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  امللخص
تـضع الدولـة   فراغ أفراد المجتمع عامة والشباب خاصة فیما یفید یعبـر عـن صـحوة حـضاریة ونهـضةتجاه وقت أن

 االتجاه نحـو ممارسـة مفهوم هل هناك فرق في :تيمن هنا برزت مشكلة البحث في التساؤل اال .في مصاف الدول المتقدمة
المعرفــي (ات فــي وقــت الفــراغ بأبعــاده الثالثــة النــشاط الریاضــي بــین الطالبــات الممارســات للنــشاط الریاضــي وغیــر الممارســ

 تجاه طالبات جامعة الموصل نحو ممارسة النشاط الریاضي أالى؟ وهدف البحث التعرف )السلوكالصحة واالنفعالي والنفسي و
 جامعـة الممارسـاتالطالبـات وقـت الفـراغ لفـي فـي االتجاهـات نحـو ممارسـة النـشاط الریاضـي على الفـروق و.  وقت الفراغفي

ــر  ــینفــروقالعلــى وممارســات  للنــشاط الریاضــي الللنــشاط الریاضــي وغی ــسي االنفعــالي والــصحة (االبعــاد   ب المعرفــي والنف
 وتـم اسـتخدام المـنهج . وقـت الفـراغ لـدى  طالبـات جامعـة الموصـل خاللفي االتجاه نحو ممارسة النشاط الریاضي) والسلوك

لبحـث، وتـم اختیـار مجتمـع البحـث بالطریقـة العمدیـة والمتمثلـة بـبعض الوصفي  بطریقة المسح لغرض الوصول إلى أهداف ا
،  النــسبة المئویــة  (ولغــرض معالجــة البیانــات احــصائیا تــم اســتخدام.طالبــة) ٢٥٢(طالبــات جامعــة الموصــل والبــالغ عــددهن 

من خالل عرض وتحلیـل و.)LSDتحلیل التباین ، ووالمتوسط الفرضي ،  Tاختبار ، واالنحراف المعیاري ، والوسط الحسابي و
 : االستنتاجاتأهمالنتائج ومناقشتها تم التوصل الى 

ــة البحــث  خــاللظهــرت درجــة االتجاهــات نحــو ممارســة النــشاط الریاضــي حیــث    وقــت الفــراغ بــشكل ایجــابي لعین
 بــین هنــاك فــروق فــي االتجاهــات نحــو اســتثمار وقــت الفــراغ فــي ممارســة النــشاط الریاضــيو.للممارســات وغیــر الممارســات

اتجاهـات الطالبـات نحـو ممارسـة بالهتمـام  باة الباحثـأوصتوفي ضوء االستنتاجات .  الطالبات الممارسات وغیر الممارسات 
االهتمام بوقت الفراغ لدى الطالبات في ممارسة النشاط الریاضي  لغیـر الممارسـات للنـشاط  ووقت الفراغفي النشاط الریاضي 

  .الریاضي
Attitudes of Ferule  students of Mosul University  to ward practicing of sports  

activities during leisure time   
   Lecturer Dr. Hadeel D. Abdullah 

 

bstractA  
     The research problem can be summarized by the following question Is there any 
difference in trend of practice non practice female students to ward the cm crept of 
practicing physical activity  during leisure time in the following dim unison of it (cognitive, 
emotional and psychological health and behavior)?  The research aims at identifying  the 
altitude of female  students of Mosul University to ward  practicing  physical activity 
.during a leisure time then to how the differences  between the practices um  practices of 
physical activity in three dimensions  of it ,for the female  students of Mosul 
University.Descriptive metered with a survey style was used in or den to reach to goals of 
this research. the community of the research was     in tend  statistically chosen and which 
was represented by (252) female students  of Mosul University. the data were statistically 
treated by using (percentage - mean standard deviation - T test and average hypothetical  
mean and analysis of variance-LSD).  

The research cm clouded the following the were pasihre degree of attention of 
female students in physical activity for non-practice of sports activity. 

 The investment of leisure time in studwbs to ward practicing physical 
activity In the light of conclusion the he searcher we com mended. That the attendees of 
female students,should thane in to consideration when predicting physical activity during 
leisure timeAnd to encourage men practice female slated to invest their leisure time by 
practicing  physical activities .  

––––– 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:Hadeel_dahi@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


 ..............................األنشطة اجتاهات طالبات جامعة املوصل حنو ممارسة

 ٥١

  التعریف بالبحث -١
 :المقدمة وأهمیة البحث ١-١

التسلـسل الزمنـي   هـذا، وبحـسب         تطورت مواضیع الفلسفة خالل فترات تاریخیة متعاقبة وهي لیست ولیدة یومنا
ًفإن فلسفة المجتمعات المتقدمة حـضاریا بـرز باالهتمـام الكبیـر بدراسـة التـأثیرات النفـسیة سـلبا وایجابـا علـى كافـة شـرائح  ً ًٕ
َالـشعب فـي أي مجتمـع مــن المجتمعـات لـذلك كــان مـن الـضروري أن تــصب جـل اهتمامهـا علــى انـواع التـرویح النفــسي  ُ

لها من أهمیة وتأثیر فـي الجانـب النفـسي تـؤدي  األنشطة الریاضیة وماإذ إن  الترویح الریاضي ألي فرد ومن بین ذلك
ًمجتمــع ســواء كــان متقــدما الإلــى االرتفــاع والرقــي فــي شخــصیة الفــرد وتــنظم ســلوكه بــصورة صــحیحة، وتخــدم مــصلحة  َ

  . في طور النمو الحضاريمًحضاریا أ
العـصر ،   قـد أصـبح التحـدي الـذي یواجـه الریاضـیةاألنـشطة اإلقبـال علـى           إن اسـتثمار وقـت الفـراغ ومواجهـة

الفــراغ ألبنائهــا فحــسب بــل تهــتم فــي  لــذلك فــان الــدول المتقدمــة حــضاریا ال تهــتم بتــوفیر وقــت، فــي جمیــع المجتمعــات 
اللـه الجـرائم أو اسـتثماره حتـى ال یتحـول هـذا الوقـت إلـى وقـت ترتكـب خ ق وأشـكالائالمقام األول بالتخطیط العلمي لطر

اســتثمار وقـت فـراغ أفــراد  أنوتـرى الباحثـة القیـام بـبعض االنحرافـات التــي تـضر بحیـاة الفـرد والمجتمــع  یـتم فـي أثنائـه
 .تضع الدولة في مـصاف الـدول المتقدمـة المجتمع عامة والشباب خاصة فیما یفید یعبر عن صحوة حضاریة ونهضة

سفة الریاضـة للجمیـع والـذي یجـب ان ینظـر علـى انـه اسـلوب للحیـاة وطریقـة مفهـوم فلـإن طلبـة الجامعـة علـیهم الـوعي ب
 علـــى انـــه مجموعـــة مـــن المعلومـــات والمهـــارات والقـــیم واالتجاهـــات التـــي یمكـــن ان إلیـــه وینظـــرمناســـبة لمعایـــشة الحیـــاة 
 واطن الــصالح ذ الشخـصیة بـصورة شـاملة مـن جمیـع النـواحي ووسـیلة تربویـة العـداد المـوإلعـدادیكتـسبها الفـرد ووسـیلة 

ــد الفـــرد وشخـــصیته لمعـــارك الحیـــاة ــأنها ان تزیـــد وعـــي الفـــرد بذاتـــه الجـــسمیة وتعـ أبـــو (ویـــشیر ..الشخـــصیة المنتجـــة وشـ
بان الجامعات في الوقت الحاضر لم یعـد عملهـا مقتـصرا علـى تعریـف الطلبـة بالمعلومـات والمعـارف ") ١٩٩١عجالن 

جمیــع جوانبــه ألنــه شخــصیة متكاملــة وعــضو فعــال فــي المجتمــع ، إن والحقــائق ، بــل اتجهــت إلــى االهتمــام بــالفرد مــن 
المرحلـــة الجامعیـــة تعـــد مـــن المراحـــل المهمـــة فـــي تكـــوین شخـــصیة الفـــرد وتنمیـــة اتجاهاتـــه نحـــو إشـــباع هـــذه االتجاهـــات 

إن وقــت ) ٢٠٠٥(ویؤكــد عبــد العــاطى ،) ١٩٩١،٤٨أبــو عجــالن،".(وتنمیتهــا عــن طریــق ممارســة األنــشطة الریاضــیة
 أن لكــل فــرد الحــق فــي تعلــیم واكتــساب المهــارات الترویحیــة"الــسادسة والتــي تــنص علــى  غ والتــرویح فــي مادتــهالفــرا

والمجتمـــع االطـــالع بتلـــك  لالســـتفادة منهـــا فـــي اســـتثمار أوقـــات فراغـــه ولـــذا یجـــب علـــى األســـرة والمؤســـسات التعلیمیـــة
  ."ر المهارات الترویحیة خالل وقت الفراغوالكبا المسؤولیة ، كما یجب تنظیم برامج لتعلیم األطفال والشباب

  ) ٣٧،٢٠٠٥عبد العاطي،(
صـلى اهللا علیـه ( أشـار الرسـول الكـریم  وألهمیة وقت الفراغ واستثماره في بناء شخصیة الفرد وفي تنمیة المجتمع      
وأنـه نعمـة إال انـه قـد الناس الصحة والفراغ  مما یدل علـى قیمـة الوقـت  نعمتان مغبون فیهما كثیر من: " بقوله) وسلم 

بعـد سـاعة ،  روحـوا القلـوب سـاعة): " صـلى اهللا علیـه وسـلم ( إذا لم یحسن االنتفاع به ، وكـذلك قولـه یتحول إلى نقمة
ــان )١١٤٧  ؛ ٥ج)٤٨٩٤( رقـــم١٤١٠صـــحیح البخـــاري،.( رواه البخـــاري " فـــان القلـــوب إذا كلـــت عمیـــت  وذلـــك ألنـــه إذا كـ

، وهـو مـا  انبها الروحي الممتع أیضا ، وهو ما یتحقق باالسـتثمار األمثـل لوقـت الفــراغفان لها ج للحیاة جانبها الجاد ،
األمر الذي یجعلنـا .یرتبط ارتباطا وثیقا بالعمل التربوي في المؤسسات التربویة للشباب والشابات كالمدارس والجامعات 

ات التــي یمكــن وضــع البــرامج الترویحیــة واالتجاهــ نــسلط الــضوء علــى الطالبــات فــي الجامعــة ودراســة المیــول والرغبــات
هــم مــن جوانــب شخــصیتها ألنهــا تحــدد نــوع الــسلوك الــذي یمكــن أن مفاتجاهــات الطالبــة جانــب "   لهــاالمناســبة والهادفــة

 تتولـد االتجاهـات إذ)  1989،23خـاطر،"(اسـتجاباتها فـي المواقـف المختلفـة التـي تتعـرض لهـا تسلكه وتحدد كـذلك نـوع
فكلمـا زاد نمـوه ازدادت معرفتـه وعلمـه وذلـك لتعرضـه  اعیـة ، نتیجـة لحاجاتـه ومتطلباتـه ،رد االجتممـن خـالل تنـشئة الفـ
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وفــق علــى وتجاربــه الشخــصیة ، وهكــذا یــستمر فــي النمــو مــع زیــادة حاجاتــه وتغیرهــا  لمواقــف كثیــرة حیــث تــزداد خبرتــه
  . سلبیةمانت إیجابیة أ یستقر تكوین اإلتجاهات نحو مواضیع متعددة سواء كمن ثمو میوله ورغباته

لبــات یــساعد علــى فهــم خصائــصهم المختلفــة ، وذلــك أمــر حتمــي لتوجیههــا االط كمــا أن التعــرف علــى اتجاهــات       
ومـن هنـا تظهـر اهمیـة البحـث للتعـرف .  بما یحقـق لهـا أن تنمـو فـي االتجـاه المرغـوب فیـه لریاضیة الممارسة األنشطة

ارســة النــشاط الریاضــي مــن خــالل المقارنــة بــین الممارســات لألنــشطة الریاضــیة علــى اتجــاه الطالبــات وقــت الفــراغ لمم
  .لطالبات جامعة الموصلة الریاضیة طلالنشوغیر الممارسات 

 :مشكلة البحث ٢-١
ــایته    ـــسن رعـــ ــات وحــ ــأمر الطالبـــ ــام بـــ ــدادهنإن االهتمـــ ـــسونٕ واعـــ ــیؤ مــ ــع ا لیة أساســـ ــا فـــــي جمیـــ ـــضمان تنمیتنهنـــ لــ

وذلـك مـن خـالل . نا علـى حـل مـشاكلهن واالشـتراك اإلیجـابي فـي تنمیـة مجـتمعهنالقطاعـات تنمیـة متكاملـة ومـساعدته
ًاألهـــداف المحـــددة والمدروســـة علمیـــا للوصـــول مـــن خاللهـــا إلـــى تطبیـــق أنـــشطة تتناســـب مـــع اتجاهـــات  البـــرامج ذات

 التـي تـشیر مـن غیـر العـسیر الوقـوف علـى الحقیقـةو.الطالبات بحیث یقبلون علیها ویحققون مـن خاللهـا أهـداف التربیـة
ــي  ــي تقـــام فـ ــیة واالطـــالع علـــى النـــشاطات الریاضـــیة، التـ ــتثمار وقـــت الفـــراغ فـــي ممارســـة االنـــشطة الریاضـ إلـــى ان اسـ
الجامعة بین الحین واألخر، وعدم الرغبة في معرفة اهمیـة النـشاط الریاضـي ظـاهرة یقرأهـا عـدد مـن البـاحثین والمثقفـین 

لمدرسة واألسرة ووسائل اإلعـالم أسـهمت بـصور مختلفـة فـي هـذا الوضـع من وجوه مختلفة، مشیرین إلى أن المجتمع وا
المختـــل، بجانـــب عوامـــل أخـــرى ، بمـــا أهـــدر قـــدرة وطاقـــة الطالبـــات لالســـتفادة منهـــا فـــي تحـــصیل معرفـــي یمكـــنهم مـــن 

ینــة جملــة هــذه األســباب وتحلیالتهــا فــي ســیاق هــذا البحــث، قر. المــساهمة الفاعلــة فــي مجــتمعهم بــصورة مــستنیرة وواعیــة
بحلول ربما تـسهم فـي حـل المـشكلة بـصورة تجعـل مـن المعرفـة واالطـالع وممارسـة االنـشطة الریاضـیة وقـت الفـراغ فـي 

    .ّسلم أولویات واهتمامات الطالبات
 هل هناك فرق في االتجاه نحو ممارسة النـشاط الریاضـي بـین :التيبرزت مشكلة البحث في التساؤل امن هنا        

نفعــالي النفــسي االالمعرفــي و( ات للنــشاط الریاضــي وغیــر الممارســات فــي وقــت الفــراغ بأبعــاده الثالثــةالطالبــات الممارســ
  ؟ )السلوك والصحةو
  :أهداف البحث  ٣-١
  . طالبات جامعة الموصل نحو ممارسة النشاط الریاضي وقت الفراغاتجاهالتعرف على ١-٣-١
طالبــات جامعــة الموصــل اط الریاضــي وقــت الفــراغ لاالتجاهــات نحــو ممارســة النــش فــيالتعــرف علــى الفــروق ٢-٣-١

  .ممارسات  للنشاط الریاضي الالممارسات للنشاط الریاضي وغیر 
ــرف علــــى ٣-٣-١ ــروق الالتعــ ــي  لفــ ــشاط الریاضــ ــي االتجاهــــات نحــــو ممارســــة النــ االنفعــــالي  يالنفــــسلبعــــد المعرفــــي وفــ

  .السلوك وقت الفراغ لدى  طالبات جامعة الموصلوالصحة و
  :ات البحثفرضی ٤-١
الطالبات الممارسات لألنشطة الریاضیة لدیهن اتجـاه نحـو ممارسـة النـشاط الریاضـي وقـت الفـراغ تختلـف عـن  ١-٤-١

  . الطالبات غیر الممارسات 
توجــد فــروق معنویــة بــین الممارســات للنــشاط الریاضــي وغیــر الممارســات للنــشاط الریاضــي فــي االتجــاه نحــو  ٢-٤-١

  . الممارساتةصلحمقت الفراغ ولممارسة النشاط الریاضي و
التجـــاه نحـــو افـــي ) الـــسلوكيالـــصحة االنفعـــالي والنفـــسي المعرفـــي و( توجـــد فـــروق معنویـــة فـــي االبعـــاد الثالثـــة ٣-٤-١

 .ممارسة النشاط الریاضي وقت الفراغ لدى  طالبات جامعة الموصل
  :  مجاالت لبحث٥-١
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  .م٢٠١١-٢٠١٠لدراسي طالبات جامعة الموصل للعام ا:  المجال البشري  ١-٥-١
  . م٢٠١١ /١٧/٥ م لغایة ١/٣/٢٠١١ من ًاابتداء:    المجال الزماني ٢-٥-١
دارة اال  وســناناالطــب ، وریاضــیة ال تربیــةال، و)قــسم التربیــة الریاضــیة(كلیــة التربیــة للبنــات:  المجــال المكــاني ٣-٥-١
  .هندسة في جامعة الموصلعلوم حاسبات وكلیة ال واالقتصادو
  :ید المصطلحات تحد٦-١
    Attitude : ه االتجا١-٦-١

التــي تـدل علــى  ًتكـوین فرضـي وأنفعــالي معتـدل الـشدة یهیــئ الفـرد أو یجعلــه مـستعدا لإلسـتجابة المــسبقة هـو         
ــیة ـــشطة الترویحیـــــة الریاضـــ ـــة األنــ ــق بممارســ ـــة فیمـــــا یتعلـــ ـــدم الموافقــ ـــة أو عــ ــد ،(.الموافقــ  .  )١٢ ،١٩٨٤محمـــ

  : وقت الفراغ٢-٦-١
  )٢٠١٠،٢٢طلبة، (.والذي یعني التحرر من قیود العمل أو الوظیفة " licere"طلح مشتق من األصل الالتیني مص

  : التربویة ة وقت الفراغ من وجهة النظر٣-٦-١
الوقــت الــذي یتحــرر فیــه الفــرد مــن عملــه األساســي وااللتزامــات الــضروریة األخــرى والــذي یمكــن للفــرد أن یــستثمره فــي 

 اجرائیـا مـع هـذا ةوتتفـق الباحثـ) ٢٠١٠،٢٢طلبـة، (.ارسـة أنـشطة ترویحیـة تـسهم فـي تنمیـة الشخـصیةاالسترخاء أو مم
  .التعریف

  :الدراسات النظریة والدراسات السابقة -٢
  : الدراسات النظریة١-٢
   "Attitudes": االتجاهات ١-١-٢

 تتولــد اذة ،یاهر الطبیعیــة أو الــصناعالظــو             تنــشأ االتجاهــات مــن واقــع و ظــروف بیئــة الفــرد ، لتفاعلــه مــع
نتیجـة لحاجتـه ومتطلباتـه ، وكلمـا زاد نمـوه ازدادت معرفتـه وعلمـه وذلـك  االتجاهـات مـن خـالل تنـشئة الفـرد االجتماعیـة

علـى وتغیرهـا  كثیرة حیث تزداد خبراته وتجاربه الشخـصیة ، وهكـذا یـستمر فـي النمـو مـع زیـادة حاجتـه لتعرضه لمواقف
 ســلبیة ،وأیــضا معــاداة مإیجابیــة أ غباتــه ، وبالتــالي تتكــون اتجاهــات نحــو مواضــیع متعــددة ســواء كانــتوفــق میولــه ور

ونتیجـة لظــروف الحیـاة الــصعبة تـدفع الرجــل للـزواج مــن امـرأة عاملــة،  الرجـل لعمـل المــرأة ودفاعـه عــن هـذا الــرأي بقـوة
إلیـه  لـیس هنـاك منطـق واحـد موضـوعي یحـتكم أنـه ىیـدافع عـن عمـل المـرأة ویؤیـده ، ممـا یـشیر إلـ فنجـده بعـد زواجـه

مـع بالطریقة التي تتفق  جمیع األفراد وهذا یفسر اختالف وجهات النظر حول خبر ما في الصحف فكل شخص یفهمه
  ) .١٩٨٤،٢٢محمد،(االتجاهات االصلیة

 جـوردن"ا دعـاًمن أكثر المفاهیم انتشارا في علم النفس االجتماعي المعاصر، ولعل هذا م ویعد مفهوم االتجاه
 مـاجوري"االجتمـاعي ، ولقـد وجـد   اعتبار أن مفهوم االتجاه هو حجر الزاویة فـي علـم الـنفسىإل "G.Allport ألبورت

MC-Guire" 1966فــي كتـب علـم الــنفس االجتمـاعي تعـالج موضــوع  مـن المـادة العلمیــة الموجـودة) % ٢٥  (م أن
یكفـي نظـرة سـریعة " بأنـه ) سـید محمـد الطـواب (یؤكـد و.مجتمعنـاالموضوع فـي  االتجاهات وتغیرها ، ولبیان أهمیة هذا

تظهـر علـى شاشـة التلفزیـون ،  اإلعالنـات المختلفـة التـي تحملهـا المجـالت والجرائـد الیومیـة ، أو اإلعالنـات التـي ىإلـ
ن أوائـــل مـــ" ألبـــورت " ویعـــد "لتؤكـــد أن كلهـــا تهـــدف إلـــي محاولـــة تغییـــر اتجاهـــات األفـــراد نحوالموضـــوعات أو األشـــیاء 

التعـاریف  االتجـاه، فتتبـع هـذا المفهـوم عـن الكثیـرین مـن علمـاء الـنفس االجتماعي،وقـام بحـصر كـل المهتمـین بتعریـف
  -:المختلفة منها الموجودة فوجدها ستة عشر تعریفا،لكنه الحظ أفكار مشتركة بین هذه التعریفات

  .أن االتجاه استعداد لالستجابة-
  .ابق على السلوكهو س أنه لیس هو السلوك بل-
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االتجــاه حالــه مــن االســتعداد أو التهیــؤ  كمــا حــاول تقــدیم تعریــف أعــم و أشــمل مــن كــل الــسابقین فــرأى أن           
ًوتمــارس تــأثیرا توجیهیــا أو دینامیكیــا علــى اســتجابة الفــرد نحــو  والتأهــب العقلــي والعــصبي تنــتظم خــالل خبــرة الــشخص

وواضـح أن حالـة التأهـب  ) ٢٣٥ ،١٩٨٦،درویش والحمامي ( .هذه االستجابةالمرتبطة ب جمیع الموضوعات والمواقف
الناحیـة الزمنیـة ،  العقلـي العـصبي هـذه قـد تكـون لحظیـة أي قـصیرة المـدى أو قـد تكـون ذات مـدى بعیـد مـن أو التهیـؤ

ا ، ومثـال ذلـك وعناصـر البیئـة التـي یعـیش فیهـ ففي الحالة األولى حیث تكون لحظیة تنتج مـن تفاعـل مؤقـت بـین الفـرد
اتجاه فرد نحو صدیق ثابت نوعا حیث ال یتأثر بـالمیزات العـابرة ، أمـا  اتجاه طالب بحث نحو المشرف على رسالته،أو

فاتجـاه الفـرد  حیث یكون التأهب بعید المدى فإنهـا تكـون حـصیلة تفاعـل دائـم مـستمر مـع العناصـر البیئیـة الحالة الثانیة
  .  یتأثر بالمیزات العابرةنحو صدیق له ثابت نوعا حیث ال 

  : وظائف االتجاهات٢-١-٢
   .  االتجاه یحدد السلوك و یفسره• 
االتجاه ینظم العملیات الدافعیة واالنفعالیة واإلدراكیة والمعرفیة حول بعض النواحي الموجودة في المجال الذي یعـیش • 

  .فیه الفرد
تفاعلـه مـع اآلخـرین فـي الجماعـات المختلفـة فـي الثقافـة التـي االتجاهات تنعكس في سلوك الفـرد وفـي أقوالـه وأفعالـه و• 

    .یعیش فیها 
االتجاهات تیسر للفرد القدرة على السلوك و اتخاذ القرارات في المواقف المتعددة دون تردد  أو تفكیر فـي كـل موقـف • 

    .في كل مرة تفكیرا مستقال
  .لمه االجتماعياالتجاهات تبلور وتوضح صورة العالقة بین الفرد وبین عا• 
  .االتجاه یوجه استجابات الفرد لألشخاص واألشیاء والموضوعات بطریقة تكاد تكون ثابتة • 
    .االتجاه یحمل الفرد على أن یحس و یدرك و یفكر بطریقة محددة إزاء موضوعات البیئة الخارجیة• 
  .)٥٦ ،١٩٨٨السامرائي ، (.قیم ومعتقداتاالتجاهات المعلنة تعبر عن مسایرة الفرد لما یسود مجتمعه من معاییر و• 
  :االتجاهات تلعب دورا في تحدید السلوك : العالقة بین االتجاهات والسلوك ٣-١-٢

 أنــواع مــن ة فیــرى أن هنــاك ثالثــ، نظریــة حــول العالقــة بــین االتجاهــات والــسلوك FISHBEINیبلــور فیــشبین          
وزن النـــسبي لهـــذه المتغیـــرات یختلـــف مـــن ســـلوك إلـــي ســـلوك ومـــن المتغیـــرات تعمـــل كمحـــددات أساســـیة للـــسلوك وأن الـــ

  . شخص ىشخص إل
  :وهذه المتغیرات هي 

 وتقیـیم ، یعتمد على معتقدات الشخص بخصوص عواقب السلوك المعین فـي موقـف معـین:االتجاهات نحو السلوك *
  .الشخص لهذه العواقب 

  . للسلوك والمعیار الجماعي أو االجتماعي وتشمل المعیار الشخصي :المعتقدات الشخصیة واالجتماعیة *
  )١٩٩٨،١٩٣،الحمامي.( تشمل الرغبة وعدم الرغبة في التمسك بالمعاییر  : الدافعیة للتمسك بالمعاییر*
    : تكوین االتجاهات ٤-١-٢

ًا فـــي همـــً عوامـــل التنـــشئة االجتماعیـــة وعلـــى رأســـها األســرة والمدرســـة ووســـائل اإلعـــالم والجماعـــات دورا مؤديتــ        
ــات الوالـــدین والمــــربین فتنتقــــل إلـــ ــي میــــولهم ىتكـــوین اتجاهــ ـــتعلم والتقلیــــد والتوحـــد وتبنــ ــن طریــــق عملیــــات ال  األطفــــال عـ

واتجاهــاتهم وتعــصبهم ومطــامحهم ، ومــن ثــم یالحــظ وجــود معامــل ارتبــاط موجــب دال بــین اتجاهــات الوالــدین والمــربین 
رغبـــة فـــي إتبـــاع االتجاهـــات  یبـــدأ الـــصراع بـــین الـــوالء لألســـرة والواتجاهـــات األطفـــال ویالحـــظ أنـــه فـــي مرحلـــة المراهقـــة

  .مما أدى إلي اضطراب العالقات بین الوالدین والمراهق والى سوء توافق األخیر . الجدیدة
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ً        ونظــرا لتــأثیر العدیــد مــن العوامــل فــي تكــوین اتجاهــات األفــراد ، مــن هــذه العوامــل مــا یحــیط بــالفرد یتفاعــل معــه 
 مرحلــة الدراســة الثانویــة مــن أهــم دً أو بــدون إرادتــه ، ومنهــا مــا یــتم اختیــاره وفقــا لظــروف الفـرد وأهدافــه ، لــذلك تعــبإرادتـه

المراحل التي یمكن أن یتأثر أفرادها بالخبرات السابقة والعالم المحیط به فـي مرحلتـه الحالیـة ممـا یـؤثر بـشكل قـاطع فـي 
 علیهــا بأســلوب علمــي یوجــه هــذه االتجاهــات إلــى األفــضل باألســالیب تكــوین االتجاهــات التــي یمكــن مــن خــالل التعــرف

 ) .١٩٩٠،١١٦درویش،(همة مالتي تتناسب مع هذه المرحلة ال
  : أهمیة وقت الفراغ٥-١-٢

  :يیأتوكما  بطریقة تربویة، استثماره وقت الفراغ في كیفیة أهمیة     تكمن 
  .ٕ تجدید طاقة الفرد واعادة قدرته على العمل- 
  .یة اللیاقة البدنیة والحركیة للفرد تنم-
  .ً تحقیق التوازن في حیاة الفرد بدنیة ونفسیة-
  . الفرد ورغباته وتحقیق بعض حاجاتهل إشباع بعض میو-
  .ٕ تنمیة تامهارات التي تعلمها الفرد واكتساب مهارات جدیدة-
  .ٕ إكتساب اتجاهات وقیم وخبرات تربویة واجتماعیة جدیدة-
  .الفرد وقدرته على االبتكار واإلبداعكتشاف مواهب ٕ وا-
ًه یعــد إســتثمارا نــ مجــرد االشــتراك فــي أنــشطة ترویحیــة مختلفــة وتعــددة وخاصــة إذا كــان هــذا األشــتراك ایجــابي فإ-

  )٢٤،٢٥ ،٢٠١٠طلبة،.( الفراغتجیدا لوق
  :أن لوقت الفراغ ثالث وظائف هي"_ جوفر ودومازدییة" یرى كل من : وظائف وقت الفراغ٦-١-٢
  .  فهو یؤدي الى إستشفاء الفرد من التعب:إلسترخاءا

  .  فهو یؤدي الى تخلص الفرد من الملل):اللهو(التسلیة
  )٢٠١٠،٢٤طلبة،. (ً فهو یحرر الفرد مما یتعرض له یومیا من فكر وعمل:تنمیة الفرد

  : الدراسات السابقة٢-٢
    :)Mokgwathi ،١٩٨٨(دراسة موكواثي   ١-٢-٢

" Toward a viable physical education program for Botswana"  
 بأفریقیـــا نحـــو ومـــدیري المـــدارس فـــي باتـــسوانا،  اتجاهـــات طلبـــة المـــدارس، وأولیـــاء أمـــورهمالـــىهـــدفت التعـــرف 

النـشاط الریاضــي، وأظهـرت النتــائج وجــود اتجاهـات إیجابیــة لـدى طلبــة المــدارس وأولیـاء أمــورهم، ومـدراء مدارســهم نحــو 
 فـي المنهـاج المدرسـي، كمـا أظهـرت النتـائج إن مـدراء سسـااعلـى ضـرورة إدخـال النـشاط الریاضـي كالنشاط الریاضي و

   .المدارس لدیهم أعلى مستویات الفهم للنشاط الریاضي مما أوجد اتجاهات إیجابیة نحو النشاط الریاضي عندهم
  

   :)٢٠٠٢ذیبات ،(دراسة  ٢- ٢-٢
  "نحو ممارسة النشاط الریاضياتجاهات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة "

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات طلبــة جامعــة العلــوم والتكنولوجیــا نحــو ممارســة النــشاط الریاضــي،         
) الكلیـةومكـان اإلقامـة، والـسنة الدراسـیة، والجـنس، (ًكما هدفت الدراسة إلى معرفـة الفـروق فـي االتجاهـات تبعـا لمتغیـر 

طالب وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة، أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود اتجاهـات ) ٤٨٥( من تكونت عینة الدراسة
إیجابیـــة بـــین الطـــالب والطالبـــات نحـــو ممارســـة النـــشاط الریاضـــي، كمـــا أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 
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روق ذات داللــة إحــصائیة تعــزى إحــصائیة تعــزى لمتغیــر الجــنس ومكــان اإلقامــة فــي حــین أظهــرت الدراســة بــأن هنــاك فــ
  .لمتغیر السنة الدراسیة والكلیة لصالح طب األسنان

  
   :)٢٠١٠دراسة لذیبات (  ٣- ٢-٢

  " اتجاهات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة نحو ممارسة النشاط الریاضي"
األنــشطة الریاضــیة، كمــا  طلبــة جامعــة البلقــاء التطبیقیــة نحــو ممارســة اتجاهــات الــىهــدفت هــذه الدراســة الــى التعــرف 

ث الفــروق فــي االتجاهــات نحــو ممارســة األنــشطة الریاضــیة تبعــا لمتغیــر الجــنس ذكــر ، (ًهــدفت الدراســة إلــى معرفــة وبحــ
تـم اختیـارهم بالطریقـة ) ١٨٠(واإلنـاث) ٢٠١(طالـب وطالبـة وكـان عـدد الـذكور) ٣٨١(تكونت عینة الدراسـة مـن ) أنثى

حة ممكنــة تمثــل بعــض الكلیــات المختلفــة فــي الجامعــة كمــا أســتخدم الباحــث إســتبانة العــشوائیة الطبقیــة لتمثــل أكبــر شــری
) اإلمكانــاتواألجتمــاعي، والنفــسي، واألكــادیمي الــصحي، ( موزعــة علــى خمــسة مجــاالت هــي ًفقــرة)  ٣٤ (مكونــة مــن

تظهـر  ریاضیة، ولـم نحو ممارسة األنشطة ال) ذكور و إناث(أظهرت نتائج التحلیل وجود اتجاهات إیجابیة بین الطلبة 
  .لنتائج أیة فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس

  
  : إجراءات البحث-٣
لكل منهج وظیفة وخصائص معینة یستخدمها الباحث بما یتالءم مع أهدافه بحثه أیا كـان لـذا تـم  :منهج البحث ١-٣

ث ب المـــنهج الـــذي یـــتم بواســـطته "وصـــفاســـتخدام المـــنهج الوصـــفي  بطریقـــة المـــسح لغـــرض الوصـــول إلـــى أهـــداف البحـــ
  .)١٩٨٩،١٩١العساف،( مجتمع البحث أو عینة منهاستجواب جمیع افراد 

مجموعة العناصر واألفراد الذین ینصب علیهم االجتماع في "یعرف المجتمع بأنه  :  مجتمع البحث وعینته٢-٣  
   ) ٢٤٩ ، ٢٠٠٠بو صاح ،أ(  "دراسة أو مجموعة المشاهدات أو القیاسات التي جمعها عن تلك العناصر

 تم اختیار مجتمع البحث بالطریقة العمدیـة والمتمثلـة بـبعض طالبـات جامعـة الموصـل مـن كلیـة التربیـة للبنـات         
كلیــة و ،طالبــة) ٧٥(نكلیــة التربیــة الریاضــیة والبــالغ عــددهوطالبــة ، ) ١١٤ (ن والبــالغ عــدده)قــسم التربیــة الریاضــیة(

كلیــة الهندســة وطالبــة ،  ) ٢٧٩ (نكلیــة طـب األســنان والبــالغ عـددهوطالبــة ، ) ١٩٩(ها علـوم حاســبات والبــالغ عـدد
ار عینـــة البحـــث یـــطالبـــة ، وتـــم اخت) ٨٢ (نكلیـــة اإلدارة واالقتـــصاد والبـــالغ عـــددهوطالبـــة ، ) ١٥٥ (نوالبـــالغ عـــدده

) %٢١،٤٤(ویـة مقـدارها وبنـسبة مئ) ٢٥٢ (نمن مجتمع البحـث األصـلي والبـالغ عـددهالمنظمة بالطریقة العشوائیة 
  .األصليمن مجتمع البحث 

  
  یبین مجتمع البحث وعینته  )١ ( رقمالجدول 
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   عینة البحثأفراد بینی )٢(رقم الجدول 
   
   
   

   :سائل جمع المعلومات  و٣-٣
تــم تحلیـــل محتــوى المــصادر والمراجــع الخاصــة بالقیـــاس والتقــویم واإلحــصاء لغــرض الوصــول إلـــى  : تحلیــل المحتــوى١-٣-٣

  .اإلجراءات السلیمة للتحقق من أهداف البحث
وقـت الفـراغ  لعینـة البحـث بعـد تحقیـق فـي تم توزیع مقیاس االتجاه نحو ممارسة النشاط الریاضـي :  المقیاس٢-٣-٣

  .الشروط العلمیة له
  :مواصفات مفردات المقیاس ٤-٣

 اختیــار مقیــاس تــم  الریاضــیة خــالل وقــت الفــراغاألنــشطةلغــرض قیــاس اتجاهــات عینــة البحــث نحــو ممارســة 
 مـن جامعـة ) Beardمنیب راغب وجـا كـوب بیـرد( الذي صممه كل من  Leisure attitudeاالتجاه نحو وقت الفراغ

ـــدا ــدل مـــن قبــــل ) Tallahasseeتلهاســــي (والیـــة فلوری ــد حـــسن عــــالوي(والمعـ ــت الفــــراغ)محمـ ــو وقـ ــاه نحــ ــاس االتجـ   لقیـ
ابعـاد یـشمل االول البعـد المعرفـي ) ٣ (علـىاشـتمل المقیـاس ،إذ لممارسة االنشطة بشكل عام الریاضـیة وغیـر الریاضـیة

 امـا المحـور الثالـث یـشمل بعـد اتفقـر) ١٠(االنفعالي مكـون مـن والنفسي  اما الثاني یشمل البعد اتفقر) ١١(مكون من
  .ویتكون المقیاس من میزان خماسي. فقرات )١٠(السلوك مكون من الصحة و

 تنطبــق علیــك بدرجــة متوســطة -٣ تنطبــق علیــك بدرجــة  قلیلــة -٢ً تنطبــق علیــك بدرجــة قلیلــة جــدا -١ وهــي 
  .ًجة  كبیرة جدا تنطبق علیك بدر-٥ تنطبق علیك بدرجة  كبیرة -٤

ــوالي  ــا علــــى التــ ــاس ) ٥،٤،٣،٢،١(ودرجاتهـ ــى درجــــة للمقیــ ــي ) ١٥٥(وبــــذلك تبلــــغ اعلــ ــأ درجــــة هــ ) ٣١(وأوطــ
  .)١ملحق بال(وكما موضح علما ان جمیع فقرات المقیاس ایجابیة ).٧٧(ومتوسط المقیاس هو

  )٤١٦، ١٩٩٨عالوي، (
  : الشروط العلمیة للمقیاس ٥-٣
ــصد :  " الــــــــصدق١-٥-٣ ــ ـــي الــــ ــ ــایعنـــ ــ ــ ـــعت ألجلهــ ـــ ــي وضــ ــ ــ ــــاهرة التــ ــ ـــاس الظــ ــ ــى قیـــ ــ ــدرة األداة علــــ ـــ ــي، (٢" ق قـــ ــ الزوبعــــ

فــي مجــاالت * وللحــصول علــى صــدق المقیــاس تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصــصین)٣٩،١٩٨١
فلــسفة العلــوم التربویــة واالختبــارات والمقــاییس فــي المجــال الریاضــي، لمعرفــة وضــوح األســئلة وصــیاغتها ، ودقتهــا ، 

                                                
 .هن من طالبات كلیات واقسام التربیة الریاضیة المشاركات بالمنتخبات الجامعیة الریاضیة وغیر مشاركات بالمنتخبات الریاضیة: الممارسات للنشاط الریاضي *

    االختصاص الكلیة الجامعة اللقب العلمي واالسم  *
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم /هاشم احمد .د.أ-١
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم /ثیالم یونسد . أ_٢
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم /مكي محمود د . أ-٣
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم /عبد الكریم قاسم .د.م.أ-٤
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم / عبد الكریمایثار.د.م. أ-٥
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم /ضرغام جاسم . د.م.أ-٦
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ قیاس وتقویم /سبهان محمود . د.م. أ-٧
  .جامعة الموصل/الریاضیةالتربیة / تاریخ وفلسفة التربیة الریاضیة /سعود عبد المحسن. د.م.أ-٨
 ..جامعة الموصل/التربیة الریاضیة/ تاریخ وفلسفة التربیة الریاضیة /االء عبد اهللا . د.م. أ-٩
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افـــضل وســـیلة للتأكـــد مـــن "الـــى ان ) Elbe( بـــه مـــن موضـــوعیة ، ومالءمتهـــا ألهـــداف البحـــث ، إذ أشـــار ومـــا تتمتـــع
  "صدق األداة هو ان یقرر عدد من المختصین مدى تغطیة الفقرات الجوانب الصفة المراد قیاسها وشمولیتها

                                                                                          (Elbe, 1979.555)  
    : ثبات المقیاس٢-٥-٣ 

) ٢٠(تــم االعتمــاد علــى طریقــة اعــادة االختبــار كــاجراء علمــي للتحقــق مــن الثبــات اذ تــم توزیــع المقیــاس علــى 
 الـى   Adams)(ویؤكد نفسها  وبعد مرور اسبوعین تم اعادة توزیعه على المجموعة  من خارج عینة البحث،طالبة

وبعـد جمـع البیانـات تـم ( رة بین التطبیق االول والتطبیـق الثـاني یجـب ان ال یتجـاوز اسـبوعین او ثالثـة اسـابیعان الفت
 وهــذا یــدل علــى تمتــع المقیــاس  )٠،٨٩ () ر (معالجتهــا احــصائیا باســتخدام معامــل االرتبــاط البــسیط فظهــرت قیمــة 

   )Adams، 33،1964( .ٍبثبات عال
  :التجربة النهائیة ٦-٣

ل الشروط العلمیة للمقیاس والتاكد من صالحیته ومالئمته لعینة البحـث تـم توزیـع المقیـاس علـى عینـة البحـث بعد اكتما
  .)م٣٠/٣/٢٠١١ م ولغایة ١٣/٣/٢٠١١(بتاریخ 

المتوسط الفرضـي و )T (اختبار، واالنحراف المعیاري، والوسط الحسابي ، و النسبة المئویة ( الوسائل اإلحصائیة ٧-٣
  )١٩٩٩،١٠٥،٢٠٠التكریتي والعبیدي ،() LSD–تحلیل التباین ، و
   : عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها-٤
  :  وتحلیلها عرض النتائج١-٤

  :یتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج ومناقشتها على وفق فروض البحث وكاالتي 
ات جامعة الموصل یبین المتوسط الفرضي والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري التجاهات لطالب  )٣ (  رقمالجدول

  نحو ممارسة النشاط الریاضي
    

    

ــاد المتوســـط الفرضـــي ــم إیجـ ــذا الفـــرض تـ و ممارســـة النـــشاط  التجاهـــات طالبـــات جامعـــة الموصـــل نحـــ∗وللتحقـــق مـــن هـ
ٕالریاضـي بوصــفه معیــارا یمكــن المقارنــة بــه واصــدار الحكـم  أن طالبــات جامعــة الموصــل   ) ٣(رقــم یتبــین مــن الجــدول .ً

 نحـــو ممارســـة النـــشاط الریاضـــي إذ كـــان المتوســـط الفعلـــي التجاهـــات الطالبـــات نحـــو ممارســـة النـــشاط ً یمیلـــوننجمـــیعه
  .)٩٣(الفرضي المقابل لها والبالغ وهو أعلى من المتوسط ) ٢١، ٥٠(وبانحراف معیاري قدره ) ٩٩،٨٧(الریاضي 

  التجاه الطالبات نحو كل بعد من ابعاد المقیاس یبین النسبة المئویة)٤ ( رقمالجدول
    
    
    
    
    

                                                
  ) .                                            ١٤٦ ، ١٩٩٨ ،  ورضوانعالوي(عدد البدائل / عدد الفقرات  ×البدائل   مجموع أوزان= المتوسط الفرضي ∗
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 ..............................األنشطة اجتاهات طالبات جامعة املوصل حنو ممارسة

 ٥٩

، بینمــا ظهــر %) ٣٦،٨٨(یتبــین بــان البعــد المعرفــي ظهــر بــاعلى نــسبة مئویــة مقــدرها ) ٤ ( رقــممــن الجــدول
فــي حــین ظهــر بعــد الــصحة والــسلوك متوســط القیمــة % ) ٣١،٠٩( نــسبة مئویــة والبالغــة البعــد النفــسي االنفعــالي باقــل 

  )%٣٢،٠٢(بنسبة مئویة قدرها 
التجاهات الطالبات الممارسات وغیر  ) Sig( و  ) t( یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة )٥ ( رقمالجدول

  الممارسات نحو ممارسة النشاط الریاضي في جامعة الموصل
   t Sig 

   
   

  

 للنـــشاط الریاضـــي ات قیمـــة الوســـط الحـــسابي للممارســـ )٥( رقـــم بعـــد التحلیـــل اإلحـــصائي یتبـــین مـــن الجـــدول 
ـــر الممارســـ) ١٦، ٣١٧(وبـــانحراف معیـــاري ) ١٠٩، ٧٩٥( ــة الوســـط الحـــسابي لغی ، ٤٢٣( للنـــشاط الریاضـــي اتوقیمـ

وهــي اصــغر مــن مـــستوى ) ٠,٠٢٢(والتــي تــساوي  ) Sig( ، وظهــور قیمــة    ) ٢١، ٨٠٣(یــاري وبــانحراف مع) ٩١
 اتنحــو النــشاط الریاضــي بــین الممارســ اتتوجــد فــروق ذات داللــة معنویــة للممارســعلیــه ) ٠,٠٥(الداللــة والتــي تــساوي 

  .   من طالبات جامعة الموصل اتوغیر الممارس
في اتجاهات الطالبات ) السلوكوالصحة واالنفعالي ، والنفسي المعرفي ، (ن لمتغیرات یبین نتائج تحلیل التبای )٦( الجدول 

  الممارسات وغیر الممارسات نحو ممارسة النشاط الریاضي في جامعة الموصل

      Sig 

    
    




     
  

  ) .٠.٠٥(< معنوي عند نسبة خطأ  * 
ــم یتبــــین مــــن الجــــدول  ــة معنویــــة بــــین مــــستویات) ٦(رقــ والنفــــسي المعرفــــي ، ( متغیــــرات وجــــود فــــروق ذات داللــ

) Sig( إذ كانـــت قیمـــة  للنـــشاط الریاضـــيات وغیـــر الممارســـاتالممارســـبـــین مجـــامیع )  الـــسلوكوالـــصحة واالنفعـــالي ، 
ــراد العینـــة نحـــو ممارســـة ) ٠، ٠٥(، ومقارنـــة بمـــستوى الداللـــة )٠، ٠٠( ــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین أفـ علیـ

  .  الثالثالنشاط الریاضي ووفق المتغیرات
ولغرض اختبار معنویة الفروق بین المتوسطات لمجموعات المستویات الثالث ولتحدید أي من المجامیع تتفـوق 

  .  ذلكبینی ) ٧(رقم والجدول ) L.S.D(عن األخرى، تم استخدام اختبار اقل فرق معنوي 
في اتجاهات ) السلوكوالصحة واالنفعالي ، والنفسي المعرفي ، ( بین الفروق لمتغیرات LSDیبین نتائج   )٧( رقم الجدول 

  الطالبات الممارسات وغیر الممارسات نحو ممارسة النشاط الریاضي
     

–     
     

     
  ) .٠.٠٥(< معنوي عند نسبة خطأ  * 

   ):٧( رقم یتبین من الجدول 
ـــین - ـــ ـــوي بـ ــ ــرق معنــ ــ ــ ــود فـ ــ ـــــدین وجـــ ــالي (البعــ ـــ ــي واالنفعــ ــ ــ ــي) المعرفـ ــ ــصالح المعرفـــ ــ ــة  لـــ ــ ـــت قیمـــ ـــ ـــث بلغـ ـــ ــین حیـ ــ ـــرق بـــ ـــ الفـ
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 ٦٠

المعرفـي  (البعـدین وجود فرق معنـوي بـین وكذلك).٠،٠٥(وهي اكبر من قیمة االحتمالیة ) ٥،٩٦٥ (LSD)(المتوسطین
وهـي اكبـر مـن قیمـة االحتمالیـة ) ٥،٠٤٥ (LSD)( حیث بلغت قیمة الفـرق بـین المتوسـطین لصالح المعرفي) والسلوكي

  .)كياالنفعالي والسلو (البعدینعدم وجود فرق معنوي بین بینما ظهر ). ٠،٠٥(
  
  : مناقشة النتائج٢-٤

اتجاهـــات طالبـــات جامعـــة الموصـــل نحـــو ممارســـة االنـــشطة الریاضـــیة وقـــت الفـــراغ جـــاءت   النتـــائج  انأظهـــرت      
ایجابیـة ،مـع مالحظـة التقـارب بــین قـیم المتوسـطات الحـسابیة ممـا یعنــي ان االتجاهـات متماثلـة نحـو ممارسـة االنــشطة 

لریاضـیة مـن خـالل وسـائل االنـشطة امیـة حقیقیـة ممارسـة اهة الحیـاة الحالیـة تبـین عـن طبیالـى ازى ذلـك عالریاضیة، وی
ة القـوانین الجامعیـة تـسهل لـدى الطالبـات ممارسـة االنـشطة الریاضـیة وقـد یكـون بغـرض عـن طبیا المختلفة كمام االعال

ح او المحافظــة علــى بقــاء التــدریب للمنافــسات او للترفیــه او قــد یكــون الســباب جــسمیة بهــدف انقــاص الــوزن او التــروی
تكمــن أهمیتهــا فــي الــسمات "فــي أن األنــشطة الترویحیــة ) ١٩٩١ وطــه،تهــاني(وهــذا مــا اكدتــه   ،الجــسم حیویــا والئقــا 

الـسعادة الشخـصیة  لهـا التـي تجعلهـا فـي المقدمـة إذا مـا قورنـت بـأي نـشاط أخـر وأن الـدافع مـن ممارسـتها ، هـو الممیزة
 وال تهـدف للكـسب المـادي أو المنافـسة كمـا أن ًبنـاء  لنـوع النـشاط وأن تكـون هـذه األنـشطةوأن تتوفر حریة اختیار الفرد

عبـد  (."لـشغل وقـت الفـراغ سـیرتفع ویرتقـي بمـستوى األخالقیـات والقـیم لـدى الممارسـین التوجیه نحو األنشطة الترویحیة
ن وعـــي وادارك الطالبـــات لالهمیـــة وان الـــسبب فـــي هـــذا االتجـــاه االیجـــابي قـــد یكـــو،)١٩٩١،٥١  وعبـــد الـــرحیم،الـــسالم

التــرویح الریاضــي نــوع مــن "ان  )١٩٩٨(ویــذكر محمــد الحمــاحمي .الــصحیة والنفــسیة فــي ممارســة االنــشطة الریاضــیة
عـضوي للفـرد مثـل  الترویحیة التي تمتاز بالتأثیرات الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیـة المتعـددة مـن نمـو أنواع األنشطة

ل وتطویر اللیاقة البدنیة ورفع كفـاءة الجهازالـدوري التنفـسي والـتخلص مـن الطاقـة الزائـدة والتقلیـل مـن تنمیة القوام المعتد
وهــذا یعنــي بــان الطالبــات بــشكل ).١٩٩٨،٤٤الحمــاحمي، ( "االســترخاء وتجدیــد حیویــة الفــرد التــوتر العــصبي وتحقیــق

 مـن الناحیـة ت مرتـاحونالنـشطة الریاضـیة وهـقناعات بالفوائد الصحیة لممارسـة ان عام والممارسات بشكل خاص لدیه
 ن او لتحقیق مـا فـي داخلهـن ما هو مطلوب لتحقیق لیاقة وصحة اجسادهً یمارسنًنالنفسیة والسبب في هذه الراحة انه
   . ن في كلیة وقسم التربیة الریاضیة جاء بناء على رغباتهنمن رغبات الن على االغلب قبوله

تي اظهرتها نتائج البحـث بـین الممارسـات وغیـر الممارسـات فـي اسـتثمار وقـت الفـراغ اما بخصوص الفروقات ال       
همیــة وتــأثیر الیفتقــدون الــى المعنــى الحقیقــي فیعــزى ذلــك الــى ان اغلــب الطالبــات غیــر الممارســات لالنــشطة الریاضــیة 

الن الطالبــة فــي مجــال  ن، مــن شخــصیتهِ وان ممارســة النــشاط الریاضــي فــي وقــت الفــراغ لــم یغــن ،االلعــاب الریاضــیة
 االمنـــي المتـــردي وكثـــرة اآلم ع جـــزء مـــن اللهـــو ،كمـــا ان الوضـــهاختـــصاصها هـــي مجـــرد عقـــل وال حاجـــة للریاضـــة النـــ

ة عامة والطالبات خاصة بشتى المجاالت ومنهـا ممارسـة النـشاط أاثرت بشكل كبیر على المرومصائب الشعب العراقي 
ســات للنــشاط الریاضــي ینظــرن بــان الوقــت غیــر كــافي لممارســة النــشاط ممارال،كما ان اغلــب الطالبــات غیــر الریاضــي

الریاضي وان فلسفتهم في ذلك بان اغلب الوقت یستثمر في مجـال القـراءة والمتابعـة فـي مجـال االختـصاص االكـادیمي 
ات وان االختـصاص. نوان ممارسة الریاضـة ال تمـد ال مـن قریـب وال مـن بعیـد  باالختـصاص العلمـي وبحـسب اعتقـاده

)" ١٩٨٧النـشواتي ،   (ویوكـد.العلمیة هي عبارة عن عملیات عقلیة وبحثیة لـیس لهـا عالقـة بممارسـة النـشاط الریاضـي
ً تلعــب دورا مزدوجــا فــي حیــاة األفــراد فــي المجتمعــات المعاصــرة فهــي تتــشكل مــن خــالل عملیــات الــتعلم االتجاهــاتأن  ً

  )٣٤ ،١٩٨٧النشواتي ، ".(نةوالتدریب األمر الذي یؤدي الى تغییرها بصورة متواز
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 ٦١

 تجـاهاكما ان االفكارالسلبیة الموروثة في البیئة العراقیة والعقلیة التي یحملها  اغلب الناس وبـضمنهم المثقفـون 
ــام لإل ــشكل عـ ــي بـ ــي النـــشاط ممارســـة النـــشاط لریاضـ ــراغهم فـ ــن الطالبـــات اســـتثمار وقـــت فـ ــر مـ ــع الكثیـ نـــاث خاصـــة منـ

  .الریاضي
   

  :وصیات والمقترحات االستنتاجات والت-٥
  : االستنتاجات١-٥
ث  للممارسـات -١  ظهرت درجة االتجاهـات نحـو ممارسـة النـشاط الریاضـي فـي وقـت الفـراغ بـشكل ایجـابي لعینـة البحـ

 .وغیر الممارسات
هناك فروق في االتجاهات نحو استثمار وقت الفراغ في ممارسة النـشاط الریاضـي بـین الطالبـات الممارسـات وغیـر -٢

  .  سات الممار
 هناك فروق في االتجاهات نحو استثمار وقت الفراغ في ممارسة النشاط الریاضي بین الطالبات الممارسات وغیـر -٣

  ) . السلوكيالصحة المعرفي و(والمجال ) االنفعاليالنفسي المعرفي و(الممارسات في المجال 
ة النشاط الریاضي بین الطالبـات الممارسـات  فروق في االتجاهات نحو استثمار وقت الفراغ في ممارسعدم  وجود -٤

     . )االنفعالي والسلوكي   (وغیر الممارسات في المجال
  
  : التوصیات والمقترحات٢-٥
  .االهتمام باتجاهات الطالبات نحو ممارسة النشاط الریاضي في وقت الفراغ -١
  .الریاضيالممارسات للنشاط  الریاضي  لغیر  استثمار وقت الفراغ لدى الطالبات في ممارسة النشاط-٢
 كمـا وضع درس منهجـي لممارسـة النـشاط الریاضـي إلىالعودة وممارسة النشاط الریاضي لاالهتمام بمناهج الكلیات  -٣

   .في السابق
   .أخرى دراسات وبحوث على عینات إجراء -٤
  

  : واألجنبیة المصادر العربیة
  .دار المعارف للتوزیع والنشر ،عمان ،االردن،١الطرق االحصائیة ،ط) :٢٠٠٠(أبو صاح ،محمد صبحي  •
 رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ،دراسـة مـسحیة لواقـع األندیـة الـصفیة المدرسـیة ) :١٩٩١(أبو عجالن ،شحدة عقل  •

  .،الجامعة األردنیة ، عمان ـ األردن 
  .ضي اتجاهات طالب جامعة المینا نحو ممارسة النشاط الریا) : ١٩٨٥(إبراهیم ، محسن إسماعیل  •
،دار ابـن االثیـر، ٤،ط   صحیح البخاري ،تحقیق مـصطفى )  ه١٤١٠(البخاري ،ابو عبداهللا محمد بن اسماعیل، •

  .دمشق
ــي ): ١٩٩٩(التكریتـــي ، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي ، حـــسن محمـــد  • التطبیقـــات اإلحـــصائیة واســـتخدامات الحاســـوب فـ

  .، جامعة الموصل بحوث التربیة الریاضیة  ،  مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 
اتجاهــات طــالب جامعــة أم القــرى نحــو النــشاط الریاضــي ، رســالة ماجــستیر ): ١٩٨٨(الحمــاحمي ،محمــد محمــد  •

  .غیر منشورة 
  .القاهرة. مركز الكتاب والنشر، الریاضة للجمیع الفلسفة والتطبیق). م١٩٩٨(محمد محمد ، الحماحمي •
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ي االتجاهــات نحـو ممارســة األنــشطة الریاضـیة لطــالب جامعــة اثــر البیئـة فــ) : ١٩٨٩(خـاطر، نظلــه إبـراهیم علــي  •
  .الزقازیق 

دار الفكـر : القـاهرة. الترویح وأوقات الفـراغ فـي المجتمـع المعاصـر). م١٩٨٦(محمد ، والحماحمي، كمال، درویش •
  .العربي

ض دور الریاضیة في شغل وقت الفراغ لدى طالب وطالبات جامعة قطر وبعـ). ١٩٩٠(هدي مصطفي ، درویش •
  .جامعة الزقازیق، كلیة التربیة الریاضیة: القاهرة، المؤتمر األول. العوامل المؤثرة فیها

ــدویك ،ولــــى  • ــة التربیــــة ) :٢٠٠٠(الــ ــیا فــــي كلیــ ــوقین ریاضــ ــة المتفــــوقین وغیــــر المتفــ ــات الطلبــ ــة مقارنــــة التجاهــ دراســ
  .الریاضیة ، الجامعة األردنیة 

طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة نحو ممارسـة األنـشطة الریاضـیة ، اتجاهات ) : ٢٠١٠(الذیبات ، ناجح محمد فالح  •
  .جامعة البلقاء التطبیقیة ، األردن 

اتجاهات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة نحو ممارسـة النـشاط الریاضـي برسـالة  ) :٢٠٠٢(ذیبات ،یاسر  •
  .ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الیرموك ،كلیة التربیة الریاضیة 

ث العلمــي فــي التربیــة ، ج) : ١٩٨١(الزوبعــي، عبــد الجلیــل إبــراهیم والغنــام ، محمــد احمــد •  ، مطبعــة ١منــاهج البحــ
  .جامعة بغداد ، بغداد 

  . المدخل إلى علم النفس ،بغداد ، مطبعة منیر ) :١٩٨٨(السامرائي ، هاشم  •
  .میك جرافیك، جامعة المینا سیكلوجیة الترویح وأوقات الفراغ ، إسال) : ٢٠١٠(طلبة ، محمود إسماعیل  •
   دار المعارف.دراسات في الترویح). ١٩٩١(طه ،وعبد الرحیم ، تهاني، عبد السالم •
  .اإلسكندریة •
ــد العـــاطي، • ــنعم عبـ ــد عبـــد المـ ــرویح ) ٢٠٠٥  (محمـ ــة التـ ــو ممارسـ ــة نحـ ــة الثانویـ ــذ المرحلـ ــاس اتجاهـــات تالمیـ قیـ

  .جامعة حلوان،مصر،اضیة للبنین بالهرم كلیة التربیةالری،رسالة ماجستیر غیر منشورة،الریاضي
 ١المـــدخل الـــى البحـــث فــي العلـــوم الـــساوكیة،شركة العبیكـــان للطباعـــة والنـــشر،ط) ١٩٨٩(العــساف،صالح بـــن حمـــد •

  .،الریاض
  .مصر. ،مركز الكتاب للنشر، القاهرة١سیكولوجیة القیادة الریاضیة،ط )١٩٩٨(عالوي ،محمد حسن  •
القیــاس فــي التربیــة الریاضــیة وعلــم الــنفس الریاضــي ):١٩٩٨(الــدین  عــالوي ،محمــد حــسن ورضــوان،ومحمد نــصر •

  . ،دار الفكر العربي ، القاهرة
رســالة . اتجاهــات طلبــة وطالبــات جامعــة حلــوان بالقــاهرة نحــو النــشاط الریاضــي). م١٩٨٤(أمنــه مــصطفى ، محمــد •

  .جامعة حلوان، كلیة التربیة الریاضیة: القاهرة. ماجستیر غیر منشورة
 .، عمان األردن دار الفرقان ،١ط علم النفس التربوي ،) ١٩٨٧(عبد المجید نشواتي، •

• Adams G.S. (1964) Measurement and Evaluation in Education Psychology and 
Guidance. Holt  Rinehart and Winston New York . 

• Elbe,  R. I. Essentials of Educational, measurement, New Jersey. Hall–Inc, Engle 
Wood Gifts, 1979,.  

• Mokgwthi , Martin Montsho , (1989) : Toward a viable physical education program 
for Botswana , D.A. The Florida State University.   
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. 
  جامعة الموصل

  الریاضیةكلیة التربیة 
  )١ ( رقمملحقال

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :الخبراء حول صالحیة المقیاساستبیان آراء 

  المحترم.………………………………………األستاذ الفاضل
 الریاضـیة خـالل األنـشطةاتجاهـات طالبـات جامعـة الموصـل نحـو ممارسـة (( القیـام بالبحـث الموسـوم ةتروم الباحث

 االتجـاه مقیـاس علـى ةولغرض تحقیق هدف البحث تطلبت الحاجة إلى وجود أداة مناسبة، وقد حصلت الباحث) )وقت الفراغ 
ــذي صــممه كــل مــن منیــب راغــب وجــا كــوب بیــرد Leisure attitudeنحــو وقــت الفــراغ  مــن جامعــة والیــة  Beard ال

 ونظـرا لمـا )١٩٩٨(والمعدل من قبل محمـد حـسن عـالوي.لقیاس االتجاه نحو وقت الفراغ) Tallahasseeتلهاسي (فلوریدا
 الحكم على مدى صـالحیة الفقـرات الخاصـة باالسـتبیان وذلـك بتقـویم تتمتعون به من خبرة وموضوعیة، یرجى بیان رأیكم في

ٕأمام العبارة التي تراها مناسبة وابداء المالحظات أمام الفقرة التي ال تعتقد بأنهـا صـالحة بعـد  ) √( عبارات االستبیان بعالمة 
  : والبحث الحالي في ضوء ما یأتيیتالءمالتعدیل بما 

  .امدى وضوح الفقرة وصالحیته. ١
  .اتفاق الفقرة في المجال المخصص. ٢
  :مدى مالئمة البدائل . ٣
  تنطبق علیك بدرجة  قلیلة / ٢ًتنطبق علیك بدرجة قلیلة جدا / ١
  .ًتنطبق علیك بدرجة  كبیرة جدا/ ٥تنطبق علیك بدرجة  كبیرة / ٤تنطبق علیك بدرجة متوسطة / ٣
  مع التقدیر.. شاكرین تعاونكم معنا                                                            .أیة مالحظات أخرى. ٤

                             الباحثة:االختصاص                     :مكان العمل                         :االسم
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