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 النشاط الرياضينحو ( سنة 21 – 21)األطفال العمانيين عينة من اتجاهات 
 عبد الرحيم صديقسيدة . د      زايد نايف حسن كاشف. د

 عمادة شؤون الطلبة     قسم التربية الرياضية
 جامعة السلطان قابوس      جامعة السلطان قابوس

 عبد الحميد حسن. د
 قسم علم النفس

 سجامعة السلطان قابو 
 :مقدمة

بأنه حالة من التهيؤ العقلي والعصبي، التيي تنممهيا الربير  االتجاه ( Allport) ألبورت عرف
السابقة، تحدد بطريقة مباشر  أو ديناميكيية الطريقية التيي يسيتجيا بهيا ا نيراد نحيو ا شيياع وا و يا  

نه من أن ل السبل لفهي  ويشير الكثير من الباحثين إلى أ، (1118عالوي، ) المرتلفة التي يواجهونها
سيلو  ا نييراد نيمييا يتعلييا بالريا ية فييو التعييرف علييى اتجافيياته  ودوانعهي  حيييال االشييترا  نييي النشيياط 

حيي  أن االتجافيات نحيو النشياط ، (Ebbeck, Gibons, and Loken-Dahle, 2000) الريا يي
يتكيون االتجياه ن، (Terry, 1996) الييي يعيشيه ا نيراد النشيط أو الراميلنميط الحييا  تحيدد الريا يي 

ميين عناصييير معرنيييية ووجدانيييية وندوعيييية، ويقصيييد بالعنصييير المعرنيييي االعتقييياد أو عيييد  االعتقييياد، أميييا 
العنصيييير الوجييييداني نيتعلييييا بالتف يييييل أو عييييد  التف ييييييل نييييي حييييين أن العنصيييير الندوعييييي يت يييييمن 

نفسي لفرد ما نحو النشياط االتجاه ال، وعليه نإن (1111الكندري، ) االستعداد لالستجابة بطريقة معينة
وفيييا يشييكل الجانييا المعرنييي نييي اتجافييه، كمييا أنييه يشييعر نحييو  ،الريا ييي ينبعيي  ميين معتقييدات معينيية

 ،وفيييا يكييون العنصيير الوجييداني أو االنفعييالي نييي اتجافييه ،النشيياط الريا ييي بتف يييل أو عييد  تف يييل
وفيييا يمثييل الجانييا الندوعييي ، أو يتجنبييهقييد نجييد الفييرد يقبييل علييى ممارسيية النشيياط الريا ييي أريييرا نو 
  .ني اتجافه( العملي)

واالتجيياه تكييوين نر ييي، تصييعا عملييية مالحمتييه أو تسييجيله بصييور  مو ييوعية وليييل  نقييد 
تحقيييا منيييه بصيييور  لاتفيييا عليييى اعتبييياره تكوينيييا نر ييييا، أي نفتيييرل وجيييوده دون أن نمتلييي  الوسييييلة ل

 . مباشر 
يمثيل القبيول أحيد يل  بيالرط المسيتقي  تشبيه مكن ويواالتجاه أما إيجابي أو سلبي أو حيادي،  

نكلما داد االقتراا مين الطيرف ، أطرانه ويمثل الرنل الطرف اآلرر ني حين أن منتصفه يمثل الحياد
تييدداد السييلبية نييي  -الييرنل -ا ول تييداد اجيجابييية نييي االتجيياه وكلمييا داد االقتييراا ميين الطييرف اآلريير

لفرد نحو ا نشطة الريا يية يمكين أن يكيون إيجابييا، ويمكين أن يكيون اتجاه اوبناع عليه نإن االتجاه، 
 .يتصف بالحيادية ويمكن أنسلبيا، 
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نيي المجياالت و ني مجاالت الحيا  المرتلفية بشيكل عيا    Attitudesوتؤدي دراسة االتجافات 
نتنيييا حيييي  أن معر  ،بيييالنمر إليييى عالقييية االتجييياه بالسيييلو  ،التربويييية بشيييكل رييياي وميفييية حيويييية كبيييير 

المتوقعية  بالسيلوكياتأو ا نشطة تيسر لنا عملية التنبؤ  ،ا نكار ،باالتجافات نحو ا نراد والجماعات
 .حيال تل  المو وعات

تصيم  ليدع  مشياركة الطيالا نيي النشياط التربويية نشيطة ا وتشير بعل الدراسات أن بيرام  
تبنيييه  أنماطييا حياتييية نشيييطة مان ل يي اتجافييات إيجابييية نحييو النشييياط الريا ييي، وجكسييابه  الريا ييي
وأريييرا نييإن (. Adams & Brynteson, 1992; Brynteson & Adams, 1993) ونعاليية

نحييييو ا نشييييطة الترطيييييط السييييلي  لالرتقيييياع بالريا يييية وأنشييييطتها يتطلييييا تشريصييييا التجافييييات ا نييييراد 
   .الريا ية

 :أهمية الدراسة
 نميياط السييلوكية، وأنهييا مكتسييبة ويمكيين النشيياط الريا ييي تييؤثر نييي ابمييا أن االتجافييات نحييو 

لييا  ، مروف معينة حين يواجه الفرد ربرات حياتيية جدييد وتعدل ونقا لتتغير قد أنها و ، تعديلها بالتعل 
،  ن يلي  ا نشيطة الريا ييةنحيو التالميي والتلمييات نإنه لمن ا فمية بمكان التعرف على اتجافات 

النمييو التييي ترمييي إلييى تحقيييا بييرام  ا نشييطة الريا ييية فييداف تسييهيل تحقيييا أنييي ميين شييأنه اجسييها  
كسييابه  اتجافييات إيجابييية نحييو ا نشييطة الريا يييةميين جهيية مشيياركينللالشييامل  ، ميين جهيية ثانييية، ، وا 

 .اليومية حياته من مهما أن تصبح الريا ة جدعا ويل  بغية 
طنة عميان، والتيي تهيدف نيي مين نوعهيا نيي سيلوتستمد فيه الدراسة أفميتها باعتبارفا ا وليى 

اليييي تنممييه جامعيية  التالميييي والتلمييييات المشيياركين نييي أنشييطة النييادي الصيييفيدراسيية اتجافييات إلييى 
تلمييييا  033 –033ويشييار  بييه سيينويا مييا بييين ، السييلطان قييابوت تحييت إشييراف قسيي  التربييية الريا ييية

ا يتعلييييا باتجافييييات ا طفييييال وتلمييييي ، وعليييييه نييييإن نتيييياس  فيييييه الدراسيييية ستسييييه  نييييي إثييييراع المعرنيييية بميييي
العمانيين نحو النشاط الريا ي، كما أنه سيكون لهيا أثيرا تطبيقييا مباشيرا عليى أنشيطة النيادي الصييفي 

  .المستقبلية
 :أسئلة الدراسة

 : سسلة الثالثة التاليةا تطرح الدراسة  
 الريا ي؟نحو النشاط  ما اتجافات التالميي المسجلين ني النادي الصيفي: السؤال ا ول
فل توجد نروا يات داللة إحصاسية ني اتجافات التالميي المشاركين ني : السؤال الثاني

 النادي الصيفي نحو النشاط الريا ي تبعا لمتغير الجنت؟
فل توجد نروا يات داللة إحصاسية ني اتجافات التالميي المشاركين ني : السؤال الثال 

 لمتغير العمر؟ النادي الصيفي نحو النشاط الريا ي تبعا
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 :الدراسات السابقة

عليى الكشيف عين محيددات Luke & Sinclair  (1991  )فيدنت دراسية ليو  وسيينكالر          
مرافقييا نحييو ممارسيية ا نشييطة الريا ييية ن وقييد بينييت النتيياس  وجييود  088اتجافييات عينيية مكونيية ميين 

، وعد  وجود نيروا يات داللية رمسة محددات رسيسة ني االتجافات نحو ممارسة ا نشطة الريا ية 
 .ني االتجافات ونقا لمتغير الجنت

المدارت الفروا ني اتجافات تالميي  ( ,Folsom & Sherry 1111)ت نولس  وشيري در   
. مستردمين لمقيات يت من أبعادا ستةالجنت تبعا للصف الدراسي و االبتداسية نحو النشاط الريا ي 

لثال  وحتى السادت تلمييا ني الصفوف ا 181تلميي  و 100ه  من 011وقد تألفت عينة الدراسة من 
وقد أمهرت النتاس  وجود اتجافات إيجابية لدى أنراد العينة بصفة . مدرسة ابتداسية  11يدرسون ني 

 .عامة نحو النشاط الريا ي، ول  تمهر نروا يات داللة بين الجنسين
ين أفدانها معرنة اتجافات الطلبة نحو دراسة  كان من بEwy  (1993 )وأجرى أيواي          
طالبا وطالبة من الصف الثال  والرابع والرامت الثانوي،  81البدنية، على عينة بلغت  ا نشطة

بالرغ  من  أن فنا  اتجافات ايجابية نحو ممارسة ا نشطة البدنية ،وتوصلت نتاس  الدراسة إلى 
 .جافات نحو ممارسة ا نشطة البدنيةواالت غياا العالقة الدالة بين اللياقة البدنية

دراسة لمعرنة اتجافات طلبة وطالبات المدن الجامعية بحلوان نحو النشاط ( 1111) وأجرى حلمي   
طالبة وطالبة، وقد توصلت الدراسة إلى انرفال ممارسة طالا  033الريا ي، على عينة بلغت 

الا المدن الجامعية ني بعدي التوتر وطالبات المدن الجامعية للنشاط الريا ي، وأن اتجافات ط
 .والمراطر  والتفوا الريا ي ناقت اتجافات الطالبات

ديت نحو ممارسة  إلى معرف اتجافات طلبة جامعة بير( 1111) وفدنت دراسة حسين         
لى معرنة الفروا ني االتجافات ونقا لمتغير الجنت، ونو  الكلية، وموقف  ا نشطة الريا ية، وا 

طالبة وطالبة، وقد دلت النتاس  إلى  133، ومكان السكن، والسنة الدراية،وبلغت عينة الدراسة ا سر 
دالة إحصاسيا ووجود نروا أن اتجافات أنراد العينة نحو ممارسة ا نشطة الريا ية كانت إيجابية، 

يكن فنا   تعدى إلى متغيرات الجنت ومكان السكن والسنة الدراسية والممارسة الريا ية، بينما ل 
 .نروا تعدى إلى نو  الكلية وموقف ا سر 

طلبة المرحلة  بدراسة كان من أحد أفدانها معرنة اتجافات( 1111) وقا  عبد الوفاا          
لالتجافات نحو النشاط البدني، وقد توصلت ( وننكي)مقيات ، باستردا  الثانوية نحو النشاط البدني

اتجافاته  ايجابية نحو ا نشطة الريا ية، وأن إدرا  صور   الدراسة إلى أن أغلا الطلبة كانت
 .الجس  يؤثر ني تكوين فيه االتجافات
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دراسة فدنت إلى معرنة اتجافات طلبة جامعة يونغ تا  (   Joen, 2000) ين وأجرى جو       
 ي حسا ني كوريا نحو التربية الريا ية ومستويات النشاط الريا وطلبة المدارت العامة ،وشينغ تا 

طالبا وطالبة ،  1110المدارت العامة تبعا لمتغيرات الجنت والسنة الدراسية، على عينة بلغت 
واستردمت مقيات قودن اليي يقيت االتجافات نحو ممارسة النشاط الريا ي، ودلت النتاس  على أن 

الجامعتين  طلبةاتجافات فنا  اتجافات ايجابية نحو ممارسة النشاط الريا ي لدى الطلبة، وأن 
 .ايجابية أكثر من طلبة المدارت العامة

إلييى معرنيية اتجافييات طلبيية جامعيية العلييو  والتكنولوجيييا ا ردنييية ( 1331)وفييدنت دراسيية ييابييات       
نحو ممارسة ا نشطة الريا ية،ومعرنة الفروا ني االتجافيات تبعيا لمتغييرات الجينت والسينة الدراسيية 

طالبييا وطالبيية، وقييد توصييلت الدراسيية  إلييى أن أغلييا  081ينيية بلغييت ومكييان اجقاميية والكلييية، علييى ع
الطالبيية كانييت اتجافييات إيجابييية نحييو ممارسيية ا نشييطة الريا ييية، وفنييا  نييروا يات دالليية إحصيياسية 

وغيييياا الفيييروا يات الداللييية اجحصييياسية التيييي تعيييدى لمتغيييير ، اجنيييا تعيييدى لمتغيييير الجييينت ولصيييالح 
 .مكان اجقامة

دراسة فيدنت إليى معرنية اتجياه الميرأ  السيعودية نحيو النشياط البيدني ( 1330) بو صالح وأجرى       
طالبييية مييين  113 يييمن حيييدود الشيييريعة اجسيييالمية والتقالييييد المتعيييارف عليهيييا، عليييى عينييية مكونييية مييين 

جامعيييية المليييي  نيصييييل نييييي مدينيييية اجحسيييياع، وتوصييييلت الدراسيييية إلييييى أن المتوسييييط العييييا  علييييى جميييييع 
ليى وتياله و مشاركة بالنشاط البدني كان إيجابيا، حي  احتل الجانا البيدني المرتبية ا المجاالت نحو ال

بييين الطالبييات  إحصيياسياالترويحييي وميين ثيي  االجتميياعي وحييل رابعييا المجييال النفسييي، وفنييا  نروقييا داليية 
، ولي  يكين فنيا  نيروا دالية إحصياسيا بيين مجياالت المقييات ا ربعية ومسيتوى بشيكل عيا  ا بعيادتجاه 

 .الطالبات الدراسي وترصصاتهن
إليييى تعيييرف اتجافيييات طلبييية الجامعييية الهاشيييمية نحيييو ممارسييية ( 1331) وفيييدنت دراسييية سيييالمة       

ا نشييطة الريا ييية، ومعرنيية مييا إيا كييان فنييا  ارييتالف باتجافيياته  نحييو ممارسيية ا نشييطة الريا ييية 
باحي  االسيتبانة أدا  للدراسية، وطبقيت تبعا لمتغيرات الجنت وتعليي  الواليدين ودريل ا سير ، واسيترد  ال

طالبا وطالبة، وأمهرت النتاس  أن اتجافات الطلبة نحيو ممارسية ا نشيطة  108على عينة مكونة من 
 .تعدى لمتغيرات الدراسة الريا ية كانت إيجابية، و أن فنا  نروقا دالة إحصاسيا

الجيدد بجامعية السيلطان مين الطيالا  011اتجافيات ( 1330) والجبيالي والشيعيليداييد درت و  
قيييابوت نحيييو النشييياط الريا يييي نحيييو النشييياط الريا يييي وكييييل  الكشيييف عييين عالقييية مسيييتوى ممارسييية 
الريا ة، ومستوى تتبع الشؤون الريا ية بوسياسل اجعيال  المرسيية والمقيروع  باالتجافيات نحيو النشياط 

جامعة السلطان قيابوت  وتوصلت الدراسة إلى وجود اتجافات إيجابية لدى طالا وطالبات. الريا ي
%( 1111)نحييييو النشيييياط الريا ييييي، كمييييا أن نسييييبة كبييييير  ميييين طلبيييية جامعيييية السييييلطان قييييابوت الجييييدد 
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يمارسون الريا ة بانتما ، وأمهرت النتاس  أي ا وجود نروا يات داللة إحصاسية بين طلبة الجامعية 
سية بين اليكور واجنا  نيي ال توجد نروا يات داللة إحصا، وأنه ني اتجافاته  نحو النشاط الريا ي
يمهيير طلبيية جامعيية السييلطان قييابوت اتجافييات إيجابييية عالييية نحييو ، اتجافيياته  نحييو النشيياط الريا ييي

أبعييياد الصيييحة واللياقييية، الربييير  االجتماعيييية، التيييرويح ورفيييل التيييوتر، الربييير  الجماليييية، ثييي  المنانسييية 
وأرييرا . تمييل نحيو السيلبية وعيد  التف ييل والتفوا، ني حين أن اتجافاته  نحو بعيد التيوتر والمرياطر 

توجيييد نيييروا يات داللييية إحصييياسية نيييي اتجافيييات الطلبييية ونقيييا لمسيييتوى ممارسيييته  ل نشيييطة  بينيييت أنيييه
 .الريا ية ومستوى متابعته  للبرام  وا ربار والشؤون الريا ية بوساسل اجعال  المرسية والمقروع 

  
 :اإلجراءاتو الطريقة 

 تهامجتمع الدراسة وعين: 
اليي تنممه و  1331لعا  يتألف مجتمع الدراسة من جميع المشاركين بأنشطة النادي الصيفي  

أسيابيع وتت يمن برامجيه أنشيطة ريا يية متنوعية  1جامعة السلطان قابوت سنويا وتبليغ مدتيه الدمنيية 
 طفيال 101ن فيا وقد تألفت عينية الدراسية الحاليية مي. باج انة إلى أنشطة ننية وثقانية وعلمية أررى

، وقييد تيي  ارتيييارف  بالطريقيية سيينة 11 – 11تتييراوح أعمييارف  بييين ( ميين اجنييا  11وميين اليييكور  81)
 . طفال 033 الصيفي اليين بلغ عددف  مجمو  المشاركين ني الناديمن % 01العشواسية ليمثلوا قرابة 

  محددات الدراسة: 
دي الصيييفي اليييي تيي  تنميمييه نييي صيييف نيياالمسييجلين نييي الطفييال ا تييألف مجتمييع الدراسيية ميين      

وبييل  وقد استردمت الدراسة مقياسا لالتجافات نحو النشاط الريا ي يتألف من أربعة أبعياد،  1331
 دالالتليي دا  المسييتردمة نييي الدراسيية ومييا يتييوانر لهييا ميين لطبيعيية العينيية و تتحييدد  نييأن نتيياس  الدراسيية

 . صدا وثبات
  منهج الدراسة وأدواتها: 
 . باعتباره أنسا المناف  لتحقيا أفدانها، ردمت الدراسة الحالية المنه  الوصفي التحليلياست    

 أداة الدراسة : 
تي  تطيويره  غيرال الدراسية الييي ( 1ملحيا )النشياط الريا يي ت  تطبيا مقيات االتجافات نحو 

 التالي (1)عبار  تنتمي إلى أربعة أبعاد ويل  ما يو حه الجدول  11من  ويتألف
                                               
 

 (2)الجدول 
 مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضيأبعاد 

 عدد العبارات البعد
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 9 االتجاهات نحو النشاط الرياضي من أجل الصحة

 7 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

 1 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة تنافسية

 6 ومخاطرة االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة مغامرة

 
فيا ويتوجا على الفرد اججابة على كل عبار  من رالل تحديد مدى موانقته عليها ونقا     

نقطة ( 1-1-0-0)تترج  إلى ( غير موانا بشد  -غير موانا-موانا -موانا بشد )لمقيات متدرج 
نقطة على التوالي بالنسبة للعبارات ( 0 -0 -1 -1)ابية و على التوالي بالنسبة للعبارات االيج

نقطة نإنه يعبر عن اتجاه ( (2,5وكلما داد مستوى المتوسط الحسابي للفقر  أو البعد عن. السلبية
نقطة نإنه يعبر عن اتجاه سلبي نحو الفقر  أو ( (2,5ايجابي نحو الفقر  أو البعد، وكلما انرفل عن 

   . البعد
 صدق المقياس : 

لتحديييد مييدى صييدا المقيييات ويليي  باسييتطال   راع  ىطريقيية صييدا المحتييو  اسييتردمت الدراسيية 
تعيديل بعيل الفقيرات ونقيا  وأحييف تي  وقيد  .وعلي  الينفت الريا يةالتربية محكما من ترصصات  10

 .يحمى بقبوله  باججما و لمقترحات المحكمين قبل أن يعرل عليه  مر  أررى 
  المقياسثبات: 

 :ن مدى ثبات المقيات ني البيسة العمانية لجأ الباح  لطريقتينللتأكد م 
  إعادة االختبار: 

عينة عشواسية من التالميي والتلمييات المسجلين ني النادي  18لى ون المقيات عطبا الباحث
يوما ت  تطبيا المقيات مر  أررى على نفت المجموعة، وباحتساا معامل  11الصيفي وبعد مرور 

 .، وفي نسبة ثبات مناسبة العتماده كأدا  3881بيرسون بلغ عامل االرتباط نسبة  الثبات بطريقة
  االتساق الداخلي: 

كرونبييا   للتأكييد ميين مييدى االتسيياا الييدارلي لعبييارات  -معامييل ارتبيياط ألفييا وناسييترد  البيياحث 
دارليي  ، وفيي نسيبة تشيير إليى اتسياا3811المقيات، وقد بلغ معاميل االتسياا اليدارلي للمقييات ككيل 
 .مالسمة الستجابات أنراد عينة الدراسة على عبارات المقيات

 
 
  المعالجة اإلحصائيةمتغيرات الدراسة و: 

ميين المتغيييرات التابعيية  0و( الجيينت، وسيينوات الربيير )ميين المتغيييرات المسييتقلة اثنييين تيي  دراسيية 
 : وفي
 االتجافات نحو النشاط الريا ي من أجل الصحة -1
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 لريا ي كربر  اجتماعيةاالتجافات نحو النشاط ا -1

 االتجافات نحو النشاط الريا ي كربر  تنانسية -0

 االتجافات نحو النشاط الريا ي كربر  مغامر  ومراطر  -0
صيول إليى نتياس  الدراسية وعليى و لل SPSS الحدمية اجحصياسية للعليو  االجتماعييةفيا واستردمت 

 :  العمليات اجحصاسية التاليةااستردقد ت  وجه التحديد ن
 (.ت)ارتبار   -  .كرونبا  -معامل ألفا   -جحصاع الوصفي ا -

 نتائج الدراسة
 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

 ما اتجافات التالميي المسجلين ني النادي الصيفي نحو النشاط الريا ي؟: السؤال ا ول
عيارية لدرجات لإلجابة على فيا السؤال ت  استرراج المتوسطات الحسابية واالنحرانات الم

أنراد عينة الدراسة على كل بعد من ا بعاد ا ربعة لمقيات االتجافات نحو النشاط الريا ي، وعلى 
التالي متوسطات درجات أنراد عينة الدراسة وانحراناتها ( 1)يبين الجدول عبار  من عباراته و كل 

   :ي من أجل الصحةالمعيارية على كل عبار  من العبارات المنتمية لبعد النشاط الريا 
  (1)جدول 

 متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة وانحرافاتها المعيارية على كل عبارة من عبارات 
 بعد االتجاهات نحو النشاط الرياضي من أجل الصحة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الـعــبــــارات

 38118 08181 أف  شيع تفعله الريا ة فو تحسين الصحة 

 18301 08311  أميل إلى ا نشطة الريا ية التي تمارت من أجل الصحة ال

  38100 08110 أرى أن الممارسة اليومية للريا ة يات أفمية كبرى للصحة ومقاومة ا مرال

  38811 08003 أف  فدف للريا ة بالنسبة لي فو اكتساا الصحة 

  38111 08111 يةأن ل ا نشطة الريا ية التي تحانم على لياقتي البدن

  38110 08081 عند ارتياري لنشاط ريا ي يهمني جدًا ناسدته من الناحية الصحية 

 38118 08118 الفواسد الصحية لممارستي للريا ة فامة جدًا بالنسبة لي

  38811 08000 الصحة في الدانع الرسيسي لممارستي للريا ة

  38111 08111 ية كبرى بالنسبة من ال روري ممارسة الريا ة التي لها ناسد  صح

 0017. 701.7 ( البعد ككل)االتجاهات نحو النشاط الرياضي من أجل الصحة 

  

أن أنيييراد عينييية الدراسييية سيييجلوا أكبييير قيييدر مييين االتجافيييات اجيجابيييية عليييى ( 1)يشيييير الجيييدول  
والعبيييار  ( رالأرى أن الممارسييية اليوميييية للريا ييية يات أفميييية كبيييرى للصيييحة ومقاومييية ا مييي)العبيييار  

مين ال يروري ممارسية الريا ية )والعبيار  ( أن ل ا نشطة الريا ية التي تحانم عليى ليياقتي البدنيية)
، ني حين سجلوا أدنى قدر من االتجافات اجيجابية، بالنسبة إلى (التي لها ناسد  صحية كبرى بالنسبة
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(. التيييي تميييارت مييين أجيييل الصيييحةال أمييييل إليييى ا نشيييطة الريا يييية )نقيييرات فييييا البعيييد، عليييى العبيييار  
ويو ييح الجييدول أن أنييراد عينيية الدراسيية حققييوا درجييات عالييية نسييبيا علييى فيييا البعييد ككييل ا ميير اليييي 

 .امتالكه  اتجافات إيجابية مرتفعة نحو النشاط الريا ي من أجل الصحة واللياقةيشير إلى 
التييالي يمهيير متوسييطات ( 0)جييدول ونيميا يتعلييا ببعييد النشيياط الريا ييي كربيير  اجتماعيية، نييإن ال     

 : درجات أنراد عينة الدراسة وانحراناتها المعيارية على كل عبار  من العبارات المنتمية له
 (7)جدول 

 متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة وانحرافاتها المعيارية على كل عبارة من عبارات 
 بعد االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ـبــــاراتالـعـ

 38811 08108 أن ل أن أمارت الريا ة وحدي 

  3.111 08113 تكوين الصداقات من رالل الريا ة له أفمية كبرى بالنسبة لي 

  38100 08180 أن ل ممارسة ا نشطة الريا ية الجماعية أكثر من الفردية  

 18310 18811 ستطيع ممارستها دون مشاركة اآلررينأن ل ا نشطة الريا ية التي أ

  38888 08011 ال أحا ا نشطة الريا ية الجماعية

  38810 08111 أف  شيع تفعله الريا ة فو إتاحة الفري لالتصال با صدقاع

  38111 08011 أن ل بصفة راصة ا نشطة التي أستطيع ممارستها مع اآلررين 

  0070. 70771 (البعد ككل)رياضي كخبرة اجتماعية االتجاهات نحو النشاط ال

أن أنييراد عينيية الدراسيية سييجلوا أكبيير قييدر ميين االتجافييات اجيجابييية علييى ( 0)يو ييح الجييدول  
تكيوين الصيداقات مين )والعبيار  ( أن ل ممارسة ا نشطة الريا ية الجماعية أكثر مين الفرديية)العبار  

، نييي حييين سييجلوا أدنييى قييدر ميين االتجافييات اجيجابييية، (يرييالل الريا يية لييه أفمييية كبييرى بالنسييبة ليي
أن ييل ا نشييطة الريا ييية التييي أسييتطيع ممارسييتها دون )بالنسييبة إلييى نقييرات فيييا البعييد، علييى العبييار  

أن أنيراد عينية الدراسية حققيوا درجيات عاليية نسيبيا عليى فييا أي يا ويو ح الجدول (. مشاركة اآلررين
كربير  ى امتالكه  اتجافيات إيجابيية مرتفعية نحيو النشياط الريا يي مين البعد ككل ا مر اليي يشير إل

 .اجتماعية
التالي يمهر متوسطات ( 0)ونيما يتعلا ببعد النشاط الريا ي كربر  تنانسية، نإن الجدول     

 :درجات أنراد عينة الدراسة وانحراناتها المعيارية على كل عبار  من العبارات المنتمية له
 

 (0)جدول 
 سطات درجات أفراد عينة الدراسة وانحرافاتها المعيارية على كل عبارةمتو 

 من عبارات بعد االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة تنافسية 

 الـعــبــــارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري



 1 

  38101 08101 ا لو أتيحت لي نرصة ع وية أحد الفر أنا مستعد للتدريا يوميًا 

 18111 18011 الفود ني الريا ة  يهمني  ال

  38111 08130 أتحمل التدريا الطويل والشاا إيا ما اشتركت ني المنانسات الريا ية

  38111 08110 اشعر بمتعة كبير  عندما أتنانت مع اآلررين ني الريا ة

 18310 08111 أكره التنانت مع اآلررين ني الريا ة 

  00.2. 701.9 (البعد ككل)برة تنافسية االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخ

أن أنييراد عينيية الدراسيية سييجلوا أكبيير قييدر ميين االتجافييات اجيجابييية علييى ( 0)يو ييح الجييدول 
أنيا مسيتعد للتيدريا يومييًا )والعبيار  ( اشعر بمتعة كبير  عندما أتنانت مع اآلررين ني الريا ة)العبار  

ال يهمنييي )سييجلوا اتجافييات سييلبية نحييو العبييار   ، نييي حييين(لييو أتيحييت لييي نرصيية ع ييوية أحييد الفييرا
، ويو ح الجدول أي ا أن أنراد عينة الدراسة حققوا درجات عالية نسيبيا عليى فييا (الفود ني الريا ة

البعد ككل ا مر اليي يشيير إليى اميتالكه  اتجافيات إيجابيية مرتفعية نسيبيا نحيو النشياط الريا يي مين 
 .كربر  تنانسية

ثار ، نإن الجدول          التالي يمهر ( 1)ونيما يتعلا ببعد النشاط الريا ي كربر  مغامر  وا 
 :متوسطات درجات أنراد عينة الدراسة وانحراناتها المعيارية على كل عبار  من العبارات المنتمية له

 ( 1)جدول 
 ارات متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة وانحرافاتها المعيارية على كل عبارة من عب

ثارة  بعد االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة مغامرة وا 

 الـعــبــــارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  38111 18111 أحا االشترا  با نشطة الريا ية الرطر  أكثر من ا نشطة الغير رطر 

  38111 18110 أن ل ا نشطة الريا ية التي ترتبط ببعل المواقف الرطر 

 18310 18110 ال تناسبني ممارسة ا نشطة الريا ية الرطر  

  38811 08033 أن ل ا نشطة الريا ية التي تتطلا الكثير من الجرأ  

 18131 18011 ال أحبي الريا ة التي بها مراطر  واحتمال اجصابة

 181301 18110 أن ل ا نشطة الرطر  والمثير  عن ا نشطة الغير رطر 

  0660. 10710 (البعد ككل)نحو النشاط الرياضي كخبرة مغامرة  االتجاهات

أن أنييراد عينيية الدراسيية سييجلوا أكبيير قييدر ميين االتجافييات اجيجابييية علييى ( 1)يو ييح الجييدول 
أقيرا إليى ، ني حين سجلوا اتجافات (أن ل ا نشطة الريا ية التي تتطلا الكثير من الجرأ )العبار  

أي ييا أن أنييراد عينيية الدراسيية حققييوا درجييات ( 1)، ويو ييح الجييدول مقييياتالحيادييية نحييو بقييية نقييرات ال
حياديية منرف ية نسيبيا فييا البعيد ككيل ا مير الييي يشيير إليى اميتالكه  اتجافيات نيي نسيبيا منرف ة 

ثار النشاط الريا ي نحو   . كربر  مغامر  وا 
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التييالي يو ييح ( 1)ولفهيي  اتجافييات أنييراد عينيية الدراسيية نحييو النشيياط الريا ييي، نييإن الجييدول  
المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرانيييات المعياريييية والترتييييا لكيييل بعيييد مييين أبعييياد مقييييات االتجافيييات نحيييو 

 :النشاط الريا ي
 (  6)جدول 

 متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة وانحرافاتها المعيارية على كل عبارة بعد من أبعاد
 مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي 

 الترتيب االنحراف المعياري توسط الحسابيالم البعد

 األول 0017. 701.7 االتجاهات نحو النشاط الرياضي من أجل الصحة

 الثاني  0070. 70771 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

 الثالث  00.2. 701.9 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة تنافسية

 الرابع  0660. 10710 ضي كخبرة مغامرةاالتجاهات نحو النشاط الريا

 

سييجلوا اتجافييات إيجابييية مرتفعيية نحييو النشيياط أن أنييراد عينيية الدراسيية ( 1)يت ييح ميين الجييدول   
الريا ي من أجل الصحة، ث  االتجافيات نحيو النشياط الريا يي كربير  اجتماعيية، نالنشياط الريا يي 

سييبيا نحييو النشيياط الريا ييي كربيير  مغييامر  كربيير  تنانسييية، نييي حييين أنهيي  حققييوا اتجافييات منرف يية ن
  .ومراطر 

 
  : نيالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا: ثانيا

فييل توجييد نييروا يات دالليية إحصيياسية نييي اتجافييات التالميييي المشيياركين نييي النييادي الصيييفي 
 نحو النشاط الريا ي تبعا لمتغير الجنت؟

نييات المسييتقلة ونقييا لمتغيييرات الجيينت للعي( ت)لإلجابيية علييى فيييا السييؤال تيي  اسييتردا  ارتبييار  
للتحقا من داللة الفيروا بيين الييكور واجنيا  نيي اتجافياته  نحيو النشياط الريا يي، ويبيين ( إنا   -يكور)

 :النتاس  التي ت  التوصل إليها بهيا الصدد( 7)الجدول 
 

 (7)جدول رقم 
 االتجاهات  نحو النشاط الرياضياألربعةلمقياس داللة الفروق بين درجات كل من الذكور واإلناث على األبعاد       

 
 المتغيرات

 
 ذكور

 
 إناث

 
 قيمة ت

 
درجات 
 الحرية

 
مستوى 
االنحراف  المتوسط الداللة 

 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 38101 101  38311  38110 08130  38018 08113 االتجاهات نحو النشاط الرياضي من أجل الصحة
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  38111 101 18100  38111  08183  38000 08013 ات نحو النشاط الرياضي كخبرة اجتماعيةاالتجاه

 * 38301 101 18180  38111 08118  38000 08011 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة تنافسية

  38011 101  38811  38110 18813  38101 18111 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة مغامرة

  0.1.أقل من  عند مستوىدالة  

أنييييه توجييييد نييييروا يات دالليييية بييييين اليييييكور واجنييييا  نييييي اتجافيييياته  نحييييو النشيييياط  (1)يمهيييير الجييييدول 
ويمهير . الريا ي كربر  تنانسية، وتمهر المتوسطات الحسابية أن فييه الفيروا كانيت لصيالح الييكور

اد عينية الدراسية نحيو ا بعياد الثالثية أي ا أنه ال توجد نيروا يات داللية نيي اتجافيات أنير ( 1)الجدول 
ا ررى، وفيا يشير إلى أن عامل الجنت ل  يكن له تأثير على االتجافات نحو النشاط الريا يي مين 

 . أجل الصحة، وكربر  اجتماعية، وكربر  مغامر  ومراطر 
 :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا

فييات التالميييي المشيياركين نييي النييادي الصيييفي فييل توجييد نييروا يات دالليية إحصيياسية نييي اتجا
 نحو النشاط الريا ي تبعا لمتغير العمر؟

للعينيييات المسيييتقلة ونقيييا لمتغييييرات العمييير ( ت)لإلجابييية عليييى فييييا السيييؤال تييي  اسيييتردا  ارتبيييار  
نحييو النشيياط أنييراد عينيية الدراسيية  اتجافييات للتحقييا ميين دالليية الفييروا بييين( سيينة 21-21سيينة و 21-21)

 :النتاس  التي ت  التوصل إليها بهيا الصدد( 8)، ويبين الجدول ونقا لمتغير العمر الريا ي
 (.)جدول رقم 

 داللة الفروق بين درجات كل من أفراد عينة الدراسة على األبعاد األربعة
 االتجاهات  نحو النشاط الرياضي وفقا لمتغير العمرلمقياس 

 
 المتغيرات

 
 سنة  27 – 21

 
 سنة 21 – 20

 
 ة تقيم

 
درجات 
 الحرية

 
مستوى 
االنحراف  المتوسط الداللة 

 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االتجاهات نحو النشاط الرياضي من أجل 
 الصحة

08180 38011  08011 38081  18111 101 38131  

 .7..3 101  38013  38011 08000  38011 08018 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

 .3.57 101 38000  38011 08111  38010 08011 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة تنافسية

 .3.01 101  18100  38131 18801  38138 18110 االتجاهات نحو النشاط الرياضي كخبرة مغامرة

  0.1.دالة عند مستوى أقل من  

ا بعياد اتجافات أنراد عينة الدراسة نحيو ال توجد نروا يات داللة ني أنه ( 1)يمهر الجدول 
لي  يكين ليه تيأثير  العمير، وفييا يشيير إليى أن عاميل ا ربعة لمقييات االتجافيات نحيو النشياط الريا يي

 . بصفة عامة على االتجافات نحو النشاط الريا ي
 :مناقشة النتائج
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احتيل المرتبية االتجافات نحو النشاط الريا ي من أجيل الصيحة أن الدراسة  يت ح من نتاس 
ا ولى مقارنة بغيره من ا بعاد ا ررى، وفيا يعكت ارتفا  مستوى اليوعي الصيحي ليدى أنيراد العينية، 
ويمكيين نهمييه نييي سييياا ربييرات أنييراد عينيية الدراسيية المباشيير  التييي ميين المييرجح أن تف ييي إلييى إدرا  

؛ إي أن النشاط البدني ريا ية آلثار الصحية للممارسات الريا ية، وفيا ما تونره ممارسة ا نشطة الا
الصييحية إيا تميت الممارسيية ميين  ا فييدافنهييو يريد  الريا يي فييو وسييلة لبلييوف أفييداف عدييد  للفييرد ، 

أجييل يليي ، ويرييد  المسييتوى الريا ييي العييالي إيا كييان مترصصييا ، ويمييارت للتييرويح عيين اليينفت لييدى 
، 1331شيقير، )   ي اجطيار التربيوي تميت ممارسيته ني التربوية إيا ا فدافالعامة من النات، ويرد  

صيالح  أبيوودراسية ( 1330)كل من دايد والجبالي والشيعيلي  وقد اتفقت فيه النتيجة مع دراسة(. 030
 (1330.)   

ويعدى يلي  عليى المرتبة الثانيية، اجتماعيةواحتل بعد االتجافات نحو النشاط الريا ي كربر  
نييا مييع ا نشييطة الريا ييية التييي تسيياعد المن ييمين إلييى مييا تقدمييه الجامعيية ميين أنشييطة اجتماعييية تترا

تعميييل عليييى تشيييكيل شرصيييية ا نيييراد ليكونيييوا  بيييرام  ا نشيييطة الصييييفية عليييى بنييياع قاعيييد  اجتماعيييية،
باالتصال مع أنيراد الجماعية، نالنشاط الريا ي يسمح للمرافا  عناصر اجتماعية ناعلة ني المجتمع،

ماعة أو الفريا في الوسييلة المف يلة التيي يحياول المرافيا وترفف من حد  صراعاته، وقلقه،  ن الج
وقيد اتفقيت نتيجية فييه الدراسية ميع دراسية  اييوي  (.Mecca, 1989, 134)  مين راللهيا إيجياد فويتيه

Eye     (1110) ودراسيييية دايييييد والجبييييالي (1111)  ، ودراسيييية حسييييين(1111) ، ودراسيييية حلمييييي ،
 (.1330) والشعيلي
ويرجيع  جافيات نحيو النشياط الريا يي كربير  تنانسيية المرتبية الثالثية،نيي حيين احتيل بعيد االت 

افتميييا  أنيييراد عينييية الدراسييية باآلثيييار التنانسيييية للريا ييية بيييأن الميييرافقين غالبيييا ميييا يعمليييون عليييى مقارنييية 
. ، باج ييانة ليدور اجعيال  الريا يي اليييي يركيد عليى الريا ية التنانسيييةقيدراته  بياآلررين مين أقيرانه 

 (.1111)ودراسة حلمي( 1330) النتيجة مع نتيجة دراسة دايد الجبالي والشعيلي  وتتفا فيه
ويمكين  ،مر  ومرياطر  نقيد احتيل المرتبية الرابعية وا ريير اأما بعد النشياط الريا يي كربير  مغي 

اليييي يمثلييون سييمات ورصيياسي المجتمييع العميياني اليييي يتسيي   تفسييير يليي  نييي أن أنييراد عينيية الدراسيية
الصييحة  تييرنل العنييف، وتييدعو إلييى التييواد ورفييل التييوترات النفسييية  واكتسيياا برصيياسي شرصييية

 .وكشف الطاقات الرالقة للشيباا عين طرييا تبيادل ا نكيار والمعلومياتتحقيا التواصل االجتماعي و 
ميين  تارتلفيينييي حييين أنهييا ( 1330) وقييد اتفقييت نتيياس  فيييه الدراسيية مييع دراسيية دايييد والشييعيلي والجبييالي

 (.1111) لمي نتاس  دراسة ح
أما بالنسبة لمتغير الجنت، نقد بينت النتاس  على وجود نروا يات داللة إحصياسية تعيدى لمتغيير     

نحو النشاط الريا ي كربر  تنانسيية، وتمهير المتوسيطات الحسيابية أنراد العينة ني اتجافاته   الجنت
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راد العينية ميين اليييكور وقييد يعيود السييبا نيي يليي  إليى أنيي، أن فييه الفيروا كانييت لصيالح اليييكور
الفيييري الكثيييير  للريا يييات التنانسيييية، والتيييي تتمثيييل بيييإجراع المسيييابقات الوديييية بيييين ليييديه  

المنيياطا واجحييياع الشييعبية، نييي ريا يية كيير  القييد  والمحصييور  نييي العنصيير الرجييالي نقييط 
 .وتلقى الكثير من المشجعين والداعمين لها، والتي تجرى ني الساحات الشعبية

، وترتليييف ميييع (1331، سيييالمة، 1111؛ حسيييين، 1111،حلميييي )فييييه النتيجييية ميييع دراسييية  وتتفيييا  
التييي توصييلت إلييى أن  اتجافييات اجنييا  كانييت  أكثيير ايجابييية ميين اتجافييات ( 1331)دراسيية ييابييات 

بينما ل  تتوصل الدراسات السابقة إليى الفيروا يات الداللية اجحصياسية بيين اتجافيات كيل مين . اليكور
 .ور واجنا عينتي اليك

 صياسيا تعيدى لمتغيييرإحالنتياس  إلييى عيد  وجيود نيروا داليية  أشيارتبالنسيبة لمتغيير العميير نقيد  أميا     
العمر، وقد يعود السبا ني يل  عليى أن ا نشيطة والبيرام  التيي تقيدمها الجامعية نيي النيادي الصييفي 

سية مين الفسيات العمريية كيل نفي برام  وأنشطة ريا ية متعيدد  ومتنوعية، وتكيون معيد  مسيبقا لتناسيا 
 .المستهدنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مراجع الدراسة
 العربية: أوال

اتجافيييييات طلبييييية جامعييييية (. 1330.) داييييييد، كاشيييييف والجبيييييالي، مصيييييطفى والشيييييعيلي، عليييييي . 20
سلسـلة الدراسـات النفسـية السلطان قابوت نحو النشاط الريا ي وعالقته ببعل المتغيرات، 

  .10-08، 8ة السلطان قابوت، ، كلية التربية، جامعوالتربوية
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اتجافيييات الميييرأ  نحيييو أفميييية ممارسييية النشييياط البيييدني (. 1330. ) بيييو صيييالح، كيييام  محميييد 10
، مجلة العلوم التربوية والنفسية، لطالبات جامعة المل  نيصل ني المملكة العربية السيعودية 

0(1)،130-113. 

ــة بيرزيــت فــي دراســة تحليليــة التجاهــات ط(. 1111.) جييواد عييول اه حسييين، 70 لبــة جامع
، رسييالة ماجسييتير غييير منشييور ، الجامعيية ا ردنييية، فلســطين نحــو ممارســة النشــاط الرياضــي

 .عمان ، ا ردن

دراسيييية مقارنيييية نييييي االتجافييييات نحييييو النشيييياط الريا ييييي بييييين طلبيييية (.1111.) حلمييييي، رشيييييد 00
ــة البدنيــة واوطالبييات المييدن الجامعييية بجامعيية حلييوان،  ــة العلميــة للتربي ، كلييية لرياضــةالمجل

 .111-131، 10التربية الريا ية للبنين بالهر ، 

اتجاهات طلبة العلوم والتكنولوجيا األردنية نحو ممارسة األنشطة (. 1331.) ييابات، ياسير 10
 .،رسالة ماجستير غير منشور ، كلية التربية الريا ية، جامعة اليرمو ،إربد، ا ردنالرياضية

. ت طلبة الجامعة الهاشمية نحو ممارسية ا نشيطة الريا ييةاتجافا(. 1331.)سالمة، إبرافي  60
 .131-181،(1)11،أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

إدراك صورة الجسم وعالقتها بتكوين االتجاهـات النفسـية (. 1111. )عبد الوفاا، حشايشيي 70
 .ر، جامعة الجداسر، رسالة ماجستينحو النشاط البدني لدى تالميذ المرحلة الثانوية

مركيييد الكتييياا للنشييير، ،مـــدخل فـــي علـــم الـــنفس الرياضـــي(. 1118.)عيييالوي، محميييد حسييين  0.
 .القافر 

. دار الفيييالح. علييي  الييينفت االجتمييياعي والحييييا  المعاصييير ( 1111. )الكنيييدري، أحميييد محميييد  90
 . الكويت

رياضـة ة المرحلة األساسية المتوسطة نحـو الاتجاهات طلب(. 1330. ) معابر ، محمد حسن 2.0
، رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشيييور ، كليييية التربية،جامعييية المدرســـة وعالقتهـــا بـــبعا المتغيـــرات

 .اليرمو ، إربد، ا ردن
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 ملخص
 

 – 11)الحالية إلى التعرف على طبيعة اتجافات عينية مين ا طفيال العميانيين فدنت الدراسة 
لقييات االتجافيات نحيو   تي  تصيمي  أدا نحو النشاط الريا ي، ولتحقيا أفداف فيه الدراسية( سنة 11

االتجافييات نحييو النشيياط الريا ييي ميين أجييل : ن مقيياييت نرعييية أربعيية فيييالنشيياط الريا ييي تتييألف ميي
الصحة، االتجافات نحو النشاط الريا ي كربير  اجتماعيية، االتجافيات نحيو النشياط الريا يي كربير  

 101 وقيد تي  تطبييا مقياسيي الدراسية عليى. تنانسية، واالتجافات نحو النشاط الريا ي كربر  مغيامر 
النييادي الصيييفي اليييي تنممييه جامعيية السييلطان قييابوت سيينويا تحييت إشييراف قسيي  طفييال مشيياركا بأنشييطة 

 .التربية الريا ية
ن اتجافيييات إيجابيييية نحيييو النشيييياط و يمتلكيييأنيييراد عينييية الدراسييية أن  ىوقيييد رلصيييت الدراسييية إلييي

، ثييي  النشييياط الريا يييي كربييير  اجتماعيييية الريا يييي مييين أجيييل الصيييحة، يلييييه النشييياط الريا يييي كربييير 
 . أدنى مستوى من االتجافات مغامر ين احتل النشاط الريا ي كربر  ، ني حتنانسية

نروا يات داللة إحصاسية بين اليكور واجنا  ني اتجافاته  وجود  عنلنتاس  أي ا وكشفت ا
نحو النشاط الريا ي كربر  تنانسية، حي  كانت فييه الفيروا لصيالح الييكور الييين أمهيروا اتجافيات 

ولي  تكشيف الدراسية عين وجيود نيروا . حيو البعيد التنانسيي للنشياط الريا ييأكثر إيجابيية مين اجنيا  ن
 .ني االتجافات بين الجنسين ني ا بعاد ا ررى لالتجافات نحو النشط الريا ي

وأريرا كشفت الدراسة أن اتجافات أنراد عينة الدراسة تتس  بالثبات مع مرور الوقت حيي  أنيه 
 . النشاط الريا ي ونقا لمتغير العمر ل  يتبين وجود نروا ني االتجافات نحو
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The study aimed to explore the nature of attitudes towards sport activities of Omani children (12 – 

15 Yrs) participated in a summer program consisted of varieties of sports activities organized by Sultan 
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Qaboos University, under supervision of Physical Education Department. The study also aimed to examine 

the relationship between Attitudes according to gender and age differences.   

To achieve the goals of the study, A scale for assessing attitudes towards sport activities have been 

developed. The scale consisted of four sub-scales (1) sport activity viewed as a way to acquire health and 

fitness, (2) social experience, (3) adventure and excitement experience, and, (4) compete experience.  

The results of the study indicated that the sample subjects possesses high levels of self-esteems, and 

they viewed sport activities as a way to acquire health and fitness, social experience, and compete 

experience, respectively. While they possessed a low levels of preferences toward the adventure and 

excitement experiences associated with sports activities. 

The study explored that males possessed more positive attitudes towards compete experiences 

related to sports activity, than the females counterparts. While the study did not explore any significant 

deference's between the attitudes of males and females towards sports activity.  

Lastly, the study revealed that attitudes of Omani children seem to be stable and will not change 

over time. 
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 ( 2)ملحق 
 
 

 مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي
 (سنة 21 – 21)
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 موافق العبارة
 جدا

 غير موافق
 موافق

 غير
 موافق
 أبدا

     ر من األنشطة الغير خطرةاألنشطة الرياضية الخطرة أكثاالشتراك بأحب  2

     لو أتيحت لي فرصة عضوية أحد الفريق يوميًا أنا مستعد للتدريب  1

     لفوز في الرياضة يهمني اال  7

     الصحة تحسين هو أهم شيء تفعله الرياضة  0

     في المنافسات الرياضيةأتحمل التدريب الطويل والشاق إذا ما اشتركت  1

     األنشطة الرياضية التي تمارس من أجل الصحة إلى  أميلال  6

     أفضل األنشطة الرياضية التي ترتبط ببعا المواقف الخطرة 7

     اشعر بمتعة كبيرة عندما أتنافس مع اآلخرين في الرياضة .

     أهمية كبرى للصحة ومقاومة األمراااليومية للرياضة ذات  أرى أن الممارسة 9

     أمارس الرياضة وحدي  أنأفضل  .2

     لرياضة له أهمية كبرى بالنسبة لي اتكوين الصداقات من خالل  22

      هو اكتساب الصحةبالنسبة لي للرياضة أهم هدف  21

     ال تناسبني ممارسة األنشطة الرياضية الخطرة  27
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