعة القدس: كعدد الطالبات المسجبلت بمغ: 
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 . 157لبات المسجبلت بمغ: جامعة النجاح: كعدد الطا

 .55جامعة فمسطيف التقنية )جامعة خضكرم(: كعدد الطالبات المسجبلت بمغ: 

 ( شخصان 504( طالبة. ككاف مجمكع أكلياء األمكر ىك )276كقد بمغ مجتمع الدراسة )

 عينة الدراسة

فردان مف مجتمع  (96قامت الباحثة باستخداـ عينة عشكائية طبقية مف مجتمع الدراسة، بمغ عددىا )  

 الدراسة .

 خصائص العينة الديمغرافية

 (: األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس

 66.7 64 ذكر
 33.3 32 انثى

 100.0 96 المجمكع

 العمر

 24.0 23  45-41مف
 43.8 42 50 -46مف 
 27.1 26  55-51مف 

 5.2 5 56اكثر مف 
 100.0 96 المجمكع

 المستكل التعميمي لبلـ

 3.1 3 امي
 19.8 19 ابتدائي
 43.8 42 ثانكم

 33.3 32 جامعي
 100.0 96 المجمكع

 2.1 2 امي المستكل التعميمي لبلب
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 11.5 11 ابتدائي
 33.3 32 ثانكم

 53.1 51 جامعي
 100.0 96 المجمكع

 كفمكاف الس

 28.1 27 مدينة
 45.8 44 قرية
 26.0 25 مخيـ

 100.0 96 المجمكع

 الكضع االقتصادم لبلسرة

 10.4 10 متدني
 51.0 49 متكسط
 38.5 37 عالي

 100.0 96 المجمكع
 

 أداة الدراسة: 

مى المشرؼ تككنت أداة الدراسة مف االستبانة، كقد تـ بناء االستبانة بصكرتيا األكلية، ثـ تـ عرضيا ع

الذم قاـ بعمؿ التعديبلت عمييا، ثـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف، الذيف أبدكا مبلحظات 

عمييا، ثـ جربت عمى مجمكعة مف أفراد المجتمع، ليسكا مف عينة الدراسة لمتأكد مف صدقيا، ثـ 

المعمكمات خرجت بصكرتيا النيائية، كقد تككنت أداة الدراسة مف قسميف: تككف القسـ األكؿ مف 

العامة: كىي المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة، في حيف تككف القسـ الثاني مف محاكر االستبانة، 

في المجال تخصص التربية  الرضاكقد تـ تقسيميا إلى أربعة محاكر، تطرؽ المحكر األكؿ إلى 

محكر الثالث فقد تناكؿ ، أما الفي المجال األسري الرضا، ثـ المحكر الثاني كالذم تناكؿ الرياضية

 في المجال الفني. الرضا، ثـ المحكر الرابع الذم تطرؽ إلى في المجال الديني الرضا

 ثبات الدراسة
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تـ التحقؽ مف ثبات األداة عف طريؽ حساب معامؿ الثبات كركنباخ ألفا حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي 

 ما يظير في الجدكؿ اآلتي :كبذلؾ تتمتع االستبانة بدرجة عالية  مف الثبات ك 0.844

 ( معامل الثبات كرونباخ ألفا.2.3جدول )

 قيمة معامؿ الثبات حجـ العينة عدد الفقرات المجاؿ

الرضا في مجاؿ تخصص التربية 

 الرياضية

12 96 0.789 

 0.766 96 9 الرضا في المجاؿ االسرم

 0.827 96 9 الرضا في المجاؿ الديني

 0.873 96 7 الرضا في المجاؿ الفني

 0.844 96 37 الدرجة الكمية

 

 

 إجراءات الدراسة 

قامت الباحثة بجمع أدبيات الدراسة مف المصادر كالكتب كالدراسات كاألبحاث المنشكرة مف  -

 أجؿ تككيف الفكرة الرئيسة عف مكضكع الدراسة، ثـ بناء االطار النظرم لمدراسة.

ظرم في بناء أداة الدراسة، كىي االستبانة ثـ استخدمت الباحثة الدراسات السابقة، كاألدب الن -

عممت الباحثة عمى تقسيـ االستبانة إلى أربعة محاكر، عالج كؿ محكر مف ىذه المحاكر 



39 

 

في مجاؿ تخصص التربية الرياضية، كذلؾ  الرضاجانبا ميما مف جكانب الدراسة، كىي 

ضية. ثـ تطرقت الدراسة إلى ألىمية رضى أكلياء األمكر عف فكرة دراسة الفتيات لمتربية الريا

البعد األسرم، كىذا البعد ميـ جدان في تحديد رضى أكلياء األمكر عف دراسة الفتاة لمتربية 

الرياضية بشكؿ مختمط في بعض المساقات، أما البعد الثالث فتطرؽ لمبعد الديني، كذلؾ ألف 

ـ البعد الفني، كالمتمثؿ كجكدنا في مجتمع مسمـ يعني االىتماـ بدكر الشريعة في االختبلط، ث

في تكفير االحتياجات التدريبية لمفتاة لمتمكف مف ممارسة األنشطة الرياضية المختمطة براحة 

 تامو، مف خبلؿ تكفير مستمزمات الفتاة، كأماكف تبديؿ المبلبس كغيرىا مف االحتياجات.

طبلع عمييا، كبعد بعد بناء أداة الدراسة كىي االستبانة، ثـ عرضيا عمى المشرؼ مف أجؿ األ -

إجراء التعديبلت البلزمة، تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف الذيف أبدكا 

 مجمكعة مف المبلحظات، كتـ تعديميا.

قامت الباحثة بتكزيع عينة استطبلعية عمى مجمكعة مف األشخاص مف مجتمع الدراسة، غير  -

 لتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا. األفراد الذيف تمت عمييـ الدراسة في العينة، كتـ ا

عممت الباحثة عمى تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة، فقد قامت الباحثة بالذىاب إلى  -

الجامعات الفمسطينية الثبلث، كتـ اختيار مجمكعة مف الطالبات مف كؿ جامعة، ثـ الذىاب 

الباحثة كثيران في ذلؾ، حيث  مع تمؾ الطالبات إلى بيكتيف مف أجؿ تعبئة االستمارة، كقد عانت

استمرت ىذه العممية قرابة الشير كذلؾ لبعد مكاف سكف الطالبات عف الجامعة، حيث أف 

بعضيف مف القرل، ككاف ىناؾ مسافة كبيرة، إضافة إلى معاناة الباحثة في البداية حيث لـ 

ستبانة، كحتى يتـ تقبؿ الطالبات جميعيف أف تقـك الباحثة بمرافقتيف إلى بيكتيف لتعبئة اال

ايجاد المكاتي يتقبمف اصطحابنا إلى بيتيا لتعبئة االستبانة مف قبؿ الكالديف، كبعد االنتياء مف 
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 تعبئة االستبانة، مف كؿ جامعة، تـ جمعيا كتحميميا إحصائيان.   

( كأدت المعالجة اإلحصائية الكصكؿ إلى النتائج spssتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج ) -

 خبلؿ استخداـ االختبارات البلزمة.   مف 

 

 المعالجة اإلحصائية:

بالمعالجة اإلحصائية تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية إلجابات 

 Oneعينة الدراسة عمى فقرات االستبانة، ككذلؾ استخدـ اختبار )ت( كاختبار تحميؿ التبايف األحادم) 

way analysis of variance لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات حسب المتغيرات المستقمة في )

الدراسة، كما تـ حساب معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة اإلحصائي كثباتيا كما 

تـ استخداـ معادلة خط االنحدار لفحص العبلقة بيف المتغيرات كذلؾ ضمف برنامج الرـز اإلحصائية ) 

SPSS.) 
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 الفصل الرابع

 تحميل  نتائج الدراسة 


 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كفيما يأتي عرضا لتمؾ النتائج

 مف أجؿ تفسير النتائج اعتمدت المتكسطات الحسابية اآلتية:

 ( مفتاح الدرجات1.4جدول )
 3.66   > درجة كبيرة

 3.66-2.33 درجة متكسطة

 2.33 < درجة قميمة

 

لئلجابة عف السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لكؿ فقرة كلمدرجة الكمية كقد اعتمد 

 ( 1.4التدريج حسب مقياس ليكرت الخماسي. ضمف المفتاح في الجدكؿ )
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رياضية في الجامعات النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ: ما ىي درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية ال

 الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. في درجة 

رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 لمختمطة .الرياضية ا

 (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمحكر2.4جدكؿ )
 في المجاؿ تخصص التربية الرياضية. الرضا
المتوسط   العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة  0.66 4.41 تساعد الرياضة المختمطة الفتاة عمى الحفاظ عمى كزف مثالي  .5
 كبيرة 0.78 4.30 تعطي الرياضة الفتاة الثقة بالنفس  .3
 كبيرة  0.88 4.20 تضفي الرياضة عمى الفتاة صفة القيادة  .6
 كبيرة 0.93 4.11 تزيد الرياضة مف قدرة الفتاة عمى تحمؿ المتاعب .7
 بيرةك 0.90 4.01 تساعد الرياضة المختمطة الفتاة  في الدفاع عف نفسيا .4

 كبيرة 0.77 4.00 تشعر الرياضة الفتاة باىميتيا في المجتمع  .11
 كبيرة 0.83 3.89 اشجع ابنتي عمى دراسة التربية الرياضية النيا تقكم الجسـ .1

 كبيرة 1.01 3.70 تزيد الرياضة مف دافعية الفتاة نحك المشاركة في النشاطات المجتمعية االخرل .10
 متكسطة 0.67 3.61 ة الرياضية الى تعب جسدم كعقمييحتاج تخصص التربي .2
 متكسطة 1.01 3.58 تساعد الرياضة الفتاة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجييا  .9
 متكسطة 0.92 3.51 تقمؿ الرياضة مف العدكانية لدل الفتاة .8

 قميمة 0.49 1.40 ممارسة الرياضة تقمؿ مف انكثو الفتاة  .12
 كبيرة 0.53 3.73 الدرجة الكمية
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 درجات 5أقصى درجة لبلستجابة 

( أف أىـ الفقرات أفَّ الرياضة المختمطة تساعد الفتاة عمى الحفاظ عمى كزف 2.4نبلحظ مف الجدكؿ )

( كقد 4.30( يمييا الفقرة تعطي الرياضة الفتاة الثقة بالنفس بمتكسط )4.41مثالي. بمتكسط حسابي )

كبمغت  (1.40الرياضة تقمؿ مف أنكثو الفتاة. بمتكسط مقداره ) كانت أقؿ الفقرات مكافقة ىي ممارسة

 ( .3.73الدرجة الكمية )

مف خبلؿ النتائج يتبيف أف ىناؾ رضى مف قبؿ أكلياء األمكر عف دراسة الفتيات لمتربية الرياضية، 

الفقرات باعتبار أف الرياضة تعطي الفتاة الثقة في النفس، كتضفي عمييا صفة القيادة، كذلؾ مف خبلؿ 

 التي حصمت عمى درجة كبيرة مف المكافقة مف قبؿ أكلياء األمكر.  

أما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الثاني،  كىك المجاؿ األسرم، فقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

 (:3.4المعيارية كالدرجة الكمية ليذا المحكر كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي )
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في المجاؿ  الرضاالحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات المحكر الثاني ) (: المتكسطات3.4جدكؿ)
 األسرم( .

 درجات 5أقصى درجة لبلستجابة 

( أف أىـ الفقرات ىي أعتقد أف اإلختبلط يقكل شخصية الفتاة بمتكسط 3.4نبلحظ مف الجدكؿ )

( يمييا الفقرة أخاؼ عمى ابنتي مف تعرضيا لئلصابة خبلؿ التدريب الرياضي  المختمط 3.90حسابي)

( كقد كانت أقؿ الفقرات مكافقة ىي تقمؿ دراسة الفتاة الرياضة المختمطة مف فرص 3.10)بمتكسط

 ( .2.46( بمغت الدرجة الكمية )1.52ارتباطيا بمتكسط مقداره )

المتكسط    العبارة الرقـ

 الحسابي

االنحراؼ    

 المعيارم

 الدرجة

 كبيرة 0.83 3.90 اعتقد اف االختبلط يقكل شخصية الفتاة   .1

 متكسطة 1.63 3.10 تمطالمخ  اخاؼ عمى ابنتي مف تعرضيا لبلصابة خبلؿ التدريب الرياضي  .2

 متكسطة 1.12 2.53 تؤثر العادات كالتقاليد عمى قرار تدريس الفتاة لمرياضة المختمطة  .3

 متكسطة 1.30 2.43 أرفض دراسة ابنتي لمرياضة  بسبب المساقات المختمطة  .4

 متكسطة 1.30 2.42 ارفض فكرة الدراسة المختمطة كلكنيا رغبة ابنتي  .5

 قميمة 1.18 2.22 ة في المجاؿ الرياضي مف احتراـ االخريف لمفتاةتقمؿ الدراسة المختمط  .6

 قميمة 1.15 2.13 ينظر االخريف لمفتاة التي تدرس الرياضية المختمطة بأنيا مسترجمة   .7

 قميمة 1.06 1.92 اخجؿ مف ككف ابنتي تدرس الرياضة المختمطة  .8

 قميمة 0.82 1.52 تقمؿ  دراسة الرياضة المختمطة لمفتاة مف فرص ارتباطيا  .9

 متكسطة 0.86 2.46 ) الدرجة الكمية( 



45 

 

مف خبلؿ النتائج يتبيف لنا أف ىناؾ رضا مف قبؿ األسرة عف دراسة الفتاة التربية الرياضية كممارسة 

يعمؿ عمى تقكية الطالبة كزيادة ثقتيا بنفسيا، كلكف الخكؼ يكمف لدل  األنشطة المختمطة، ألف ىذا

 األسرة مف تعرض الفتاة لئلصابة خبلؿ التدريب العممي . 

في المجاؿ الديني( فقد تـ حساب المتكسطات الحسابية  الرضاأما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الثالث ) 

 ( : 4.4التالي )كاإلنحرافية المعيارية كالدرجة الكمية كما في الجدكؿ 

في المجاؿ  الرضا(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات المحكر الثالث )4.4جدكؿ)
 الديني( .

المتكسط    العبارة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ     
 المعيارم

 الدرجة

 كبيرة 1.27 4.20 أفضؿ أف تككف حصص الرياضة العممية لمفتيات بشكؿ منفرد .8
 كبيرة 0.83 3.92 ز الرياضة المختمطة العممية مبدأ التكافؿ تعز  .6
لدم ثقة في الكازع الديني لدل ابنتي، كأشجعيا عمى ممارسة الرياضة  .9

 المختمطة.
 كبيرة 1.47 3.88

لست راضيا عف الرياضة المختمطة النو يصعب غض البصر مف  .3
 االخريف في المساقات العممية

 متكسطة 1.09 3.30

ست راضيا عف الرياضة المختمطة النو يصعب االلتزاـ بالمباس ل .2
 الشرعي في التربية الرياضية المختمطة  

 متكسطة 1.25 3.24

تشعر ابنتي بالحرج عند القياـ بحركات تدريبية في الرياضة العممية  .4
 المختمطو

 متكسطة 1.35 3.00

ياء لدل قد تؤدم الحركات التدريبية الى اضعاؼ قيمة خمؽ الح .5
 الجنسيف

 متكسطة 1.50 2.51

اشجع عمى ممارسة الرياضة المختمطة الف االسبلـ حث عمى ممارسة  .7
 الرياضة

 متكسطة 1.19 2.40

 قميمة 1.28 2.02 ال افضؿ تدريس الفتاة لممساقات المختمطة النيا محرمة دينيان  .1
 متكسطة 0.69 3.16 ) الدرجة الكمية( 
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( أف أىـ الفقرات ىي أفضؿ أف تككف حصص الرياضة العممية لمفتيات 4.4نبلحظ مف الجدكؿ )

( يمييا الفقرة تعزز الرياضة المختمطة العممية مبدأ التكافؿ بمتكسط 4.20بشكؿ منفرد بمتكسط حسابي)

( كقد كانت أقؿ الفقرات مكافقة ىي ال أفضؿ تدريس الفتاة المساقات المختمطة ألنيا محرمة 3.92)

 ( .3.16( بمغت الدرجة الكمية )2.02مقداره ) دينيان بمتكسط

يظير لدينا مف خبلؿ النتائج في المجاؿ الديني تكجو األىؿ نحك الرغبة في تدريس الفتيات ألنشطة 

التدريب العممي بشكؿ منفرد إذا أمكف، كىك األفضؿ لمفتاة، مع أف األىؿ لدييـ الثقة الكاممة بكجكد 

يـ يجدكف في تطبيؽ النشاط بشكؿ منفرد الحرية األكبر، كىذا صحيح، الكازع الديني لدل بناتيـ، كلكن

حيث أف تطبيؽ األنشطة العممية بشكؿ منفرد يزيد مف اتقاف الفتاة لمنشاط، كيرفع مف قدرتيا عمى 

 التمريف .

في المجاؿ الفني( فقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  الرضاأما في المجاؿ الرابع كىك )

 ( :  5.4عيارية كالدرجة الكمية كما في الجدكؿ اآلتي )الم
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في المجاؿ  الرضا( : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات المحكر الرابع )5.4جدكؿ )
 الفني( .

المتوسط   العبارة الرقم

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

 الدرجة

ات الرياضية عدـ كجكد اماكف خاصة لبلستحماـ بعد التدريب .6

  يقمؿ مف الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة

 كبيرة  0.63 4.71

عدـ تكفر االمكانات البلزمة لفصؿ الفتيات في مجاؿ  .4

الرياضة المختمطة يقمؿ مف الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة 

 المختمطو

 كبيرة  0.80 4.41

مف عدـ كجكد اماكف مخصصة لتبديؿ المبلبس لمفتيات يقمؿ  .5

  الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة المختمطة

 كبيرة 1.03 4.40

قمة كجكد مدربات لمفتيات يقمؿ مف الرضا عف ممارسة الفتاة  .2

 لمرياضة المختمطة

 كبيرة  1.02 4.30

عدـ كجكد مبلعب خاصة لمفتيات يقمؿ مف الرضا عف  .1

  ممارسة الفتاة لمرياضة المختمطة

 كبيرة 0.96 4.10

ة االىتماـ بالرياضة النسائية يقمؿ مف الرضا عف ممارسة قم .3

 الفتاة لمرياضة المختمطو

 كبيرة 1.21 3.99

عدـ كجكد طاقـ طبي متخصص خبلؿ التدريب يقمؿ مف  .7

 الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة المختمطة

 كبيرة 0.65 3.71

 كبيرة  0.82 4.25 ) الدرجة الكمية( 

 درجات 5أقصى درجة لبلستجابة 
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( أف أىـ الفقرات ىي عدـ كجكد أماكف خاصة لبلستحماـ بعد التدريبات 5.4نبلحظ مف الجدكؿ )

( يمييا الفقرة عدـ تكفر 4.71الرياضية يقمؿ مف الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة بمتكسط حسابي )

ارسة الفتاة عف مم الرضااإلمكانات البلزمة لفصؿ الفتيات في مجاؿ الرياضة المختمطة يقمؿ مف 

( كقد كانت أقؿ الفقرات مكافقة ىي عدـ كجكد طاقـ طبي 4.41الرياضة المختمطو بمتكسط )

عف ممارسة الفتاة الرياضة المختمطة بمتكسط مقداره  الرضامتخصص خبلؿ التدريب يقمؿ مف 

 ( .4.25( بمغت الدرجة الكمية )3.71)

مكر يركف في عدـ كجكد أماكف خاصة لبلستحماـ، أما فيما يتعمؽ بالمحكر الفني فتبيف أف أكلياء األ

أك تبديؿ المبلبس بعد النشاط الرياضي العممي، إضافة إلى عدـ كجكد مدربات يقمف بمساعدة الفتاة 

 عمى أداء التدريبات الرياضية يؤثر عمى رضاىـ نحك دراسة الفتيات لمتربية الرياضية .

 

 ترتيب المحاور والدرجة الكمية 

 :المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحاكر الدراسة عمى الدرجة الكمية.  (6.4الجدكؿ )
المتكسط   المحكر

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 الدرجة

 كبيرة 0.53 3.73 الرضا في المجاؿ تخصص التربية الرياضية

 متكسطة 0.86 2.46 الرضا في المجاؿ االسرم

 متكسطة 0.69 3.16 الرضا في المجاؿ الديني

 كبيرة 0.82 4.25 الرضا في المجاؿ الفني

 متكسطة 0.42 3.38 الدرجة الكمية
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في المجاؿ  الرضافي المجاؿ الفني ككاف أقؿ المحاكر ىك  الرضاكانت أىـ المحاكر ىك مجاؿ 

  األسرم.

 ( في المتكسطات الحسابية لمدلα≤0.05ىؿ  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مدل الداللة )

رضا أكلياء األمكر عف ممارسة الطالبات لمنشاطات الرياضية المختمطة في تخصص التربية الرياضية 

في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير )الجنس،أك العمر، أك المستكل التعميمي لؤلب، أك المستكل 

 التعميمي لؤلـ، أك مكاف السكف، أك الكضع االقتصادم لبلسرة( .

 

 السؤاؿ الفرضيات اآلتية: كقد انبثقت عف ىذا

( في درجة α≤0.05: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة)الفرضية األولى -1

رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الجنس .

ألكلى استخدـ اختبار )ت(  لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات لمتحقؽ مف صحة الفرضية ا 

الحسابية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف 

 ( .7.4األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الجنس كما في الجدكؿ )
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المتكسطات الحسابية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات ( : نتائج اختبار )ت( لمفركؽ في 7.4الجدكؿ )
التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير 

 الجنس .

 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 7.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

لياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات ( في المتكسطات درجة رضى أك α≤0.05الداللة )

 الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الجنس. 

( في درجة α≤0.05: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الثانية -2

لفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات ا

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير العمر. 

 المحور

 الجنس

 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 جاؿ تخصص التربية الرياضيةالرضا في الم

 

 120. 94 1.570 0.54 3.79 64 ذكر

 0.51 3.61 32 انثى
 169. 94 1.385- 0.86 2.38 64 ذكر الرضا في المجاؿ االسرم

 0.83 2.63 32 انثى
 الرضا في المجاؿ الديني

 

 

 597. 94 531.- 0.69 3.14 64 ذكر

 0.70 3.22 32 انثى
 707. 94 377. 0.76 4.28 64 ذكر الفني الرضا في المجاؿ

 0.94 4.21 32 انثى
 909. 94 115.- 0.40 3.38 64 ذكر الدرجة الكمية

 0.47 3.39 32 انثى
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافػات المعياريػة لمحػاكر األداة كلمدرجػة الكميػة كفقػان لمتغيػر 8.4الجدكؿ )
 . العمر

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في 

المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات 

 (.9.4رستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير العمر كما في الجدكؿ )الفمسطينية نحك مما

 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد العمر

 ضيةالرضا في المجاؿ تخصص التربية الريا
 

 0.61 3.58 23 45-41مف
 0.54 3.79 42 50 -46مف 
 0.46 3.78 26 55-51مف 

 0.47 3.63 5 56اكثر مف 
 الرضا في المجاؿ االسرم

 
 0.76 2.40 23 45-41مف
 0.89 2.42 42 50 -46مف 
 0.86 2.42 26 55-51مف 

 0.65 3.36 5 56اكثر مف 
 الرضا في المجاؿ الديني

 
 0.61 3.15 23 45-41مف
 0.73 3.08 42 50 -46مف 
 0.72 3.18 26 55-51مف 

 0.25 3.76 5 56اكثر مف 
 0.73 4.37 23 45-41مف الرضا في المجاؿ الفني

 0.81 4.24 42 50 -46مف 
 0.94 4.05 26 55-51مف 

 0.16 4.83 5 56اكثر مف 
 الدرجة الكمية

 
 0.36 3.34 23 45-41مف
 0.42 3.37 42 50 -46مف 
 0.47 3.35 26 55-51مف 

 56اكثر مف 
 

5 3.82 0.31 
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(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية 9.4الجدكؿ )
لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك 

 األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير العمر . ممارستيف
مجمكع  مصدر التبايف المحكر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الرضا في تخصص التربية الرياضية
 

 847. 242. 3 725. بيف المجمكعات
 
 

.472 
 
 

 285. 92 26.243 داخؿ المجمكعات

   95 26.968 جمكعالم

 
 الرضا في المجاؿ االسرم

 

 1.985 1.408 3 4.223 بيف المجمكعات
 
 

.122 
 
 

 709. 92 65.242 داخؿ المجمكعات

   95 69.465 المجمكع

 
 الرضا في المجاؿ الديني

 

 1.428 674. 3 2.022 بيف المجمكعات
 
 

.240 
 
 

 472. 92 43.433 داخؿ المجمكعات

   95 45.455 عالمجمك 

 1.525 1.003 3 3.008 بيف المجمكعات الرضا في المجاؿ الفني
 
 

.213 
 
 

 658. 92 60.510 داخؿ المجمكعات

   95 63.518 المجمكع

 121. 1.987 345. 3 1.035 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 174. 92 15.967 داخؿ المجمكعات

   95 17.002 المجمكع

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 9.4المعطيات الكاردة في الجدكؿ) تشير

( في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية α≤0.05الداللة )

 نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير العمر .
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( في درجة α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) : "ال تكجدالفرضية الثالثة - 3 

رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ .  

لمحاكر األداة كلمدرجة الكمية كفقان (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 10.4الجدكؿ ) 
 لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ .

المستكل  
 العدد التعميمي لبلـ

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الرضا في المجاؿ تخصص التربية الرياضية

 

 0.10 4.03 3 امي

 0.53 3.67 19 ابتدائي

 0.54 3.81 42 ثانكم

 0.54 3.63 32 جامعي

 في المجاؿ االسرم الرضا

 

 0.83 2.15 3 امي

 0.84 2.46 19 ابتدائي

 0.88 2.33 42 ثانكم

 0.83 2.67 32 جامعي

 الرضا في المجاؿ الديني

 

 0.83 2.93 3 امي

 0.66 3.16 19 ابتدائي

 0.67 3.08 42 ثانكم

 0.74 3.29 32 جامعي

 0.74 3.86 3 امي الرضا في المجاؿ الفني

 0.88 4.13 19 ابتدائي

 0.78 4.23 42 ثانكم
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 0.84 4.40 32 جامعي

 الدرجة الكمية

 

 0.51 3.27 3 امي

 0.42 3.34 19 ابتدائي

 0.41 3.35 42 ثانكم

 0.44 3.46 32 جامعي

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في 

بية لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات المتكسطات الحسا

الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ  كما في 

 ( .11.4الجدكؿ )
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ي المتكسطات الحسابية ( : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ ف11.4الجدكؿ )
 لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك

 ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ .  
مجمكع  مصدر التبايف المحكر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 بة المحسك 

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا في المجاؿ 
تخصص التربية 

 الرياضية

 

 1.058 300. 3 900. بيف المجمكعات

  

  

.371 

  

  

 283. 92 26.069 داخؿ المجمكعات

   95 26.968 المجمكع

 

الرضا في المجاؿ 
 االسرم

 

 1.079 787. 3 2.361 بيف المجمكعات

  

  

.362 

  

  

 729. 92 67.104 داخؿ المجمكعات

   95 69.465 المجمكع

 

الرضا في المجاؿ 
 الديني

 

 652. 315. 3 946. بيف المجمكعات

  

  

.584 

  

  

 484. 92 44.509 داخؿ المجمكعات

   95 45.455 المجمكع

الرضا في المجاؿ 
 الفني

 743. 501. 3 1.503 بيف المجمكعات

  

  

.529 

  

  

 674. 92 62.016 داخؿ المجمكعات

   95 63.518 المجمكع

 643. 560. 102. 3 305. بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 181. 92 16.697 داخؿ المجمكعات

   95 17.002 المجمكع
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( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 11.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )
رجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية (   في دα≤0.05الداللة )

 نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ .  
 
في درجة  α≤0.05: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية الرابعة - 4

تربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة رضى أكلياء أمكر طالبات ال
 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب .

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحاكر األداة كلمدرجة الكمية كفقان 12.4الجدكؿ )
 لمتغير المستكل التعميمي لؤلب .

المستكل التعميمي  
 المتكسط الحسابي العدد بلبل

االنحراؼ     
 المعيارم

 الرضا في المجاؿ تخصص التربية الرياضية
 

 0.77 3.38 2 امي
 0.51 3.69 11 ابتدائي
 0.55 3.75 32 ثانكم
 0.53 3.73 51 جامعي

 الرضا في المجاؿ االسرم
 

 0.55 2.72 2 امي
 0.89 2.34 11 ابتدائي
 0.88 2.48 32 ثانكم

 0.86 2.46 51 معيجا
 الرضا في المجاؿ الديني

 
 0.31 3.67 2 امي
 0.66 3.16 11 ابتدائي
 0.72 3.11 32 ثانكم
 0.70 3.17 51 جامعي

 0.20 4.86 2 امي الرضا في المجاؿ الفني
 0.86 4.10 11 ابتدائي
 0.78 4.28 32 ثانكم
 0.85 4.25 51 جامعي

 الدرجة الكمية
 

 0.42 3.57 2 امي
 0.44 3.31 11 ابتدائي
 0.41 3.39 32 ثانكم
 0.44 3.38 51 جامعي
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في 
المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية درجة رضا أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات 

ية نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب كما في الفمسطين
 ( .13.4الجدكؿ )

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية  13.4الجدكؿ )
جامعات الفمسطينية نحك لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في ال

 ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب .

 
مجمكع  مصدر التبايف المحكر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا في المجاؿ 
 تخصص التربية الرياضية

 

 328. 095. 3 286. بيف المجمكعات

 

 

.805 

 

 

 290. 92 26.682 داخؿ المجمكعات

  95 26.968 المجمكع

 

 الرضا في المجاؿ االسرم

 

 135. 101. 3 304. بيف المجمكعات

 

 

.939 

 

 

 752. 92 69.161 داخؿ المجمكعات

  95 69.465 المجمكع

 

 الرضا في المجاؿ الديني

 

 401. 196. 3 587. بيف المجمكعات

 

 

.753 

 

 

 488. 92 44.868 داخؿ المجمكعات

  95 45.455 المجمكع

 492. 334. 3 1.002 بيف المجمكعات الرضا في المجاؿ الفني

 

 

.689 

 

 

 680. 92 62.516 داخؿ المجمكعات

  95 63.518 المجمكع

 878. 226. 041. 3 124. بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 183. 92 16.878 داخؿ المجمكعات

  95 17.002 المجمكع
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( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 13.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك  α≤0.05الداللة 

 ر المستكل التعميمي لؤلب.ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغي

( في α≤0.05: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الخامسة - 5

درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير مكاف السكف .

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحاكر األداة كلمدرجة الكمية كفقان (: 14.4الجدكؿ ) 
 لمتغير مكاف السكف .

 االنحراؼ المعيارم المتكسط  الحسابي العدد مكاف السكف 
 الرضا في المجاؿ تخصص التربية الرياضية

 
 0.57 3.81 27 مدينة
 0.53 3.70 44 قرية
 0.50 3.68 25 مخيـ

 ي المجاؿ االسرمالرضا ف
 

 0.89 2.30 27 مدينة
 0.78 2.43 44 قرية
 0.92 2.69 25 مخيـ

 الرضا في المجاؿ الديني
 

 0.76 2.95 27 مدينة
 0.68 3.16 44 قرية
 0.58 3.40 25 مخيـ

 1.00 4.07 27 مدينة الرضا في المجاؿ الفني
 0.80 4.23 44 قرية
 0.55 4.50 25 مخيـ

 الدرجة الكمية
 

 0.44 3.28 27 مدينة
 0.41 3.36 44 قرية
 0.40 3.53 25 مخيـ
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في 

المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات 

ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير مكاف السكف كما في الجدكؿ  الفمسطينية نحك

(15.4. ) 

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية 15.4الجدكؿ )
نحك لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية 

 . ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير مكاف لسكف
مجمكع  مصدر التبايف المحكر

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسكبة 

الداللة 

 اإلحصائية

الرضا في المجاؿ 

تخصص التربية 

 الرياضية

 

 418. 120. 2 240. بيف المجمكعات

  

  

.659 

  

  

 287. 93 26.728 مكعاتداخؿ المج

   95 26.968 المجمكع

 

الرضا في المجاؿ 

 االسرم

 

 1.401 1.016 2 2.032 بيف المجمكعات

  

  

.251 

  

  

 725. 93 67.433 داخؿ المجمكعات

 95 69.465 المجمكع
  

 

الرضا في المجاؿ 

 2.787 1.285 2 2.571 بيف المجمكعات

  

.067 

 461. 93 42.884 ؿ المجمكعاتداخ  
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 الديني

 

 95 45.455 المجمكع
  

    

الرضا في المجاؿ 

 الفني

 1.910 1.253 2 2.506 بيف المجمكعات

  

  

.154 

  

  

 656. 93 61.013 داخؿ المجمكعات

   95 63.518 المجمكع

 102. 2.344 408. 2 816. بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 174. 93 16.186 داخؿ المجمكعات

   95 17.002 المجمكع

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

(  في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية α≤0.05الداللة )

 تغير مكاف السكف.نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لم

( في α≤0.05: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية السادسة - 6

درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة .
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحاكر األداة كلمدرجة الكمية كفقان 16.4الجدكؿ )
 . لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة

الكضع االقتصادم  
 لبلسرة

 العدد
 

 المتكسط الحسابي
 
 

 االنحراؼ المعيارم

 0.50 3.82 10 متدني الرضا في المجاؿ تخصص التربية الرياضية

 0.53 3.63 49 متكسط

 0.53 3.83 37 عالي

 الرضا في المجاؿ االسرم
 

 1.00 2.58 10 متدني

 0.84 2.54 49 متكسط

 0.84 2.33 37 عالي

 الرضا في المجاؿ الديني
 

 0.74 3.19 10 متدني

 0.58 3.31 49 متكسط

 0.78 2.96 37 عالي

 0.84 4.27 10 متدني الرضا في المجاؿ الفني

 0.61 4.43 49 متكسط

 1.00 4.02 37 عالي

 الدرجة الكمية
 

 0.48 3.45 10 متدني

 0.38 3.44 49 متكسط

 0.46 3.29 37 عالي

 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في 

الرياضية في الجامعات المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمكر  طالبات التربية 

الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة كما 

 ( . 17.4في الجدكؿ )
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( : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية 17.4الجدكؿ )
ر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك لمدرجة الكمية درجة رضى أكلياء أمك 

 ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة .
مجمكع  مصدر التبايف المحكر

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسكبة 

الداللة 

 اإلحصائية

الرضا في المجاؿ 

تخصص التربية 

 ياضيةالر 

 

 1.575 442. 2 883. بيف المجمكعات

  

  

.213 

  

  

 280. 93 26.085 داخؿ المجمكعات

   95 26.968 المجمكع

 

الرضا في المجاؿ 

 االسرم

 

 717. 527. 2 1.054 بيف المجمكعات

  

  

.491 

  

  

 736. 93 68.411 داخؿ المجمكعات

 95 69.465 المجمكع
  

 

 الرضا في المجاؿ

 الديني

 

 2.856 1.315 2 2.631 بيف المجمكعات

  

  

.063 

  

  

 460. 93 42.824 داخؿ المجمكعات

 95 45.455 المجمكع
  

الرضا في المجاؿ 

 الفني

 2.740 1.767 2 3.534 بيف المجمكعات

  

.070 

 645. 93 59.984 داخؿ المجمكعات  



63 

 

       95 63.518 المجمكع

 230. 1.494 265. 2 529. بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 177. 93 16.473 داخؿ المجمكعات

   95 17.002 المجمكع

 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 17.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

معات الفمسطينية (  في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجاα≤0.05الداللة )

 نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة .
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات 


يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة كتحميميا، مف خبلؿ مقارنتيا بالدراسات السابقة كالتعميؽ 

 زمة.عمييا، ثـ تقديـ التكصيات البل

 أواًل: مناقشة نتائج الدراسة

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

ما هي درجة رضا أولياء أمور طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحو ممارستهن 

 لألنشطة الرياضية المختمطة؟

ة المختمطة، تراكحت بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ حالة رضىعف ممارسة الطالبات األنشطة الرياضي

، فقد أظيرت النتائج أف ىناؾ رضى عاليان مف قبؿ أكلياء األمكر الرضاالعالي كبيف عدـ  الرضابيف 

فيما يتعمؽ بدراسة التربية الرياضية، حيث حصمت الفقرات "تساعد الرياضة المختمطة الفتاة عمى 

ك"تضفي الرياضة عمى الفتاة صفة الحفاظ عمى كزف مثالي" ك"تعطي الرياضة الفتاة الثقة بالنفس" 

القيادة" عمى درجة عالية مف المكافقة، كىذا يعني أف ىناؾ تقببلن مف قبؿ أكلياء األمكر لدراسة الفتيات 

في المجاؿ األسرم بدرجة عالية ايضان، كىذا يعني أف  الرضالمتربية الرياضية المختمطة، كذلؾ جاء 
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ة لمتربية الرياضية المختمطة، كأما عمى المجاؿ الديني فكاف ىناؾ رضا مف قبؿ األسرة عف دراسة الفتا

ىناؾ أيضا رضان مف قبؿ أكلياء األمكر عمى تدريس الفتيات لمتربية الرياضية المختمطة، كذلؾ ألف 

الديف اإلسبلمي لـ يحـر الدراسة المختمطة، إضافة إلى أف أكلياء األمكر لدييـ الثقة في الكازع الديني 

كذلؾ باعتبار أف اإلختبلط يعزز مبدأ التكافؿ، كمع ذلؾ فإف أكلياء األمكر يفضمكف  لدل الفتيات،

 بدرجة كبيرة جدان لك أف ىناؾ حصصان منفردة لطالبات التربية الرياضية. 

أما عمى الصعيد الفني، فإف أكلياء األمكر يركف أف عدـ كجكد أماكف خاصة لمفتيات لتبديؿ المبلبس، 

ماـ، إضافة إلى عدـ كجكد كادر تدريبي مف اإلناث، يقمؿ مف رضى أكلياء كأماكف خاصة لبلستح

 األمكر في تقبؿ دراسة الفتاة التربية الرياضية. 

مف ىنا تستنتج  الباحثة أف تقبؿ أكلياء األمكر لتدريس الفتيات مشركط بتكافر أماكف مخصصة ليف، 

لؾ أف ىناؾ بعض المساقات ال يجب تمكنيف مف القياـ بتبديؿ المبلبس كاالستحماـ، بحرية، كذ

 تدريسيا بشكؿ مختمط، كمساقات السباحة. 

( حيث أف ىناؾ رضى 2010( كدراسة خنفر )2011كتنطبؽ ىذه النتائج مع دراسة زيكد كشمكرخ )

( في المجاؿ 2006في المجاؿ األسرم عف الرياضة النسكية. كذلؾ اتفقت النتائج مع دراسة الركساف )

( في المجاؿ الفني، 2002ني. كذلؾ اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الحجار كبف سعيد )االجتماعي كالدي

 بعدـ كجكد التجييزات الكافية لممارسة الفتاه الرياضة.

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف أكلياء األمكر  عمى درجة عالية مف الثقة بالفتيات في العممية 

يس التربية الرياضة باعتبار الفتيات في المدارس بحاجة إلى عف تدر  الرضاالتعميمية، كىذا يزيد مف 

معممات مف الجنس نفسو، كذلؾ فإف التربية الرياضية تعمؿ عمى صقؿ شخصية الفتاة، كتزيد مف 
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قدرتيا عمى التفكير، كتعزز مبدأ التكافؿ لدييا، إضافة إلى أنيا تمكنيا مف الدفاع عف نفسيا كقت 

ي المجاؿ الديني في ككف الفتيات ينتميف الى مجتمع متديف بشكؿ عاـ، ف الرضاالحاجة، كذلؾ يكمف 

كىذا يقمؿ مف نسب التحرش كاالحتكاؾ مف قبؿ الزمبلء مف الذككر، كمع ذلؾ فإف كجكد حصص 

 مخصصة لمفتيات يككف أفضؿ في العممية التدريسية ليف. 

كىذا أمر ضركرم، حيث أف  برزت بشكؿ كبير فيما يتعمؽ باالمكانيات، الرضاكذلؾ فإف معكقات 

تكفير أماكف مخصصة لمفتيات لتبديؿ المبلبس كاالستحماـ عقب التدريبات، إضافة الى تكفير مدربات 

مف اإلناث، يسيؿ استيعاب الفتاة التمرينات، كيزيد مف قدرتيا عمى فيـ التدريب كالقدرة عمى تطبيقو 

 بسيكلة كيسر.

: مناقشة النتائج المتعمقة بفر  ًً  ضيات الدراسةثانيًا

( α≤0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )مناقشة نتائج الفرضية األولى: 

في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف 

 األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الجنس.

( في α≤0.05جد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )بينت نتائج الدراسة أنو اليك 

المتكسطات درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك 

 ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الجنس. 

تمككف كجيات النظر نفسيا نحك كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف كبل الجنسيف اآلباء كاألميات يم

تعميـ الفتيات التربية الرياضية المختمطة، فإذا كاف ىناؾ رضى مف اآلباء، يككف ىناؾ رضى مف 

األميات، ألف البحث عف مصمحة الفتاة، كالثقة في تربيتيا يخرج مف نفسو المصدر، كىك الكالديف، 
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( كذلؾ دراسة 2006)أبك طامع( ) ( كدراسة2006كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الركساف )

 ( .  2006العساؼ )

( α≤0.05: "ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الثانية مناقشة نتائج

في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف 

 ير العمر . األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغ

( في α≤0.05كضحت نتائج الدراسة أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير العمر .

رب أعمار أكلياء األمكر، إذ يركف أف الدراسة المختمطة ال تؤثر كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى تقا

عمى الفتاة الجامعية، يكصؼ المجتمع الفمسطيني، مجتمعان محافظان، لذلؾ كانت اإلجابات عمى 

 ( . 50-46المحاكر جميعيا بالنسبة لمتغير العمر متقاربو، إذ كانت أغمب أعمار الدراسة ما بيف )

 ( .2006( ككذلؾ مع دراسة الركساف )2006مع دراسة العساؼ ) كقد اتفقت ىذه النتئجة

( α≤0.05: "ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف 

 عزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ .األنشطة الرياضية المختمطة ت

( في درجة α≤0.05بينت نتائج الدراسة أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 ؤلـ .الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي ل
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تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المستكل التعميمي لؤلـ كاف عاليان، أم أف أغمب األميات متعممات، 

فكانت النسبة األكبر مف األميات يحممف الثانكية العامة، يمييا حممة درجة البكالكريكس، كىذا يعني أف 

كبالتالي لف يككف ىناؾ اختبلؼ األميات المتعممات خضف ىذه المرحمة قبؿ ذلؾ أك يدركف أىميتيا، 

في كجيات النظر بيف األميات في رضاىف عف التعميـ المختمط في المساقات الرياضية، كبالتالي فإف 

عف المستكل التعميمي لؤلـ يككف متقاربان، كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العساؼ  الرضادرجة 

 (.2006(.  كتعارضت ىذه النتيجة مع دراسة الركساف )2006)

(  α≤0.05: "ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )مناقشة نتائج الفرضية الرابعة

في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف 

 األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب .

(  في درجة رضى أكلياء α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )تبيف عدـ كجكد 

أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة الرياضية المختمطة 

 تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب .

اسة يحممكف درجة البكالكريكس كىذا كتعزك الباحثة ىذه النتيجة أيضان إلى نسبة عالية مف عينة الدر 

يعني أف األباء متعممكف، كبالتالي يدرككف أىمية التعميـ الجامعي لمفتيات، كذلؾ فإف ككنيـ درسكا قبؿ 

عف الدراسة المختمطة يككف متكافقان بينيـ، لذلؾ لـ تسجؿ فركؽ  الرضاذلؾ المساقات المختمطة، فإف 

المختمطة، كلكف اعتراضاتيـ كانت في المجاؿ الفني كالتقني في آرائيـ نحك تدريس بناتيـ لمساقات 

(، كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة 2006بدرجة كبيرة. كتكافؽ ىذه النتيجة مع دراسة العساؼ )

 (.2006الركساف )
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(  α≤0.05: "ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )مناقشة نتائج الفرضية الخامسة

ى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف في درجة رض

 األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير مكاف السكف .

(  في درجة α≤0.05أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

ات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامع

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير مكاف السكف .

تعزك الباحثة إلى أف المجتمع الفمسطيني متقارب في الثقافة كالعادات كالتقاليد، سكاء سكف المخيـ أك 

كل التعميـ المدينة أك القرية، فالتشابة في العادات كالتقاليد، كككف المجتمع محافظ، إضافة إلى مست

سيككف متقاربان في المجاالت المطركحة، لذلؾ لـ تظير فركؽ في متغير مكاف  الرضاالعالي، فإف 

(. كذلؾ اختمفت مع دراسة حبلكة 2006السكف. كقد تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة  العساؼ )

 (.2013كآخركف )

( α≤0.05عند مستكل الداللة ) : "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةمناقشة نتائج الفرضية السادسة

في درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف 

 األنشطة الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة .

(  في α≤0.05تشير معطيات النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

درجة رضى أكلياء أمكر طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحك ممارستيف األنشطة 

 الرياضية المختمطة تعزل لمتغير الكضع االقتصادم لؤلسرة.
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 الرضاكتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المستكل االقتصادم لؤلسر متقارب، كىك متكسط، لذلؾ فإف 

اء متقارب لتقارب مستكيات الدخؿ لدل أفراد عينة الدراسة، كيمكف القكؿ أيضان إف عف ىذا المتغير ج

المجتمع الفمسطيني مف المجتمعات المثقفة كالكاعية التي تيتـ بالتعميـ، لذلؾ جاءت األراء متكافقة 

 (.2006بدرجة كبيرة. كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الركساف )

 

 ثالثا: نتائج الدراسة 

 ف تمخيص أىـ النتائج فيما يأتي: يمك

بينت النتائج أنو يكجد رضى مف قبؿ أكلياء األمكر عمى تدريس الفتيات المساقات المختمطة  -

في التربية الرياضية، حيث بينت النتائج أف الرياضة تعطي الفتاة الثقة بالنفس، كذلؾ تضفي 

 عمييا صفة القيادة. 

يتعمؽ بالمجاؿ األسرل، حيث لـ تؤثر العادات أظيرت النتائج أنو يكجد رضى عاؿ فيما  -

كالتقاليد عمى رضى األباء كاألميات عف تدريس فتياتيـ الرياضة المختمطة، كظير تخكفيـ 

 مف تعرضيا لئلصابة فقط. 

أظيرت النتائج أيضان درجات عالية فيما يتعمؽ بالمجاؿ الديني، كحيث أظير أكلياء األمكر ثقة  -

في المجاؿ الديني فقط في صعكبة  الرضامفتاة، كتمثؿ المعكؽ في عدـ عالية بالكازع الديني ل

 غض البصر مف األخريف في المساقات التدريبية. 

أظيرت النتائج أف ىناؾ عدـ رضى فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفني، إذا لـ تتكافر أماكف مخصصة  -

لمساقات التي لتبديؿ المبلبس، أك أماكف مخصصة لبلستحماـ، أك عدـ كجكد مدربات لبعض ا

 ال يجب أف يككف فييا اختبلط، كالسباحة مثبلن. 
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بينت النتائج أنو التكجد فركؽ في أراء أكلياء األمكر نحك دراسة الفتيات المساقات المختمطة  -

تبعان لمتغيرات الدراسة ) الجنس، أك العمر، أك المستكل التعميمي لؤلب، أك المستكل التعميمي 

 الكضع اإلقتصادم لؤلسرة(. لؤلـ، أك مكاف السكف، أك

 رابعا: التوصيات

 يمكف لمدراسة أف تكصي بما يأتي :

ضركرة  العمؿ عمى تكفير كافة االحتياجات لمفتيات المكاتي يدرسف التربية الرياضية، كذلؾ مف  -

 لدل أكلياء األمكر عف دراسة الفتيات لمتربية الرياضية المختمطة.  الرضاأجؿ زيادة درجة 

كفير مدربات متخصصات لتدريس المساقات التي يمكف أف تسبب لمفتاة خجبلن، العمؿ عمى ت -

عند دراستيا بشكؿ مختمط ليذه المساقات، حيث سيدفع ذلؾ أكلياء األمكر لتقبؿ دراسة الفتيات 

 التربية الرياضية. 

عف العمؿ عمى تكفير مبلعب خاصة لمفتيات لمقياـ بالتمرينات كالتدريبات الخاصة بيف، بعيدان  -

أعيف اآلخريف، فيذا يكفر لدييف الحرية في التطبيؽ، كبالتالي تمكيف الفتيات مف القياـ بيذه 

 التدريبات كتدريسيا بعد التخرج في المدرسة أك النادم. 

تكثيؼ الجيكد مف خبلؿ الندكات ككرش العمؿ كاإلعبلـ بأىمية الرياضة كالتربية الرياضية  -

بات متخصصات في ىذا المجاؿ ليتمكف مف تدريس لمفتاة، كضركرة أف يككف ىناؾ طال

المساقات الرياضية في المدارس كالجامعات، حيث أف تكفر متخصصات تربية رياضية يمكف 

 أف يسيؿ عممية انضماـ الفتيات لمنكادم لمتدريب الرياضي المفيد لمصحة.
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 ( استبانة الدراسة 1ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عمادة  الدراسات العميا /جامعة القدس 

 برنامج / أساليب التدريس

 تحية طيبو كبعد،

 

 نوانتقوم الباحثة بإجراء دراسة بع

)مدى رضا اولياء امور طالبات التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية نحو ممارستهن لالنشطة 

 الرياضية المختمطة(

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس، 

خاص بالبيانات العامة، كالثاني كعميو فقد طكرت الباحثة استبانة مككنة مف قسميف، القسـ األكؿ 

خاص بمحاكر الدراسة التي تشمؿ مجمكعة فقرات تقيس مدل رضى أكلياء األمكر، الرجاء اإلجابة 

عمى فقرات االستبانة بصدؽ كمكضكعية، عممان بأف المعمكمات التي ستدلي بيا ستكظؼ ألغراض 

 البحث العممي فقط. كذات سرية كاممة 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحثة

 أسماء سباتين 



78 

 

 

  القسم األول: البيانات العامة 
 :في الخانة التي تبلئمؾ مع الشكر( X) يحتكل ىذا القسـ عمى المعمكمات الخاصة بؾ، مف فضمؾ ضع إشارة

 
 □. أنثى 2 □. ذكر 1 الجنس  .1
 فاكثر 56. 4  55-51. 3  50-46. 2 □   سنة 45 -41 مف. 1 العمر  .2
 □جامعي . 4 □ ثانكم. 3 □ابتدائي . 2 □أمي . 1 لبلـالمستكل التعميمي   .3
   □جامعي . 4  □ثانكم .  3 □ابتدائي .  2 □  أمي. 1 المستكل التعميمي لبلب  .4
    □مخيـ . 3     □قرية   . 2 □مدينة . 1 مكاف السكف  .5
 . مرتفع   3. متكسط    2. متدني   1 الكضع االقتصادم لبلسرة  .6

 
 ر الدراسةمحاو : القسم الثاني 

درجة رضا اكلياء االمكر   الرجاء قراءة العبارات التالية كالتي تشكؿ فقرات االستبياف، كالتي تحدد حسب رأيؾ
 :في المكاف المناسب (X)عف االختبلط في مساقات التربية الرياضية، كذلؾ بكضع إشارة 

 

رقـ
ال

 

 الفقرة
 درجات التقييـ

جدان 
رة 
كبي

 
بيرة

ك
طة 

كس
مت

ضة 
نخف

م
 

من
ضة 

خف  جدا

 الرضا في المجال تخصص التربية الرياضية  اكال:
      اشجع ابنتي عمى دراسة التربية الرياضية النيا تقكم الجسـ  .10
      يحتاج تخصص التربية الرياضية الى تعب جسدم كعقمي  .11
      تعطي الرياضة الفتاة الثقة بالنفس   .12
      تساعد الرياضة الفتاة  في الدفاع عف نفسيا  .13
      تساعد الرياضة الفتاة عمى الحفاظ عمى كزف مثالي   .14
      تضفي الرياضة عمى الفتاة صفة القيادة   .15
      تزيد الرياضة مف قدرة الفتاة عمى تحمؿ المتاعب  .16
      تقمؿ الرياضة مف العدكانية لدل الفتاة  .17
      تساعد الرياضة الفتاة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجييا   .18
     تزيد الرياضة مف دافعية الفتاة نحك المشاركة في النشاطات   .19
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 المجتمعية االخرل
      تشعر الرياضة  الفتاة باىميتيا في المجتمع   .20
      ممارسة الرياضة تقمؿ مف انكثو الفتاة   .21
      الرضا في المجال االسري ثانيا:
      أرفض دراسة ابنتي لمرياضة المختمطة   .22
العادات كالتقاليد عمى قرار تدريس الفتاة لمرياضة  تؤثر  .23

 المختمطة
     

تقمؿ الدراسة المختمطة في المجاؿ الرياضي مف احتراـ   .24
     االخريف لمفتاة

 

      تؤثر دراسة الرياضة المختمطة لمفتاة مف فرص ارتباطيا  .25
      ينظر االخريف لمفتاة الرياضية المختمطة بأنيا مسترجمة   .26
      عتقد اف االختبلط يقكل شخصية الفتاة ا  .27
      إرفض فكرة الدراسة المختمطة، إنيا رغبة ابنتي   .28
      اخجؿ مف ككف ابنتي تدرس الرياضة المختمطة  .29
  الخكؼ مف تعرضيا لبلصابة خبلؿ التدريب الرياضي  .30

 المختمط
    

 

      الرضا في المجال الديني  ثانيا
      تاة لممساقات المختمطة النيا محرمة دينياال افضؿ تدريس الف  .31
يصعب االلتزاـ بالمباس الشرعي في التربية الرياضية   .32

     المختمطة  
 

لست راضيا عف الرياضة المختمطة النو يصعب غض   .33
 البصر مف االخريف في المساقات العممية

     

تشعر ابنتي بالحرج عند القياـ بحركات تدريبية في الرياضة   .34
 العممية المختمطة

     

قد تؤدم الحركات التدريبية في الرياضة المختمطة الى   .35
     اضعاؼ قيمة خمؽ الحياء لدل الجنسيف

 

      تعزز الرياضة المختمطة العممية مبدأ التكافؿ   .36
اشجع عمى ممارسة الرياضة المختمطة الف االسبلـ حث   .37

 عمى ممارسة الرياضة
    

 

الرياضة العممية لمفتيات بشكؿ  افضؿ اف تككف حصص  .38
     منفرد في الرياضة المختمطة
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لدل ثقة في الكازع الديني لدل ابنتي، كاشجعيا عمى ممارسة   .39
     الرياضة المختمطة

 

      الرضا في المجال الفني ثالثا
عدـ كجكد مبلعب خاصة لمفتيات يقمؿ مف الرضا عف   .40

      ممارسة الفتاة لمرياضة المختمطة
 

قمة كجكد مدربات لمفتيات يقمؿ مف الرضا عف ممارسة الفتاة   .41
 لمرياضة المختمطة

     

قمة االىتماـ بالرياضة النسائية يقمؿ مف الرضا عف ممارسة   .42
 المختمطة الفتاة لمرياضة

     

عدـ تكفر االمكانات البلزمة لفصؿ الفتيات في مجاؿ   .43
ة الفتاة الرياضة المختمطة يقمؿ مف الرضا عف ممارس

 لمرياضة المختمطة
    

 

عدـ كجكد اماكف مخصصة لتبديؿ المبلبس لمفتيات يقمؿ مف   .44
     الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة المختمطة 

 

عدـ كجكد اماكف خاصة لبلستحماـ بعد التدريبات الرياضية   .45
 يقمؿ مف الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة المختمطة

     

بي متخصص خبلؿ التدريب يقمؿ مف عدـ كجكد طاقـ ط  .46
 الرضا عف ممارسة الفتاة لمرياضة المختمطة

    
 

 
 انتهت فقرات اإلستبانة مع الشكر
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