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ممخص البحث بالمغة العربية

تكمن أىمية البحث في معرفة اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي الذي يمارس أو الفعالية التي يتم
اختيارىا إذ أن االتجاه النفسي نحو الفعالية أو النشاط الرياضي من قبل الطالب الرياضي في الجامعة يعتبر
من األمور األساسية في اختياره وتوجياتو نحو ذلك النشاط أو تمك الفعالية وحسب ميولو ورغباتو سمبا أم

إيجاباً.

وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات الطالب الممارسين لمنشاط الرياضي في جامعة المثنى

وكذلك االختالف والتشابو مابين اتجاىات الطالب الممارسين لمنشاط الرياضي في جامعة المثنى .

وأفترض الباحث أن عدم وجود فروق معنوية في االتجاىات بين الطالب الممارسين لمنشاط الرياضي في
جامعة المثنى.

وأستخدم الباحث المنيج الوصفي واختار الباحث العينة بالطريقة العشوائية من الطالب الممارسين لمنشاط
الرياضي في كميات جامعة المثنى ،وكان عدد أفراد العينة ( )100طالباً يمثمون نسبة مئوية قدرىا

( )%28,99من المجتمع األصمي لمبحث والبالغ ( )345طالباً ممارساً لمنشاط الرياضي موزعة عمى()14

كميات ( )9منيا عممية وتم أختيار( )50طالباً منيم و( )5كميات إنسانية وتم أختيار ( )50طالباً منيم أيضاً .
وأستنتج الباحث أنو يوجد اتجاىات إيجابية نحو ممارسة النشاط البدني لدى طالب جامعة المثنى في الكميات
العمميةواإلنسانية وكذلك لم تختمف اتجاىات الطالب الممارسين لمنشاط الرياضي في الكميات العممية

واإلنسانية نحو ممارسة النشاط البدني بل كانت متقاربة إلى حد كبير.

وفي ضوء االستنتاجات التي توصل إلييا الباحث أوصى بالعمل عمى ان تكون ممارسة األنشطة الرياضية
لدى الطالب في مجاالت التفوق الرياضي وفي أثناء المنافسات و العمل عمى إعادة درس التربية الرياضية
في كميات الجامعة من اجل النيوض بالحركة الرياضية بشكل افضل ومشاركة اوسع من قبل الطالب.

Study the trends of scientific and humanitarian college students at the University
of Al-Muthanna toward practice sports activity
By
Assistant lecturer Imad Azez Nashmie
Abstract
The importance of research to know the students' attitudes toward
physical activity practiced or effectiveness that are selected as the psychological
trend toward efficiency or sports activity by sports student at the university is
one of the basic things in his choice and orientations toward that activity or those
effectively and according to his tastes and desires negatively or positively .The
study aimed to identify the students' attitudes practitioners of sports activity in
Muthanna University As well as the differences and similarities between
students' attitudes practitioners of sports activity in Muthanna University.I
suppose the researcher that the lack of significant differences in attitudes among
practitioners students for sports activity in Muthanna University .The
researcher used the descriptive approach and chose researcher random sample
of students practicing the way of sports activity in the colleges of the University
of Al-Muthanna, and the number of respondents (100) students represent the
percentage of)%99.22(of the original community of research and adult (345)
male practitioner of sports activity spread over 14 colleges (9), of which science
has been selected (50), asking them and (5) a humanitarian colleges were selected
(50), asking them to also . The researcher concluded that the presence of positive
attitudes towards physical activity at Muthanna University students in scientific
and humanitarian colleges and practitioners as well as students' attitudes to
physical activity in the scientific and humanitarian colleges did not differ about
physical activity, but was close to a large extent. In light of the conclusions
reached by the researcher recommended to work on to be sports activities among
students in the areas of sporting excellence and during competitions and work to
re-studied physical education at the University of colleges in order to promote
sports movement better and wider participation by students.

التعريف بالبحث-1

 مقدمة البحث وأىميتو1-1
 ولكل نشاط رياضي خصائصو النفسية التي ينفرد، ىناك الكثير من األنشطة الرياضية المتعددة والمتنوعة

ويتميز بيا عن غيره من أنواع األنشطة الرياضية األخرى سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات نوع
النشاط أو بالنسبة لطبيعة الميارات الحركية أو القدرات الخططية التي يشتمل عمييا أو بالنسبة لما يتطمبو
.النشاط من عمميات عقمية عميا

إن االتجاىات النفسية واالجتماعية تعتبر من أىم نواتج عممية التنشئة االجتماعية كما وتعتبر أيضا محددات
ومن جية أخرى ىناك من العوامل التي تؤدي إلى التأثير عمى. موجبة وضابطة ومنظمة لمسموك االجتماعي
االتجاىات النفسية لمفرد ومن ىذه العوامل عمى سبيل المثال ال الحصر عامل التربية والتعميم إذ أن" التربية

عموما ىي توجيو التجاه الفرد النفسي سواء الفطري أو المكتسب نحو الطرق التي يراد إن يسمكيا كسموك من

خالل إكساب المعمومات الجديدة بإقناع شخصي أو ذاتي وينسجم وتطوره العقمي واستقراره النفسي باتجاه تمك
الطرائق  .ولقياس االتجاه النفسي عمل المختصون في مجال عمم النفس عمى إيجاد وسائل وطرق لقياس

والكشف عن االتجاىات عند األفراد ومعرفة اتجاىاتيم وميوليم نحو األشخاص أو األشياء أو المواقف أو

غيرىا إذ بمكن معرفة االتجاىات النفسية عن طريق قياسيا ويتم ذلك" بوضع عدد من األسئمة المنسجمة التي
تدور حول موضوع معين ليجيب عنيا األفراد المراد معرفة اتجاىاتيم وايجابياتيم وستكشف أرائيم نحو المثير

المعين التي تتضح بعد عممية تحميميا رياضيا لموصول إلى النتيجة المطموبة " ( عالوي و رضوان: 1987 :

 ( 685وبما أن الجامعات إحدى الركائز األساسية في تقدم وتطور المجتمعات باعتبارىا مؤسسات تعميمية

وتربوية تحوي عمى شريحة ميمة من المجتمع اليستيان بيا إال وىي الطمبة فمن خالليم يكمن ىذا التطور

والرقي بأفراد المجتمع عمميا ومعرفيا في كافة مجاالت الحياة ومن احد ابرز ىذه المجاالت عمى صعيد الجامعة
تحديدا النشاط الرياضي والذي يمعب دورا أساسياً وميما في رفع كفاءة الطالب الجامعي ذىنيا وبدنيا من خالل
ممارسة الطمبة لبعض األنشطة الرياضية  ".إذ أن النشاط الرياضي بمفيومو الحديث يشكل بعدا ىاما من

ميادين التربية وعنص ار قويا في عممية إعداد شخصية الطالب جنباً إلى جنب مع المناىج الدراسية وبما إن

ممارسة الطمبة لألنشطة الرياضية تأتي من خالل ميول واتجاىات نفسية نحو نشاط معين أو لعبة ما لذا فان

من الميم معرفة اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي الذي يمارس أو الفعالية التي يتم اختيارىا.
وتكمن أىمية البحث في دراسة أتجاىات الطالب الجامعيين عمى ٍ
حد سواء  ،أكانوا بالكميات العممية أو

االنسانية نحو ممارسة النشاط الرياضي وذلك لخفض التوتر والزخم الناتج عن المحاضرات النظرية

واالمتحانات التي تقع عمى عاتقيم .

 1-2مشكمة البحث

إن المرحمة الجامعية مرحمة ميمة في تأىيل الفرد عممياً وثقافياً وان عبء المتطمبات األكاديمية يوقع ضغطاً

نفسياً وعقمياً عمى الطالب بحيث يكون مشدوداً نحو الكتاب والمحاضرة لذا فيو بحاجة إلى الترفيو وبناء

الجسم عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية ان اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي تعد مشكمة حقيقية ٠

ومن خـالل معايـشة الباحث الميدانية وخبرتو التدريبية في مجال التربية الرياضية الحظ ان التجاىات الطمبة

نحو االنشطة الرياضية دور اساس وميم وفعال في تطوير مستوى المياقة البدنية لدييم  ،وىذا يعني ان

الطمب ة الذين لدييم اتجاه ايجابي نحو ىذه االنشطة سيكون مستوى لياقتيم البدنية عالي اذ يمكنيم من
ممارسة مفردات المناىج العمميـة بالـشكل االمثل والعكس صحيح ,لذلك عمل الباحث عمى معرفة اتجاىات

الطالب لممارسة النشاط الرياضي بعد إن تم توفير اإلمكانيات والتجييزات الرياضية في الكميات العممية

واإلنسانية ال بأس بو مقارنة باألعوام السابقة ومدى مساىمة مثل ىذه اإلمكانيات وتأثيرىا عمى اتجاىات
الطالب نحو النشاط الرياضي وتخفيف الضغط النفسي والعقمي من خالل ممارسة األنشطة الرياضية .

 1-3ىدفا البحث :ييدف البحث إلى:

-1التعرف عمى اتجاىات الطالب الممارسين لمنشاط الرياضي في جامعة المثنى .

 -2التعرف عمى الفرق في أتجاىات طالب الكميات العممية واإلنسانية الممارسين لمنشاط الرياضي في
جامعة المثنى .

 1-4فرض البحث:يفترض الباحث :

-عدم وجود فروق معنوية في االتجاىات بين الطالب الممارسين لمنشاط الرياضي في جامعة المثنى.

1-5مجاالت البحث

 1-1-5المجال البشري  :طالب الكميات العممية واإلنسانية الممارسين لمنشاط الرياضي في جامعة المثنى .
 2-1-5المجال المكاني  :القاعات الدراسية ضمن الكميات المعنية بالبحث .
 3-1-5المجال الزماني :من  2014/4/2ولغاية . 2014/4/30

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية

 1-3منيج البحث :استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو وطبيعة البحث .

 2-3مجتمع وعينة البحث :اختار الباحث العينة بالطريقة العشوائية من الطالب الممارسين لمنشاط
الرياضي في كميات جامعة المثنى ،وكان عدد أفراد العينة ( )100طالباً يمثمون نسبة مئوية قدرىا

( )%28,99من المجتمع األصمي لمبحث والبالغ ( )345طالباً ممارساً لمنشاط الرياضي موزعة عمى()14

كميات ( )9منيا عممية وتم أختيار( )50طالباً و( )5إنسانية وتم أختيار ( )50طالباً منيم  ،والجدول ()1

يمثل الكميات العممية واإلنسانية وعدد الطالب وحجم العينة .

الجدول ()1يمثل الكميات العممية واإلنسانية وعدد الطالب وحجم العينة
الكميات

العدد الكمي لمطالب
الممارسين لمنشاط

حجم العينة

االستطالعية

الرياضي

الكميات العممية

المجموع
الكميات االنسانية

العموم

55

الزراعة

60

الطب

15

اليندسة

12

التمريض

13

طب االسنان

13

8

طالب من كمية

طب البيطري

12

التربية الرياضية من
50

180
التربية

82

االدارة واالقتصاد

58

القانون

25

المجموع

165

50

المجموع الكمي

345

100

خارج عينة البحث

8

 3-3أدوات البحث
استخدم الباحث االستبيان كوسيمة مناسبة لجمع المعمومات وقد لجاء الباحث إلى استخدام مقياس ( كينون )

لقياس اتجاىات األفراد نحو النشاط الرياضي والذي اعد صورتو العربية( د,محمد حسن عالوي ) حيث اشتمل
عمى  54عبارة موزعة عمى  6أبعاد ( عالوي ) 444: 1994:

 4-3المواصفات العممية لممقياس
 1-4-3صدق المقياس

تم عرض المقياس عمى مجموعة من ذوي االختصاص في مجال عمم النفس والقياس والتقويم في المجال

الرياضي ( )1وبعد جمع االستمارات توصل الباحث إلى الصدق الظاىري(صدق المحكمين وكانت نسبة االتفاق

لمسادة المحكمين . )%90

 2-4-3ثبات المقياس

تعد األداة ثابتة إذا أعطت النتائج نفسيا في قياسيا لمظاىرة لمرات عديدة ( العجيمي وآخرون:1999:
 )143وبغية الحصول عمى ثبات المقياس قام الباحث بتوزيع المقياس عمى عينو من  8طالب من كمية

التربية الرياضية كاختبار أولي ثم أعيد االختبار نفسو بعد مرور  7أيام من االختبار االول عمى العينة نفسيا
اذ تشير بعض المصادر الى ان الفتره مابين التطبيق االول لالداة والتطبيق الثاني ليا يجب ان اليتجاوز

اسبوعين ( )adams.1994.88وبعد جمع البيانات تمت معالجتيا احصائيا باستخدام معامل االرتباط
البسيط لبيرسون ظيرت قيمة ر )المحتسبة  ) 0,81وىذا يدل عمى وجود ارتباط وبالتالي وجود معامل ثبات

لممقياس والجدول ( )2يبين ذلك

األبعاد

جدول ()2
التطبيق االول
س-

 1االساحذة الذٌن حن عزض الوقٍاس علٍهن :
علن النفس الزٌاضً جاهعت القادسٍت .
 أ.م.د علً حسٍن هاشناالخخباراث جاهعت الوثنى .
 أ.م.د هحود هطز عزاك م.د رأفج عبد الهادي كاظن علن النفس الزٌاضً جاهعت القادسٍت .علن النفس الزٌاضً جاهعت الوثنى .
 -م.د أوراس نعوت حسٍن

±ع

التطبيق الثاني
س-

±ع

ر

النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

3,33

2.08

29.3

5.85

0.56

النشاط الرياضي لمصحة والمياقة

39.66

7.5

37.33

3.78

0.38

النشاط الرياضي كخبرة توتر ومخاطرة

28.33

12.09

23.3

2.08

0.90

النشاط الرياضي كخبرة جمالية

5,5

9.53

1.8

3.21

0.66

النشاط الرياضي لخفض التوتر

1.73

3

1.76

3.05

0.98

النشاط الرياضي لمتفوق الرياضي

1,15

2

1.85

3.21

0.93

 5-3الوسائل اإلحصائية :عولجت البيانات إحصائياً باستخدام:

-1الوسط الحسابي (التكريتي و العبيدي .) 102 : 1999 :

 -2االنحراف المعياري (التكريتي و العبيدي.) 155 : 1996 :

-3معامل االختالف (خير الدين . )128 : 1999 :

 -4قانون (ت) لمعينات المستقمة(النعيمي و حسين.) 125 : 2005 :
 -5قانون االرتباط البسيط (محمد و رضوان.) 113: 1987:

 -4عرض ومناقشة النتائج :
لغرض التحقق من فرضية البحث وبعد معالجة البيانات إحصائيا التي حصل عمييا الباحث وكما في الجدول
ولتفسير النتائج:

جدول ()3

يمثل األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطالب وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية
األبعاد

الكميات اإلنسانية

الكميات العممية

قيمة ت

س

+ع

س

+ع

المحتسبة

النشاط البدني كخبرة اجتماعية

32.84

5.91

31.12

5.16

1.1

النشاط البدني لمصحة والمياقة

43.88

4.78

42.96

4.99

0.67

النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة

22.56

4.56

24.04

5.78

1.01

النشاط البدني خبرة جمالية

34.44

5.57

32.28

4.88

1.46

النشاط البدني لخفض التوتر

35.6

5.12

35.8

5.07

0.14

النشاط البدني لمتفوق الرياضي

31.08

3.87

29.28

5.59

1.32

* قيمة ( ت ) الجدولية ( ) 1.980عند نسبة خطأ  0.05ودرجة حرية ( ) 98

يتضح من الجدول ( )3إن قيمة ت الجدولية والبالغة  1,980ىي اكبر من جميع قيم ت المحتسبة لجميع

ابعاد النشاط البدني التجاىات الطالب في الكميات العممية واإلنسانية اذ يستدل من ذلك بان التوجد فروق

معنوية بين الطالب الممارسين لمنشاط البدني في الكميات العممية واالنسانية ولجميع ابعاد النشاط البدني

ويعزو الباحث سبب ذلك الى التأثير الواضح والكبير وااليجابي في توفير التجييزات الرياضية بشكل جيد في
كميات الجامعة كافة وبمستوى يختمف عن السنوات السابقة" كما ان شخصية الطالب الجامعي قد اقتربت من
النضوج التام لتدرك مدى أىمية وقيمة النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية وصحية ولياقة بدنية وصفة جمالية

والمساىمة في المناعة ضد األمراض وفي تخفيف الضغوط النفسية لمفرد في الحياة المعاصرة " )الدليمي :

 ) 649: 2002األمر الذي دفع الطالب إلى ممارسة األنشطة الرياضية باندفاع اكبر .فضال عن أن ممارسة
النشاط البدني من قبل طالب الكميات العممية واإلنسانية لو األثر الكبير في تطوير شخصية الفرد نحو االتجاه

اإليجابي والتعويض عن الحالة النفسية التي تحدث القمق والتوتر من خالل الظروف التي يمر بيا البمد خالل
العام الدراسي 2014 -2013والتي كان ليا األثر الواضح في التأثير عمى نفسية الطالب بشكل عام وكما
يؤكد ( الوتار و آالء عبد اهلل ) 187 :1999 :أن حالة الشد النفسي والتوتر الناجم عنو تأثير العمل

واألحداث االجتماعية عمى االتجاىات مبنية عمى أساس التمتع من خالل ممارسة الحركات الرياضية التي
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