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  امللخص 

 يهدف البحث إىل:
 ."اديةعدفية للمرحلة اإلصشنطةة االبناء مقياس االجتاهات حنو ممارسة األ"

 الدراسياملقيدون ابلعام  :اديةعدرحلة اإلتلميذة من تلميذات امل 053وقد اجريت الدراسة على عينة استةالعية قوامها   
 ية.ئواط، ومت اختيارها بةريقة عم2300م/2302

حيث  ات،اهجتاد مقياس االعدت الباحثة إبقام، هذا البحثلةبيعة  ملالءمته ، وذلكالوصفي جهوقد استخدمت الباحثة املن  
 عبارة . 55قياس من مخسة عوامل وتكون امل
نة البحث عيى لفية عصات حنو األشنطةة االمقياس االجتاه قةبيارية والعلمية مت تمن توافر كافة الطروط اإلدكد أالت عدوب  
 للطروط املوضوعة الختيار العينة.ا قوذلك وف، تلميذة 03وقوامها 

 :جأهم النتائ 
 فية.الصاإلعدادية حنو ممارسة األشنطةة الميذات املرحلة تلت التعرف اجتاها -

 ادية.عدإلوالسلبية لتلميذات املرحلة االجتاهات اإلجيابية التعرف على ايف  ثبت صالحيتهأمقياس االجتاهات قيد البحث   -

 :ثتوصيات البح
 إجيابية وتنمية االجتاهات اإلجيابية.إىل  اهات السلبيةإرشادية لتغيري االجت جالقيام بعمل برام -

 فية.الصة األشنطةة الاإلقبال على ممارسيف  عدمما قد يسا، الرايضياجملال يف  استخدام مقياس االجتاهات -

 فية.الصزايدة ممارسة األشنطةة اليف  ذلك عدسافية مبا يالصمهية األشنطةة اللتوعية املعلمني واملعلمات أب جامعمل بر   -

 فية بوجه خاص.الصم وىف األشنطةة الادية بوجه عاعداالجتاهات لتلميذات املرحلة اإل لتنمية جعمل برام  -

 ث:مقدمة ومشكلة البح
هدف إىل  لوصوليقصد به اعمل يقوم به اإلشنسان أو  كل شنطاط  وىف، واحلركةاط والعمل يعيش اإلشنسان حياة مليئة ابلنط  

 واملدرب يذهب ألداء عمل مكلف به، والتلميذ يذهب، التدريبامللعب بقصد إىل  يذهب الرايضي، فليهاإيسعى بلوغ غاية أو  معني
 (. 001:  01علم واكتساب خربات جديدة )املدرسة بقصد التإىل 

بناء مقياس االتجاهات نحو األنشطة الالصفية للمرحلة االعداديةالعنوان:

المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة - مصرالمصدر:

بدران، عمرو حسن أحمدالمؤلف الرئيسي:

السعيد، أسماء محمود، منصور، نشأت محمد أحمد، الدسوقي، جمال عبدالسميعمؤلفين آخرين:
محمد(م. مشارك)

ع23المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2014التاريخ الميالدي:

سبتمبرالشهر:

291 - 271الصفحات:

:MD 718571رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

تالميذ المدارس المتوسطة ، النشاط الرياضي ، البرامج اإلرشاديةمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/718571رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/718571


 م 4102سبتمرب  –العدد الثالث والعشرون  جملة كلية الرتبية الرايضية

470 

 بناء مقياس االجتاهات حنو األنشطة االصفية
 اإلعداديةللمرحلة 

 الدسوقيمجال عبد السميع د/ أ.                    راندحسن امحد ب د/ عمرو .أ
 أستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس            الرايضييس قسم علم النفس ئور  ذتاأس

 جامعة املنصورة-كلية الرتبية الرايضية           جامعة املنصورة          -كلية الرتبية الرايضية
 أمساء حممود السعيد                         د/ نشأت حممد امحد منصور  م.

 الرايضيابحثة ماجستري بقسم علم النفس                         الرايضيمدرس دكتور بقسم علم النفس 
 جامعة املنصورة–كلية الرتبية الرايضية                             جامعة املنصورة–كلية الرتبية الرايضية 

 
  امللخص 

 يهدف البحث إىل:
 ."اديةعدفية للمرحلة اإلصشنطةة االبناء مقياس االجتاهات حنو ممارسة األ"

 الدراسياملقيدون ابلعام  :اديةعدرحلة اإلتلميذة من تلميذات امل 053وقد اجريت الدراسة على عينة استةالعية قوامها   
 ية.ئواط، ومت اختيارها بةريقة عم2300م/2302

حيث  ات،اهجتاد مقياس االعدت الباحثة إبقام، هذا البحثلةبيعة  ملالءمته ، وذلكالوصفي جهوقد استخدمت الباحثة املن  
 عبارة . 55قياس من مخسة عوامل وتكون امل
نة البحث عيى لفية عصات حنو األشنطةة االمقياس االجتاه قةبيارية والعلمية مت تمن توافر كافة الطروط اإلدكد أالت عدوب  
 للطروط املوضوعة الختيار العينة.ا قوذلك وف، تلميذة 03وقوامها 

 :جأهم النتائ 
 فية.الصاإلعدادية حنو ممارسة األشنطةة الميذات املرحلة تلت التعرف اجتاها -

 ادية.عدإلوالسلبية لتلميذات املرحلة االجتاهات اإلجيابية التعرف على ايف  ثبت صالحيتهأمقياس االجتاهات قيد البحث   -

 :ثتوصيات البح
 إجيابية وتنمية االجتاهات اإلجيابية.إىل  اهات السلبيةإرشادية لتغيري االجت جالقيام بعمل برام -

 فية.الصة األشنطةة الاإلقبال على ممارسيف  عدمما قد يسا، الرايضياجملال يف  استخدام مقياس االجتاهات -

 فية.الصزايدة ممارسة األشنطةة اليف  ذلك عدسافية مبا يالصمهية األشنطةة اللتوعية املعلمني واملعلمات أب جامعمل بر   -

 فية بوجه خاص.الصم وىف األشنطةة الادية بوجه عاعداالجتاهات لتلميذات املرحلة اإل لتنمية جعمل برام  -

 ث:مقدمة ومشكلة البح
هدف إىل  لوصوليقصد به اعمل يقوم به اإلشنسان أو  كل شنطاط  وىف، واحلركةاط والعمل يعيش اإلشنسان حياة مليئة ابلنط  

 واملدرب يذهب ألداء عمل مكلف به، والتلميذ يذهب، التدريبامللعب بقصد إىل  يذهب الرايضي، فليهاإيسعى بلوغ غاية أو  معني
 (. 001:  01علم واكتساب خربات جديدة )املدرسة بقصد التإىل 



 األنشطة الالصفية للمرحلة اإلعدادية بناء مقياس االجتاهات حنو

474 

ت السلوكية املختلفة لديهن تنمية املهاراإىل  ولذا هتدف املدرسة، تلميذاتالتتعامل معها اليت  املؤسسة الرمسية هيملدرسة اعد تو  
 ( .00: 01) الرايضيالنطاط يف  وتتمثل، تقدم هلناليت  الالصفيةللتلميذة من خالل األشنطةة  احلركيوهتتم ابجلاشنب 

تعمل اليت  امج اهلادفةمن خالل الرب وين الطخصية املتكاملة للتلميذات تكيف  اسرئي صبحت األشنطةة الرايضية عامالأ، لذلك  
فضال عن ، وايت الرايضيةاملستاعلى إىل  لرايضية الصحيحة للوصولاألشنطةة اعداد وعالج التلميذات عن طريق ممارسة إعلى أتهيل و 

 (.221: 01)ن هلمن مردودات صحية جسدية وشنفسية  الرايضيط النطاارسة ممحيققه  ما
عملية توجيه السلوك يف  الكبريا، وذلك لدورها نتاا من حيمءا مهاالجتاهات جز أن  م(،0110) عيسويذكر عبد الرمحن وي  

اليت  لالجتاهات قبوهلامن خالل  االجتماعيتساعد على التكيف  فهي تماعية،كثري من مواقف احلياة االجيف   للتلميذات االجتماعي
 (. 205: 05) تعتنقها اجلماعة

هذا التخةيط كان ت ترتبط بعملية التخةيط للمستقبل سواء  معرفة االجتاهاأن  (،م0110) ويطري كاشف انيف حسن 
، حول االجتاهات آبراء دراساتوالقادة يقوم اإلداريون أن  قبل ذلك الضروريمن  ذإ ،غريهاأو  لدراسيةاألشنظمة اأو  ا ابجملتمعقمتعل

 (.22: 23املستقبل )يف  الغالبة وللتنبؤ مبا هو حمتمل احلدوث اهاتوذلك للتعرف على االجت
لديها اجتاهات خاصة اليت  املواقفيف  عمل على تسهيل استجاابت التلميذةاالجتاهات تأن  ،(Johnr, 1983) ويرى جوشنر  
تلك املواقف يف  ة عن سلوكهاشنفس الوقت بتنبؤات صادقيف  دهاومت، وخرباتما متر به من مواقف وتساعدها على تفسري حنوها، 

 (.015: 21بصورها املختلفة )
مارس ه الفرد امللينتظم من خال والعصيب العقلياالجتاه هو حالة من االستعداد أن  م(،0113د حممود الةواب ) ويرى سي  

 ( .00: 00) ملوضوعات واملواقف املرتبةة هبذه االستجابةاجابة الفرد حنو مجيع على است توجيهيري ثوتكون ذات أت
القوى أو  احلاالت هيفع فالدواشنواع الدوافع املكتسبة، أشنوع من  االجتاهات أبهنا:م(، 0115وعرف حممد حسن عالوى ) 
 ىل: إافع دو لتحقيق هدف معني، وتنقسم هذه ال حترك التلميذة وتوجههااليت  الداخلية

 شراب . -مثل: طعام ، احلاجات الفسيولوجيةية : دوافع أول -

:  لــــــمثل احلاجة ، اجملتمعيف  تكتسبها التلميذة شنتيجة تفاعلهااليت  الجتماعيةاأو  املكتسبةاحلاجات أو  الدوافع هي وية:ناث عدواف -
 (.051، 051: 22)  الذات إثبات -التفوق  -ملركز 
زاء إذة وسلوكها لميشعور التمكتسب حيدد  ووجداين شنفسياستعداد االجتاه هو أن  م(،0115ويرى أمحد عزت راجح )  

 (.020: 2) رفضها هلاأو  ث قبوهلاحيموضوعات خاصة هبا من 
 قوم على عنصرين هامني:االجتاه يمفهـوم أن  إىل م(،0111) نعو مش العريبمد وحمم(، 0111ويطري سعد عبد الرمحن )  

 لوكها وتعاملها مع عناصر البيئة.سني عرفية بني حالة التلميذة النفسية وبمراكية دإميثل قنةرة أن  جتاه جيباالأن  :األول  
: 20)،(051: 1السلوكية للتلميذات ) شنفهم االجتاه وشنتعرف عليه من خالل األمناط أن  جيب، على النقةة األوىلشنه بناء أ: الثاين 

520.) 
الدوافع يف  يؤثر ،أعماقهيف  عاطفيثبوته يف  هو ميل عام مكتسب شنسىب االجتاه "أن  م(، 0111) السيد البهيفؤاد ويعرف   

 ( 250: 01.)"لوك التلميذة ويوجه سالنوعية 
 وقد تزايدت هذه األمهية، سانبسلوك اإلشنترتبط اليت  هم املوضوعاتأهات من االجتاأن  م(،0111ن)عو مش العريبويرى حممد   

شنواعها، وهناك أما تعددت السلوكية مه وضوع االجتاهات هو حمور الدراساتمأن  إىل يث يطري الكثري من املهتمنيح ؛اآلوشنة األخريةيف 



 م 4102سبتمرب  –العدد الثالث والعشرون  جملة كلية الرتبية الرايضية

472 

هنا األساس أو ، للتلميذات جتاه األهداف األصليتعترب احملرك اليت  القيمةأو  الدافعيةهي  جمموعهايف  النفسية االجتاهاتأن  من يقول
 (. 20صائص )ة فإشنه يتم قياس االجتاه حنو هذه اخلالطخصيشنه عندما شنقوم بقياس اخلصائص أو ، للجماعات الدينامي احلركي

كما حتدد شنوع ،  تسلكهأن  شخصيتها ألهنا حتدد شنوع السلوك الذى ميكناهات التلميذة جاشنب مهم من جواشنب واجت 
وذلك ، املختلفةالتعرف على اجتاهات التلميذات يساعد على فهم خصائصهن أن  يتعرض هلا، كمااليت  املختلفةاملواقف يف  هتاستجااب

 ( 5: 22) االجتاه املرغوب به.يف  تنموأن  مبا حيقق هلاالتعليمية لتوجيه العملية  حتميمر أ
يواجه التلميذة مثريات  حمفزة عندمايتضمن استجابة  افرتاضياالجتاه تكوين أن  م(، 2333) معال الح الدين حممودويرى ص 
 ( 501: 02) تقييمية.رزة وتتميز هذه االستجابة خبصائص اباجتماعية 

املثري واالستجابة( وهو )يقع فيما بني متوسط أو  متغري كامن، أو ن فرضىأبشنه تكويم(، االجتاه  2335)امد زهران ويعرف ح  
أو  أشياءأو  أشخاصحنو الرفض( أو  السالبة )القبولأو  متعلم لالستجابة املوجبة عصيب عقليهتيؤ ، أو شنفسى استعدادعبارة عن 
 ( 012: 1 هذه االستجابة. )تستثرياليت  البيئةيف  دلية()جمواقف أو  موضوعات

أو  حركيواجب إىل  يوجه التلميذةالسلوك  أشنواعاالجتاه هو شنوع من أن  م(، 2331الوهاب )رى حممد مصةفى عبد يكما   
استجابة أو  حنو سلوك التلميذةمنظمة تدفع  التعريف أبن االجتاه عمليات عقلية ر هبا وتؤثر فيها، وميكن استخالصثما تتأ فكرة
 (01، 01 :25) معني .ق هدف لتحقي

فعاهلا، أا و هتمالحظة تصرفاالتلميذة دون شنتعرف على اجتاه أن  ميكن حيث ال ،اهجتلاليعد السلوك هو الرتمجة الواقعية واحلقيقية   
جتاهات ذات االأن  ا عرفذا، ابوسلوكها فليس هذا غري الظاهريبني السلوك  يوجد فيها ارتباط عايلاليت هي  فضل مقاييس االجتاهأو 

يف  ضايأشنتائج االجتاهات بل تطرتك املواقف أو  يلةفقط حصكذلك السلوك ليس ،  كون متعددةت ماا بالواحد غالالصلة ابملوضوع 
شنتيجة وقت واحد ويكون السلوك يف  ا من االجتاهات املتعلقة ابملوضوعدوقف ما يستدعى عدالتلميذة ملفعند تعرض ، ري عليهثالتأ

االجتاه أن  أياه القوى جتكون لالا تمدائالتةابق مع احلالة فإن الغلبة يف  اماهات متاساوى االجتتتوعندما  هات املختلفةاجتلتعزيزها لال
 ((205: 03(،)22: 0 ( السلوكيف  القوى هو الذى يظهر

الطعور ابلرغبة  أي ايتالذابلدافع ابية للتلميذة حنو الرايضة تتحقق االجتاهات اإلجيأن  م(، 2333ويرى أسامة كامل راتب ) 
فإشنه ، الرايضيالربانمج يف  ا يتاح للتلميذة خربات النجاحاإلجيابية عندمتستمر هذه االجتاهات أن  ويتوقع، واالستمتاعواحلب والرضا 
سني الصحة حت عنة اجتد املمارسة للرايضة واآلاثر النفوائ الكبارتتعلم من أن  كما ميكن  البدينطاط الرايضة والنا حنو ر يكسبها تقدي

 (.52:  5واللياقة )
افع االجتماعية املهيئة الدو  أشنواعهنا شنوع من أعلى أو  الدوافع املكتسبة أشنواعهنا شنوع من أاالجتاهات على إىل  لنظروميكن ا  
حترك اليت  قوىل الألهنا متثاالرتقاء هبذا النوع من النطاط يف  اما مهر تلعب دو  الرايضيابية حنو النطاط جيواالجتاهات اإل، للسلوك

 (.201: 22ممارستها بصورة منتظمة ) يف  ة النطاط واالستمرارملمارسالتلميذة وتثريها 
ابإلقبال على ممارسة النطاط  إجيايبجد اجتاه و دد السلوك فإذا االجتاهات حتأن  م(، 2332مد فاروق أمني )ويطري حم  

عاقة إإىل  فإن هذا االجتاه سيؤدى، الرايضيلنطاط حنو ا سليبن هناك اجتاه ا كاذإما أ، االجتاه يدفع حنو تقدمه فإن هذا الرايضي
 (.5: 25) النطاط

داء قياس أا لقيام الباحثة ببناء شنظر ، ابلدراسةة الالصفية من املوضوعات اجلديرة األشنطةبناء مقياس االجتاهات حنو ممارسة   
حياة يف  اخلاصة أمهيتهة وهو اجتاه له الالصفيات حنو ممارسة األشنطةة ات التلميذاجتاههلا التعرف على من خالمقننة ميكن علمية 
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ه تعديل االجتاهات السلبية لا ميكن من خالقا علميا ودقيحبيث يصبح مؤشر ، هذه األشنطةةممارسة يف  االشرتاكيتوجههن حنو  التلميذات
 .ة حنو ممارسة األشنطةة الالصفيةوتعزيز االجتاهات اإلجيابيلديهن 

إىل  ن بقدر حمدوداإلعدادية مييلا من تلميذات املرحلة كثري أن   هلمشخصية تبني جراه الباحثون من مقابالت أالل ما ومن خ  
ألشنطةة حنو ممارسة اةة الرايضية وان دراسة االجتاهات تلك األشنطن الكثري من املفاهيم اخلاطئة عن ولديهممارسة األشنطةة الالصفية 
ث يعد حي، جيابيةإاجتاهات إىل  ك االجتاهات السلبيةتلتغيري يف مما قد يساعد ، ت ذات األمهيةوضوعااملالرايضية الالصفية تعد من 

حياة يف  مهيته اخلاصةأاجتاه له  وصفية وهالرايضية الالالقياس وسيلة علمية لتقدير وحتديد اجتاهات التلميذات حنو ممارسة األشنطةة 
 اس االجتاهات حنو ممارسة األشنطةة الالصفية. مقياء بنإىل  الباحثن دعياألمر الذى ، اتالتلميذ

 ث:هدف البح
 ات املرحلة اإلعدادية حنو ممارسة األشنطةة الالصفية تلميذمقنن للتعرف على اجتاهات  يبناء مقياس علم  

 ث:تساؤل البح
 ة حنو ممارسة األشنطةة الالصفيةدياإلعداعرف على اجتاهات تلميذات املرحلة التهلا ميكن من خالاليت  امل املستخلصةما العو   
 الدراسات املرجعية: 
ت لدى طالب املدارس الثاشنوية حنو االجتاها التعرف علىإىل  هدفت واليتمJiri, S Etal (2335  ،) وآخريندراسة جريى  -

 بلدان ربعةأن ( طالب وطالبة م0031) لالجتاهات وتكوشنت عينة البحث من عدد البدشنية واستعان الباحث مبقياس ادامزالرتبية 
 األمريكية.جنلرتا والوالايت املتحدة إالتطيك و  ومجهورهالنمسا هي 

احل طالب وطالبات البدشنية لصاالجتاهات اإلجيابية حنو الرتبية يف  صائياإحوق دالة هناك فر أن  هم شنتائج البحثأوكاشنت  
و الرتبية اإلجيابية حناالجتاهات يف  صائياحإفروق دالة  ناكهأن  يضاأظهرت النتائج أكما ،  ب والةالباتالةال ابقيعن مجهورية التطيك 

 (.21الذكور للدول األربع عن الةالبات )البدشنية لصاحل الةالب 

التعرف على موقف واجتاهات طالب املرحلة الثاشنوية حنو الرتبية إىل  م(، بدراسة هدفت 2335من كوكا ودميريهان ) قاد كل -
 225رايضية و 015( من الةلبة الرايضيني بواقع )553عينة البحث من ) وتكوشنت الوصفيج واستخدم الباحثان املنه البدشنية
 ( سنة.05عمرهم )ا عمن الذكور( ومجي 233فتاة و  221ع )بواقةلبة غري الرايضيني ( من ال521( و)رايضي

ضيني حنو الرتبية البدشنية لصاحل رايال اجتاهات الةالب الرايضيني وبني غري صائيا بنيحإهناك فروق دالة أن  النتائج وأظهرت  
ضيات حنو الرتبية البدشنية الةالبات الرايالذكور الرايضيني وبني  بني اجتاهات الةالبصائيا إحوهناك فروق دالة ، ضينيالةالب الراي

 (.21) لصاحل الةالب الذكور
ات طلبة الرتبية الرايضية جبامعة اجتاه على التعرفإىل  هدفت م(، واليت2335أمني )براهيم إحممد ، دراسة مجال رمضان موسى - 

ومت اختيار عينة البحث ابلةريقة ، ة البحثلةبيعملناسبته  الوصفيالباحثان املنهج واستخدم األزهر حنو الرتبية الرايضية املدرسية، 
عداد إاستخدام مقياس من ومت ، ( طالب من كل فرقة دراسية من السنوات األربع053بواقع )( طالب 233) طوائية وكان قوامهاالع

 .الباحثان 
ن هذه أحنو الرتبية الرايضية املدرسية و  إجيابيةعة األزهر ميتلكون اجتاهات الرايضية جبامطلبة الرتبية أن  هم النتائجأاشنت وك 

 (.1و حنو الرتبية الرايضية املدرسية خالل سنوات الدراسة ابلقسم )االجتاهات تنم



 م 4102سبتمرب  –العدد الثالث والعشرون  جملة كلية الرتبية الرايضية

472 

 -) ريف الرايضياملرحلة الثاشنوية حنو الرتويح التعرف على اجتاهات تالميذ إىل  تهدفاليت  م(، 2335مد عبد املنعم )حمدراسة  - 
عداد الباحث واشتملت عينة الدراسة إومت استخدام استبيان من ، الوصفياملنهج واستخدم الباحث ، مبحافظة الفيومحضر( 

 لعطوائية.( تلميذا من الريف واحلضر، مت اختيارهم ابلةريقة ا523على)
األشنطةة الرتوحيية لصاحل تالميذ  ممارسةثاشنوية حنو بعاد مقياس املرحلة الأيف  حصائياإسفرت النتائج عن وجود فروق دالة أو   

 (.20احلضر)
 ث:حات البجراءإ

 :ثمنهج البح
 وذلك ملالءمته لةبيعة هذا البحث، املسحيابألسلوب  الوصفيالباحثة املنهج  استخدمت 

 ث:البحجمتمع وعينة 
 ث:جمتمع البح: أوال 
 تلميذة . 2333بواقع ، عداديةاإلتلميذات املرحلة  يتألف جمتمع البحث من 

 ث:ح: عينة الباثنيا
ومدرسة الطهيد ، درسة شجرة الدراملقيدين مبقامت الباحثة ابختيار عينة البحث بةريقة عطوائية من تلميذات املرحلة اإلعدادية و  

 تلميذة  233م وقوامها 2305م/ 2300 الدراسيالعام يف  اإلعداديةبةهواى  األساسي حسن للتعليمأمحد حسام ا
 : البياانت عأدوات مج

 دوات مجع البياانت التالية:أاستخدمت الباحثة  
 املقابلة الطخصية -

 عداد/ الباحثة(.إحنو ممارسة األشنطةة الالصفية ) اس االجتاهاتمقي -

 فية:الصطة الاإلعدادية حنو ممارسة األنشملرحلة ء مقياس اجتاهات تلميذات اخطوات بنا 
ا عاألشنطةة الالصفية متب ممارسةت تلميذات املرحلة اإلعدادية حنو مقياس اجتاهاالبحث قامت الباحثة ببناء  أهداف ضوء يف 

 اخلةوات التالية:
 الجتاهات:ألطر النظرية والدراسات املرجعية املرتبطة ابمراجعة ا 
على العديد من املراجع  االطالعوذلك بعد ، ية للمرحلة اإلعداديةاألشنطةة الالصفاء مقياس االجتاهات حنو ة ببنالباحثقامت   

براهيم حممد إم(، و  2335غضنفر) مثل: إميان سيد أمحد حممد، الرايضي جمال علم النفسيف  تناولت موضوع االجتاهاتاليت  العلمية
يمة عباس عظم(، و  2331) م(، وعبد احلليم حممد عبد العزيز 2331دالوى )اجملسعد يوسف م(، أ 2332) أمحدعبد املعبود 

 ((.02(، )00(،)5(،)0(،) 2م( ) 2303) السلةاين
 امل املقرتحة ملقياس االجتاهات لتلميذات املرحلة اإلعدادية: عو حتديد ال 

قياس االجتاهات إلجراء عبارات م حتديد حيث مت، سات املرجعيةالعلمية والدراحثة إبجراء املسح الطامل للمراجع قامت البا 
 العوامل اخلاصة ابملقياس إىل  للوصول العاملياصة ابلتحليل اإلحصائية اخلاملعاجلات 

 املستخدمة:للمصطلحات  اإلجرائي النظريحتديد املفهوم 
 (01، 01: 25معني ) فدق هـلتحقياستجابة أو  التلميذة حنو سلوك فععمليات عقلية منظمة تدهي  االجتاه:
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ارك فيها التلميذة من تطاخلربات األساسية  بناءأو  الفصل الستكمال جالتلميذة خار متارسها حرة  أشنطةةهي  :األشنطةة الالصفية
 (.12: 05األشنطةة الرايضية والرتوحيية ) لخال

 عرض العبارات املقرتحة على السادة اخلرباء:
وذلك  صفيةالالاألشنطةة  اجتاهات تلميذات املرحلة اإلعدادية حنو ممارسة لبناء مقياساملقرتحة  قامت الباحثة بعرض العبارات -0

 حوهلا الرأيوعددهم عطرة خرباء، وذلك إلبداء  الرايضيجمال علم النفس يف  على جمموعة من اخلرباء املتخصصني

 .%13كثر من أاالتفاق على صالحيتها للمقياس بنسبة مل يتم اليت  باحثة حبذف العباراتقامت ال  -2

 (1جدول )
 النسبية  واألمهيةتوصيف عينة البحث وفقا للتكرار والنسبة املئوية 

 األنشطةالسادة اخلرباء حول عوامل مقياس االجتاهات حنو ممارسة  آلراء

 األبعاد م
 ال أوافق أوافق

 األمهية النسبية الوزن النسيب
 % ك % ك

 %033 03 %3 3 %033 03 القيم .0
 %13 1 %03 0 %13 1 واخلارجي التدعيم الذايت .2
 %13 1 %03 0 %13 1 التعبري احلركي .0
 %13 1 %23 2 %13 1 االجتماعية .5
 %13 1 %23 2 %13 1 التحدي واملثابرة .5

السادة اخلرباء حول عوامل مقياس  سبية آلراءالنواألمهية  النسيباملئوية والوزن ر والنسبة (، يتبني : التكرا0بدراسة جدول ) 
شنسبية  مهيةأحصلت على اليت  ارتضت الباحثة والسادة املطرفون ابلعواملوقد  %033، %03بني  االجتاهات وقد تراوحت اآلراء ما

 فأكثر. %1303قدرها 
 يف اء حول عوامل مقياس االجتاهاتاخلرب  واألمهية النسبية آلراء السادة النسيبوالوزن  اخلاص ابلتكرار والنسبة املئوية من اجلدول 

اكثر إىل  موافقة عليهاالنسبة املئوية للتبلغ ، عوامل 5مة ئافقة السادة اخلرباء على مدى مالية )صدق احملكمني (، يتضح مو صورته األول
االجتاهات حنو ممارسة ن مث ميكن متثيلها كعوامل ملقياس ضوئها، وميف  مكاشنية قبول العاملإة ترى فيها الباحثة وهى شنسب، %13من 

 صفية للمرحلة اإلعدادية.الاألشنطةة ال
 :سبة على املقياجادرجة االست 
للعبارات  0 -2 -0درجات : حيث يعرب ذلك عن  ؛ال – أحياان - : شنعمثالثياس درجة استجابة وفق ميزان تقدير للمقي  

 2جة وتعرب الدر ، إجيايبه اعدم وجود اجتالعبارات اإلجيابية عن يف  0حيث تعرب الدرجة  ؛السلبية للعبارات 0 - 2 -0و ، اإلجيابية
، ةاإلعدادية كبرية ودائمة لتلميذات املرحلة بدرج إجيايبعن وجود اجتاه  0وتعرب الدرجة ، متوسةةبدرجة  إجيايبعن وجود اجتاه 

 .دىن أدرجة كحد  55و ، ة كحد اقصىدرج 005وح الدرجة الكلية للمقياس ما بني وترتاالعبارات السلبية، يف  والعكس
 فية لتلميذات املرحلة اإلعدادية: الصالالثبات ( العلمية ملقياس االجتاهات حنو ممارسة األشنطةة  -)الصدق  السيكومرتية تمالاملعا
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 :سدق املقياص
 ف:دهب، وذلك العامليباحثة صدق التحليل استخدمت ال

 هنا تعكس خصائصأيفرتض اليت  ملرتفعةا العبارات ذات الصلة االرتباطاتمتثل  واليتعدد من العوامل املستخلصة، إىل  لالتوص -
 مطرتكة.

ية تةلق على جمموعات من العبارات ذات وصفمساء أحيث تعد هذه العوامل ، راتالعبالتلك  اجياد جمموعة العوامل املناسبة -
 .االرتباطات املرتفعة

 فية للمرحلة اإلعدادية:الصشطة الناألو ملقياس االجتاهات حن العامليخطوات التحليل  
، SPSS من جمموعة برامج 2303ابستخدام اإلصدار  PCAاألساسية  املكوانتلتحليل  12خضعت عبارات املقياس   

د مصفوفة االرتباط عن وجو وكطف فحص ، العامليهلذا التحليل البياانت جراء حتليل املكوانت األساسية مت تقييم مدى مالءمة إوقبل 
 الكرويةووصل اختبار ، 30520تبلغ   Kaiser- Meyer- Oklin قيمةنها، وكاشنت وتزيد ع 305تبلغ اليت  املعامالتالكثري من 

Barlett  مما يعزز عامليه مصفوفة االرتباط، اإلحصائيةملستوى الداللة. 
حتليل املصفوفة يف  Hotteling Princpal components األساسية هلوتلنجاستخدمت الباحثة طريقة املكوانت  وقد  

قصى تباين للمصفوفة أاستخالص يف  العامليوقد مت اختيار هذه الةريقة لتميزها عن الةرق األخرى للتحليل ، بحثال ملتغرياتالعاملية 
وهذا ، د عدد العوامللتحدي Kaisser فضال عن تقبلها حملك كايزر ؛ى املكوانت األساسيةهنا تسمح ابحلصول علأكما االرتباطية،  
، يد عن اخلمسنيمتغريات يز وعند استخدام هذا احملك مع عدد ، الصحيحالكامن عن الواحد يزيد جذرها اليت  العوامل احملك يقبل

ق قليلة مكون من بوااجلذر الكامن لعامل أن  احملك ذلكقبول هذا  اكثر مما جيب من خاللهذه احلالة استخالص عوامل يف  فاملتوقع
ل تكالذا استخدمت الباحثة حمك  ، كبريةاملصفوفات الالة حيف  الواحد الصحيحإىل  يصلأن  ميكنالقيمة ولكن كبرية العدد 

CATTELL واملسمى ابلقائمة الركامية Scree test التحليل يف  عدد العوامل األفقي يوضح به على احملور بياينل رسم من خال
لطكل العوامل من ااستخالص  ويتم، العوامل املختلفةاملستخلص من متساوية متثل قيمة اجلذر الكامن  لوحدات الرأسيويقسم احملور 

 كايزر  اجلذر الكامن هلا بةريقةمث خنتار العوامل بعد حساب ، ف تناقص واستواء اخلطشنقةة توقمن خالل التعرف على  البياين
 واملسمى ابلقائمة الركامية cattellل توحمك كا،   Kaisser لطروط حمك كايزرا ععوامل تب 5قد استخلصت الباحثة و   

Scree Plot Test  . 

 
 ورها الكامنةلقائمة الركامية لعدد العوامل وجذ(: ا1شكل )
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 ( 2جدول )
 املتعامد لعبارات  وامل قبل التدويرمصفوفة ارتباط الع

 نشطة الالصفية للمرحلة اإلعداديةمقياس االجتاهات حنو ممارسة األ

 م
 العوامل

 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 30055 30310- 30302 30205 30252 30051 يساعدين النطاط الرايضي يف إقامة صداقات مع زمياليت 0
 30012 30000 30010- 30330 30055 30005 أحرتم اآلخرينأن  يعلمين النطاط الرايضي 2

0 
طاط الرايضي الذي يطرتك فيه عدد كبري أفضل ممارسة الن

 30011 30225 30032 30320 30005 30350- من الزميالت

 30031 30000 30003- 30251 30033 30305- يساعدين النطاط الرايضي على التواصل اجليد 5

5 
يف مع املواقف اجلماعية من خالل االشرتاك أتكيف 

 30221 30031- 30022 30311 30553 30305 النطاط الرايضي

 30212 30352 30015- 30011 30013 30210 أحصل على تقدير عند ممارسة النطاط الرايضي 2

1 
تطجعين أسريت على االشرتاك يف النطاط الرايضي 

 30051 30350 30055 30005 30555 30353 الالصفي

 30001 30301 30020- 30353- 30001 30312 أجد حوافز تطجعين على ممارسة النطاط الرايضي 1
 30201 30305- 30022- 30012 30011 30051 اشرتاكي يف النطاط الرايضي مفيد يف حيايتأن  أرى 1
 30202 30050- 30315 30052 30021 30055 تسمح يل عادات وتقاليد أسريت مبمارسة النطاط الرايضي 03
 30031 30020- 30202- 30311 30322- 30051 يرحيين النطاط الرايضي من أداء بعض الزايرات العائلية 00
 30033 30011 30301 30020 30025- 30052- اط الرايضييهمين رأي زمياليت عندما اشرتك يف النط 02
 30512 30321 30231- 30223- 30235 30515 النطاط الرايضي شيء اتفهأن  أعتقد 00

05 
النطاط الرايضي يتعارض مع القيم الدينية السائدة أن  أرى

 30225 30251 30222 30350 30210- 30211 يف اجملتمع

05 
العالقات الودية بيين وبني  ينقص النطاط الرايضي من

 30001 30251- 30035- 30012- 30202- 30501 زمياليت

02 
ممارسة النطاط الرايضي الالصفي يكسبين سلوكا أن  أعتقد

 30510 30002- 30323 30025- 30050- 30223 غري مقبول اجتماعيا

 30502 30010- 3.201- 30332 30002- 30512 يقلل النطاط الرايضي من تعاون زمياليت معي 01
 30002 30320- 30310- 30325- 30015- 30250 تطجيع زمياليت يل مينعين من املطاركة يف النطاط الرايضي 01
 30500 30225 30325- 30315- 30231- 30251 ممارسة النطاط الرايضي الالصفي يسئ لسمعيتأن  أرى 01

23 
غرية ممارسة النطاط الرايضي الالصفي تسبب الأن  أعتقد

 30225 30315 30311 30311- 30200- 30550 بيين وبني زمياليت

 30535 30222 30321 30215- 30312- 30520 أتعلم الصرب من خالل ممارسة النطاط الرايضي الالصفي 20
 30030 30021- 30320- 30010- 30003 30001أرغب يف ممارسة النطاط الرايضي لكي أبين عالقة  22
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 العوامل

 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 اجتماعية جيدة
 30310 30331- 30352- 30332- 30000 30251 االشرتاك يف النطاط الرايضي ينمي الوعي الصحيأن  أرى 20
 30051 30021 30021 30312 30233- 30251 صحة العقل ترتبط بصحة اجلسمأن  أرى 25

25 
تساعدين ممارسة النطاط الرايضي على اكتساب القوام 

 30552  30021-   30552 السليم

 30001 30310- 30005 30251- 30200 30552 ممارسة النطاط يكسب جسمي شكال متناسقاأن  أرى 22
 30225 30051 30052- 30011- 30012 30300 جمهود لفرتة طويلةإىل  أفضل النطاط الرايضي الذي حيتاج 21
 30051 30321- 30023 30351- 30021 30001- منعين الةبيب عن ممارسة النطاط الرايضي لنواحي صحية 21
 30001 30350 30053- 30001 30211 30022 عند ممارسة النطاط الرايضي أشعر ابلقوة 21

03 
تساعدين ممارسة النطاط الرايضي على معرفة معلومات عن 

 30515 30531 30311- 30502 30252 30205 تكوين جسمي

 30213 30020 30313- 30022- 30231 30505 اشرتك يف النطاط الرايضي لتنمية قدرايت البدشنية 00
 30051 30020- 30205 30022 30023 30520 القلبيساعدين النطاط الرايضي على تنمية كفاءة  02
 30005 30321- 30311 30323- 30205- 30522 النطاط الرايضي جيعل قوامي كقوام الذكورأن  أعتقد 00
 30012 30305 30212 30511 30001- 30202 أشعر ابلتعب واإلجهاد عند ممارسة النطاط الرايضي 05
 30552 30050- 30352 30251 30022- 30250 النطاط الرايضي يهدر من صحيتأن  أرى 05

02 
ممارسيت للنطاط الرايضي الالصفي ابشنتظام ينقص من 

 30511 30215 30301- 30301 30035- 30553 أشنوثيت

 30021 30051 30251 30020 3.212- 30021 ممارسيت للنطاط الرايضي يزيد من وزين 01
 30212 30352 30220- 3002- 30350 30511- اشرتاكي يف النطاط الرايضي يضيع من وقيت 01
 30011 30303 30521- 30051- 30210 30055 أفضل األشنطةة اليت تتةلب املغامرة 01

53 
أشعر ابلراحة النفسية عندما أؤدي مهارة حركية بطكل 

 مجيل
-30315 30021 30301 30012 -30020 30011 

 30001 30332 30310 30213- 30331 30202 النطاط الرايضي فرتة ترويح.أن  أرى 50

52 
الرايضي على تقليل الضغوط اليت  نطاطتساعدين ممارسة ال

 30551 30505- 30011 30355- 30012 30001 تواجهين

50 
اط الرايضي الالصفي أشعر ابخلجل عند االشرتاك يف النط

 مع اآلخرين
-30501 30312 -30015 -30012 30000 30020 

 30012 30335 30233- 30025- 30030 30202 يساعدين النطاط الرايضي على التحكم يف اشنفعااليت 55
 30210 30020 30222- 30313 30021 30013 أحترر من العدوان من خالل النطاط الرايضي 55
 30252 30212- 30332- 30223 30225 30235 رايضي الالصفيأشعر ابملرح عند ممارسة النطاط ال 52
 30223 30025- 30350- 30000- 30001 30320 النطاط الرايضي فرصة لالسرتخاءأن  أرى 51
 30552 30020- 30003 30355 30550- 30551اكتسب سلوكا عدواشنيا من ممارسة النطاط الرايضي  51
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 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 الالصفي
 30502 30025- 30311- 30212 30322- 30555 باء اليوميزيد النطاط الرايضي من أع 51
 30001 30323- 30250 30005- 30221- 30500 على اشنفعااليت عند ممارسة النطاط الرايضي أفقد السيةرة 53
 30022 30001 30530 30221 30251- 30203 أفضل األشنطةة اليت تتمتع ابخلةورة 50

52 
أقصر يف واجبايت جيعلين اشرتاكي يف النطاط الرايضي 

 30523 30203 30022- 30315 30331 30222 املدرسية.

 30010 30335- 30020 30213 30520 30215 النطاط الرايضي الالصفي شنطاطا متكامالأن  أرى 50
 30011 30011- 30312- 30351- 30251 30251 مينحين النطاط الرايضي صفة االعتزاز ابلنفس 55
 30051 30320 30023 30201- 30501 30020 ل النطاط الرايضيأتعلم الةاعة من خال 55
 30515 30303 30553 30001 30502 30330- قيمة النطاط الرايضي هي مجال احلركاتأن  أرى 52
 30050 30302- 30015 30310- 30501 30035 تعجبين األشنطةة اليت تظهر مجال احلركات 51
 30011 30321- 30232 30500- 30011 30310 لها مجيلأشعر ابلسعادة عندما أتعلم مهارة شك 51
 30223 30255 30315- 30022 30012 30315 لدي مهارات رايضية منذ الةفولة 51
 30015 30011 30321 30313- 30253 30225 اشرتاكي يف النطاط الرايضي يعدل من سلوكي حنو األفضل 23

20 
لى النطاط الرايضي مصدر مؤثر للحصول عأن  أعتقد
 30021 30321 30320- 30302 30052 30301- املعرفة

 30215 30315 30001 30201- 30250 30252 استمتع مبطاهدة النطاط الرايضية الشنسيابية األداء 22
 30321 30011 30021- 30320 30350- 30355 يعجبين أداء زمياليت أثناء النطاط الرايضي 20

25 
اشرتاكي يف النطاط  أتعلم حفظ أسرار زمياليت من خالل

 30213 30501 30325 30311- 30250 30052 الرايضي

 30220 30310- 30051- 30200 30025- 30022 النطاط الرايضي يفقد أمهيته بتقدم العلمأن  أرى 25

22 
ممارسة النطاط الرايضي يقلل من قدريت على أن  أعتقد

 30221 30335 30053 30015- 30001- 30550 ضبط النفس

 30510 30255- 30301 30322- 30251- 30212 النطاط الرايضي ذات قيمة قليلةأن  أرى 21
 30501 30023- 30051- 30015 30221 30230 النطاط الرايضي من أهم األشنطةة للسمو ابجملتمعأن  أرى 21

21 
الرايضي الالصفي لكي أصبح تلميذة  أشارك يف النطاط

 30555 30010 30235- 30022 30505 30210 مطهورة

13 
رايضيات املختلفة من خالل اكتسب معلومات عن ال

 30052 30011 30210- 30300 30252 30500  يف النطاط الرايضي الالصفيمطاركيت

10 
أتعلم مهارات جديدة جتعلين أمتيز عن بقية أن  أحب

 30232 30301 30315 30223- 30013 30305 زمياليت

12 
لكي أصبح منوذج لآلخرين  أحب ممارسة النطاط الرايضي

 يف األداء احلركي
-30303 30012 -3.015 30010 -30021 30055 
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 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 30551 30352- 30000 30213- 30505 30212 روح القيادةللنطاط الرايضي تساعدين على تنمية ممارسيت  10
 3.012 30020 30350 30355 30233 30025 يساعدين النطاط الرايضي على حتمل مسئولية شنفسي 15
 30001 30050 30301- 30012- 30220- 30031 حتدي قدرايت فقطإىل  فدالنطاط الرايضي يهأن  أعتقد 15

12 
النطاط الرايضي الالصفي خيص التلميذات أن  أرى

 30505 30015 30012 30331- 30201- 30503 املتفوقات فقط

 200200 20125 20120 00301 20053 10131 اجلذر الكامن
 000321 00512 00105 00113 10311 000120 باينشنسبة الت

  : Orthogonal Rotation التدوير املتعامد
عملية تفسري العوامل مما يسهل  ،ا للعوامل املستخلصةمشنتظابساطة والطكل اكثر  الوصولإىل  عملية تدوير األبعاد تؤدى 

كس  ميا ابستخدام طريقة التدوير الفار دا متعامير ستخلصة تدو مل املالعواومت تدوير ، البسيط يضل احللول للبناء العاملافواحلصول على 
varimux Rotation حبيث يكون ،  احملورينبنيدرجة  13 التدوير على االحتفاظ بزاوية قدرهاحيث يعتمد هذا األسلوب من  ؛

فئات أو  عوامل مستقلة أمام أشننا أي، ريةمتعامدين عالقة صف عاملني أيبني لتكون العالقة ، جيب متام الزاوية القائمة مساواي للصفر
 تصنيفية غري متداخلة

 ويهدف التدوير املتعامد إىل: 
العامل  لتقارب األمهية النسبية للعوامل وحترر مما يؤدى، العوامل ابقيتطبعات العامل على  تتوزعأن  العوامل مبعىنتقارب قيم تباين   -

 .بة ه موجاتمعظم تطبعأن  من عموميته ويالحظ األول

إىل  ات كما يهبط تطبعها ابلعاملاملتغري مما يرتتب على ذلك استبعاد بعض ، ن التطبعات الصفرية والسالبة على العواملاإلقالل م -
 الصفر.

 حيث يضمن ذلك الوصول لنتيجة اثبتة وموحدة . ،الرتكيب البسيطإىل  ط التطبعاتحتويل من -

 ( 3جدول )
 ملتعامد لعباراتمصفوفة ارتباط العوامل بعد التدوير ا

 مقياس االجتاهات حنو ممارسة األنشطة الالصفية للمرحلة االعدادية

 م
 العوامل
 اخلامس الرابع الثالث الثاين األول العبارات

قيم 
 الشيوع

0 
يساعدين النطاط الرايضي يف إقامة صداقات 

 مع زمياليت
-30305 30002 30025 30053 -30315 30055 

 30012 30010 30325 30302- 30211 30221 أحرتم اآلخرينأن  ييعلمين النطاط الرايض 2

0 
أفضل ممارسة النطاط الرايضي الذي يطرتك فيه 

 30011 30025- 30020- 30233 30320 30351 عدد كبري من الزميالت

 30031 30315- 30325- 30000- 30225 30312- يساعدين النطاط الرايضي على التواصل اجليد 5
 30221 30330- 30321 30052 30225 30020-املواقف اجلماعية من خالل أتكيف مع  5
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 االشرتاك يف النطاط الرايضي

2 
أحصل على تقدير عند ممارسة النطاط 

 30212 30031 30001 30321 30535 30302 الرايضي

1 
طجعين أسريت على االشرتاك يف النطاط ت

 30051 30012- 30305- 30221 30551 30051- الرايضي الالصفي

1 
أجد حوافز تطجعين على ممارسة النطاط 

 30001 30200 30332- 30052 30222 30320- الرايضي

1 
اشرتاكي يف النطاط الرايضي مفيد يف أن  أرى

 30201 30311 30022 30021 30501 30315- حيايت

03 
تسمح يل عادات وتقاليد أسريت مبمارسة 

 30202 30350- 30021 30210 30032 30325- النطاط الرايضي

00 
يرحيين النطاط الرايضي من أداء بعض الزايرات 

 30031 30310 30505 30312- 30313 30055 العائلية

02 
يهمين رأي زمياليت عندما اشرتك يف النطاط 

 الرايضي
-30320 -30350 -30011 -30011 -30020 30033 

 30512 30011 30020 30021 30215 30552 النطاط الرايضي شيء اتفهأن  أعتقد 00

05 
النطاط الرايضي يتعارض مع القيم أن  أرى

 30225 30222- 30052- 30352- 30301- 30501 الدينية السائدة يف اجملتمع

05 
ينقص النطاط الرايضي من العالقات الودية 

 30001 30025 30011 30322- 30055- 30010 بيين وبني زمياليت

02 
رايضي الالصفي ممارسة النطاط الأن  أعتقد

 30510 30350 30001 30325- 30000- 30210 غري مقبول اجتماعيا

 30502 30320 30510 30011- 30315- 30020 يقلل النطاط الرايضي من تعاون زمياليت معي 01

01 
تطجيع زمياليت يل مينعين من املطاركة يف 

 30002 30325 30010 30000- 30355- 30251 النطاط الرايضي

01 
ممارسة النطاط الرايضي الالصفي يسئ أن  ىأر 

 30500 30321 30355 30312- 30005 30131 لسمعيت

23 
ممارسة النطاط الرايضي تسبب احلقد أن  أعتقد

 30225 30302- 30310 30305 30302- 30531 والعداء بيين وبني زمياليت

20 
أتعلم الصرب من خالل ممارسة النطاط الرايضي 

 30535 30235 30350- 30312 30353 30510 الالصفي

22 
أرغب يف ممارسة النطاط الرايضي لكي أبين 

 30030 30233 30505 30251 30331- 30051 عالقة اجتماعية جيدة

20 
االشرتاك يف النطاط الرايضي ينمي أن  أرى

 30310 30312 30030 30310 30012 30051 الوعي الصحي
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 30051 30011- 30355- 30321- 30302 30055 صحة العقل ترتبط بصحة اجلسمأن  أرى 25

25 
تساعدين ممارسة النطاط الرايضي على 

 30552 30535 30052 30351- 30010 30022 اكتساب القوام السليم

22 
رسة النطاط يكسب جسمي شكال مماأن  أرى

 30001 30231 30050 30010 30005 30001 امتناسق

21 
جمهود ىل إ أفضل النطاط الرايضي الذي حيتاج

 30225 30053 30050- 30052 30220 30321- لفرتة طويلة

21 
منعين الةبيب عن ممارسة النطاط الرايضي 

 30051 30350- 30050- 30011 30311- 30030- لنواحي صحية

 30001 30325- 30051 30323 30505 30315 أشعر ابلقوة عند ممارسة النطاط الرايضي 21

03 
ط الرايضي على معرفة تساعدين ممارسة النطا

 30515 30055- 30010- 30311- 30222 30000 معلومات عن تكوين جسمي

 30213 30250 30352 30050 30215 30005 أشرتك يف النطاط الرايضي لتنمية قدرايت البدشنية 00

02 
يساعدين النطاط الرايضي على تنمية كفاءة 

 30051 30035- 30225 30011 30002 30252 القلب

00 
النطاط الرايضي جيعل قوامي كقوام أن  أعتقد
 30005 30305- 30232 30321 30305- 30501 الذكور

05 
أشعر ابلتعب واإلجهاد عند ممارسة النطاط 

 30012 30552- 30311 30321- 30200 30011 الرايضي

 30552 30202- 30500 30321- 30220 30525 النطاط الرايضي يهدر من صحيتأن  أرى 05

02 
ممارسيت للنطط الرايضي الالصفي ابشنتظام 

 30511 30322- 30300- 30230 30003 30250 ينقص من أشنوثيت

 30021 30030- 30320- 30303- 30331- 30512 للنطاط الرايضي يزيد من وزينممارسيت  01
 30212 30050 30010- 30010- 30315- 30555- اشرتاكي يف النطاط الرايضي يستثمر من وقيت 01
 30011 30231 30321 30300 30053 30301 أفضل األشنطةة اليت تتةلب املغامرة 01

53 
أشعر ابلراحة النفسية عندما أؤدي مهارة حركية 

 بطكل مجيل
-30231 30021 30051 30301 -30321 30011 

 30001 30051 30305 30011 30312- 30225 النطاط الرايضي فرتة ترويحأن  أرى 50

52 
ممارسة النطاط الرايضي على تقليل تساعدين 

 30551 30300 30500 30535 30051 30355 الضغوط اليت تواجهين

50 
أشعر ابخلجل عند االشرتاك يف النطاط 

 الرايضي الالصفي مع اآلخرين
-30211 -30351 -30053 -30552 30251 30020 

55 
يساعدين النطاط الرايضي على التحكم يف 

 30012 30020 30312 30022 30255 30351 اشنفعااليت

 30210 30252 30320- 30302 30551 30335 أحترر من العدوان من خالل النطاط الرايضي 55
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52 
أشعر ابملرح عند ممارسة النطاط الرايضي 

 30252 30310- 30052 30011 30211 30352- الالصفي

 30223 30051 3.312 30033 30321 30352- النطاط الرايضي فرصة لالسرتخاءأن  أرى 51

51 
اكتسب سلوكا عدواشنيا من ممارسة النطاط 

 30552 30222- 30001 30003- 30011- 30532 الرايضي الالصفي

 30502 30003- 30013 30325- 30002 30025 النطاط الرايضي من أعباء اليوميزيد  51

53 
أفقد السيةرة على اشنفعااليت عند ممارسة 

 30001 30030- 30031 30032 30010- 30532 النطاط الرايضي

 30022 30511- 30315- 30320 30303- 30000- ابخلةورةأفضل األشنطةة اليت تتمتع  50

52 
اشرتاكي يف النطاط الرايضي جيعلين أقصر يف 

 30523 30000 30001 30310- 30012 30511 املدرسيةواجبايت 

50 
النطاط الرايضي الالصفي شنطاطا أن  أرى

 30010 30020- 30311 30002 30512 30350 متكامال

 30011 30011 30221 30011 30010 30320 مينحين النطاط الرايضي صفة االعتزاز ابلنفس 55
 30051 30223 30311- 30531 30231 30302- أتعلم الةاعة من خالل النطاط الرايضي 55

52 
قيمة النطاط الرايضي هي مجال أن  أرى

 احلركات
-30001 30221 30513 -30020 -30231 30515 

 30050 30352- 30325- 30512 30021 30331 تعجبين األشنطةة اليت تظهر مجال احلركات 51

51 
أشعر ابلسعادة عندما اتعلم مهارة شكلها 

 30011 30032 30315- 30501 30300- 30352 مجيل

 3.223 30322 30022- 30312 30521 30355- لدي مهارات رايضية منذ الةفولة 51

23 
يعدل من سلوكي اشرتاكي يف النطاط الرايضي 

 30015 30050 30033- 3.015 30255 30232 حنو األفضل.

20 
النطاط الرايضي مصدر مؤثر أن  أعتقد

 30021 30001 30322- 30052 30220 30001- للحصول على املعرفة

22 
استمتع مبطاهدة النطاط الرايضي الشنسيابية 

 30215 30355 30035- 30552 30320 30250 األداء

 30321 30323 30311- 30010- 30025 30321 يعجبين أداء زمياليت أثناء النطاط الرايضي 20

25 
أتعلم حفظ أسرار زمياليت من خالل اشرتاكي 

 30213 30051 30025- 30001 30212 30012 يف النطاط الرايضي

25 
النطاط الرايضي يفقد أمهيته بتقدم أن  أرى
 30220 30313- 30213 30012- 30013 30222 العلم

22 
ممارسة النطاط الرايضي يقلل من أن  أعتقد

 30221 30352 30035 30052 30322- 30511 قدريت على ضبط النفس

 30510 30331- 30512 30350 30301- 30511 النطاط الرايضي ذات قيمة قليلةأن  أرى 21
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21 
ة النطاط الرايضي من أهم األشنطةأن  أرى

 30501 30301 30525 30310- 30552 30015 للسمو ابجملتمع

21 
أشارك يف النطاط الرايضي الالصفي لكي 

 30555 30010 30330 30021 30225 30302 أصبح تلميذة مطهورة

13 
اكتسب معلومات عن الرايضات املختلفة من 

 30052 30221 30302 30303- 30520 30251 خالل مطاركيت يف النطاط الرايضي

10 
 أمتيز ينأتعلم مهارات جديدة جتعلأن  أحب

 30232 30222 30030- 30051 30005 30355- عن بقية زمياليت

12 
أحب ممارسة النطاط الرايضي لكي أصبح 

 منوذج لآلخرين يف األداء احلركي
-30311 -30303 30511 30332 30303 30055 

10 
ممارسيت للنطاط الرايضي تساعدين على تنمية 

 30551 30005 30332- 30221 30001 30013 القيادة روح

15 
يساعدين النطاط الرايضي على حتمل مسئولية 

 30012 30305 30302 30020 30035 30221 شنفسي

15 
حتدي إىل  النطاط الرايضي يهدفأن  أعتقد

 30001 30025 30010- 30055- 30352- 30511 قدرايت فقط

12 
خيص  النطاط الرايضي الالصفيأن  أرى

 30505 30022- 30231- 30303- 30310 30512 التلميذات املتفوقات فقط

 200200 00253 00222 50202 50155 10510 اجلذر الكامن
 000321 50212 50110 50552 20501 10120 شنسبة التباين

قيم أن  حيث يتضح، بةريقة الفارميكس ادمتعاما ر تباط العوامل بعد تدويرها تدويمصفوفة ار أن  (، يتبني :0خالل دراسة جدول ) ومن
القيم الرقمية عادة توزيع إ(، وهذا يدل على 0كاشنت عليه ابجلدول )تغريت عما  عبارات على العوامل املستخلصة قد تطبعات ال

 حبيث تتضح التجمعات الةائفية للعوامل.، تطبعاتلل
 (4جدول )

 العبارات املتشعبة على العوامل بعد التدوير املتعامد
 عدد العبارات العبارات مسمى العامل عواملال

 اجملموع سلبية إجيابية
 – 02 – 00 – 20 – 23 – 01 – 02 – 05 القيم األول

01 – 01 – 51 – 53 – 22 – 15 – 12 
- 05 05 

 – 50 – 55 – 03 – 21 – 1 – 1 – 1 – 2 التدعيم الذايت واخلارجي الثاين
51 – 21 – 13 

00 - 00 

 – 51 – 51 – 52 – 55 – 53 – 22 – 5 بري احلركيالتع الثالث
22 – 10 – 12 – 10 

00 - 00 
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 5 2 0 25 – 52 – 50 – 22 – 00 االجتماعية الرابع
 5 2 2 50 – 01 – 05 – 21 التحدي واملثابرة اخلامس

 55 01 21 مقياس االجتاهات حنو ممارسة األشنطةة الالصفية للمرحلة اإلعدادية
 :سثبات املقيا

حيث مت حساب معامل االرتباط بني ، االجتاهاتبراون للتأكد من ثبات مقياس ، انلسبريم ت الباحثة طريقة التجزئة النصفيةاستخدم 
 (.5كما هو موضح جبدول )   والثاينول عبارات اجلزئني األ

 (:5ول)جد
 ثبات مقياس االجتاهات حنو ممارسة األنشطة الالصفية

 161ن=

 األبعاد م
 العبارات الزوجية رديةالعبارات الف

 معامل االرتباط
معامل 
 التصحيح

 ألفا كرونباخ سبريمان
 ع س ع س

 *30115 *30521 20055 *30212 2025 01021 2025 01001 األول العامل 0
 *30103 *30500 20322 *30521 0010 00002 2022 05020 العامل الثاين 2
 *30151 *30511 20201 *30231 2005 02051 2022 050035 العامل الثالث 0
 *30215- *30521- 20312 *30511- 3011 5052 0002 20225 العامل الرابع 5
 *30211- *30525- 20302 *30552- 0005 5035 0005 50535 العامل اخلامس 5

 *30201 *30511 00105 *30521 5013 55032 5012 510355 ثبات املقياس ككل
 0161.=  0.5.د اجلدولية عن * قيمة ر

ة ملقياس االجتاهات للمرحلة والدرجة الكليبني العوامل  إحصائياتباطيه دالة وجود عالقة ار  :إن(، يتبني 5خالل دراسة جدول ) ومن
 عوامل. 5إىل  بذلك تصل عدد عوامل املقياسو ، العوامل مجيعيف  3035ند مستوى معنوية اإلعدادية ع

 :اإلحصائيةأساليب املعاجلة 
 : يفلت املعاجلات اإلحصائية متث 
 املتوسةات احلسابية  -

 االحنرافات املعيارية -

  Pearson معامل ارتباط بريسون  -

 معامل الثبات لسبريمان براون وجتمان والفا كروشنباخ. -

 .العامليصدق التحليل  -

 :ثحاستنتاجات الب 
ومن ، مجع البياانت وأدوات، املستخدمنهج البحث وخصائصها، وىف ضوء امل عينةضوء هدف البحث وتساؤله وىف حدود يف   

 ا من شنتائج هذا البحث تستنتج الباحثة ما يلى:ق، واشنةالاإلحصائيخالل التحليل 
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 وهى: ، عوامل مستخلصة 5موزعة على  55يذات املرحلة اإلعدادية لتلمناء مقياس االجتاهات حنو األشنطةة الالصفية مت ب  
 ارة .عب 05القيم ويتضمن  ألول :العامل ا -

 .عبارة 00ويتضمن  واخلارجي الذايت: التدعيم الثاينالعامل   -

 عبارة. 00ويتضمن  احلركي: التعبري الثالث  العامل  -

 عبارات . 5االجتماعية ويتضمنه  امل الرابع :الع -

 عبارات  5واملثابرة ويتضمن  التحدي العامل اخلامس : -

 005مقياس ما بني الكلية للرتاوح الدرجة وت، 0 -2 -0و  0 – 2 - 0: ثالثياس درجة استجابة وفق ميزان تقدير للمقي 
 وسلبية  إجيابيةعبارة  55كحد ادىن وحيتوى املقياس على درجة   55و  درجة كحد اقصى
 ث:توصيات البح

 : يليائج البحث توصى الباحثة مبا وشنت اإلحصائيوء عينة البحث واألسلوب ضيف  
  إجيابيةإىل  تغيري االجتاهات السلبيةيف  ساعديمما قد ، ملرحلة اإلعداديةالالصفية لتلميذات ا بيق مقياس االجتاهات حنو األشنطةةتة -

 رفع مستوى ممارسة األشنطةة الالصفية يف  مبا يساعد ذلك، الالصفيةاألشنطةة ل دورات لتوعية التلميذات أبمهية عم -

 طةة الالصفيةشنرستهن لألمماتعوق اليت  تت للتعرف على املطكالالتلميذابيق املقياس على عينات خمتلفة من تة -

 عقائمة املراج

 :ربيةلعا عاملراج 

حداث احلياة لدى عينة أضغط  ثريفض أتخيف  الديين النفسي لإلرشادبرانمج محد خاطر: فاعلية أبراهيم حممود عبد املعبود إ -0

 م . 2332ة، كلية الرتبي،  جامعة الزقازيق، منطورةري غ، رسالة ماجستري، اجلامعيمن الطباب 

 م .0115، دار املعارف، النفس، القاهرة علم أصولامحد عزت راجح :  -2

ايضية وعالقته مبستوى اللياقة الرتبية الر  يكية حنومر االجتاه لةالب اجلامعة األمكوانت : إمساعيلمحد حممد عبد السالم أ -0

 م. 2331، ة الرتبية الرايضيةجامعة بنها، كلي، رةغري منطو ، رسالة ماجستري، البدشنية

دار الفكر ، ، القاهرةراألمو  وأولياء واإلدارينيبني ر والتوجيه للمد لإلرشاددليل للناشئني  النفسي اإلعداد: ة كامل راتبسامأ -5

 م . 2333، العريب

 إشنتاج ة،غز حمافظات الرتبية الرايضية يف حنو  (سر املدا مديري)سية ر املد اإلدارةعن اجتاهات املسئولني  :وسف اجملدالوىسعد يأ -5

 م . 2331، كلية الرتبية الرايضية،  جامعة األقصى، علمي
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كلية ،  سيوطأجامعة ، غري منطورة، لة دكتوراهرسا. الرايضي يحو لرت ة حنو املرأاجتاهات ا دراسةميان سيد امحد حممد غضنفر: إ -2

 م. 2335، الرتبية الرايضية

 م. 2335عامل الكتب، ، رة(، القاه2-ط، )االجتماعيالنفس علم  :هرانسالم ز حامد عبد ال  -1

سية، جملة علم ر ايضية املدلر بية الرت ا حنو زهرألاضية جبامعة لرايبية الرت اهات طلبة ااجت: أمني إبراهيمحممد ، مجال رمضان موسى  -1

 م . 2335، جامعة املنيا، يوليو، الثايناجلزء النفس املعاصر للعلوم اإلشنساشنية، 

 م . 0111، العريبدار الفكر ، (، القاهرة0-ط، )ظرية والتةبيق()الن النفسيمحن: القياس ر سعد عبد ال  -1

جامعة ، ةمنطور ري غ، دكتوراه ةل، رسااإلداريةممارستهم كها األبناء وبعض ر ة بني االجتاهات الوالدية كما يدة توفيق : العالقمسي -03

 . م 0111، املنزيلكلية االقتصاد ،  حلوان

 م . 0113، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ألولاجلزء ا ،االجتماعيعلم النفس سيد حممود الةواب :  -00

 العريبوتةبيقاته وتوجهاته املعاصرة القاهرة دار الفكر  أساسياته النفسي الرتبوي ميوالتقو  ن حممود عالم : القياسيلدصالح ا -02

 م.2333

لتخفيف حدة  اجلماعيابللعب  والعالج العقالين جالعال مابستخدا إرشادي مجانبر ليم حممد عبد العزيز خضر: فعالية عبد احل -00

معهد ، جامعة القاهرة، غري منطورة، دكتوراهرسالة ، واالجتماعي النفسيلصم وزايدة توافقهم ا لدى األطفال العدواينالسلوك 

 م.2331، البحوث الرتبوية

 . 0110، دار املعارف، القاهرة، لوجيةسيكو سات درا: عيسويعبد الرمحن   -05

، العملية الرتبويةيف  ودوره الةاليبلنطاط اجامعة امللك سعود، مؤمتر ، ، كلية اجملتمعالةاليب: النطاط ىبحلر  محود اهللا عبد  -05

 م . 2330، الرايض

جملة ، ةالسلبكرة لالعبني الطباب  الذهين رالتصو على  اإلجيايب لتفكريلتنمية ا إرشادي أتثري منهج: السلةاينعظيمة عباس   -02

 م 2303، (0) اجمللد، (0) العدد علوم الرتبية الرايضية،

 م . 2331 أكتوبر، إلسالمادار ، املنصورة، الرايضي الرتبويالنفس علم  :عمرو حسن امحد بدران -01

 م . 2331، إلسالمدار ا، (، املنصورة0-ط، )الرايضيلنفس علم اعمرو حسن امحد بدران :   -01
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 م .0111، العريب دار الفكر، القاهرة عيجتمااال النفسعلم السيد:  البهياد فؤ   -01

، رةمنطو غري ستري، جما ةل، رساالرايضية حنو النطاط هر يكية ابلقامر ات اجلامعة األوطالبكاشف انيف حسن اجتاهات طلبة    -23

 م .0110، كلية الرتبية الرايضية للبنني،  جامعة حلوان

 م .0111، نطرمركز الكتاب لل، ، القاهرةالنفسيوالقياس  الرايضيلنفس علم امشعون :  العريبحممد   -20

 م .0115، دار املعارف، (، القاهرة1-ط) الرايضي النفسعلم حسن عالوى : حممد  -22

حبث ، رسالة ماجستري، .الرايضيلرتويح سة ار ة حنو ممايحلة الثاشنو ر ملاهات تالميذ ااجت: قياس العاطيم عبد حممد عبد املنع -20

 .2335، القاهرة، ئق املصريةوالواثدار الكتب ، منطور

،  حلوانجامعة ، حيية، رسالة ماجستريو الرت األشنطةة حنو ممارسة  املصري املركزيلبنك ا ظفيوق امني : اجتاهات مو د فار حمم -25

 م.2332 كلية الرتبية الرايضية للبنني،

 لةرسا، ةئر ة الةالكر سة ار حنو مما األساسي التعليم الثاشنية من احللقةاهات لتالميذ اجتد مصةفى عبد الوهاب : بناء مقياس حمم -25

 م.2331 الرتبية الرايضية،كلية ،  جامعة املنصورة، غري منطورة، ماجستري

عة جام، ماجستري، غري منطورة ضية، رسالةلرايا بيةالرت س ر الثاشنوية حنو د املرحلةتالميذ  حممد مصةفى حممد منصور: اجتاهات -22

 م .0111طنةا، كلية الرتبية الرايضية، 
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Abstract 

The search extract in English: 

The research aims to: 

"Building measure attitudes towards the practice of extra-curricular activities for 

pupils preparatory stage. " 

The study was conducted on a sample reconnaissance of (200), a pupil of junior high 

school girls; Enrolled academic year 2012/2013, were selected at random. 

The researcher used the descriptive method, and it suits the nature of this research, the 

researcher prepare a measure of trends;, where the scale of the five factors and 45 words. 

After confirming the availability of all of the conditions of administrative and scientific 

application has been gauge attitudes towards extra-curricular activities on research and 

strong sample (n = 30), in accordance with the conditions laid down for the selection of the 

sample. 

The most important results: 

- Identify trends in junior high school girls about the practice of extra-curricular activities. 

- Scale trends under discussion proved its validity in identifying positive and negative trends 

for prep school girls. 
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- Recommendations of the research:  

- Do outreach programs to change negative attitudes to positive and the development of 

positive trends. 

- Use a scale trends in the sports field, which may help in the uptake of exercise 

extracurricular activities. 

- Work programs to educate teachers of the importance of extra-curricular activities، 

including help in increasing exercise extra-curricular activities. 

- Work programs for the development trends of prep school girls in general and in extra-

curricular activities, in particular. 
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