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 الملّخص: 

الّد   اس��دفت 
ّ
ات رصد  اإلعداديّ راسة  املرحلة  طلبة  العر�يّ جاهات  اململكة   �� واملراهقات  املراهق�ن  ة  ة 

 وع، والصّ ك�ى، والنّ �ات (نوع الّس وفقا ملتغ�ّ   الفكرّي ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ ة نحو الّس عوديّ الّس 
ّ

، را��يّ الّد   ف

 
ّ
الب / الطالبة ب�ن اإلخوة أو األخوات �� األسرة،  وا�حافظة ال�ي يدرسون ��ا، وعدد أفراد األسرة، وترتيب الط

كها األسرة).  ارات ال�ي تمتليّ لألسرة، ومستوى �عليم األب، ومستوى �عليم األم، وعدد الّس   خل الشهرّي والّد 

 و�لغ عدد أفراد العيّ 
ّ

   597�ور واإلناث  نة الذ
ّ
 �ح من نتائج الّد طالبا وطالبة. وات

ّ
ھ ال توجد فروق ذات  راسة أن

 طات عيّ ) ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى (داللة إحصائيّ 
ّ
 نة الط

ّ
 الب والط

ّ
�  الثة تبعا ملتغ�ّ البات تجاه ا�حاور الث

 � نوع الّس ة تبعا ملتغ�ّ داللة إحصائيّ وع، بينما وجدت فروق ذات  النّ 
ّ
 كن ب�ن الط

ّ
 الب والط

ّ
الب  البات لصا�ح الط

 الذين �سكنون �� فيال، ووجدت فروق ذات داللة إحصائيّ 
ّ
 ة ب�ن الط

ّ
 الصّ   البات تبعا ملتغ�ّ� الب والط

ّ
��   ف

 ياحة والرّ محوري الّس 
ّ
 ب الصّ �اضة لصا�ح طال

ّ
 ل املتوّس األوّ  ف

ّ
 ب الصّ ط (اإلعدادي)، ولصا�ح طال

ّ
  ف

ّ
ا�ي  الث

 . ف الفكرّي طرّ ط �� محور التّ املتوّس 

 نت نتائج الّد كما بيّ 
ّ
 راسة وجود �عض الفروق ب�ن الط

ّ
�ات (ا�حافظة ال�ي يدرس البات تبعا ملتغ�ّ الب والط

 
ّ
الط  ��ا 

ّ
الط أو   الب 

ّ
الط أسرة  أفراد  وعدد   البة، 

ّ
والط  الب 

ّ
الط وترتيب   البة، 

ّ
الط أو  أو  الب  اإلخوة  ب�ن  البة 

 خوات باألسرة، ومستوى الّد األ 
ّ

ارات اململوكة  يّ لألسرة، ومستوى �عليم األب أو األم، وعدد الّس   هرّي خل الش

 
ّ
الث ا�حاور  تجاه  األسرة)  قبل  املؤّس من  قيام  بضرورة  الباحث  وأو��ى   الثة. 

ّ
ال� الرّ �بو�ّ سات  وغ��  سميّ ة  ة 

 سميّ الرّ 
ّ
 ة بدور مكث

ّ
 ة جاهات اإليجابيّ ف لتعز�ز االت

ّ
 وتحس�ن االت

ّ
 جاهات لدى الط

ّ
 البات. الب والط

  -: ال�لمات املفتاحية
ّ
 .ف الفكرّي طرّ التّ  -املراهق�ن جاهات ات
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Abstract: 

The study aimed to monitor the attitudes of preparatory school students in the Kingdom of 

Saudi Arabia towards tourism, sports and intellectual extremism according to the variables 

(type of residence, gender, grade level, governorate in which they study, number of family 

members, the student’s arrangement among brothers or sisters in the family, and income the 

monthly income of the family, the father’s education level, the mother’s education level, and 

the number of cars the family owns). The number of male and female sample members was 

597 male and female students. It was clear from the results of the study that there were no 

statistically significant differences at the level (0.05) between the averages of the male and 

female sample towards the three axes according to the gender variable, while there were 

statistically significant differences according to the type of housing between male and female 

students in favor of the male and female students who live in a villa. Statistically significant 

between male and female students according to the class variable in the axes of tourism and 

sports in favor of first-grade (preparatory) students, and in favor of second-grade students in 

the axis of intellectual extremism. 

The results of the study also showed that there are some differences between male and 

female students according to the variables (the governorate in which the male or female 

student studies, the number of male and female family members, the student’s arrangement 

among the brothers or sisters in the family, the family’s monthly income level, the father or 

mother’s education level, and the number of cars owned by the family) towards the three axes. 

The researcher recommended that formal and informal educational institutions should play an 

intense role in promoting positive attitudes and improving attitudes among male and female 

students. 

keywords: Adolescents attitudes - ideological extremism. 
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 : مة المقّد -1

 
ّ
ة لكيانا��م ا�ختلفة.  ا ع�� درجة من األهميّ ل السياحة �� حياة املراهق�ن واملراهقات موضوعا حيو�ّ تمث

الرّ ا  ّن أكما   معيّ �اضيّ �جوانب  فرق  نحو  وميولهم  التّ ة  من  يتجزأ  ال  قد  جزء   نة 
ّ

الذ  ف��يّ والنّ   ه�يّ �و�ن 

ع�� فكر املراهق أو املراهقة، و�قودهم إ��    ل�يّ أث�� الّس ب أحيانا �� التّ عصّ ب التّ لد��م. وقد يتسبّ   واالجتما��ّ 

ف بأنواعھ ا�ختلفة، ذلك أن درجة االنفعاالت عند املراهق�ن واملراهقات غالبا ما ت�ون عالية تمنعهم  طرّ التّ 

ة  الر�اضة ذات أهميّ   هـ أّن 1435سة العتيق عام  نت درامن رؤ�ة املشاهد ع�� حقيق��ا �� عالم الواقع. فقد بيّ 

االجتماعيّ  ا�حياة   �� والتّ كب��ة  االندماج  تحقيق  �س��دف  و��  ي�ّح ة،  وال  واالنتماء،  عن    �اتف  تخرج  أن 

الفكرّي �ْ سياق الذي  �ا  تح��  نواألخال��  إّن ماتنضوي  بل  االجتماعيّ الرّ   ،  العالقات  تقو�ة  �س��دف  ة، �اضة 

 هـ). 1435عارف (العتيق، ة، وتحقيق التّ فسيّ النّ ة ّح وتحس�ن الّ� 

 
ّ
جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو جوانب ا�حياة ا�ختلفة باألصدقاء الذين رغم �و��م مصدرا  وتتأثر ات

 
ّ

� مثال �جانب مع�ن أو  ح�ّ ) فالتّ 2010 إ��م قد يصنعون ما ال تحمد عقباه لدى أقرا��م (�و��،  للمتعة، إال

معيّ  أوأل�خاص   ضّد   ن�ن 
ّ
يتش� سلوك  هو  االجتما��ّ هم  ا�حيط  من  تقدير   ل  ضعف  ي�ون  وعادة  لهم، 

 
ّ

الصّ الذ املواقف  و�عض  ا�خاطئة،  املعتقدات  و�عض  واملعاي��،  بالقيم  االهتمام  وعدم  ��  ات،  سببا  عبة 

   ).2007حدوثھ (شيفر وميلمان،  
ّ
ال�  ياحيّ ة والّس �ف��يّ و�ساعد املناشط 

ّ
قات  ي املراهق�ن واملراهة ع�� تخط

عّد  �التّ مشكالت  والتّ عصّ ة  والتّ طرّ ب،  أفضل،  بمنظور  ا�حياة  و�دراك   ف، 
ّ
باملرارة،  غل اإلحساس  ع��  ب 

 ).2017��ي(محمود، آ و�سيان امل

   وعموما فإّن 
ّ
 �ش�

ّ
بات  ف يرتبط بجملة من املسبّ طرّ ب والتّ عصّ ياحة والتّ من الّس   جاهات نحو �ّل ل االت

ا، وك��ة  الغارب لألبناء والبنات �� ف��ة املراهقة، وحرمان هؤالء عاطفيّ ها ترك ا�حبل ع��  والعوامل من أهمّ 

ة  ينيّ ماح لهم با�خروج دون ضوابط ومعاي�� مناسبة، وضعف ا�جوانب الّد ، والّس ّن تو�يخ األبناء �� هذه الّس 

 لألبناء املراهق�ن واملراهقات الذي  االجتما��ّ   مّو ). ورأى �عض ا�خ��اء أن النّ 2011(العر�ي،  
ّ
جاها��م  ن يظهر ات

االلتفات إل��ا كث��ا، و�ندرج تحت ذلك اح��ام رغبات هؤالء ��    ال�ي ال يتّم   مّو ا�ختلفة هو أحد مظاهر النّ 

املسؤوليّ حرّ التّ  ملمارسة  لهم  الفرصة  و�تاحة  إهمال،  دونما  واالستقالل  االجتماعيّ ر  مع  ات  لالندماج  ة 

وجيھ،  ل أصدقا��م مع حسن التّ ة، وتقبّ ة وا�حياتيّ جتماعيّ ا�جتمع، ومساعد��م ع�� اكتساب املهارات اال 

جوهر�ّ  جوانب  وغ��ها  حّد فهذه  إ��  مسؤولة     ة 
ّ
ات بناء  عن  شؤون  كب��  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  جاهات 

 .)2010ا�حياة ا�ختلفة (أبو سعد، 

 : راسة مشکلة الدّ  -2

 
ّ
ف باختالف العوامل  طرّ �اضة ونحو التّ الرّ ياحة، ونحو  جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس تختلف ات

 
ّ
النّ   يميل معظم األفراد �� سّن   روف ا�حيطة ��م. إذوالظ  املراهقة أو 

ّ
باب إ��  ضوج املبكر و�داية ف��ة الش

ى �� ة املتاحة داخل املواقع ال�ي �عيشون ف��ا أو خارجها، بل ح�ّ ياحيّ االستفادة من الفرص أو اإلم�انات الّس 

االالبلدان األخر  ي�ون  ما  الّس   تجاهى. وغالبا  الوّج نحو  غ��  ا�حر�ّ القائمة    هة ياحة    ة وعدم االنضباط ع�� 
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غياب  و  واملراقبة،  �املتاع��  ل  عة 
ّ
�ش� ما  النّ وهو  املصاعب  من  العديد  �حدوث  والبدنيّ فسيّ مصدرا  ة  ة 

ال�ن إ�� االنفالت بأنواعھ  ياحة برفقاء غ�� مأمو�ي ا�جانب، أو بأقران ميّ ة إذا اق��نت الّس ة، خاصّ واالجتماعيّ 

 ). 2016Mariotti ,ين واألخالق والقيم النبيلة (وخوض تجارب تتعارض مع الّد 

أّن  املالحظ  األسرّي   ومن  الّس   الو��  إيجابيّ �شأن  مراعاة  مدى   �� مباشر  دور  لھ  وموضوعا��ا  ات  ياحة 

   ،ياحة من عدمهاالّس 
ّ
 ف�ل

ّ
  وي لألبناء، �ان ذلك �� صا�ح هؤالء، الّس أهيل  سع من اإلعداد والتّ ما �ان هنالك مت

 
ّ
 بينما قد تتش�

ّ
ياحة �سبب ضعف مستوى اإلعداد  لة بالّس ة تجاه �عض القيم ذات الصّ جاهات سلبيّ ل ات

   . وفضال عن ذلك فإّن أهيل األسرّي والتّ 
ّ
ياحة  ة �الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو القضايا ا�جتمعيّ ات

 
ّ
 وال�

ّ
عليقات ). وأظهرت العديد من التّ 2015عاية واإلعالم (حسن،  بوسائل اإلعالن والّد   ر�فيھ ونحوها قد تتأث

الصّ  اإللك��ونيّ ��  أّن فحات     ة 
ّ

الش الصّ فئة  يجدون  باب  ال  قد  والكبار  يل�ّ الّس   ��غار  ما  وط��م   �� ي  ياحة 

من أسباب مصاعب    قابة هواخلية، وأبدى �عضهم أن الفراغ وغياب الرّ ياحة الّد الّس ب احتياجا��م أو �غر��م  

 الّس 
ّ

الش لدى  التّ ياحة  ومصاعب  األصدقاء،  تأث��  مع  جنب  إ��  جنبا   باب، 
ّ

الش ع��  بدأت  ضييق  ال�ي  باب 

برامج  إ��  وء، وا�حاجة  اخلية، وتأث��ات رفاق الّس ياحة الّد تنحسر �� الوقت ا�حاضر، وارتفاع أسعار الّس 

 
ّ
هـ). و�� كث��  1433رجب    16ة (الرئيسية، األر�عاء  يّ ياح ياحة، واستئثار العائالت با�خدمات الّس مة للّس منظ

ة وفقا ملا يراه األبناء أو البنات املراهقون واملراهقات ح�ى و�ن  ة األسر�ّ ياحيّ من املواقع ت�ون االختيارات الّس 

اجتماعيّ ترّ  مصاعب  ا�خيارات  هذه  ع��  واقتصاديّ تب  وثقافيّ ة  (ة  ونحوها  )  2013Tiago And Tiago ,ة 

   Dionysopoulouو    Bizirgianniوترى 
ّ
ات الّس أن  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  بأساليب  جاهات  تتأثر  ياحة 

 ). Bizirgiannt And Dionysopoulou, 2013رجة األو�� (بالّد  واصل االجتما��ّ التّ 

د تبدو  ف ال�ي قطرّ ھ األها�� إلشارات التّ ة بم�ان أن يتنبّ من األهميّ   ، فإّن ف الفكرّي طرّ التّ   وفيما يخّص 

 ع�� أبنا��م ذ�ورهم و�نا��م من أجل التّ 
ّ

حيح حماية لهم ووقاية من الوقوع �� األذى. وقد  ريع الّ� ل الّس دخ

 قار�ر الصّ ة، والتّ نت �عض املواقع اإللك��ونيّ بيّ 
ّ
املنظ التطرّ مات األمنيّ ادرة عن  الفكرّي ة أن �سبة  لدى    ف 

�� مواقع االعتقال ا�ختلفة تز�د عن   �� سّن 70ا�حتجز�ن  (   % ممن هم  ).  2021Independent ,املراهقة 

التّ  مناشط  ع��  البعض  األمنيّ طرّ وأطلق  ا�جهات  تبذل  ولذلك  الصامت،  الغزو  لفظ  الفكري  جهودا  ف  ة 

 
ّ
لمشاركة �� تجفيف منا�ع هذه  فة للمساعدة �� توعية األها�� والعوائل وجماعات األصدقاء وا�ج��ان لمكث

 صت �عضها مواقع الك��ونيّ فة، وخصّ األف�ار املتطرّ 
ّ
نوات  ا خالل الّس �ح جليّ ة ل�خدمة وللمساندة. وقد ات

ة،  ة أو دولة دون غ��ها، بل أ�حت مش�لة عامليّ ليست وقفا ع�� أمّ   ف الفكرّي طرّ مصاعب التّ   املنصرمة أّن 

أّن ال سيّ   طرّ التّ   ما 
ّ

الك��ونيّ يھ شف أ�حت �غذ  ة، وشب�ات متنوّ ب�ات 
ّ
العديد من  عة االت جاهات. وتنطلق 

ة، واإلفساد  ينيّ واالعتداء ع�� ا�حرمات الّد   ،يا��يّ مي�� الّس والتّ   ة،من براثن العنصر�ّ   ف الفكرّي طرّ مظاهر التّ 

   ف الفكرّي طرّ التّ   ) وهناك من يرى أّن 2020BBC News ,للبيئة ونحوها (
ّ
 ة العلم  ينتج عن قل

ّ
وا�جهل    ر��ّ الش

 بالّد 
ّ
وتد� التّ ين،  املستوى  الّد علي�يّ ي  والفتاوى  املتشّد ينيّ ،  التّ ة  ومشكالت  والفراغ،  والزّ دة،  واج،  وظيف 

 واالعتداءات اإلسرائيليّ   ة،صنيفات االجتماعيّ والتّ 
ّ

باب، وا�عدام ة ونحوها، وذبول القيم ومفاهيمها لدى الش

 �� الوقت ا�حاضر، �غ�ّ وانخفاض تقدير الذات. و  ف��يّ األمن النّ 
ّ
و�رى    ،جاهات�ت العديد من األف�ار واالت
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  ا��يّ ب الر�ّ عصّ ب، وخاصة التّ عصّ عة �� مسائل التّ املراهق�ن ذ�ورهم و�نا��م لد��م درجات متنوّ   ا�خ��اء أّن 

�عّد  اجتماعيّ الذي  ظاهرة   " هؤالء  سلبيّ ه  للكراهيّ ة  تقود  أساس  ة  وهو  للمنافس�ن،  والبغضاء  وا�حقد  ة 

ا�جماه��ّي ال    عنف 
ّ

يوالش الذي  ممّ غب  املالعب   �� الرّ حدث  يبعد  التّ ا  عن   �اضة 
ّ

الش   . ر�فنافس 

)"https://www.alriyadh.cim  دراسة و��  التّ )  عن  الرّ للواي��   عصب 
ّ

أك أّن �ا��ي  الباحث  عصب  التّ   د 

   �ا��يّ الرّ 
ّ
نغلق الذي  امل   ل�يّ فك�� الّس والتّ   ن عند املراهق�ن نتيجة ل�حماقة وا�جهل وا�جمود الفكرّي ما يت�وّ إن

 يقود صاحبھ للتّ 
ّ

ة  عة م��ا أسباب نفسيّ �ا��ي متنوّ ب الرّ عصّ التّ   أسبابات. وأو�ح الواي�� أن  مركز حول الذ

اجتماعيّ  اقتصاديّ وأسباب  وأساب  جزءة،  إن  كما  عن    اة،  املسؤول�ن  �عض  إ��  �عود  املعضلة  هذه  من 

ب  عصّ ية إ�� التّ ال�ي أجراها إبراهيم عن العوامل املؤدّ راسة  نت الّد هـ). و�يّ 1435ة (الواي��،  �اضيّ املناشط الرّ 

 
ّ

ف مثل تنامي سلوك  طرّ آخر من التّ   بروز نوع  ة،قليديّ ف التّ طرّ باب إزاء جوانب التّ لدى ا�جيل ا�جديد من الش

الشباب املعاصر ال يحمل    ل مفهوم ت�و�ن األسرة والعائلة. و�جماال، فإّن ة، واإل�حاد، وتبّد ة ا�جنسيّ املثليّ 

 
ّ
 فة ذات مستوى إرها�ّي جاهات متطرّ ات

ّ
 ، و�ن

ّ
 ما تتش�

ّ
 جاهاتھ ا�جديدة نحو �ل ما يحّق ل ات

ّ
ة  خصيّ ق املتعة ال�

 لبيّ �غض النظر عن اال�ع�اسات الّس 
ّ
 ة امل��ت

ّ
داقات ال�ي  لل والصّ بة ع�� ذلك، مع امليل الشديد إ�� ت�و�ن الش

  جماعات األقران واألصدقاء ��  ق هذه املتعة، حيث إّن تحّق 
ّ

 من أك�� الش
ّ
جاهات املراهق�ن  رائح تأث��ا ع�� ات

 
ّ

رات واملسكرات و�ل  لتعاطي ا�خّد   ل�يّ أث�� الّس ؤون، و�� كذلك مسؤولة عن التّ واملراهقات �� مختلف الش

آخرون  ى  ). و�ر 2007هـ)، (سالم،  1443ما يقع �� هذه الدائرة املغلقة ال�ي يصعب ا�خروج م��ا (ا�خطيب،  

العوا   ّن أ التّ مل االجتماعيّ من أهم  ال�امنة خلف  الرّ عصّ ة  ة  ة �عض األفراد من فرق ر�اضيّ �خر�ّ   �ا��يّ ب 

 ة معيّ عون وتفاخر �عض أفراد األسرة النتما��م إ�� فرق ر�اضيّ منافسة لفر�قهم الذي ��ّج 
ّ
�ح  نة. كما ات

   راسة أّن من الّد 
ّ

ة، هذا عدا  الفرق األجنبيّ ى من  ون هز�مة الفرق املنافسة ح�ّ باب وغ��هم يتمنّ �عض الش

 
ّ
عصب الذي يبديھ �عض  ، والتّ واصل االجتما��ّ �اشق باأللفاظ ومهاجمة الفرق املنافسة ع�� وسائل التّ ال�

 
ّ
الرّ ا�حل معيّ �اضيّ ل�ن  لفرق  ميلهم  �سبب  (إبراهيم،  �ن  عام  2018نة  العبيدي  و��ن  أهّم   2018).  من    أن 

 
ّ
التّ مؤث الرّ عصّ رات   التّ   �ا��يّ ب 

ّ
والقوت النّ ر  الرّ ف��يّ لق  قبول  وعدم  والتّ ،  اآلخر،  للرّ ح�ّ أي   � 

ّ
ال� ، خ��يّ أي 

التّ  وعدم  الغضب،  بالرّ متّ وسرعة  الرّ ع   �اضيّ وح 
ّ
والث  ة، 

ّ
الهش والتّ قافة  املفضّ بعيّ ة،  للفر�ق   ة 

ّ
وقل ة  ل، 

األطفال �� جوانب  ). ومن املعروف أن إقحام  2018��ا (العبيدي،  األصدقاء، والعيش �� أوهام واإليمان ب�ّح 

 ما يؤثم.قد �غتال براء��م، وأن من يفعل ذلك ر�ّ  �ا��يّ ب الرّ عصّ التّ 

 م تحضر مش�لة الّد و�� ضوء ما تقّد 
ّ
 ا��: ئيس التّ ساؤل الرّ راسة �� الت

 
ّ
  ف الفكرّي طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ ة نحو الّس عوديّ ة الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات �� اململكة العر�يّ ما ات

 �ات؟ ا لبعض املتغ�ّ وفق

 وتتفرّ 
ّ
 الية:  ئيس األسئلة التّ ساؤل الرّ ع من الت

1-   
ّ
ات العر�يّ ما  اململكة   �� واملراهقات  املراهق�ن  الّس جاهات  الّس عوديّ ة  نحو  والرّ ة  والتّ ياحة  ف  طرّ �اضة 

 وع، والصّ وفقا ملتغ��ات (النّ   الفكرّي 
ّ

، وا�حافظة، عدد أفراد األسرة، ترتيب املراهق / املراهقة  را��يّ الّد   ف

https://www.alriyadh.cim/
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 ب�ن اإلخوة واألخوات، الّد 
ّ

يارات ال�ي لألسرة، مستوى �عليم األب، مستوى �عليم األم، عدد الّس  هرّي خل الش

 ة)؟ طة (اإلعداديّ املرحلة املتوّس  تمتلكها األسرة) الذين هم �� سّن 

2-  
ّ
  �� سّن  جاهات املراهق�ن واملراهقاتما ات

ّ
ياحة  ة نحو الّس عوديّ ة الّس ة �� اململكة العر�يّ انو�ّ املرحلة الث

 وع، الصّ ت (النّ ا� وفقا ملتغ�ّ   ف الفكرّي طرّ �اضة والتّ والرّ 
ّ

، ا�حافظة، عدد أفراد األسرة، ترتيب  را��يّ الّد   ف

 املراهق / املراهقة ب�ن اإلخوة واألخوات، الّد 
ّ

، ن مستوى �عليم األمّ لألسرة، مستوى �عليم األب   هرّي خل الش

 ارات ال�ي تمتلكها األسرة؟  يّ عدد الّس 

 : راسة ة الّدأهمّی -3

 راسة من اآل�ي:ة الّد يّ تنبثق أهمّ 

ة، حيث إن  ظر�ّ راسات �� مجالھ غ�� مكتمل النّ موضوع املراهقة الزال رغم العديد من األبحاث والّد  .1

 
ّ
 املعاصرة. ة قافات اإل�سانيّ املراهقة مفهوم مختلف �شأنھ �� الث

2.  
ّ
ف،  طرّ ياحة، والتّ ة مختلفة �الّس جاهات لدى املراهق�ن واملراهقات �شأن جوانب حياتيّ تنامي االت

 وغ��ها.  �ا��يّ ب الرّ عصّ والتّ 

3.  
ّ
ب ع�� بلورة برامج  عصّ ف والتّ طرّ ياحة والتّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس �ساعد معرفة ات

 
ّ

 وتطبيقات تمك
ّ

 ف مع ا�حياة �ش�ل أفضل. كيّ ر�حة من التّ ن هذه الش

4.  
ّ
ن ع�� الباحث�ن والباحثات  ة �عض املوضوعات ال�ي يتع�ّ راسة ا�حاليّ ب ع�� نتائج الّد يمكن أن ي��ت

 ع.ق وموّس دراس��ا �ش�ل متعمّ 

الوطنيّ  .5 والرؤى  ا�خطط  صلب   �� تدخل  املراهقة  قضايا  والعامليّ أ�حت  املراهقون  ة  فهؤالء  ة، 

 
ّ
 ة. املستقبل املقبل للبشر�ّ لون واملراهقات يمث

   : راسة هدف الدّ  -4

الّد   �س��دف 
ّ
ات العر�يّ راسة رصد  �� اململكة  الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات  �� سّن عوديّ ة  املرحلت�ن    ة 

(اإلعداديّ املتوّس   طة 
ّ
والث الّس انو�ّ ة)  نحو  والتّ ة  والرّ طرّ ياحة  متغ�ّ ف  ضوء   �� النّ �اضة  والصّ �ات   وع، 

ّ
  ف

وا�حارا��يّ الّد  وترتيب  ،  األسرة،  أفراد  وعدد  ��ا،  يدرسون  أو  واملراهقات  املراهقون  ��ا  �سكن  ال�ي  فظة 

 املراهق / املراهقة ب�ن اإلخوة أو األخوات �� األسرة، والّد 
ّ

لألسرة، ومستوى �عليم األب، ومستوى    هرّي خل الش

 ارات ال�ي تمتلكها األسرة. يّ ، وعدد الّس �عليم األمّ 

 : راسة حدود الدّ  -5

 ا من خالل �و��ا أجر�ت خالل الّس راسة زمنيّ الّد   تحّد  .1
ّ
 م. 2021  –  2019الث األخ��ة من عام  نوات الث

ا من خالل تطبيقها ع�� شرائح املراهق�ن واملراهقات �� اململكة من املواطن�ن  راسة م�انيّ الّد   تحّد  .2

 واملواطنات، واملقيم�ن واملقيمات �� محافظات ومناطق البالد ا�ختلفة. 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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موضوعيّ   تحّد  .3  الدراسة 
ّ
ات رصد  ع��  ترك��ها  خالل  من  ��  ا  واملراهقات  املراهق�ن  شرائح  جاهات 

 املرحلت�ن املتوّس 
ّ
 . ف الفكرّي طرّ ياحة والر�اضة التّ انو�ة نحو الّس طة (اإلعدادية) والث

 : راسة مصطلحات الّد -6

 : املراهقة .1
ّ
 �ع�ي املراهقة �� الل

ّ
ة لفظ املراهقة  ت الغر�يّ قافاغة مقار�ة ا�حلم والبلوغ ويستخدم �� الث

الزمنيّ للّد  الف��ة  و�غطي  اكتمالھ  إ��  البلوغ  بداية  ف��ة  ع��  سّن اللة  من  سّن   ة  إ��  عشرة    الثالثة 

منظور،  التّ  (ابن  وم�ّ 2000)،(مخيمر،  2003اسعة عشرة  املبكرة  ).  املراهقة  مرحلة  ب�ن  البعض   �

   17  –   15طة (سنة)، ومرحلة املراهقة املتوّس 14  -12(
ّ

  21  –   18رة (سنة) ومرحلة املراهقة املتأخ

 ). 2013)،(حمداوي، 2011سنة)(العر�ي، 

 و�قصد ��م �� هذه الّد :  املراهقون واملراهقات .2
ّ
لبة الذ�ور واإلناث املواطنون واملواطنات  راسة الط

العر�يّ  اململكة   �� يدرسون  الذين  واملقيمات  الّس واملقيمون  املتوّس عوديّ ة  املرحلت�ن   �� طة  ة 

 إلعداديّ (ا
ّ
 ة.انو�ّ ة) والث

3.  
ّ
 :  جاهاتاالت

ّ
االت أن  حف�ي  نفسيّ يرى  ظاهرة  اجتماعيّ جاهات  �ع�ّ ة  ا�حّد ة  عن  الرّ �  ة  ئيسيّ دات 

ق  هھ وتحّق ، و�� بمثابة عوامل داخلية �ستث�� سلوك اإل�سان وتوّج االجتما��ّ   لوك اإل�سا�ّي للّس 

 ).2009)،(شتا، 1993ة (عطوة، كيّ ة وسلو ة ومعرفيّ نات تقو�ميّ �امل، و�شتمل ع�� م�وّ فيھ التّ 

الّد  هذه   �� ��ا  ا�حّد و�قصد  جملة  املوّج راسة  الّس دات  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  لسلوك  ياحة  هة 

 رورة ثابتة. دات ليست بالضّ �اضة، و�� بمثابة محّد والرّ  ف الفكرّي طرّ والتّ 

 : راسة ة الدّ منهجیّ  -7

الذي �س��دف ا�حصول ع�� معلومات من مجموعات من األفراد    راسة ع�� املن�ج املس��ّ اعتمدت الّد 

فعاليّ  أك��  ذلك  باعتبار  مباشر  الّد �ش�ل  ألغراض  ا�حاليّ ة  املس��ّ راسة  املن�ج  ويشتمل  الوصف    ة،  ع�� 

 ؤ واالستطالع ع�� جمع بيانات يمكن التّ نبّ والتّ 
ّ
لوك  ق باآلراء وا�حقائق والّس عب�� ع��ا �� صورة تكرارات تتعل

 ). 2014عالم،  (أبو

   : نة راسة والعیّ مجتمع الدّ  -8

 
ّ
 راسة ا�حاليّ ل مجتمع الّد �ش�

ّ
 ة من الط

ّ
 طة (اإلعداديّ املرحلت�ن املتوّس  البات �� سّن الب والط

ّ
انو�ة  ة) والث

العر�يّ  اململكة   �� واملقيمات  واملقيم�ن  واملواطنات  الّس املواطن�ن  وتّم عوديّ ة  نة  العيّ   أسلوب استخدام    ة، 

 
ّ
الّد ة  بقيّ الط الّد احتماليّ إ��  راسة نظرا  ��  تّم ة عدم تجا�س مجتمع  العناصر ع�� ش�ل    راسة، لذا  تحديد 

 
ّ

طال شرائح  أو   بيّ فئات 
ّ
توف مع  إم�انيّ ة  األص��ّ ر  ا�جتمع  تمثل  (خندق��  ة  بلغ 2012وخندق��،    ��ا  ). وقد 

  264ة) م��م طة (اإلعداديّ املتوّس  طالبا وطالبة من طلبة املرحلة 597نة ال�ي طبق عل��ا املقياس العيّ  إجما��ّ 

 
ّ

 طالبة. و�لغ إجما�� العيّ  333وعدد  �ور،طالبا من الذ
ّ
طالبا وطالبة م��م   3989ة انو�ّ نة من طلبة املرحلة الث

 طالبا، موزع�ن ع�� جميع محافظات البالد املس��دفة. 2378
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 : راسة أداة الدّ  -9

   تّم 
ّ
 (اإلرهاب) �عد أن تّم   ف الفكرّي طرّ والتّ   �ا��يّ الرّ   بعصّ ياحة والتّ جاهات نحو الّس تطبيق مقياس االت

دة وتجمع �� املناسب وهو مقياس �ستخدم طر�قة االستجابات املتعّد   تصميمة وتقنينھ باألسلوب العل�يّ 

 درجة واحدة. 

 .) ذلك1حساب صدق وثبات املقياس بمعامل ثبات ألفاكرونباخ و�وضع ا�جدول رقم ( وتّم 

بات ملقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف بمحاوره الفرعّية  : 1جدول 
ّ
معامل الث

 ألفا  –بطر�قة كرونباخ 

 ألفا  – كرونباخ   عدد العبارات   ا�حاور 

 0.813 9 ياحة الّس 

 0.790 40 �اضة  الرّ 

 0.848 40 ف طرّ التّ 

 0809. 119   املقياس ك�ّل 
 

الّس  يوّ� ا�جدول   ابق 
ّ
الث معامالت  كرونباخ  ح  بطر�ق     –بات 

ّ
ات مقياس  �حاور  املراهق�ن ألفا  جاهات 

ياحة) جاء بمعامل  ل (الّس ا�حور األوّ   و�الحظ أّن   واإلرهاب،   �ا��يّ ب الرّ عصّ ياحة والتّ واملراهقات نحو الّس 

 0.813ثبات (
ّ
 0.790ا�ي ()، وا�حور الث

ّ
جميع هذه القيم مرتفعة،   و�الحظ أّن   )،0.848(الث  )، وللمحور الث

 
ّ
مقياس    ا �ش�� إ�� أّن ) مّم 0.70) و�� قيمة مرتفعة (أك�� من  0.809بات للمقياس ك�ل (كما بلغ معامل الث

 
ّ
 ف يمتاز بالثبات.طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ات

 2ح ا�جدول رقم (كما يوّ� 
ّ
  اخ��ّ ساق الّد ) اال�

ّ
 ف.طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات نحو الّس ملقياس االت

ساق الّداخ�ّ� ملقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف : 2جدول 
ّ
 اال�

 اللة  مستوى الّد  ة  رجة ال�ليّ االرتباط بالّد  ا�حاور 

 0.000 0.87 ياحة الّس 

 0.000 0.80 �اضة  الرّ 

 0.000 0.95 ف طرّ التّ 
 

ابق يالحظ أن معامالت ارتباط ب��سون للعالقة ب�ن �ل محور من محاور مقياس  من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ
 ف والّد طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ات

ّ
ة جاءت معامالت موجبة  يّ رجة ال�ل

 
ّ
 0.01ا عند مستوى (إحصائيّ ة  ومرتفعة ودال

ّ
ة  ّ◌ رجة الك��ّ �ابط ب�ن محاور املقياس بالّد ) و�ش�� إ�� مدى ال�



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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ّ
ات مقياس  أن  الّس و�ستنتج  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  والرّ جاهات  والتّ ياحة   طرّ �اضة 

ّ
باال� يمتاز  ساق  ف 

 . اخ��ّ الّد 

 للبيانات   اإلحصائّي حليل الية �� التّ ة التّ استخدام األساليب اإلحصائيّ  وقد تّم 

  TEST –Tائّي االختبار التّ  .1

 للفروق   باين األحادّي تحليل التّ  .2

 ة  طات ا�حسابيّ املتوّس  .3

 كرارات  التّ  .4

وفيما    SPSSة  ة للعلوم اإل�سانيّ زمة اإلحصائيّ �� الرّ   حليل اإلحصائّي إدخال البيانات ألغراض التّ   تّم  .5

 راسة: الّد  ئلةأسواإلجابة عن  حليل اإلحصائّي ي�� عرض لنتائج التّ 

 راسة  اإلجابة عن أسئلة الّد 

 راسة األول /اإلجابة عن سؤال الّد 

 
ّ
واإلرهاب بمحاوره    �ا��يّ ب الرّ عصّ ياحة والتّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس الفروق �� مقياس ات

 للمتغ�ّ الفرعيّ 
ً
 (املتوسطة):ة نة طالب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ة لعيّ �ات األساسيّ ة وفقا

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للعّينات املستقلة للفروق �� مقياس اّتجاهات  : 3جدول 

ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية
ّ

 ملتغّ�� الّنوع لعّينة طال
ً
  املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 (املتوّسطة)

 ا�حور 
فئات  

 ا�جنس

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة االختبار  

 (ت) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 -433 .785 48.799 119.00 264 ذكر 

   41.758 116.09 333 أن�ي 

 �اضة الرّ 
 -179 -1.346 27.324 159.12 264 ذكر 

   25.787 162.05 333 أن�ي 

 ف طرّ التّ 
 -684 -407. 27.269 84.05 264 ذكر 

   26.674 84.95 333 أن�ي 

رجة الّد 

 
ّ
 ية ال�ل

 .901 -124. 96.100 362.17 264 ذكر 

   86.178 363.10 333 أن�ى 
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نة طالب وطالبات  طات عيّ ابق والذي يو�ح نتائج اختبار (ت) للفرق ب�ن متوّس من خالل ا�جدول الّس 

 ة (املتوّس اإلعداديّ املرحلة  
ّ
ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس طة) �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
اللة  ة يالحظ أن جميع مستو�ات الّد اللة اإلحصائيّ وع، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد � النّ تبعا

 ا �ع�ي أنھ:)، ممّ 0.05أك�� من ( 

•  
ّ
دال (�ة عند مستوى معنو إحصائيّ ة  ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

ف واإلرهاب  طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس  طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 والّد 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
ف �� موضوعات  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ الّس   وع حيث إّن � النّ ة للمقياس تبعا

ف بمنظار  طرّ ياحة أو ينظر إ�� التّ �اضة أو الّس لتقي عندها معظم اآلراء، إذ ليس هنالك من يكره الرّ ت

  إيجا�ّي 
ّ

 اإلناث. �ور أوسواء �انوا من الذ

ة للفروق �� : 4جدول 
ّ
مقياس اّتجاهات  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للعّينات املستقل

ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية 
ّ

 ملتغّ�� نوع الّسكن لعينة طال
ً
 املراهق�ن واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات نوع  

 كن الّس 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة االختبار  

 (ت) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 .000 8.798 41.431 140.59 180 شقة 

   42.752 107.59 417 فيال

 �اضة الرّ 
 .003 3.020 29.315 165.71 180 شقة 

   24.916 158.62 417 فيال

 ف طرّ التّ 
 .000 5.218 28.766 93.12 180 شقة 

   25.234 80.86 417 فيال

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 6.744 92.454 399.42 180 شقة 

   85.161 346.83 417 فيال
 

 طات عيّ ابق والذي يو�ح نتائج اختبار (ت) للفرق ب�ن متوّس من خالل ا�جدول الّس 
ّ

ب وطالبات  نة طال

 ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ّ
ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس طة) �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد كن، � نوع الّس تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ اضة ومحور التّ ياحة ومحور الر�ّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
تيّ ال�ل للمقياس  ملتغ�ّ ة   

ً
الّس بعا نوع   � 

ّ
الطال أظهر  وقد  أع�� كن،  (فيال)   �� �سكنون  الذين  ب 

ة مر�حة أك�� ت�ون آراؤهم مسايرة  الذين �سكنون �� ظروف سكنيّ   ة، حيث إّن طات حسابيّ متوّس 
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ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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ل�ّل  الّس   ومساندة  �� ا�جانب   قّل أ�اضة و��ونون  ياحة والرّ من  امليادين  ميال من غ��هم نحو هذه 

   ، هذا فضال عن أّن اإليجا�ّي 
ّ
 .اوضوحا باعتبارها جانبا سلبيّ أك�� جاها��م نحو التطرف ات

هق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املرا : 5جدول 

ب وطالبات املرحلة اإلعدادية (املتوسطة) 
ّ

 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا ملتغّ�� الّصف لعّينة طال

 ا�حور 
فئات  

 فالصّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 34.739 27.227 156.75 79 ل األوّ 

 
ّ
   31.818 150.28 203 ا�ي الث

 
ّ
   30.795 86.30 315 الث الث

 �اضة الرّ 

 .000 17.944 27.227 171.75 79 ل األوّ 

 
ّ
   31.818 165.28 203 ا�ي الث

 
ّ
   20.963 155.08 315 الث الث

 ف طرّ التّ 

 .000 78.413 22.963 80.01 79 ل األوّ 

 
ّ
   28.887 101.50 203 ا�ي الث

 
ّ
   20.504 74.76 315 الث الث

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 27.839 70.384 408.51 79 ل األوّ 

 
ّ
   91.962 417.07 203 ا�ي الث

 
ّ
   65.604 316.15 315 الث الث

 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

اإلعداديّ طالب   املرحلة  (املتوّس وطالبات   ة 
ّ
ات مقياس   �� الّس طة)  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  ياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ �اضة والتّ والرّ 
ً
 � الصّ ف تبعا

ّ
 ة يالحظ اآل�ي  اللة اإلحصائيّ ، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد ف

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

ف واإلرهاب  طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس  طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 والّد 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 � الصّ ة للمقياس تبعا

ّ
 ف

ّ
 أ�اضة فقد  ياحة والرّ سبة �حوري الّس ، بالن

ّ
ب  ظهر طال

 الصّ 
ّ

متوّس (األوّ   ف أع��  حسابيّ ل)  و طات  أل�ّ ة،   ذلك 
ّ
و�الن املوضوعات.  هذه  من   

ً
قر�ا أك��  سبة  �م 

 طرّ �حور التّ 
ّ
 ب الصّ ف فقد أظهر طال

ّ
   ف

ّ
 ك�� ن�جا. أة، باعتبارهم طات حسابيّ ا�ي) أع�� متوّس (الث
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مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� : 6جدول 

 ملتغّ�� ا�حافظة لعّينة طالب وطالبات املرحلة اإلعدادّية (املتوّسطة) 
ً
 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .039 1.697 46.350 131.77 100 �اض الرّ 

   46.052 122.13 38 عس�� 

   50.335 126.25 12 تبوك 

   41.393 109.70 10 ا�جوف

 
ّ
   46.071 124.38 8 ائفالط

 
ّ

   45.451 106.55 152 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   43.223 121.37 19 ة رقيّ الش

 
ّ

   47.479 109.58 12 مالية الش

   51.332 122.27 11 االحساء 

   40.417 138.71 7 الوجھ وضبا 

   45.701 111.84 93 رة املدينة املنوّ 

   39.944 129.21 19 الباحة 

   39.062 134.00 13 حائل

   37.672 115.86 14 ا�خف�� 

   40.338 111.87 53 القصيم

   34.973 119.71 14 نجران 

   30.526 212.00 12 ج��ان

   52.700 124.20 10 بيشة 

 �اضة الرّ 
 .163 1.337 30.755 163.67 100 �اض الرّ 

   25.982 167.92 38 عس�� 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)70( 

 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   20.159 173.75 12 تبوك 

   19.142 157.20 10 ا�جوف

 
ّ
   17.659 171.88 8 ائفالط

 
ّ

   26.098 158.32 152 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   16.194 167.16 19 رقية الش

 
ّ

   36.320 151.67 12 ة ماليّ الش

   21.013 166.82 11 االحساء 

   17.036 172.29 7 الوجھ وضبا 

   29.029 156.89 93 رة املدينة املنوّ 

   15.826 168.68 19 الباحة 

   19.207 167.08 13 حائل

   25.906 154.79 14 ا�خف�� 

   25.983 154.70 53 القصيم

   13.341 161.14 14 نجران 

   19.141 156.00 12 ج��ان

   31.892 162.70 10 بيشة 

 ف طرّ التّ 

 .007 2.084 27.945 92.24 100 �اض الرّ 

   25.744 92.84 38 عس�� 

   16.989 91.42 12 وك تبّ 

   20.615 76.90 10 ا�جوف

 
ّ
   19.849 89.63 8 ائفالط

 
ّ

   26.607 81.63 152 مة ة املكرّ مك



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 
ّ

   21.516 85.58 19 ة رقيّ الش

 
ّ

   25.756 80.42 12 ة ماليّ الش

   29.673 90.45 11 االحساء 

   18.133 95.86 7 الوجھ وضبا 

   27.623 85.06 93 رة املدينة املنوّ 

   23.652 90.26 19 الباحة 

   23.511 88.62 13 حائل

   26.627 73.71 14 ا�خف�� 

   28.366 73.57 53 القصيم

   25.375 74.71 14 نجران 

   23.358 71.83 12 ج��ان

   32.944 86.20 10 بيشة 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .048 1.662 98.435 387.68 100 �اض الرّ 

   89.911 382.89 38 عس�� 

   82.351 391.42 12 تبوك 

   68.841 343.80 10 ا�جوف

 
ّ
   73.871 385.88 8 ائفالط

 
ّ

   90.085 346.49 152 ة املكرمة مك

 
ّ

   69.986 374.11 19 ة رقيّ الش

 
ّ

   99.792 341.67 12 ة ماليّ الش

   96.758 379.55 11 االحساء 

   64.978 406.86 7 الوجھ وضبا 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 فئات ا�حافظة  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   95.444 353.80 93 رة املدينة املنوّ 

   74.261 388.16 19 الباحة 

   76.671 389.69 13 حائل

   82.191 344.36 14 ا�خف�� 

   87.806 340.13 53 القصيم

   66.108 355.57 14 نجران 

   65.825 348.83 12 ج��ان

   111.847 373.10 10 بيشة 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ ب  طال املرحلة  (املتوّس وطالبات   ة 
ّ
ات مقياس   �� الّس طة)  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  ياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ �اضة والتّ والرّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ � ا�حافظة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد ف تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  ب�ن  0.05ة  عيّ متوّس )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
ملتغ�ّ يّ ال�ل  

ً
تبعا للمقياس  �ّج ة  وقد  ا�حافظة،   � 

ّ
الطال أع�� ل  وضبا)  (الوجھ  منطقة  من  ب 

حسابيّ متوّس   طات 
ّ
تطل �عكس  وذلك  محافة،  لدخول   عا��م 

ّ
الش ا�حافظات  ضمن  ��  ظ��م  ه��ة 

 . ياحة�اضة والّس الرّ 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � ا�حافظة. �اضة تبعا

 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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)73( 

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  : 7جدول 

ب وطالبات املرحلة  
ّ

 ملتغّ�� عدد أفراد األسرة لعّينة طال
ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّتعّصب الّر�ا��ّي واإلرهاب وفقا

 اإلعدادّية (املتوّسطة) 

 ا�حور 
أفرد  فئات عدد 

 األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

  االختبار

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .004 4.542 46.077 124.43 205 أفراد  6من  أقّل 

   44.347 110.76 291 أفراد  8-6

   42.364 119.26 70 أفراد  11-9

   41.659 128.61 31 فرد  11أك�� من 

 �اضة الرّ 

 .185 1.612 27.823 163.85 205 أفراد  6من  أقّل 

   25.127 159.68 291 أفراد  8-6

   26.167 157.04 70 أفراد  11-9

   29.862 158.77 31 فرد  11أك�� من 

 ف طرّ التّ 

 .000 10.599 27.319 92.36 205 أفراد  6من  أقّل 

   25.412 82.03 291 أفراد  8-6

   26.731 74.97 70 أفراد  11-9

   26.516 78.29 31 فرد  11أك�� من 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .005 4.369 94.851 380.64 205 أفراد  6من  أقّل 

   87.071 352.47 291 أفراد  8-6

   86.539 351.27 70 أفراد  11-9

   89.103 365.68 31 فرد  11أك�� من 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يو�ح  من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب  الّس ة  نحو  واملراهقات  املراهق�ن  اتجاهات  مقياس   �� ياحة  طة) 

  ر �ا��ي واإل ب الرّ عصّ والتّ 
ً
ة  اللة اإلحصائيّ األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد   أفرادعدد  لهاب تبعا

 الحظ اآل�ي: ي



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)74( 

إحصائيّ  • دالة  فروق  (توجد  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 
ّ

طال عينة  وطالبات  طات  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
 ملتغ�ّ يّ ال�ل

ً
 � عدد أفراد األسرة، وقد �ّج ة للمقياس تبعا

ّ
من    الذين عدد أفرد أسرهم (أقّل ب  ل الطال

 .ةطات حسابيّ أفرد) أع�� متوّس  6

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � عدد أفراد األسرة. �اضة تبعا

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  : 8جدول 

ب  
ّ

البة ب�ن األخوة واألخوات لعّينة طال
ّ
 ملتغّ�� ترتيب الطالب / الط

ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ة)سطوطالبات املرحلة اإلعدادّية (املتو 

 ا�حور 

 
ّ
الب  فئات ترتيب الط

 / 
ّ
البة ب�ن األخوة  الط

 واألخوات 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 5.165 46.007 128.10 84 ل األوّ 

 
ّ
   44.865 129.24 118 ا�ي الث

 
ّ
   44.329 105.19 151 الث الث

   43.884 114.72 129 ا�ع الرّ 

   42.464 115.18 95 ا�خامس 

   42.296 122.10 20 أك�� من ا�خامس 

 �اضة الرّ 

 .046 2.273 26.155 165.54 84 ل األوّ 

 
ّ
   28.866 165.72 118 ا�ي الث

 
ّ
   25.003 158.93 151 الث الث

   26.868 158.95 129 ا�ع الرّ 

   23.090 157.13 95 ا�خامس 

   32.397 154.10 20 أك�� من ا�خامس 

 .000 8.215 27.147 92.74 84 ل األوّ 

 
ّ
   26.478 93.86 118 ا�ي الث



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)75( 

 
ّ
   24.470 81.91 151 الث الث

   25.847 82.16 129 ا�ع الرّ 

   27.678 74.44 95 ا�خامس 

   26.456 78.60 20 أك�� من ا�خامس 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 5.064 93.068 386.37 84 ل األوّ 

   92.844 388.82 118 الثا�ي 

 
ّ
   86.031 346.03 151 الث الث

   88.003 355.83 129 ا�ع الرّ 

   86.117 346.75 95 ا�خامس 

   93.898 354.80 20 أك�� من ا�خامس 
 

نة  طات عيّ للفرق ب�ن متوّس باين (ف)  ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ
اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 

ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

ملتغ�ّ طرّ والتّ   والّر�اضة  
ً
تبعا  ف 

ّ
الط ترتيب   � 

ّ
الط  / واألخواتالب  األخوة  ب�ن  االختبار    ،البة  قيم  و�متا�عة 

 اآل�ي:  ة يالحظاللة اإلحصائيّ ومستوى الّد 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 

ّ
طال عينة  وطالبات  طات  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
 ملتغ�ّ يّ ال�ل

ً
 ة للمقياس تبعا

ّ
 � ترتيب الط

ّ
 البة ب�ن األخوة  الب / الط

ّ
  ا�ي) واألخوات، وقد أظهر ترتي��م (الث

 .ةطات حسابيّ أع�� متوّس 

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادّي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن   :9جدول 

 
ً
ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية  واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

ّ
ملتغّ�� الّدخل الّشهرّي لألسرة لعّينة طال

 (املتوّسطة)

 ا�حور 
خل  فئات الّد 

 
ّ

 هري لألسرة الش

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 10.239 45.397 133.28 108 7000من  أقّل 

  إ�� أقّل  7000من 

 14000من 
422 112.37 44.672   



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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   39.998 123.28 67 ألف  14أك�� من 

 �اضة الرّ 

 .341 1.077 30.937 163.32 108 7000من  أقّل 

  إ�� أقّل  7000من 

 14000من 
422 160.64 24.986   

   27.972 157.31 67 ألف  14أك�� من 

 ف طرّ التّ 

 .001 6.932 28.287 92.91 108 7000من  أقّل 

إ�� أقل   7000من 

 14000من 
422 83.17 26.268   

   26.383 79.82 67 ألف  14أك�� من 

رجة الّد 

 ال�لية 

 .003 5.934 98.170 389.51 108 7000من  أقّل 

  إ�� أقّل  7000من 

 14000من 
422 356.18 88.136   

   86.803 360.42 67 ألف  14أك�� من 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ ا�جدول الّس من خالل  

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ والتّ   والّر�اضة
ً
 � الّد ف تبعا

ّ
ة  اللة اإلحصائيّ و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد   ،لألسرة  هرّي خل الش

 يالحظ اآل�ي: 

إحصائيّ  • دالة  فروق  (توجد  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 
ّ

طال عينة  وطالبات  طات  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
 ملتغ�ّ ة للمقياس تبيّ ال�ل

ً
 � الّد عا

ّ
 هري لألسرة، وقد �ّج خل الش

ّ
 ل الط

ّ
هري  الب الذين دخل أسرهم الش

 . ةطات حسابيّ ) أع�� متوّس 7000من  (أقّل 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ �اضة طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � الّد تبعا

ّ
 هري لألسرة. خل الش



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  : 10جدول 

 ملتغّ�� �عليم األب لعّينة طالب وطا
ً
 لبات املرحلة اإلعدادّية (املتوّسطة) واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 فئات مستوى �عليم األب  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .002 6.073 48.421 134.12 74 �عليم ثانوي فأقّل 

   45.298 114.49 407 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   39.347 116.84 116 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 

 .869 .140 33.898 160.54 74 �عليم ثانوي فأقّل 

   25.407 161.11 407 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   25.062 159.65 116 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .000 12.427 30.098 89.93 74 �عليم ثانوي فأقل 

   26.259 86.64 407 ليسا�س ب�الور�وس أو 

   24.402 73.79 116 ماجست�� أو دكتوراه 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .038 3.278 105.651 384.59 74 �عليم ثانوي فأقّل 

   89.791 362.24 407 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   80.922 350.28 116 ماجست�� أو دكتوراه 
 
 

ينة  طات عّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يو�ح  من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

األبطرّ والتّ   والّر�اضة �عليم  مستوى  ملتغ��   
ً
تبعا الّد   ،ف  ومستوى  االختبار  قيم  اإلحصائيّ و�متا�عة  ة  اللة 

 حظ اآل�ي: يال 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
ملتغ�ّ يّ ال�ل  

ً
تبعا للمقياس  �ّج ة  وقد  األب،  �عليم  مستوى  الذي�  الطالب  األب ل  �عليم  مستوى  ن 

 . ةطات حسابيّ ) أع�� متوّس (ثانوي فأقّل 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 � مستوى �عليم األب. �اضة تبعا

املراهق�ن  :  11جدول   اّتجاهات  مقياس   �� للفروق  األحادي  الّتباين  وتحليل  املعيارّ�ة  واالنحرافات  ا�حسابّية  املتوّسطات 

ب وطالبات املرحلة اإلعدادّية (املتوّسطة) 
ّ

 ملتغّ�� �عليم األّم لعّينة طال
ً
 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات مستوى �عليم  

 األمّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 14.353 47.695 135.69 116 �عليم ثانوي فأقّل 

   44.726 111.10 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   34.882 121.17 89 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 

 .548 603. 32.224 163.02 116 �عليم ثانوي فأقّل 

   25.164 160.44 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   23.968 159.20 89 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .000 7.866 28.676 90.62 116 �عليم ثانوي فأقّل 

   25.860 84.75 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   27.120 75.78 89 ماجست�� أو دكتوراه 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .002 6.332 102.014 389.33 116 �عليم ثانوي فأقل 

   88.246 356.29 392 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   79.120 356.15 89 ماجست�� أو دكتوراه 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

وطالبات  طال اإلعداديّ ب  (املتوّس املرحلة   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

األمّ طرّ والتّ   والّر�اضة �عليم  مستوى  ملتغ��   
ً
تبعا الّد ف  ومستوى  االختبار  قيم  و�متا�عة  اإلحصائيّ ،  ة  اللة 

 يالحظ اآل�ي: 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ ط)   ات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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ّ
 ملتغ�ّ يّ ال�ل

ً
 ، وقد �ّج � مستوى �عليم األمّ ة للمقياس تبعا

ّ
ب الذين مستوى �عليم األم (ثانوي  ل الطال

 .ةطات حسابيّ ) أع�� متوّس فأقّل 

 ال توجد   •
ّ
دال (ة إحصائيّ فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�ّ طة) �� محور الرّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 . � مستوى �عليم األمّ �اضة تبعا

الّتباين األحادي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل : 12جدول 

ب وطالبات املرحلة  
ّ

 ملتغ�� عدد الّسّيارات ال�ي تمتلكها األسرة لعّينة طال
ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطرف وفقا

 اإلعدادّية (املتوّسطة) 

 ا�حور 

فئات عدد  

يارات ال�ي  الّس 

 تمتلكها األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  توّس امل

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 11.486 44.610 125.84 255 ارة واحدة سيّ 

   46.486 107.43 254 ارتان سيّ 

   35.452 121.59 88 ثالث فأك�� 

 �اضة الرّ 

 .006 5.079 27.696 164.54 255 ارة واحدة سيّ 

   25.648 157.12 254 ارتان سيّ 

   23.996 160.28 88 ثالث فأك�� 

 ف طرّ التّ 

 .000 20.037 26.634 91.73 255 ارة واحدة سيّ 

   25.800 81.31 254 ارتان سيّ 

   25.374 73.11 88 ثالث فأك�� 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 10.895 91.061 382.10 255 سيارة واحدة 

   91.014 345.87 254 سيارتان 

   77.274 354.99 88 ثالث فأك�� 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يو�ح نتائج اختبار تحليل التّ من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

اإلعداديّ طال املرحلة  وطالبات  (املتوّس ب   ة 
ّ
ات مقياس   �� نحو  طة)  واملراهقات  املراهق�ن  الّسياحة  جاهات 

 ملتغ�ّ طرّ والتّ   والّر�اضة
ً
اللة  ارات ال�ي تمتلكها األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد يّ عدد الّس �  ف تبعا

 ة يالحظ اآل�ي:اإلحصائيّ 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

رجة  ف والّد طرّ ومحور التّ �اضة  ياحة ومحور الرّ من محور الّس   طة) �� �ّل ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 

 
ّ
ملتغ�ّ يّ ال�ل  

ً
تبعا للمقياس  الّس ة  عدد  تمتلك يّ �  ال�ي  الفئة  أظهرت  وقد  األسرة،  تمتلكها  ال�ي  ارات 

 . ةطات حسابيّ ارة واحدة) أع�� متوّس (سيّ  أسرهم 

 اإلجابة عن سؤال الّد 
ّ
 ا�ي /راسة الث

 
ّ
ات ة  ف بمحاوره الفرعيّ طرّ �اضة والتّ والرّ ياحة  جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس الفروق �� مقياس 

 للمتغ�ّ 
ً
 ة لعيّ �ات األساسيّ وفقا

ّ
 نة طال

ّ
 ة: انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  :  13جدول  

ب وطالبات املرحلة الثانو�ة
ّ

 ملتغّ�� ا�جنس لعّينة طال
ً
 الّسياحة والّتعّصب الّر�ا��ي واإلرهاب وفقا

 فئات ا�جنس  ا�حور 
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 .032 -2.140 37.276 107.22 2378 ذكر 

   31.997 109.65 1611 أن�ي 

 �اضة الرّ 
 .000 5.406 35.057 135.56 2378 ذكر 

   31.997 129.65 1611 أن�ي 

 ف طرّ التّ 
 .188 -1.317 29.793 82.53 2378 ذكر 

   26.594 83.75 1611 أن�ي 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .460 .739 98.349 325.31 2378 ذكر 

   88.943 323.05 1611 أن�ي 
 

الّس من خالل   التّ ابق والذي يوّ� ا�جدول  نتائج اختبار تحليل  ب�ن متوّس ح  نة  طات عيّ باين (ت) للفرق 

 
ّ

انو�ة ��ة  ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ طال
ّ
   الث

ّ
  الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ طرّ والتّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ الّد  االختبار ومستوى � ا�جنس، و�متا�عة قيم ف تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )  ططات  بنة 

ّ
وطالبات    ال

 
ّ
 ملتغ�ّ من محور الّس   ة �� �ّل انو�ّ املرحلة الث

ً
 � النّ ياحة تبعا

ّ
البات اإلناث  وع، وهذه الفروق لصا�ح الط

 . األع�� ط ا�حسا�ّي باملتوّس 



 2202)  يونيو  -حزيران (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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•  
ّ
دال فروق  إحتوجد  (صائيّ ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
 ملتغ�ّ ة �� محور الرّ انو�ّ املرحلة الث

ً
 � النّ �اضة تبعا

ّ
 وع وهذه الفروق لصا�ح الط

ّ
ط  �ور باملتوّس الب الذ

 . األع�� ا�حسا�ّي 

•   
ّ
 نة  طات عيّ ) ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
ب وطالبات  طال

 
ّ
 ف والّد طرّ ة �� محور التّ انو�ّ املرحلة الث

ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 . وع� النّ ة للمقياس تبعا

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 14جدول 

ب وطالبات املرحلة الثانو�ة نحو الّسياحة والّر�اضة و 
ّ

 ملتغّ�� نوع الّسكن لعّينة طال
ً
 الّتطّرف وفقا

 فئات ا�جنس  ا�حور 
حجم  

 العينة

املتوسط  

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 الداللة

 ياحة الّس 
 .000 -11.315 32.057 91.35 478 شقة 

   35.051 110.50 3511 فيال

 �اضة الرّ 
 .000 -11.720 35.580 116.37 478 شقة 

   33.101 135.46 3511 فيال

 ف طرّ التّ 
 .000 -10.400 22.051 70.45 478 شقة 

   28.042 84.73 3511 فيال

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 -11.568 84.042 278.17 478 شقة 

   94.286 330.69 3511 فيال
 

الّس  التّ ابق والذي يو�ح  من خالل ا�جدول  ب�ن متوّس نتائج اختبار تحليل  نة  طات عيّ باين (ت) للفرق 

 
ّ

 طال
ّ
 ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  انو�ة �� مقياس ات

ملتغ�ّ�   
ً
الّد   تبعا ومستوى  االختبار  قيم  و�متا�عة  السكن،  اإلحصائيّ نوع  يُ اللة  أقّل   أّن   الحظة  من   جميعها 

 )، ممّ 0.05مستوى املعنو�ة (
ّ
 ھ:ا �ع�ي أن

 
ّ
دال ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق   طات عيّ ) 

ّ
ب وطالبات املرحلة  نة طال

 
ّ
 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ الرّ   ياحة ومحور من محور الّس   ة �� �ّل انو�ّ الث

ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� نوع  ة للمقياس تبعا

 الّس 
ّ

 ة. طات حسابيّ ب الذين �سكنون �� (فيال) أع�� متوّس كن، وقد أظهر الطال



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس  : 15جدول 

انوّ�ة 
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 لعّينة طال

ّ
 ملتغّ�� الّصف

ً
 نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 فئات الصّ  ا�حور 
ّ

 ف
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 28.741 35.736 101.95 1146 ل األوّ 

 
ّ
   39.254 112.59 1235 ا�ي الث

 
ّ
   30.782 109.29 1608 الث الث

 �اضة الرّ 

 .000 29.487 31.162 139.26 1146 ل األوّ 

 
ّ
   39.254 132.59 1235 ا�ي الث

 
ّ
   30.782 129.29 1608 الث الث

 ف طرّ التّ 

 .000 65.627 28.025 78.54 1146 ل األوّ 

 
ّ
   31.612 90.54 1235 ا�ي الث

 
ّ
   25.118 80.44 1608 الث الث

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 90.427 90.427 319.75 1146 ل األوّ 

 
ّ
   108.590 335.73 1235 ا�ي الث

 
ّ
   84.922 319.01 1608 الث الث

 

الّس  التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول  نتائج اختبار تحليل  ب�ن  ح  نة  طات عيّ متوّس باين (ت) للفرق 

 
ّ

 طال
ّ
 ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  انو�ة �� مقياس ات

 ملتغ�� الصّ 
ً
 تبعا

ّ
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ الّد  االختبار ومستوى ، و�متا�عة قيم ف

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  م0.05ة  ب�ن  عيّ توّس )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 � الصّ للمقياس تبعا

ّ
  ف

ّ
 طات حسابيّ ا�ي)، أع�� متوّس (الث

ّ
�اضة فقد أظهر  سبة �حور الرّ ة و�الن

 
ّ

 ب الصّ طال
ّ

 حسا�ي. ط ل) أع�� متوّس (األوّ  ف



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 16جدول 

انوّ�ة
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 ملتغّ�� ا�حافظة لعّينة طال

ً
 نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 11.692 31.425 97.53 1024 �اض الرّ 

   37.038 108.30 170 عس�� 

   32.082 112.95 44 وك تبّ 

   36.336 104.21 34 ا�جوف

 
ّ
   40.156 102.36 28 ائفالط

 
ّ

   35.977 110.84 1262 مة املكرّ ة مك

 
ّ

   32.443 118.08 97 ة رقيّ الش

 
ّ

   33.944 126.95 39 ة ماليّ الش

   36.305 120.81 31 االحساء 

   42.900 117.38 21 الوجھ وضبا 

   33.615 1155.75 696 املدينة املنورة 

   41.674 125.18 68 الباحة 

   38.322 112.09 32 حائل

   39.639 114.44 27 ا�خف�� 

   34.258 107.90 306 القصيم

   35.130 91.98 51 نجران 

   36.210 107.29 28 ج��ان

   41.067 96.48 31 بيشة 

 �اضة الرّ 

 .000 11.126 35.775 124.21 1024 الر�اض 

   33.518 130.77 170 عس�� 

   27.996 135.00 44 وك تبّ 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   27.637 130.38 34 ا�جوف

 
ّ
   31.805 128.79 28 ائفالط

 
ّ

   30.560 136.26 1262 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   30.046 141.48 97 ة رقيّ الش

 
ّ

   32.678 148.49 39 ة ماليّ الش

   35.397 142.74 31 االحساء 

   40.455 143.10 21 الوجھ وضبا 

   32.361 140.67 696 رة املدينة املنوّ 

   40.325 149.15 68 الباحة 

   38.684 133.03 32 حائل

   38.842 140.00 27 ا�خف�� 

   34.501 130.55 306 القصيم

   35.130 111.98 51 نجران 

   36.210 127.29 28 ج��ان

   41.067 116.48 31 بيشة 

 ف طرّ التّ 

 .000 9.908 22.737 75.48 1024 �اض الرّ 

   29.343 86.01 170 عس�� 

   25.924 88.75 44 وك تبّ 

   26.478 79.94 34 ا�جوف

   28.567 80.39 28 الطائف

 
ّ

   29.474 86.54 1262 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   29.840 89.73 97 ة رقيّ الش



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)85( 

 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 
ّ

   33.209 97.08 39 ة ماليّ الش

   36.374 90.65 31 االحساء 

   37.338 86.90 21 الوجھ وضبا 

   30.142 86.56 696 رة املدينة املنوّ 

   35.617 97.68 68 الباحة 

   32.209 84.59 32 حائل

   34.459 86.11 27 ا�خف�� 

   27.183 77.08 306 القصيم

   25.065 72.18 51 نجران 

   24.906 84.43 28 ج��ان

   29.762 80.74 31 بيشة 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 11.260 83.961 297.22 1024 �اض الرّ 

   98.011 325.08 170 عس�� 

   83.847 336.70 44 تبوك 

   88.968 314.53 34 ا�جوف

 
ّ
   99.078 311.54 28 ائفالط

 
ّ

   94.077 333.65 1262 مة ة املكرّ مك

 
ّ

   91.274 349.30 97 ة رقيّ الش

 
ّ

   99.318 372.51 39 ة ماليّ الش

   107.466 354.19 31 االحساء 

   115.383 347.38 21 الوجھ وضبا 

   94.164 342.98 696 رة املدينة املنوّ 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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 ا�حور 
فئات  

 ة ا�حافظ

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

 االختبار (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   115.845 372.00 68 الباحة 

   107.918 329.72 32 حائل

   110.822 340.56 27 ا�خف�� 

   93.726 315.53 306 القصيم

   93.624 276.14 51 نجران 

   96.362 319.00 28 ج��ان

   110.788 293.71 31 بيشة 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انو�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ ا�حافظة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد � تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن   ( 

ّ
طال عينة  وطالبات  طات  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 
ً
تبعا ملتغ�ّ للمقياس  �ّج   وقد  ا�حافظة   � 

ّ
الطال  ل 

ّ
(الش منطقة  من  و  ماليّ ب  وضبا)  (الوجھ  و  ة)، 

 ط حسا�ي.(الباحة) أع�� متوّس 

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 17جدول 

ب وطالبات املرحلة الثانو�ةنحو 
ّ

 ملتغّ�� عدد أفراد األسرة لعّينة طال
ً
 الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات عدد أفرد  

 األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 54.404 31.721 97.04 1063 أفراد  6من  أقّل 

   35.691 112.96 2654 أفراد  8-6

   33.251 105.97 205 أفراد  11-9

   36.527 103.54 67 فرد  11أك�� من 

 .000 51.586 35.975 123.51 1063 أفراد  6من  أقّل  �اضة الرّ 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)87( 

 ا�حور 
فئات عدد أفرد  

 األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   32.161 137.81 2654 أفراد  8-6

   33.165 126.41 205 أفراد  11-9

   36.527 123.54 67 فرد  11أك�� من 

 ف طرّ التّ 

 .000 37.166 23.046 75.80 1063 أفراد  6من  أقّل 

   30.123 86.32 2654 أفراد  8-6

   26.169 79.17 205 أفراد  11-9

   27.668 78.79 67 فرد  11أك�� من 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 50.983 84.709 296.35 1063 أفراد  6من  أقّل 

   95.999 337.09 2654 أفراد  8-6

   91.049 311.55 205 أفراد  11-9

   99.306 305.87 67 فرد  11أك�� من 
 

ينة  طات عّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انوّ�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�� عدد أفرد األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد 
ً
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل ة  انو�ّ املرحلة  الّس   ��  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال� ة  ليّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
تبعا أفراد األسرة وقد �جّل للمقياس     � عدد 

ّ
(الط أفراد أسرهم  الذين عدد  أفراد)    8-6الب 

 ط حسا�ي. أع�� متوّس 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)88( 

املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات  : 18جدول 

ب  
ّ

البة ب�ن األخوة واألخوات لعّينة طال
ّ
الب / الط

ّ
 ملتغ�� ترتيب الط

ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

انو�ة
ّ
 وطالبات املرحلة الث

 ا�حور 

فئات ترتيب الطالب  

 / 
ّ
البة ب�ن األخوة  الط

 واألخوات 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 54.990 30.122 97.03 1009 ل األوّ 

 
ّ
   33.934 120.30 1172 ا�ي الث

 
ّ
   37.657 108.24 1168 الث الث

   32.913 105.97 450 ا�ع الرّ 

   35.954 97.42 164 ا�خامس 

   29.427 101.12 26 أك�� من ا�خامس 

 �اضة الرّ 

 .000 66.524 32.407 119.92 1009 ل األوّ 

 
ّ
   32.300 144.52 1172 ا�ي الث

 
ّ
   31.874 135.33 1168 الث الث

   34.275 132.11 450 ا�ع الرّ 

   37.830 123.09 164 ا�خامس 

   29.427 121.12 26 أك�� من ا�خامس 

 ف طرّ التّ 

 .000 42.019 22.477 76.02 1009 ل األوّ 

 
ّ
   29.722 91.70 1172 ا�ي الث

 
ّ
   31.099 83.62 1168 الث الث

   25.460 78.25 450 ا�ع الرّ 

   26.151 74.28 164 ا�خامس 

   22.120 74.46 26 أك�� من ا�خامس 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 57.579 80.288 292.97 1009 ل األوّ 

 
ّ
   92.941 356.53 1172 ا�ي الث
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 ا�حور 

فئات ترتيب الطالب  

 / 
ّ
البة ب�ن األخوة  الط

 واألخوات 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 
ّ
   98.815 327.20 1168 الث الث

   89.804 316.33 450 ا�ع الرّ 

 
ّ

   97.151 294.79 164 امس ا�خ

 
ّ
   79.235 296.69 26 � من ا�خامس أك�

 

نة  طات عيّ ح نتائج اختبار تحليل التباين (ف) للفرق ب�ن متوّس ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انوّ�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 تبعا

ّ
 � ترتيب الط

ّ
ة  اللة اإلحصائيّ البة ب�ن األخوة واألخوات، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد الب / الط

 يالحظ اآل�ي: 

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  ة  معنو�ة  مستوى  متوّس 0.05عند  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث الّس انو�ّ املرحلة  محور  من  �ل   �� الرّ ة  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 للمقياس تبعا

ّ
 � ترتيب الط

ّ
 الب / الط

ّ
ب الذين ترتي��م  البة ب�ن األخوة واألخوات وقد أظهر الطال

 
ّ
 ط حسا�ي.ع�� متوّس ا�ي) أ(الث

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيار�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 19جدول 

ب وطالبات املرحلة 
ّ

 ملتغّ�� الّدخل الّشهري لعّينة طال
ً
انوّ�ة نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

ّ
 الث

 فئات الّد  ا�حور 
ّ

 هري لألسرةخل الش
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 69.393 32.100 95.64 673 7000من  أقّل 

   35.146 109.06 2665 14000من   إ�� أقّل  7000من 

   35.232 117.70 651 ألف  14أك�� من 

 �اضة الرّ 

 .000 89.605 36.132 120.68 673 7000من  أقّل 

   32.578 133.41 2665 14000إ�� أقل من  7000من 

   32.825 145.12 651 ألف  14أك�� من 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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 فئات الّد  ا�حور 
ّ

 هري لألسرةخل الش
حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ّي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ف طرّ التّ 

 .000 58.428 22.681 73.23 673 7000أقل من 

   28.969 83.96 2665 14000إ�� أقل من  7000من 

   29.771 89.31 651 ألف  14أك�� من 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 76.951 85.619 289.56 673 7000من  أقّل 

   94.160 326.42 2665 14000إ�� أقل من  7000من 

   94.940 352.13 651 ألف  14أك�� من 
 

نة  طات عيّ للفرق ب�ن متوّس باين (ف)  ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

انوّ�ة ��ب وطالبات املرحلة  طال
ّ
   الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 � الّد تبعا

ّ
 ة يالحظ اآل�ي:اللة اإلحصائيّ هري لألسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد خل الش

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  عنة  (ة  معنو�ة  مستوى  متوّس 0.05د  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل املرحلة   �� الّس   انو�ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 � الّد للمقياس تبعا

ّ
 هري لألسرة وقد �ّج خل الش

ّ
 ل الط
ّ

  14(أك�� من    ب الذين دخل أسرهمال

 حسا�ي.ط ألف) أع�� متوّس 

املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة واختبار (ت) للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن واملراهقات  : 20جدول 

انوّ�ة 
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 ملتغّ�� �عليم األب لعّينة طال

ً
 نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
مستوى �عليم  فئات  

 األب

حجم  

 نةالعيّ 

املتوسط  

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .000 42.525 31.631 94.82 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   34.583 109.72 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   37.566 111.31 852 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 
 .000 55.505 33.954 118.98 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   32.464 134.24 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 
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   36.362 138.18 852 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .000 38.706 22.597 72.66 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   28.566 84.23 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   30.306 85.34 852 دكتوراه ماجست�� أو  

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 48.433 83.113 286.45 498 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   92.739 328.19 2639 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   101.482 334.83 852 ماجست�� أو دكتوراه 
 

نة  طات عيّ للفرق ب�ن متوّس باين (ف)  ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

 طال
ّ
 انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ة �� مقياس ات

 ملتغ�� مستوى �عليم األب، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد 
ً
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  مستو ة  عند  (ة  معنو�ة  متوّس 0.05ى  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 

ّ
ال�ل ة  يّ رجة 

 ملتغ�ّ 
ً
 � مستوى �عليم األب، وقد �ّج للمقياس تبعا

ّ
 ل الط
ّ

ب الذين مستوى �عليم األب (ماجست��  ال

 . ةطات حسابيّ أو دكتوراه) أع�� متوّس 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة   طات عيّ ) 

ّ
طال ب وطالبات  نة 

 ملتغ�� مستوى �عليم األب. طة) �� محور الر�ّ ة (املتوّس املرحلة اإلعداديّ 
ً
 اضة تبعا

املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادي للفروق �� مقياس اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات  : 21جدول 

انوّ�ة 
ّ
ب وطالبات املرحلة الث

ّ
 ملتغ�� �عليم األّم لعّينة طال

ً
 واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

 ا�حور 
فئات مستوى �عليم  

 األمّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 

 .379 .970 37.333 108.98 696 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   34.079 107.65 2599 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   37.381 109.51 694 ماجست�� أو دكتوراه 

 �اضة الرّ 
 .000 12.516 41.253 137.51 696 �عليم ثانوي فأقّل 

   30.615 131.24 2599 ليسا�س ب�الور�وس أو 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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 ا�حور 
فئات مستوى �عليم  

 األمّ 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

االختبار  

 (ف) 

مستوى  

 اللةالّد 

   37.151 136.08 694 ماجست�� أو دكتوراه 

 ف طرّ التّ 

 .125 2.081 29.985 81.12 696 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   27.653 83.59 2599 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   30.273 82.79 694 ماجست�� أو دكتوراه 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .211 1.554 103.004 327.61 696 فأقّل   �عليم ثانوّي 

   90.190 322.47 2599 ب�الور�وس أو ليسا�س 

   101.919 328.39 694 ماجست�� أو دكتوراه 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

 طال
ّ
 انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  ة �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
 ة يالحظ اآل�ي: اللة اإلحصائيّ ، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد � مستوى �عليم األمّ تبعا

•  
ّ
دال فروق  إحصائيّ توجد  (ة  معنو�ة  مستوى  عند  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور   طرّ �اضة 

ّ
ال�ل والدرجة  ة  يّ ف 

 ملتغ�ّ 
ً
)  (ثانوي فأقّل   ل الطالب الذين مستوى �عليم األمّ ، وقد �ّج � مستوى �عليم األمّ للمقياس تبعا

 . طات حسا�يأع�� متوّس 

•  
ّ
دال (ة إحصائيّ ال توجد فروق  ب�ن متوّس 0.05ة عند مستوى معنو�ة  طالب وطالبات  ط)  ات عينة 

 
ّ
 والّد   ف طرّ ياحة ومحور التّ محور الّس   ة �� �ّل انو�ّ املرحلة الث

ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� مستوى  ة للمقياس تبعا

 . �عليم األمّ 

اّتجاهات املراهق�ن  املتوّسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيارّ�ة وتحليل الّتباين األحادي للفروق �� مقياس : 22جدول 

ب وطالبات املرحلة  
ّ

 ملتغّ�� عدد الّسّيارات ال�ي تمتلكها األسرة لعّينة طال
ً
واملراهقات نحو الّسياحة والّر�اضة والّتطّرف وفقا

انوّ�ة
ّ
 الث

 ا�حور 
ارات  يّ فئات عدد الّس 

 ال�ي تمتلكها األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 بار (ف) االخت

مستوى  

 اللةالّد 

 ياحة الّس 
 .000 109.210 31.690 100.94 2085 ارة واحدة سيّ 

   34.396 118.77 1284 ارتان سيّ 
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 ا�حور 
ارات  يّ فئات عدد الّس 

 ال�ي تمتلكها األسرة 

حجم  

 نةالعيّ 

ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 بار (ف) االخت

مستوى  

 اللةالّد 

   39.263 110.74 620 ثالث فأك�� 

 �اضة الرّ 

 .006 103.557 32.390 126.39 2085 سيارة واحدة 

   30.809 143.19 1284 ارتان سيّ 

   39.619 135.24 620 ثالث فأك�� 

 ف طرّ التّ 

 .000 84.665 25.206 78.05 2085 ارة واحدة سيّ 

   30.252 90.96 1284 سيارتان 

   31.632 83.31 620 ثالث فأك�� 

رجة الّد 

 
ّ
 ة يّ ال�ل

 .000 106.556 85.940 305.38 2085 ارة واحدة سيّ 

   93.913 352.92 1284 ارتان سيّ 

   107.942 329.29 620 ثالث فأك�� 
 

نة  طات عيّ باين (ف) للفرق ب�ن متوّس ح نتائج اختبار تحليل التّ ابق والذي يوّ� من خالل ا�جدول الّس 

 
ّ

 طال
ّ
 انو�ّ ب وطالبات املرحلة الث

ّ
ف  طرّ والتّ   الّسياحة والّر�اضةجاهات املراهق�ن واملراهقات نحو  ة �� مقياس ات

 ملتغ�ّ 
ً
ة يالحظ  اللة اإلحصائيّ األسرة، و�متا�عة قيم االختبار ومستوى الّد ارات ال�ي تمتلكها  � عدد السيّ تبعا

 اآل�ي:

•  
ّ
دال فروق  (توجد  معنو�ة  مستوى  عند  إحصائية  متوّس 0.05ة  ب�ن  عيّ )   طات 

ّ
طال وطالبات  نة  ب 

 
ّ
الث �ّل انو�ّ املرحلة   �� الّس   ة  محور  الرّ من  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة  ال�ليّ ف  ة  رجة 

مل  
ً
تبعا الّس تغ�ّ للمقياس  عدد  أسرهميّ �  تمتلك  ال�ي  الفئة  أظهرت  وقد  األسرة،  تمتلكها  ال�ي    ارات 

 . ةطات حسابيّ ن) أع�� متوّس اارت(سيّ 

 ع�� الّس   ولإلجابة �ش�ل عامّ 
ّ
 ؤال:(ما ات

ّ
ياحة)،  � نحو الّس جاهات املراهق�ن واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�

 وع�� الّس 
ّ
 جاهات املراهق�ن  ؤال: (ما ات

ّ
ؤال:  ف واإلرهاب)، وع�� الّس طرّ � نحو التّ واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�

 
ّ
 (ما ات

ّ
   �اضة)، يمكن القول بأّن � نحو الرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�

ّ
جاهات �� هذه االت

وا�ح �خطورة راسة لد��م إدراك  أفراد الّد   �اضة، كما إّن ياحة والرّ من الّس   جدا نحو �ّل   ذات �عد إيجا�ّي 

 رجة، فإ�ّ ف. ومهما اختلف هؤالء األفراد �� الّد طرّ التّ 
ّ
ا يب�ن  ة، ممّ جاه بصورتھ اإلجماليّ �م ال يختلفون �� االت

 تمتّ 
ّ

 � بوضوح الرّ ع شرائح املراهق�ن واملراهقات �� ا�جتمع ا�ح�
ّ
 ؤ�ة نحو هذه امليادين الث

ّ
سق مع  الثة وهذا يت



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  طرّ ياضة والتّ ياحة والرّ ة نحو السّ عوديّ السّ في  جاهات المراهقين  اتّ 
ٔ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب  . ا
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الّد  نتائج  من  العديد  امليدانيّ راساتوجهات  والنّ ت   ظر�ّ ة 
ّ

الش هذه  تناولت  ال�ي  العمر�ّ ة  ا�جتمع  ر�حة   �� ة 

 
ّ

 �، وا�جتمع ا�خار��.ا�ح�

   : ص النتائج ملّخ -10

1.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (توجد فروق دال

ً
 0.05ة إحصائيا

ّ
 ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ) ب�ن طال

ّ
ب  ة، وطال

 
ّ
 انو�ّ وطالبات املرحلة الث

ّ
 الّس جاه نحو  ة �� محور االت

ّ
ة،  ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ياحة، لصا�ح طال

 لقيمة املتوّس 
ً
 لالستجابات.  ط ا�حسا�ّي وفقا

2.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
 ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ) ب�ن طال

ّ
ب  ة، وطال

 
ّ
 انو�ّ وطالبات املرحلة الث

ّ
 جاه نحو الرّ ة �� محور االت

ّ
ة،  وطالبات املرحلة اإلعداديّ   ب �اضة، لصا�ح طال

 لقيمة املتوّس 
ً
 لالستجابات.  ط ا�حسا�ّي وفقا

3.  
ّ
 ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
 ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ ة ب�ن طال

ّ
 ة، وطال

ّ
انو�ة  ب وطالبات املرحلة الث

 ف.طرّ �� محور التّ 

4.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
 وطالبات املرحلة اإلعداديّ ب ) ب�ن طال

ّ
ب  ة، وطال

 
ّ
الث املرحلة  الّد انو�ّ وطالبات   ��  ة 

ّ
ال�ل  يّ رجة 

ّ
االت ملقياس  الّس ة  نحو  والرّ جاهات  والتّ ياحة  ف،  طرّ �اضة 

 
ّ

 ة. ب وطالبات املرحلة اإلعداديّ لصا�ح طال

5.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
   راسة نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

ّ
ة �� يّ ال�ل

 ملتغ�ّ محور الّس 
ً
 � النّ ياحة تبعا

ّ
 ط ا�حسا�ي لالستجابات. البات باملتوّس وع، وهذه الفروق لصا�ح الط

6.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
 نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

ّ
ة �� يّ راسة ال�ل

الرّ  ملتغ�ّ محور   
ً
تبعا النّ �اضة  الفروق  �  وهذه   وع، 

ّ
الطال  لصا�ح 

ّ
الذ باملتوّس ب  ا�حسا�ّي �ور    ط 

 لالستجابات. 

7.  
ّ
 ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
 ملتغ�ّ طرّ راسة �� محور التّ نة الّد ب وطالبات عيّ ة ب�ن طال

ً
 وع.� النّ ف تبعا

8.  
ّ
 ة إحصائيّ ال توجد فروق دال

ّ
ب�ن طال الّد ب وطالبات عيّ ة  الّد نة   ��  راسة 

ّ
ال�ل  يّ رجة 

ّ
ات جاهات  ة ملقياس 

 ف.طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ ق�ن واملراهقات نحو الّس املراه

9.  
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال الّد ب وطالبات عيّ )  �� محور  نة  راسة 

 ملتغ�ّ الّس 
ً
تبعا الّس ياحة  نوع   � 

ّ
الط الفروق لصا�ح   كن، وهذه 
ّ

باملتوّس ال (فيال)   �� الذين �سكنون  ط  ب 

 األع��.  ا�حسا�ّي 

10-   
ّ
دال (ة إحصائيّ توجد فروق   عند مستوى معنو�ة 

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

ملتغ�ّ الرّ   
ً
تبعا الّس �اضة  نوع   � 

ّ
الط لصا�ح  الفروق  وهذه   كن، 
ّ

باملتوّس ال (فيال)   �� �سكنون  الذين  ط  ب 

 األع��.  ا�حسا�ّي 
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11-   
ّ
دال  عند مستوى  ة إحصائيّ توجد فروق 

ً
(ا  0.05معنو�ة 

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

ملتغ�ّ طرّ التّ   
ً
تبعا الّس ف  نوع   � 

ّ
الط لصا�ح  الفروق  وهذه   كن، 
ّ

باملتوّس ال (فيال)   �� �سكنون  الذين  ط  ب 

 األع��.  ا�حسا�ّي 

12-   
ّ
 0.05ة عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ّ
رجة  الّد راسة ��  نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 
ّ
 يّ ال�ل

ّ
ف وهذه الفروق لصا�ح  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ة ملقياس ات

 
ّ
 الط

ّ
 األع��. ط ا�حسا�ّي ب الذين �سكنون �� (فيال) باملتوّس ال

   توجد  -13
ّ
دال (ة إحصائيّ فروق   عند مستوى معنو�ة 

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  ��  نة  محور  راسة 

 ملتغ�ّ الّس 
ً
 � الصّ ياحة تبعا

ّ
 ف

ّ
 ب الصّ ، وهذه الفروق لصا�ح طال

ّ
  ف

ّ
 ط ا�حسا�ي األع��. ا�ي) باملتوّس (الث

(توجد فروق دالة إحصائيّ   -14  عند مستوى معنو�ة 
ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

 ملتغ�ّ الرّ 
ً
 � الصّ �اضة تبعا

ّ
 ف

ّ
 ب الصّ ، وهذه الفروق لصا�ح طال

ّ
 األع��. ط ا�حسا�ّي ل) باملتوّس (األوّ  ف

   توجد  -15
ّ
دال (ة إحصائيّ فروق   عند مستوى معنو�ة 

ً
 0.05ا

ّ
ب�ن طال عيّ )  الّد ب وطالبات  �� محور  نة  راسة 

 ملتغ�ّ طرّ التّ 
ً
 � الصّ ف تبعا

ّ
 ف

ّ
 ب الصّ ، وهذه الفروق لصا�ح طال

ّ
  ف

ّ
 ط ا�حسا�ي األع��. ا�ي) باملتوّس (الث

16-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (إحصائيّ ة  توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
رجة  راسة �� الّد نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 
ّ
 يّ ال�ل

ّ
ف، وهذه الفروق لصا�ح  طرّ �اضة والتّ ياحة والرّ جاهات املراهق�ن واملراهقات نحو الّس ة ملقياس ات

 
ّ

 ب الصّ طال
ّ

  ف
ّ
 األع��. ط ا�حسا�ّي ا�ي) باملتوّس (الث

17-   
ّ
  ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05عند مستوى معنو�ة (ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� ا�حافظة، وقد  ة للمقياس تبعا

 �ّج 
ّ
 ل الط
ّ

 . ط حسا�ّي ب من منطقة الباحة أع�� متوّس ال

   توجد  -18
ّ
 عند  ة إحصائيّ فروق دال

ً
 0.05مستوى معنو�ة (ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

الّس  الرّ محور  ومحور  التّ ياحة  ومحور  والّد طرّ �اضة   ف 
ّ
ال�ل ملتغ�ّ يّ رجة   

ً
تبعا للمقياس  أفراد  ة  عدد   �

 
ّ

 . ط حسا�ّي أفراد)أع�� متوّس  8-6ب الذي عند أفراد أسرهم (األسرة، وقد أظهر الطال

   توجد  -19
ّ
 عند مستوى معنو�ة (صائيّ ة إحفروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 ة للمقياس تبعا

ّ
الب /  � ترتيب الط

 
ّ
 الط

ّ
  ب الذين ترتي��مالبة ب�ن األخوة واألخوات، وقد أظهر الطال

ّ
 ط حسا�ي. متوّس ا�ي) أع�� (الث

20-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
راسة �� �ل من  نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
 � الّد ة للمقياس تبعا

ّ
،  هرّي خل الش

 حسا�ي.ط ألف) أع�� متوّس  14(أك�� من   وقد أظهرت الفئة

21-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� مستوى �عليم  ة للمقياس تبعا

 حسا�ي. ط األب، وقد أظهرت الفئة (ب�الور�وس أو ليسا�س) أع�� متوّس 
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22-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
� مستوى �عليم  ة للمقياس تبعا

 ة.حسابيّ طات ، وقد أظهرت الفئة (ثانو�ة فأقل) أع�� متوّس األمّ 

23-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل ب وطالبات عينة الّد ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
ارات  يّ � عدد الّس ة للمقياس تبعا

 . متوّسطات حسابّيةارتان) أع�� (سيّ  مال�ي تمتلكها األسرة، وقد أظهرت الفئة ال�ي تمتلك أسره 

24-   
ّ
 عند مستوى معنو�ة (ة إحصائيّ توجد فروق دال

ً
 0.05ا

ّ
من    راسة �� �ّل نة الّد ب وطالبات عيّ ) ب�ن طال

 ف والّد طرّ �اضة ومحور التّ ياحة ومحور الرّ محور الّس 
ّ
 ملتغ�ّ يّ رجة ال�ل

ً
ارات  يّ � عدد الّس ة للمقياس تبعا

 . متوّسطات حسابّيةارتان) أع�� (سيّ  األسرة، وقد أظهرت الفئة ال�ي تمتلك أسرهمال�ي تمتلكها 
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1-  
ّ
الث من  مناسب  قدر  الّس توف��  املدرسيّ ياحيّ قافة  واملناشط  ال��امج   �� الّد ة  املرحلت�ن   �� �ن تراسة 

 طة (اإلعداديّ املتوّس 
ّ
 انو�ّ ة) والث

ّ
 ة �جميع الط

ّ
 �ور واإلناث. لبة الذ

انوّ�ةة واالعتدال لدى طلبة املرحلت�ن  االستمرار �� ترسيخ مفاهيم الوسطيّ  -2
ّ
، مع الس�� املتوّسطة والث

 ا. ة ملمارس��ما فعليّ طبيقيّ ة والتّ إيجاد اآلليات العمليّ إ�� 

3-  
ّ
  جاه الوسطّي �عز�ز االت

ّ
 لدى معل

ّ
انوّ�ةمات املرحلت�ن �ي ومعل

ّ
واصل  �� جميع مناشط التّ  املتوّسطة والث

 تّ وال
ّ

 ب �� املرحلت�ن املتوّس عليم للطال
ّ
 انو�ة الذ�ور واإلناث. طة والث

 �اضية داخل املدارس املتوّس إعادة تفعيل ال��امج واملناشط الرّ  -4
ّ
 طة والث

ّ
لبة، وتحف�� املنافسات  انو�ة للط

 الرّ 
ّ

 ر�فة مع طلبة املدارس األخرى املماثلة. �اضية الش

 : المقترحات  -12

ة وس��ة  نّ وج��ات الواردة �� القرآن والّس املراهقة �� ضوء املبادئ والتّ ة ملفهوم  إجراء دراسات تأصيليّ  -1

 ا�ح. لف الصّ الّس 

م�حيّ  -2 دراسات   إجراء 
ّ
ات عن  املتوّس ة  املرحلت�ن  طلبة   جاهات 

ّ
والث املستجّد انو�ّ طة  �عض  نحو  ات  ة 

 
ّ
 ة ا�حديثة. قافيّ الث

املتوّس  -3 املرحلت�ن  طلبة  تحف��  صوب  املوجهة  ا�جهود   دعم 
ّ
والث م�حيّ انو�ّ طة  بدراسات  للقيام  ة  ة 

الت عالية من اإلحساس بجودة  واقعهم املعاصر وسبل الوصول إ�� معّد   ملوضوعات يختارو��ا تمّس 

 ا�حياة.

 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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