
                                                                            وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

                                                                       جامعة ديالى

 كلية التربية الرياضية

  

ـعات العراقية نحو دراسة اتجاهـــــــــــات طلبة الجامــ"

 "الليـــــــــاقة البدنـــــــية الرياضة و

 
 رسالة تقدم بها

 

 خضير حسين عباس   

 جامعة ديالى -إلى مجلس كلية التربية الرياضية

 وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية الرياضية 

 بإشراف

                                                                                                الدكتور                                           

 الدكتور

                           عباس فاضل جابر                                                         

 حازم عزيز امين 
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 م 0232            هـ                               3413 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ركض برجلك ا"

هذا مغتسٌل بارد 

 "وشراب

   

 صدق هللا العظيم                                     

 (40:)سورة ص                                                      
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 المشرفين إقرار

 

دراسة اتجاهات طلبة الجامعات " ـ بنشهد إن إعداد هذه الرسالة الموسومة 

" التي تقدم بها الطالب الماجستير العراقية نحو الرياضة واللياقة البدنية

 جامعة –الرياضية في كلية التربية  اتمت بأشرافن( خضير حسين عباس)

 ديالى ,وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية الرياضية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع 

 عباس فاضل جابر  .د 

 المشرف 

 0232/   /   التاريخ : 

 التوقيع 

  أمينحازم عزيز  .د 

 المشرف 

 0232/   /      التاريخ: 

 بناء على التعليمات والتوصيات ترشيح األطروحة للمناقشة             

 عبد الرحمن ناصر راشد. د م.أ.                                        

 معاون العميد للشؤون العلمية                                           

 لدراسات العليا رئيس لجنة أ                                                      

 0232/    /        التاريخ :                                             
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 مقوم العلمي(ال إقرار)

 

 أشهد إني قرأت هذه الرسالة الموسومة

"دراسة اتجاهات طلبة  

الجامعات العراقية نحو 

 الرياضة واللياقة البدنية"

حيث تمت مراجعتها من الناحية العلمية والمنهجية وأصبحت  
 0بأسلوب علمي ومنهجي خال من األخطاء العلمية الكبيرة

 

 التوقيع:                    

 االسم:           
 0232التاريخ:            /     /                                 
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 أقرار المقوم اللغوي

 
 ـقرأت هذه الرسالة الموسومة ب

الجامعات العراقية نحو الرياضة واللياقة  ةدراسة اتجاهات طلب "

 "البدنية

 خضير حسن عباس  للطالب

أسلوب علمي خاٍل من من الناحية اللغوية وأصبحت ب و ُروجعت 

 0والتعبيرات اللغوية والنحوية غير الصحيحة  األخطاء

 

 

 التوقيع :                                     

 د.اياد عبد الواحداالسم:                                 

  0232 \    \     : التاريخ                                                      
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نشهد أننا أعضاء لجنة التقويم والمناقشة , قد أطلعنا على هذه الرسالة  وقد 

في محتوياتها وفيما له عالقة بها ونعتقد  خضير حسين عباسناقشنا الطالب 

 أنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في فلسفة التربية الرياضية .

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 جامعة ديالى في جلسته  –لس كلية التربية الرياضية عليها مج قصاد

  0232/    /      المرقمة )         ( والمنعقدة بتاريخ :

 

 التوقيع 

 جبار د. فرات ا.م.االسم:  

 عضو الجنة :

  0222التاريخ :  /  /

 

 التوقيع 

  ا.م.د. عبد الودود احمد خطاب   االسم:

 عضو الجنة :

  0222التاريخ :  /  /

 التوقيع 

 ا.م.د.مهند عبد الستار   االسم:

 ة :رئيس  الجن

 0222التاريخ :  /  /

 

 التوقيع 

 ماهر عبد اللطيف عارف  .م.د 

 جامعة ديالى  –عميد كلية التربية الرياضية 

 م  0222التاريخ :  /   / 

 أقرار جلنة املناقشة والتقويم 
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 اإلهداء 

 والدي رمحه اهلل  إىل روح

 إىل والدتي احلنونة

 إىل إخوتي سندي يف احلياة
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 )شكر وتقدير(

 مدةاحث على اجتياز أصعب أيام حياته خالل الذي ساعد الب عز وجل أول من يستحق الشكر والثناء هو اهلل
  222دراسة الماجستير

جامعة ديالى ورئيس وأعضاء لجنة  -والثناء إلى عمادة كلية التربية الرياضية ركما يتقدم الباحث بالشك
ه اءيقدم الباحث شكره وتقديره وثن أنويود  22على قبولي في دراسة الماجستير و أعضائها الدراسات العليا

إلى األب والمعلم والخبير الدكتور عباس فاضل جابر المشرف األول على الرسالة والدكتور حازم عزيز أمين 
كما يود الباحث إن يشكر أساتذته ,هو خير البحث والباحث المشرف الثاني على دعمهم الباحث وتوجيه إلى ما

فاضل كامل  رواألستاذ المساعد الدكتو في الدراسات العليا  األستاذ المساعد الدكتور عبد الرحمن ناصر 
ماهر عبد  رعامر فاخر والدكتو  رسليمان علي واألستاذ المساعد الدكتو  ذكور,األستاذ المساعد الدكتور عكلةم

 ثلباحكما يشكر االلطيف عارف واألستاذ الدكتور عايدة علي واألستاذ المساعد الدكتور فاطمة المالكي....
.د أ  جامعة بغداد على استضافتهم لنا أيام المحنه واخص بالذكر منهم-بنات –ية عمادة كلية التربية الرياض

لبحث ولجنة ان يشكر اللجنة المقومة إلقرار أ الباحث لعبيدي واألستاذ الدكتور مؤيد عبد اهلل..ويودانوال .
 الباحث..كما يشكر الباحث الفيزياوي عصام سالم محمد لجهوده المثابرة في مساندة الرسالة.مناقشة 

من منتسبي القواة المسلحة متمثال في ...العميد الدرع الركن سعد خالد ياسين و  إخوتهكما يشكر الباحث 
العقيد الدرع الركن مطشر علي مظلوم و العقيد المهندس جميل ابو صادق و العقيد محمد كاظم غدير المقدم 

المقدم الركن مثنى خالد ياسين و الرائد شاكر  والركن حسن سالم و المقدم الدرع الركن عادل حسن مال اهلل 
اإلبراهيمي و الرائد حسين عباده و النقيب حميد شاطي و المالزم علي جاسم و المؤهل صالح مهدي و 

 المؤهل محمد حبيب .

كما يشكر الشيخ عضو مجلس محافظة االنبار عادل حسن الفهداوي و االخ رعد ابوغيث و االخ سعد ابو 
 و زيد لماقدموه من العون و المساعدة و المؤازرة و كل من وقف الى جانبي.احمد و علي اب

كما يشكر الباحث الشيخ الجليل صباح السوداني لتوجيهه التربوي و العقائدي و الفكري فجزاه اهلل خير الجزاء 
 من قريب و بعيد.  األفاضل اإلخوةو جزى 

 

 ومن اهلل التوفيق

 الباحث
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 (ملخص الرسالة) 
 "نحو الرياضة واللياقة البدنية العراقية الجامعات ةبدراسة اتجاهات طل"

 الباحث:خضري حسني عباس

 بإشراف                                     
 أميند.حازم عزيز         د.عباس فاضل جابر                                   

 هي: أبوابالرسالة على خمسة  اشتملت
 

 التعريف بالبحث -األولالباب  -1
 البحث  وأهميةالمقدمة 1-1

إنرمشدددكا ري مع مددداري  ري ددديري م    دددي ر دددير ددديررددد  رر يؤكدددبراءدددرياري ريعرددد ري  ري يددد
ي ثقع دد ري ريعرددي رحي  دديي ربييدداريء  ددبري رعددعلرحي   ددعارحي كءددعررحي  دداعرر ددنرممعر دد ري   ددع ر

ح دبر00م اادينرل دبرءب دءع ركثيدرلريااءسدعر  دءع ر عحيد رري ريعري رح معرينري ايع د ري ءب يد ري يحميد 
 فععئر  بمعر  ر رإنري شريي ري كثررثقع  ر يري مع ماري  ري ديريسمادحنر مدعرينري ايع د ري ءب يد ر
ي يحميدد رح ددلرركعرثدد ر  ددبمعر فقددبري بح دد ري  ري يدد ر امعوسددعرمددنراددضلري مددح ري مءكددرر مددري ر ادد ر

ر رح   عءسددعرح ددير  ددحاري يددحيلرثددضارمددري ر  ددءح يعرءح دد ي يركدد رء ددء ر ددبرررممعر دد ري ريعردد
رثضثحنرب يق ر احيبلري  بريءي رح ليريمثلري يبري ب ى.رمقبيرر
مدددنرءدددينري محردددح ع ري روي دددي ري  ددديريبر دددسعر ادددرري ددد ف رر Attitude  دددبريا عع دددع ر

رإزياح ددددددير ءددددددعرلر ددددددنري دددددد ععءع ر قحيميدددددد رم  امدددددد رررSocial Psychologyياع مددددددع ي
ر كعبيميد ل برمنري مثيري رح  بمعر بر ري عع ع رشريي ر اميد ررحايررحري يبياحرح ع ري م

رحي   ددع ح ددحرمحرددحةري ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد ررإاري  ميدد مددنري  اءدد ريددحلرمحرددحةر دديراعيدد ر
رع رااري طاءدد ري عددعم يينريماكددحنرمكح ددؤر ددر ن  ح ددارر نمدداري  اددرريعدد رري ءب يدد رري ريعرددي رحي ثقع دد 

 Co nativeرع ر زح يددددددرع ري  ددددددلر حرمكح ددددددر دددددديرCognitive Componentع ريددددددم ر 

Componentاددىري اادد ري عددعرري ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد رح حيوددب عري  دديي رحي ءب يدد رحي  ف ددي ر 
ي رمددنري ايع د ري شددعما رح ددبر  دد ار ركثيددررري ري ايع د ري ءب يدد ر افددربرعددزار  ددبرمددعر ددزيلحياع مع يد رييددار
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رييمعر دددحرر  دددع ل سعي م قبمددد ر ددديري  دددع رري م يردددررحرر ر امدددعاري ععم دددع يااددد  دددبمعر  دددر ر نر
مدددنر طدددحرري ثقع ددد ري ءب يددد ررحي  ددديي ر افدددربر دددير  مدددعرينري ايع ددد ري ءب يددد رءشدددكلريدددحميرح دددلير دددع  

ري مع م ع ري ارءي .ر
 مشكلة البحث1-2

حمددنرما ادد رر بيددبرمددنرطددض ري ععم ددع ري  ري يدد مدداري   ي ددررمشددكا ري ءيددارمددنراددضلر
 ددنرممعر دد ر مددعرينري ريعردد ري  ددءعيي ر حرر ربييدداريضيددتريء  ددعبرياادد ري طاءدد اا  ع ددعي

 مددعرينري ايع دد ري ءب يدد ر ددير ع دد ري ريعردد ر حرمددنراددضلري مض دد ري مف حيدد رحي م  شددرلر دديرياادد ر
ي كايع ري  امي ر حري   ع ي رمنراضلري بحيرري يحميرح ليريثررءشكلرحيرحر اىرم د ح ر يدع  سرر

 رحي  يي رحي  ف ي رح بري الري كثيررمنري زمضارحي زميض ري طاء ري عدعم يينر دبررممعر د ري ءب ي
ي ريعرد رإ ددىر  ددءع رم  ددببلرحم ءعي دد رء رددسعريقيقدديرحء رددسعرايددرريقيقيدد ر ع مكع دد رياع مع يدد ر

Status حي  اميددد ر اطع ددد ري عدددعم يرا سدددبرر حري دددعار سدددعر  دددبمعريمدددعر ري   دددع ري ريعردددي رر
ايدددرر دددييحر ع ريعرددد رحي ايع ددد رري دددبري ح ددد إنري   دددع ري ريعردددي ر بيلر سدددحرح ردددعار ع   دددحرر

 دديقحبري مع مدداررع رطع دد رععم يددي ي ءب يدد رعددزار  ع دديرمددنر ددي ري مع مددار كيدد ري يددعلرإليركددعنر
نرمشددكا رء ددعاري عع ددع راعطودد ريزي دد ر  ددبرزمضودديري طاءدد ري عددعم يمعمددنر  ددعركع دد رحرر00ايقددع ر

ري ءب ي رحممعر يسع.يحلري ريعر رحي ايع  ر
ر
رهدف البحث 1-3

ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي .ري ععم يينر عع ع ري طاء ا  ميررمقيع ر -0
ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي .ري  ري ي ي ععم ع ررطض ري ععربري  ر-2

ر
ر
ر
ر
ر
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رمجاالت البحث 1-4
ر. يري ععم ع ري  ري ي رع رطع ء(ر0551)ي مععلري ءشرير:ررر-0ر
ر.0/3/2001ح اعي ر0/9/2002  زمع ي:ر اف رلرمنرري مععل-3
-ععم  ري مح ل-ععم  ري ء رل-ععم  ري م    ري ي -ي مععلري مكع ير:ععم  رءابيب-2

 ي ععم  ري  ك ح حعيعر-ععم  ربيع ىررر-ععم  ريا ءعر
 الباب الثاني:الدراسات النظرية والمشابهة: -2

ريا عع ددددع رح تريددددع بري دددد ريا عع ددددع رحمكح ع سددددعرح رددددمنر ددددير ددددليري ءددددع ر
حرح مددحريا عع ددع ررحي ف ددرلري يع ددم ر ددير كددحينريا عع ددع ررح يددع ريا عع ددع 

ربري ع رمشعءس ...ر رءا
جراءاتهالباب الثالث:منهج البحث  -3  الميدانية: وا 

مددنرم ع عدد رمشددكا ري ءيددار دديركح دداري مدد س ري مضوددرر ي دد ابرري ءعيدداري مدد س ري ح ددفير
...يياركع دددددد ر ي دددددد ر ا دددددد ءيع ي  دددددداح ري م ددددددحرر عييدددددد ر  ددددددميرري مقيددددددع رحي دددددد ابير

حمدددنرما اددد ري ععم دددع ررحي   دددع ي مدددنري كايدددع ري  اميددد ررع رععم يدددرع رطع ءددد(ر0551ر)ي ءيدددا
طع ءدد رععم يدد .ر(رر552ر)حءاددار ددببري طع ءددع (ر0006)ري  ري يدد رييددارءاددار ددببري طددض ر

رعدددد رثقدددد ري م ددددارءبرا عع ددددع رح ددددليرمقيددددع ي دددد ابرري ءعيددددارمقيددددع رريري عددددرياي ح ددددير
 . . امي

 عرض ومناقشة النتائج -الباب الرابع -4

ي  دا رر حري يعدع ح ير ليري ءع ر رر ر ر قري ري مقيع رحبرع ري يبلر افقري رءع ععرر
ي م  دددبلرح دددبر  دددرري ءعيدددار قدددري ري مقيدددع ر ادددىر تدددعرركدددلر شدددرر قدددري ريددد رر ياياسدددعرر ح

 شد ركدلر  دعو ري مقيدع رءب د ركءيدرلر  عوعسعرءب  رحم ع ش ري   عو رثرر ررء برل دبرم عرح ريال
 امعرينري ءعيدداركددعنر ددبر  ددرر  ي ددلر اددىري عددعررميعيددبر يددحري ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد .

ر قري ري مقيع ر اىري مععا ريا عع ع ...
ر
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 االستنتاجات والتوصيات -الباب الخامس -5

 االستنتاجات
 ر اطاءدد ري ععم ددع ر ددرر  ددميررمقيددع رمقدد نر ض عع ددع ر يددحري ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد -0

 ميعيبي.ر ح اءعرر حرإيععءعيقي رءب  ريبلريا ععررر نيمكنرر(ر قرل60ء ببر)ري  ري ي 

 داءيررءع عدعر ي فترء عسيزي رريعري ر يركاي يرر يري مقيع رار(03ر)ي فقرلر ن ءينر -2
ء عسيدددزي ررييددد فترمطادددنرمدددنر ءدددلرطدددض ري ععم دددع ري  ري يددد رييددداركدددعنرياادددءسررا

ر يركاي ا.ري   ع ر ح ري  معرينري ريعري رريعري ر ممعر 
ي ددددحط يرءكددددرلري قددددبررءيددددبلرييععءيدددد ررعم  اء ددددبيومددددعرمءعريددددع رر  ددددعءا(20ر) قددددرلر تسددددر  -3

ر حيددبرح  سددعررحي مددري ريعردد رايددرر ددفيرر مثددلري شدد ح ررإنح ددليريؤيددبرر(4,0 ع يدد )
ري ش  ري حييبر يرب رر ريقسرري حط ي.ر ء عاري ؤيا

  ءددد رريعردددي ري ددا ر ادددىري عدددعررميعيدددبرءبرعددد رري مدددعر ر  ررار(46)ي فقدددرلررن حعددبر-3
ي ريعردي رري   دع ء  ري طاءد ري عدعم يينرم دحنرءدب يعرانرممعر د رإنر(ح ليريؤكبر3,0)

ر طحرري قعءايع ري ءب ي رحي مسعري رحي ف اعي رحي  ف ي .
  دعو ررمعمدلرإن بكبرمنراضلرمقيع ري عع ع ري طاءد ر يدحري ريعرد رحي ايع د ري ءب يد ر-4

ريعرري  ي  ركع  رءع ععررميعيبر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي .
ر

ري  ح يع 
 اددىر ي ددع رمددنرطاءدد رري  ا  ددعرر كثددرءشددكلرر ا عع ددعيرمقيددع رددرحرلر طءيددنر -0

ر كثددريا  ددع ي ر اي ددحلر اددىر  ددعو رري كايددع ري  اميدد رح اددىر ي دد رمددنرطاءدد ري كايددع 
 ي ءب ي .رب  ر ير يع ريا عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  

حي  مدعرينرري ريعردي ري   دع  ممعر د ررم سعديرح د ر حبر رر ا دي  ادىري  بكيبرر -2
رمنر ءلري طاء ري ععم يين.ري ءب ي 

ر
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 صفحة المحتويات
 الصفحة موضوعال ت

ر0ري   حينر0
ر2ري كريم ريآلي ر2
ر3ري ريرري مشر ينر3
ر4ري ريرري مقحرري ااحير4
ر5رر ع  ري م ع ش رحي  قحيرإ ريرر5
ر6ري  بيار6
ر2رشكررح قبيرر2
ر9رءع اا ري  رءي رماا ري ر ع  ر1
ر03ر في ري مي حيع ر9

ر01 الباب األول
ر09ري   ري رءع ءيا -0ر00
ر09ري ءيارحر  مي ري مقبم ر0-0ر00
ر20رمشكا ري ءيار2-0ر02
ر22ري ءيارع ب ر3-0ر03
ر22رمععا ري ءيار4-0ر04
ر22ر يبيبري م طايع ر5 -0ر05

ر23 اب الثانيالب
ر24ري بري ع ري  تري رحي مشعءس ر -2ر06
ر24ري بري ع ري  تري ر0-2ر02
ر24ريا عع ع ر0-0-2ر01
ر25را عو ريا عع ع ر2-0-2ر09
ر22ر تريع ريا عع ع ر3-0-2ر20
ر29ر يع ريا عع ع ر4-0-2ر20
ر30ر محريا عع ع ر5-0-2ر22
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رر34ري ف رلري يع م ر ير كحينريا عع ع ر6-0-2ر23

ر32ر اييرريا عع ع ر2-0-2ر24

ر32رم عبرري م احمع ر حري ر ع  ر1-0-2ر25
رر40ري بري ع ري مشعءس ر2-2ر26
ر40ربري  ري عع ع ري مع ماري مريكير يحرير ري  رينر0-2-2ر22
بري  ري عع ع ري ش  ري م رير يحركرلري قبرري م ري رء بري فحزر يرر2-2-2ر21

رءطح  ر مرر  ريقي 
ر40
ر

ي  مري ع ري سحيوي ري يقع ي ر ير  بيلري عع ع ري طع ءع ر يحرر بثيررر3-2-2ر29
ربر ري  رءي ري ريعري 

رر42

رر42ر قبري بري ع ري مشعءس ر3-2ر30

ر44 الباب الثالث
ر45ري ميبي ي ر عريا ارم س ري ءيارحر -3ر30

ر45رم س ري ءيارر0-3ر32
ر45ر ي  ري ءيار2-3ر33
رر42ري ءيارزلحر عسر بحي ر3-3ر34

رر42ر  اح ري قيع ر4-3ر35
رر41رإ بيبري  يا ري ح ي ر امقيع ر5-3ر36
رر49ر ضيي ري فقري 6-3ر32
ر50ر  بيبر  ايمع ري مقيع ر2-3ر31
ر50ر ي  ري ءياري روي ي ر1-3ر39
ر52ر طءينري مقيع رر9-3ر40
ر52ر  ييحري مقيع ر حر فرينريا  معري 00-3ر40

ر53ر فقري ر ار ري ع ري قحلري  مييزي ر افقري  يايلرير00-3ر42

ر51ري  بن02-3ر43
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ر59ري ثءع 03-3ر44

ر60رطريق ري ععء ر اىري مقيع ر04-3ر45

ر60رطريق ريي  ع ري برع ر ا  ر ر اىرم  ح ريا عع ع ر05-3ر46

ر62رميعحرري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر06-3ر42

ر63ري  عرء ريا  طض ي ر02-3ر41
ر63ري  عرء ري روي ي ر01-3ر49
ر64ري ح عولري ي عوي ر09-3ر50

ر65 الباب الرابع
ر66ر ر رميعحرري مقيع رح قري ارءشكااري  سعوير0-4ر50
ر66رميعحرري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي 0-0-4ر52
ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر يرمقيع ري عع ع ري طاء ري ر2-0-4ر53

ري ععم ع ري  ري ي رء حر اري  سعوي 
ر62

ر20ر ر ر يع ري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر2-4ر54
 ر رح يايلر  عو ر قري رمقيع ريا عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  رر0-2-4ر55

ري ءب ي رحرم ع ش سع
ر20

  عو رري فقري ري  شرري ح ىر مقيع ريا عع ع ر يحري ريعر ر ر ر2-2-4ر56
رحي ايع  ري ءب ي رحم ع ش سع

ر26

ر10ر ر ر  عو ري  شرر قري ري ثع ي رمنرمقيع ريا عع ع رحم ع ش سعر3-2-4ر52
ر14رحم ع ش سعر  قري ري مقيع ر ر  عو ري  شرري ثع ث رمنرر4-2-4ر51
ر11رحم ع ش سعرمنر قري ري مقيع ر  عو ري  شرري ريء   ر رر5-2-4ر59
ر92رحم ع ش سعر ر ر  عو ري  شرري اعم  رمنر قري ري مقيع ر6-2-4ر60
ر96رحم ع ش سعر ر ر  عو ري  شرري  عب  رمنر قري ري مقيع 2ر-2-4ر60

ر000 الباب الخامس 
ر000ريا    ععع رحي  ح يع ر-5ر62
ر000ريا    ععع ر0-5ر63
ر003ري  ح يع ر2-5ر64
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رر004 المراجع و المصادر العربية واألجنبية
رر005ري م عبرري  رءي ر65
ر001ري م عبرري ع ءي ررر66
ري  في  الجداولر 
ر46رر(ر ي  ري ءيارمنري ععم ع ري  ري ي ري مشمح  رءع بري  ر0عبحل)رر0

ر50ر حزيار  ريبري  ي  ري روي ي ري  رمريياسرري بري ي (ر2عبحلر)ر2

ر50رحزيار  ريبري  ي  ري روي ي ري  ر ا  ع سرري  امي رحري   ع ي (ر ر3عبحل)ر3

ر53ر ق يرري فقري ريايععءي رحي  اءي رمنر عيي ري حزنر كلر قرلر(ر4عبحل)رر4
(ي قيم ري  عوي ر فقري رمقيع ري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رر5عبحل)ر5

رحي ايع  ري ءب ي 
ر55

ر59رإ عبلرياا ءعرر ي ع رم عملري ثءع (ريحرحرطريق رر6عبحلر)ر6

(ريحرحرمععا ر حرميعحررحي فقري ريايععءي رحي  اءي را عع ع ر2عبحلر)رر2
ري طاء ري ععم يينر عحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي 

ر62

(رمقيع ري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر1عبحل)ر1
رء حر اري  سعوي 

ر61

ر9
ريءينر  عو ر قري ري مقيع را عع ع ري طاء ري ععم يينر(9عبحلر)

ر22

ر21ر(ري فقري ري  شرري ح ىر مقيع ريا عع ع 00عبحلر)ر00
رر12 ي فقري ري  شرري ثع ي ر مقيع ريا عع ع ( 00جدول )ر00
ر16 ( الفقرات العشر الثالثة لمقياس االتجاهات02جدول )ر02
ر90 ابعة لمقياس االتجاهات( الفقرات العشر الر03جدول )ر03
ر94 ( الفقرات العشر الخامسة لمقياس االتجاهات04جدول )ر04
ر91 ( الفقرات العشر السادسة لمقياس االتجاهات05جدول )ر05
ري  في  األشكال البيانيةر 

ر36ر(ريحرحرمرييلر كحينريا عع ع ري  ف ي رلر) ءحرععبح(0شكلر)رر0
يمثلرم بلرمقيع ري عع ع ري طاء ري ععم يينررشكلرءيع ي(ر2ي شكلري ءيع ي)ر2

ر يحري ريعر رحري ايع  ري ءب ي 
ر25

ر29يبين مستوى الفقرات العشر األولى  للمقياس االتجاهات نحو ر(3ي شكلري ءيع ي)ر3
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رالرياضة واللياقة البدنية
يءينري فقري ري  شرري ثع ي ر امقيع ريا عع ع ر يحري ريعر ر (4ي شكلري ءيع ي)ر4

 ي ايع  ري ءب ي حر
ر13

( يبين الفقرات العشر الثالثة للمقياس االتجاهات نحو الرياضة 5ي شكلري ءيع ي)ر5

 واللياقة البدنية

ر12

يبين الفقرات العشر الرابعة لمقياس االتجاهات نحو الرياضة (ر6ي شكلري ءيع ي)ر6

رواللياقة البدنية للطالب
ر90

رري اعم  ر اىرمقيع ريا عع ع ر يحر(ريءينري فقري ري  ش2ي شكلري ءيع ي)ر2
ري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر طاء ري ععم ع ري  ري ي 

ر95

(ريءينري فقري ري  شرري  عب  ر مقيع ري عع ع ري طض ر يحر1)ري ءيع يرشكلي ر1
ري ريعر رحي يع  ري ءب ي 

رر99

 صفحة المــــــــــــالحق ت
ر000رينر عءاسرري ءعيارح حمحيرمرييلر ماا عوم رءع  ع للري  عرلري لر(ر0ماين)رر0
ر003ر(ري  ءيعنري  طض ي2ماين)ر2
ر004ري  ءيعنريحلري مععا ري ءيا(3ماينر)ر3
ر002ر(ري  ءيعنرآرياري ميكمين4ماينر)ر4
ر020ر(رمقيع ريا عع ع ر يحري ريعر رحري ايع  ري ءب ي 5ماينر)ر5

ر025رريارحمنري م فلينر اقيع  رينري  ملري م ع بري كحنرمنري اء (6ماين)ر6
 a-dرماا ري ءيارءع اا ريا كايزي ر2
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 مجاالت البحث 1-4
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 البحث  وأهميةالمقدمة 1-1
ي ردمنر يمد رري  دريبي ريعرديري دليريشد ربر يدارمعمح د رمدنري  شدعطرر حر ي ءب يدري ايع  رإن

يععددع ريع مع يدد رم ي دد ري  ددير  ددسرر ددير ددح يرري  فع ددلررإشددءعةرإمكع يددع يع مع يدد رمسمدد رح اددىر
برح كددحينر ض ددع رءددينري  ددع ررمددنرعددبر  ددب عاي   ددر ر اددىررءإمكع يدد ياع مددع يرحي  ددير  ددمحر

يفيدددبري  دددي رحي دددسرر ددديريك  دددع ري ايع ددد ري ءب يددد رحمدددنرر نيمكدددنر ا شدددعطري ريعرددديررآادددرعع ددد ر
 دنررإء عبرري  معرينري ريعري رحي ايع  ري ءب ي ر سعربحرركءيرر ير ي ينر ي ري فربررحرإني مؤكبر
شددددكا ري مع مدددداري  ري دددديريؤكددددبراءددددرياري ريعردددد ري  ري يددددحنرإنرمييددددارري   ددددرري مزم دددد ر مددددري 

ي م    دددي ر دددير ددديررددد  ري ثقع ددد ري ريعردددي رحي  ددديي ربييددداريء  دددبري رعدددعلرحي   دددعارحي كءدددعرر
م ااددينرءشددكلرم دد ترررحي  دداعرر ددنرممعر دد ري   ددع ري ريعرددي رح مددعرينري ايع دد ري ءب يدد ري يحميدد ر

ي كثدررثقع د ر ديرح بر فععئر  بمعر  ر رإنري شريي ر00ي ري حرل برءب ءع ركثيرلريااءسعر  ءع ر
ي مع مدداري  ري دديريسماددحنر مددعرينري ايع دد ري ءب يدد ري يحميدد رح ددلرركعرثدد ر  ددبمعر فقددبري بح دد ري  ري يدد ر

ء ددء ر ددبررممعر دد ري ريعردد رح   عءسددعرر( ادد ري يركدد ) امعوسددعرمددنراددضلري مددح ري مءكددرر مددري ر
ب يقددد ر احيدددبلررثدددضارمدددري ر  دددءح يعرءح ددد رثضثدددحنريكدددحنري  مدددرينر نيعددد ررح دددير  دددحاري يدددحيل

مدددنرءدددينري محردددح ع رر Attitude  دددبريا عع دددع رييدددا..ي  بريءيددد رح دددليريمثدددلري يدددبري ب دددى.
ح دير ءدعرلر دنري د ععءع ررSocial Psychologyي روي ي ري  يريبر سعر ارري د ف رياع مدع ي

ح  دبمعر دبر ري عع دع ر(ر1)ل برمنري مثيدري رحايررحي يبياي محرح ع ررإزيا قحيمي رم  ام رر
ح ددحرمحرددحةري ريعردد رر اري  ميدد مددنري  اءدد ريددحلرمحرددحةر دديراعيدد رر كعبيميدد  شددريي ر اميدد 
رإنيعددد رري ريعردددي رحي ثقع ددد ري ءب يددد رحبر ري  رءيددد ري ريعردددي رمددداري  ادددررحي   دددع حي ايع ددد ري ءب يددد ر

 ادددىررCognitive Componentااري طاءددد ري عدددعم يينريماكدددحنرمكدددحنرم ر ددديؤرإنر دددرر  ح دددا
 ادددىري ااددد ري عدددعرري ريعرددد رحي ايع ددد رConative Component(2) زح ددديرري  دددلر حرمكدددحن

                                                 

-
1

لار ممكجةوهيو   جعوملت عوا انوديال ال وفت وا وةو   علو  اننس,جاممةو  لوفتج مةا و  مقدمو  يو   وينتج ارنوف    

 18ص1914ج  لك  انةةلي  انسةفلي اننلنشةجلار ان ةيخ نلنشةجانةيمض 

(اامةيكيوو  NASAطوو و وااتووممقد ودوود كوودل  وكمنوو   نمتووم انثقميوو  انيوووي  وانةدنيوو  انتوو  يت تووء  ل ووم هووفل  ان*

 ( لديق  يفميم  33"  س  أيمم أتةفعيم ن  مرت  انةيمض  واانةمو ان ختلس  ول ةدت ليق  عال  

 
 
2
- Williams, S, R ,Introduction to Psychology.Toront.USA.1984, P.230 
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ي ءب يدد رح حيوددب عري  دديي رحي ءب يدد رحي  ف ددي رحياع مع يدد رييددارايددزيلر   ءددرري ايع دد ري ءب يدد ر افددربر
عزارمنري ايع  ري شعما رح بر   ار ركثيرَيرإنرياا ر امعارح  ع للري ععم ع ري م قبم ر يري  ع رر

عر ددددحير مددددعرينري ايع دددد ري ءب يدددد رءشددددكلريددددحميرح ددددلير ددددع  رمددددنر طددددحرري ثقع دددد ري ءب يدددد ري م يرددددرريم
 يددع ري عع ددع رر  ددءع ر  ددرمددنررإنحيؤكددبري ءعيددار  ددعرحي  دديي ر افددربر دديري مع م ددع ري ارءي .

 يع ددسعري ددمحرء ح ددار ح يدد ر دداحبري عددعم يررإني طاءدد ري عددعم يينر يددحري ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد ر
 تريرانريا ععرريحعاري  ععءع ري فدربرءطريقد ر كدعبررحي ايع  ري ءب ي ري ري ريعري ي  رءر  شط  ععرر
 بنر يع رمثلر لرريا عع ع ري ع بري مرءديري ريعردير ادىرر ار   ءيع رحمنر عيي ررثعء   كحنر

  ددبيلرر ح شددعياريا عع ددع ري ريعرددي ريايععءيدد ر)  مراددح ر يسع(بكمددعري ددسرر دديرميعح دد ر اييددرر
ر أل دددريبرإك دددعءسعرايدددرري مرادددح ر يسدددع(رحي  مسيدددبر   ميددد ري عع دددع رعبيدددبلرحي  ددداءي ر)ريا عع دددع 
رررحي مع ما.

ر
 مشكلة البحث1-2

 ددحةرمددنرر  سددع اددىرر حي ددبحي اري مك  ددء رر  ددحيةيا عع ددع ر   ءددرر ددحةرمددنررإنيمكددنر بكيددبر
ي ريعر رحي ايع د رر ا احبرحي   ر ربر عا عع ع ريايععءي ر يحري مسيبلي بحي ارياع مع ي رر  حية

 مثدلرمي دا ري قدح رر  سدعي ءب ي ر ؤبيربحرير عمعر يريار قعارءسليري  حةرمنري  شدعطرياع مدع ير
ي  ددير يددربري فددربرح ثيددررر ممعر دد ر ددليري  شددعطرحيا دد مريرر دديرممعر دد ارء ددحرلرم  تمدد برمددنر  ددعر

ي  ددعءق رحي  ددير حعددار دديري  سيددؤري  قادديرحي   ددءيري  ددير  تمسددعري اءددري رر  ي ددررمشددكا ري ءيددار
رإن"ر(1)(ر Allportي مثيددري ري ما افدد رحيددر ر)ي ءددحر ر ح امحي دد رري دد ععءع ري طع دد ري عددعم ي

ي  سيددددؤري  قادددديرحي   ددددءير ددددبريكددددحنرمؤ  ددددعرحي دددد  رمددددنري  فع ددددلري ايتدددديرءددددينري طع دددد ري عددددعم ير
ا د قرير"رح دليرمدعري  سيؤرلحري مب ري ء يبر يم عزرءع ثءع رحير معح  ع رري ءيو ري  يري يشر يسعربر

رحربيددددع ىكطع دددد ر دددديرععم دددد رر حيعددددبري ءعيددددا مددددنراددددضل طمددددحر ددددار دددديري ععم ددددع ري  ري يدددد رب
ر ح دنرممعر د ر مدعرينري ريعرد ري  دءعيي رري عدعم ييني طدض ررايدتريء  دعبريااد بييدارربءابي
ادد رمددنراددضلري مض دد ري مف حيدد رحي م  شددرلر دديريا حرر ددير ع دد ري ريعردد ررينري ايع دد ري ءب يدد  مددع

اددضلري ددبحيرري يددحميرح ددليريثددررءشددكلرحيرددحر اددىرم دد ح ر يددع  سررري   ددع ي ر حي كايددع ري  اميدد ر
                                                 

1
 219ص1992, 7ر المعارف,طمحمد حسن عالوي,علم النفس الرياضي,القاهرة,دا - 
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ي عدعم يينر دبررممعر د رري طاء رحي زميض ري الري كثيررمنري زمضاري ءب ي رحي  يي رحي  ف ي رح ب
 مع يد رم  ببلرحم ءعي  رحء ردسعريقيقديرحء ردسعرايدرريقيقيد ر ع مكع د رياعر  ءع رإ ىي ريعر ر

Status ي عدددعم يري طع ددد ري دددعار سدددعر  دددبمعريمدددعر رر ح سدددبرررارحي  اميددد ر اطع ددد ري عدددعم ير
ي فدري ر قدطرح دليرايدررر ح دع  سدحرح ردعارر بيلي ريعري رري   ع رإن ع   حررري ريعري ري   ع 

كددعنرطع دد ررإليمددنر ددي ري مع مددار كيدد ري يددعلرر  ع ددي ددييحر ع ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد رعددزار
مشددكا رربرزمضودديري طاءدد ري عددعم يحن  ددرمددنر  ددعركع دد رحازي دد ر00ير دديقحبري مع مددارايقددع رعددعم 

رآءعو دعيع مدع ير  ام دعررمدنرركإراريعر رحي ايع  ري ءب ي رحممعر يسعء عاري عع ع راعطو ريحلري رر
ر.منر  دعح ردييار اح د رحي م د قءلر مثلري فشلري بري يرحي ييدع ير   عءسعرءعنري ريعر رحرح مسع  ع

رياي:ري  ء رمشكا ري ءيار يرمع
  ددميررمقيددع را عع ددع ري طاءدد ري عددعم يينر يددحري ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد رحمددنرحي ددار -0

ري مع ماري ععم يري  ري ي.
ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ..ري  ري يينر يع ري عع ع ري طاء ري ععم يين -2
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

رالبحث اهدف 1-3
ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي .ري ععم يينر عع ع ري طاء ا  ميررمقيع رر -0
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ربري  ري ععررطض ري ععم ع ري  ري ي ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي . -2
ر
ر
رمجاالت البحث 1-4
ررطع د ر ا عرءد ريا د طض ي ب012طع د رعدعم ي.242 ي د رء دعاري مقيدع ري مععلري ءشرير:ر-0ر
ر. ي  يري ععم ع ري  رير ي  ري قيع ري روي ي ر(رطع  0551)
ر0/3/2001 اعي ررحر2002ر/00/9ي مععلر  زمع ي:ر اف رلرمنر-3
-ععم  ري مح ل-ععم  ري ء رل-ي ععم  ري م    ري -ي مععلري مكع ير:ععم  رءابيب-2

ر.ي ععم  ري  ك ح حعيعر-ععم  ربيع ىررر-ععم  ريا ءعر
 

 تحديد المصطلحات 5 -2
 دف ريا د مريرري   دءيرريا ععرري  ف ير  تيررمك  د ر دارإن:ر Attitudeيا ععر

 كدحنر سدعررا د ععء مح د رحيسيودارر ح قبي ري  ديري  قدب عري فدربر يدحرمحردحةر  ام
رإ دددى   تدددررAnastasi بيمدددعر  ع ددد يزيرRokeatisheربرحكي ش  دددبرري  رددداي 

يا عددددعرر ادددددىري دددداري ميدددددلر ض ددددد ععء رءشددددكلرم دددددينر عدددددعررمعمح دددد راع ددددد رمدددددنر
يا عددددعرريع دددد رمددددنري  سيددددؤري  قادددديررإن يددددر ررAllportي ءددددحر ر مددددع..(1)ي مثيددددري 

حي   دددءيري  دددير  تمسدددعري اءدددرلري  دددعءق رحي  دددير حعددداري ددد ععءع ري فدددربر امحي ددد ريحر
ر.(2)ي مثيري ري ما اف 

ر
ر

 الدراسات النظرية والمشابهة -باب الثانيال-2
 الدراسات النظرية 2-1

                                                 
1
 - Allawy,M.;Zur Antizipation von Fremdhandlung im Sportspiel,Diss.DHFK,Leipzig 

1964. 
2
 219محمد حسن عالوي,علم النفس الرياضي,المصدرسبق ذكره  ص - 
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 Attitude  االتجاهات 2-1-1
 االتجاهات خصائص 2-1-2
 تجاهاتاال  نظريات 2-1-3
 االتجاهات قياس 2-1-4
 نمو االتجاهات 2-1-5
 الفترة الحاسمة في تكوين االتجاهات 2-1-8
 تغيير االتجاهات 2-1-7
 مصادر المعلومات أو الرسالة 2-1-1
 الدراسات المشابهة 2-2
 دراسة اتجاهات المجتمع األمريكي نحو حرب العراق 2-2-1
رة القدم المصرية دراسة اتجاهات الشعب المصري نحو ك 2-2-2

 بعد الفوز في بطولة أمم أفريقية
التمرينــات الهوائيــة اعيقاعيــة فــي تعــديل اتجاهــات  تــيثير 2-2-3

 الطالبات نحو درس التربية الرياضية

 
ر

 الباب الثاني: الدراسات النظرية والمشابهة-2
 الدراسات النظرية:2-1
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 Attitude:االتجاهات 2-1-1
(رحي دليري  ديريا د  بيبرحي  سيدؤرررATITUDEي  رءيد ر م دطاحر)ينركام ري عدعرر ديري  رعمد ر

(رH.Spencerحينريحلرمدنري د ابرر دليري م دطاحر دحري فيا دح ريا عايدزير يرءدر ر ء  درر)ر
حيا عع دددع رم دددطاحر ف ددديريدددبيارري  دددي"ري ددد ععء ر قحيميددد رم  امددد ر مثيدددررر( 1)ر0162 دددعرر

 ف ددديريرعزويدددعر قدددطر نر ض عدددعررمكح دددع ريع مدددع يرم دددينرح دددلير ب  دددعر ف دددررمفسدددحرريا عع دددع ر
ما افدددد ر  يددددبر يمددددعرءي سددددعر  كددددحنريا دددد ععء ري  سعويدددد ري شددددعما ري  ددددير ددددبري اددددل عري فددددربرإزيارمثيددددرر

ر(ح لرري مكح ع ر ي:2)م ين
1-  ِِ  Affective Componentالمكون العاطفي:ِ 

فربرإزيارمثيررم دينرح دلررحي مثلر ليري عع  ر يري ش حرر حريا  ععء ريا ف ع ي ري  يري ال عري  
ريا  ععءع ري  عطفي ر بر كحنرييععءي رح بر كحنر اءي .ر

  Cognitive Componentالمكون المعرفي:-2
ح حريشيررإ ىري م  قبي ري  يري   قسعري فربريحلرمحرحةرم ينرح  ردمنر دلرري م  قدبي ر  ع دعر

رء  ري يكعرري م  اق رءع مثير.ر
 
ر
 ve Component Co natiالمكون ألنزوعي:-3

حيمثلر ليري عع  ر  ع ي ري فربري  احكي رإزياري مثيرر حياركع  رييععءي ر حر اءي رحء ءدعرلر ادر ر
ر(رر3ي رمنر ز ع ري فربري  احكي ري ععرري مثير.)

 
 خصائص االتجاه 2-1-2
رععررءمعرياي: يببرا عو ريارر

 االتجاه تكوين فرضي: -1

                                                 
1
 - Webster,N,Webster;New twentieth Century,2

nd
.COLLINS  WORLD.1978.P122. 

2
 - Prescott D.A;Emotion and the Educative Procees,Washington,U.S.A.1983.P.321. 
3
 - Munn,L, Psychology,The Fundamentais of Human Adjustment,N.Y.USA,P.432. 
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م ي ددد رءبرعددد رمدددنريا فدددعنري افدددربر يدددحري مثيدددري ركثيدددريرمدددعر  ميدددزريا ددد ععءع ري م  دددببلر 
ي دددلينر   دددرري ددد ععءع سرر يدددحر شدددعطرري  دددريب  ادددىر دددءيلري مثدددعلر  دددعبرء ددد رربحيا  دددعن

مشددددع بلرريمعر ددددحنري  شددددعطري ريعردددديرحيمياددددحنر  ددددىييععءيدددد ر سددددرررءب سددددعنرريعردددديرم ددددي
 قدحلرءددع ري ريعردي رحيحيتءددحنر ادىر ددريالري محردح ع ري ريعرددي ربءدل بريمكددنريري  شدط 
ييعددددعءير يددددحري  شددددعطري ريعرددددير  ف دددديررمددددعرءددددينر ددددلرريا دددد ععءع رري  ددددريباارؤري عددددعرر دددد

يايععءيدد ري م  ددببلر دديرءمثعءدد ري دد  بيبر  ددبري فددربر ع ادداري دد عي رء ددحرلرييععءيدد رءددع رارر
ر ي)ر ض دد ععء مددنر  ددببري مثيددري ري مر ءطدد رءع  شددعطري ريعردديرح تددريرانر ددليريا دد  بيبر

  رمضيت دددارح  دددعياارء دددحرلرمحردددح ي ر قدددبري فدددنر ادددىري  ءدددعررر كحي دددعريا عدددعر(ري ددد
رء دددحرلر) يع يددد رر م ادددبري ح ددديا ر ا يقدددنرمدددنرحعدددحبر ن ف دددر رحعدددحبرربحنرر ي ررددديع ر

Concereteر(رحءدددل بر دددعنري  كدددحينري فررددديريق دددبرءدددارمعمح ددد رمدددنري  مايدددع ري  ددديرا
  ضيتسعرءشكلرمءعشر.

 االتجاه متعلم)مكتسب(: -2

مك  دء رمدنري ثقع د رر ي ربراَمد َر َريا عع ع رم ررإنيا عع ع ركاسعر اىرر   عرير كعبر عما
ي  طءيددارياع مددع ير ددير مايدد ررإن ددنرطريددنر مايدد ري  طءددارياع مددع يرحمددنري م ددرح ر

يا عع دع ر ادىررإ دىري فربر اييعلر يري مع ماري ليري يشر يابح كدليريمك  دعري  تدررإ بيب
ربرآلثدددعرري مع مدددارحي ثقع ددد ر تدددريرانري فدددربريك  ددد رمدددنري  مثيدددلري  ف ددديربيادددلري فدددر  سدددع

ر حي ريعردي رري  شط ح يحرء  رريآلارينمع م ارحمنرثقع  اريا عع ع ري م ع ء ر يحر
ر ن ر ع اريمكدنرمَرا ر َر َرانريا عع ع رم رر تري رر....حي ار ري  شط ياع مع ي رحاير عرمنر

 يدحري ايع د ري ءب يد ري كثيدررمدنرر حيعردي ري طءنر اىريك  دع ريا عع دع ر يدحري  رءيد ري رر
 اييدرريا عع دع رر حمدنر تريدع ري د  ارر دير دب يررريا د فعبلي   اربكمدعري داريمكدنررمءعبئ

ررر يحري  رءي ري ريعري ....
 

 نزوعية: االتجاه يتكون من عناصر معرفية ووجدانية و -3

حعدددددبي يب ي  عحلري    دددددرري ر مدددددع ددددبرريا  قدددددعبربر حيق ددددبرءع    دددددرري م ر ددددديريا  قدددددعبر
  اىرحي    ددددرري  زح دددديري رددددمنريا دددد  بيبر ض دددد ععء ..ر ددددبرري  فردددديلربر حي  فردددديلر
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يا عدددعرري  ف دددير فدددربرمدددعر يدددحري  شدددعطري ريعرددديرمدددثضري ء دددارمدددنرر ن دددءيلري مثدددعلر عدددبر
م  قبي ددارح ددليريشددكلري عع دد ري م ر ددير دديري عع ددابكمعري دداريشدد رر يددحري  شددعطري ريعرددير

 ددديريءدددارحكري ي دددارر ي دددبرر فردددياارر حي مثدددلر دددير فردددياارر ددداءيع رر حرع رييععءيدددرشددد حري رر مدددع
يا ف دع ير ديري عع داب...كمعري دار ادىرر ح ا شعطري ريعريرح ليريكحنري    درري حعدبي ير

 م  قبي دددارحشددد حررر يدددحر دددليري  دددحةرمدددنري  شدددعطررع ري ددد  بيبر ض ددد ععء رء دددحرلرم ي ددد رطءقددد
ءددبار ريحر ددبرر حي  شددعطري ريعردديرء ددحرلرري ءشددريريير ددبر عددبري فددربريقءددلر اددىرممعر دد 

 ي  زح ير يري عع ا...ر حييعرر نر لرري ممعر  رح ليريمثلري عع  ري  ماير

 حيادي: أوسلبي  أوايجابي  أمااالتجاه  -4

طددر ينر سددليري اددطريمثددلرييددب معرر حاريا عددعررءاددطرم دد قيرريم ددبرءددينر قط ددينريءيمكددنر شدد
ي م عرردد رريآلاددري ددليري  اددنرءدداريا عددعررحيمثددلرييععءيدد (ر امحرددحةرر   ددىي  بييددبري  عر)
  ددفينررإ ددىح  ق ددرري م ددع  رءددينر ددلينري طددر ينررة دداءي (ر سددليري محرددحرر   ددىي مطاقدد ر)
(رحءقدددبررياء  دددعبر دددنر قطددد رNeutral دددير قطددد ر طادددنر ايسدددعر قطددد ر)ي ييدددعبررم  دددعحيين

برءقدبررياء  دعبري ييعبر ععرري طر ري محع ر زبيبربرع ريايععءي ر.رح اىري  ك رمدنرل د
ي فدربر دبررإن دزبيبربرعد ري  داءي ..حمثعلرل دبررعي  دع  بركامد نر لرري  قط ر عدعرري طدر ر

ءبرعد رم ح دط ر يدحر  ءد ركدرلرر حءبرعد ركءيدرلرر حءبرعد ركءيدرلرعدبيرريكحنري عع دارييععءيدع ر
ءبرعدد رم ح ددط ر يددحرر حءبرعدد ركءيددرلرر حي قددبررح ددبريكددحنري عع ددار دداءيعرءبرعدد ركءيددرلرعددبير

ر  ء ري مضكم رح بريكحنري عع ارييعبيعر يحر  ء ر   ري طعح  ...
ر
ر
ر

 (3()2()1)نظريات االتجاهات2-1-3

                                                 
1
هووووووفل ذلذوننووووووقلذخذنةةيم  انشخيووووووي ج مةا وووووو  يووووووةخ اك وووووود يةخجدوووووودرل كسن ذان ي وووووو  ان يووووووةي  نلتوووووو ني   - 

 ذ234ذص1979واننشةذ

 
2
 11ص1978النجلف تكسفني ذ-تفي ذعل  اننس, انوديث جمةمن   ون مذخ مال لراتممه ميطسى - 
3
 121ص1972أك د زك  صمنح ذانة د  ليال انيسم  ان اااي  والمجمهم جانكتمو انسنفل نةل  اننس,ذان ةمر ذ - 
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 تري دددعنر ف دددرينرء دددحرلري رحر ع دددعن قدددبر مددد ربري ددد رعحي ددد ركثيدددرلر ض عع دددع رءع  فعرددد ر
ر عم ري كثيررمنري محي  ري  ير  رمنريا عع ع ري ما اف ري  يري ال عري  ريب:

 
 :ة التعرض للمثيرنظري أوال.

  در ري فدربر مثيدررم دينرء دحرلرر نييار تسر ر دببرمدنري بري دع ري  دير  عح د ريا عع دع ر 
ريكحنري  ععء ر كثررييععءيرإزيارل بري مثير.ر- عبل–م كررلر بريع اار

ر
ر
ر

 :نظرية التنافر المعرفيثانيا. 
عي ددد ب إليريا افددد ر دددلررحمؤبي دددعرإنري فدددربر دددبري  دددر ر مثيدددررم دددينر دددير دددببرمدددنري محي ددد ري م ء 

ي محي دد رء ددحررعح ريدد ر ددعنري فددربر ددبريدد  ارري عع ددع رم  عرردد رإزيار فدد ري مثيددرري مددرري ددلير
ي دددفرر مدددعر طادددنر ايددداري   دددع رري م ر ددديرحكمدددعر دددحري يدددعلر دددير دددعوررمحي ددد ري  دددريةري  دددير دددبر

ي ا دينري   قسدعري  ر ر سعري فدربر عدبرررييدعحلر قايدلر دليري   دع رري م ر ديرء اييدررإيدب ري فكدر ينر
رإزياري مثيرري حييبري ىريع اسعر  يرر ير ف ري ععرري فكرلري ار .ر

 
 
 
ر
ر

 :Bandura النمذجة (لبندورا )نظرية التعلم االجتماعيثالثا.

  دددرري ءدددر رءع دددبحري"ر مايددد ر كدددحينريا عع دددع رح قدددعر  مايددد ري ددد  اررءع مضيتددد ر   دددبمعر ضيدددترر
 احكار منري مي ملرعدبيرينريقدحررء كدريرر دليري  داحبريمدعررشا عرءطريق رم ي  رحياقيريثعءار ن
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 قايدبر"رحمدنرمزييدعر تريد ري د  اررر حيقدحررء كدريررررار نري كءدريليري ءار احبرمعرء قع ر عاي مدعلر
ر(1) ءع بحري:ررءع  ملع 

  يري   ار.ر اطعايمكنري فربرمنري   ارربحنري ح حةر يري مشعكلريحري حلر .0

  ر  ارر احكيع رم  ببل.يمكنر نرطرينري  ملع .2

  ع ي رمنري طرنرياار رمنريياريا   عبر يري ح  رحي عسدبرشدريط رينرر كثري  ملع ر .3
 يكحنر محلععرمضومع.

 مك ح  .ر اني  ععءع ر  امسعري م  ارر يري  عءنرح يررإر ع ر قحي رح .4

حنر داحبري  ثعرلري  ععءع رمحعحبلر يرليكرلري م  ارر ي  رعبيبلرحار يرمكفح  رءدلريكد .5
 (2)ي  محلجرمثيرير ميزيعري ملر اىري  ثعر سع.

ر
 :Skinnerرابعا.نظرية االشتراط االجرائي ل سكنر

 

ي  تريدددد ري ثع يدددد رمددددنر تريددددع ر ف دددديرر كددددحينريا عع ددددع ر ددددير تريدددد رياشددددريطرياعريوددددير ا ددددع رر
ءدددب ر(ر يقدددحرر  ادددرريا عع دددع ر ادددىري ع دددسعري  مدددعبير ادددىرمرSkinnerيامريكددديري شدددسيرر) دددك ر

ي   زيز..حيددر رينر دداحبري كددعونري يدديريحري دد ععء اري  دديريدد رر  زيز ددعريزيددبريي مددعلر كرير ددعرءددل بر
ر.ي رر  زيز عر عنريا عع ع ري  ير رر  زيز عر زيبريي معلريبحثسعريكثررمنريا عع ع ري  يرا

ر
ر
ر
ر

 :( pavloveبافلوف)  ـالكالسيكي ل طاالشتراخامسا.نظرية 
ر

ي كض يكير ا ع رري رح يري شسيررييفعنرءع اح ر اىربحرركدلرمدنريا د ثعرلرر ؤكبر تري رياشريط
ي  ددير يددبار ددب ري شددا ر  ددء رم ددينرحم دد قلرءيددبرلي ددارحي مثيددرري طءي ددير دديريمكع يدد رييددبيار

                                                 
1
 ذ233(ص 1991  كلي  انةلفم انتةلفي ج1الف املوصمنح جتميكلفاي  انتنش   الات معي  جط - 
2
 282   اندار انةل ي  اندوني  ع م ((ص 1عةد ان مللج اف  عا  جنةةيم  انتةل  و مطةيقمم م انتةلفي  ط - 
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يا دددد ععء ريايععءيدددد رءددددبار ددددنري  دددداحكيع ري  دددداءي رحل ددددبر ددددنرطريددددنر  زيددددزرح ددددب يرري محي دددد ر
ر.بيايععءي ركامعرتسر ر ب ري فرر

ر
 (2( )1)قياس االتجاهات 2-1-4
 

ح دديا عنرمددنرح ددعولر يددع ريا عع ددع راع ءددعرمددعريشددياري دد ابيمسمعر يددبي معر ددير:ر  ع ددبررررررر
مددنري  ددوا ريددحلرمحرددحةرر ادديض رري ر حر ددببري دد طض ع ري ددر يري  ددعرري  ددير ددعبل رمددعر  رددمنر ددؤيا ر

ء ع دد ري ي ددحلر اددىرييررم ددينرح  طددير ددلرري  ددوا ر  ي دد رمددنري  ددكعنرح  ددع رء ددحرلر  ددمح
ر-يحرمحي دددنر–يععءدد رم ييدددزلرح ددعبلرمدددعر كددحنرياععءدددع ري مطاحءدد رء ددديط ر باددلرشدددكلر  ددرريحرار

ايدددررمحي دددنبريمدددعري ح ددديا رياادددر ر   مثدددلر ددديرمقدددعيي ريا عع دددع برح يسدددعر قدددبررر- دددي ر ددديرريي
 ءدعرلر)يييع دعري  ءعري ر امفيح ينر كيريحريحيرمحي ق سرريحر بررمحي ق سرر اىرمعر  رم اركلر

برعدد رمددحي ق سر(رح ددبري دد ابرري ءعيددار ددللري طريقدد ر ددير يددع ري عع ددع ري طاءدد ري عددعم يينر يددحر
ري  رءي ري ريعري .حير ر ضحيرينر  عبري  بيبرمنري طريونر قيع ريا عع ع ري  ف ي :

 الطريقة االسقاطية: -1
عحي د ري شا دي رر نرء  ح يري طرنرايرري مءعشرلر قيع ريا عع ع ر رضر نري كش رررر

ريا عع ع ...رلري مر ءط رءس
 )طرق قياس االتجاه اللفظي(.أوالطرق المباشرة  -2
حطريقد ررLikertرحطريقد ر يكدر رThurstoneحمنريكثرر لرري طرنري  ابيمعرطريق رثر  حنررر

ر(.the Semantic Differentialري  يمع  ير) معيزرم ع يري مفع ير
 تجاه العملي. طرق قياس اال  أوالطرق الموقفية  -3

رح ير لرري طريق ري رر يع ريا عع ع رءع  ابيررطرنري مضيت ري ما اف ر يرمحي  رم ي  ..ر
 :لقياس االتجاهات النفسية Thurstone طريقة ثرستون -4

                                                 
1
 -Freud,S,Introduction to Psychoanalysis.New Introductory Lecturcs an 

Pschoanalysis.1959.p343. 
2
 -.Haserman.J.M. Principles of Dynamic Psychiatry.1990.P225. 
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( ءدددعرلريحر قدددرلرح ادددىري مفيدددح رينر50-20ي كدددحنرمقيدددع ريا عع دددع رءطريقددد رثر ددد حنرمدددنر)ر
ي  دديريددر ري ددارمحي ددنر ايسددعرحكامددعرير ف دد ر يمدد ربرعدد ريردداريشددعرلر)رر ددح(ي ىرعع دد ري فقددري ر

ي مفيدددح ركدددعنري عع ددداريكثدددررمدددحيالر يدددحري محرحة...حءشدددكلر دددعرريكدددحنر يدددع ريا عدددعررثضثدددير
ر(1)ياء عب)  رب ي ر يرريي.كض(

 (2):لقياس االتجاهاتLikertطريقة ليكرت  -5
م دبرجريمدعرركدلر ءدعرلرمدنرر عبلرمعرياعبري ءعيثحنر يرمععلريا عع دع ري  ف دي ري دىرحردار دارر

ر ءعري ري مقيع رحيكحنر ليري  ارريحري  برجرءع  حرلري  ع ي :
يي دددلري ءعيدددار ادددىرربايدددررمحي دددنبايررمحي دددنرعدددبي(ح  عبرار ي)محي دددنرعدددبيبمحي نب ي ر دددير

 اما ءددرر ددييي رطع مددعري ءددرر ددنررإععءددع ي  ءددرركددلررإ مددعراعطودد رحر اددر ر ددييي رحرإععءددع 
م سعري داريطاد رمدنرر محرا ر لرري طريق ر نري طرنري  عءق ر ير بلرحعس ر ترر عيء ..ح ا 

ر ددددددديركدددددددلر ءدددددددعرلرح دددددددي ركمدددددددعر دددددددحري يدددددددعلر ددددددديرطريقددددددد ر)ثر ددددددد حنرر يسدددددددرراإءدددددددبيي مفيح دددددددينر
Thurstoneيا دد ععءع ررإن(ييددار ق  ددرريا دد ععءع ر اددىرء دد ري  ءددعري ربحنراير ددعركمددعر

ي ددد ععء رييعبيددد رءع   دددء رايرحكدددل برر يردددع شدددملر ادددىري دددر  رر(Likertر ددديرطريقددد ر) يكدددر 
 ءعرلراي  طياري مفيح ري محي قد ر ايسدعريحرر ردسع..حكمعرلكر دعر دعءقعرينري فقدري ري  دع ء ر قديرر

(..ينرمقيددع رثر دد حنر0,2,3,4,5(رحي فقددري ريايععءيدد ر قدديررءددع  ك )5,4,3,2,0ءع شددكلري  ددع ي)
 ي ددحلر اددىر فدد ري   ددعو ر قريءددعرحمقيددع ر يكددر رمددر ءطينرير ءعطددعرمحعءددعر يمددعرءي سمددعريلريمكددنري

 ديريع دد ر طءيدنركددضري مقيع دينر ددل بر ضيددتركثدرلري دد ابيررمقيدع ر يكددر ر دير يددع ريا عع ددع ر
ر..ي  ف ي 

ر
ر
 ات نحو التربية الرياضيةاالتجاهقياس -8

 يع ددسعري ددمحرء ح ددار ح يدد رر دداحبرر ن يددع ريا عع ددع ر يددحري  رءيدد ري ريعرددي رر  ددءع ر  ددرمددنر
ي  رءيدد ري ريعرددي ر تددريرانريا عددعرريحعدداري دد ععءع ري فددربرءطريقدد ر كددعبر كددحنررشددط   ي فددربر عددعرر

                                                 
1
 111-113(ص2333 لار انسكة نلطةمع  و اننشة و انتفزيء  1 لي  عةد انةك ال ان ةميط جعل  اننس, الات مع  ط- 
2
 433(ص1919طلةت منيفر و ا ةو  ج ات, عل  اننس,  مكتة  النجلف ان يةي جعيال   ,ج - 
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ي اءيددرري  ف دديري  رءددحير اددىرر ددع ر يددع ر ددلرريا عع ددع ري ددع بر اددر مددنر عييدد رب  ددءيعررثعء دد 
 اييدددرريحر  دددبيلريا عع دددع ري  ددداءي رحي  مسيدددبر   ميددد رر حيا عع دددع ري ريعردددي ريايععءيددد رر شدددعيا

لري فدرحنرءدينريا عددعررح  دبرر يددع ريا عع دع ريعد رمري دعر... أل دريبرإك دعءسعرلرحي عع دع رعبيدب
  ددد بلر ايدددارمدددنر  دددعو رمقدددعيي ريا عع دددع رحي دددليري ءدددرر  ددداري فدددربر فتيدددع رحءدددينرري افتددديري دددلي

ري  احب..ر حري بيايا ععرري  مايري ليري ءرر  اري فربر مايع رمنرطرينر
ر
  نمو االتجاهات -2-1-5

 ر حيملر اىربرع ركءيرلرمنريا مي ر ؤثرر ير كحينريا عع دع رح دب رر مح دعرح د اقيرثمرررررر
ررر-:يب يي  حيملر يمعررر لر  ري رحار اىر

 تيثير الوالدين : -1
ي بر عثيرري حي بينرمنري رري  حيملري  ير  سرر ير كحينريا عع ع ر ب رياطفعلري  داعرر

 ددع ي ري طفددلريقبمع ددارمددنر  زيددزر ددء  ر راع دد رحمددعا عع ددع ري حي ددبينري رإنرإلح مح ددع.
 ادىر كدحينري عع ع ددارح مح ع.حء دحرل عم ركامدعر قددبرري طفدلرءددع  مرررع ر ميقددر دبثيري ري  داحكي ر

ر.(1)  مي ا را رح  رري  بثير  ع  ر لير
 
  ( 2)اعقرانتيثير  -2

 دليرر بحيءدري  درينينري رر بثيررييلرميلري حي دبين)كامعر قدبرري طفدلر ديري  مدر(ريدب يرمدنرعع د ر
كامددعر قددبررر ددا ميمددنري  مددررح ددزبيبر ررءمددعر يمددعرءددينري ريء دد رحي  عب دد رعددبي رر دديرح دد رمءكددرري  ددبثير

ري طفلرءع  مر.
 ( 3)تيثير التعليم -3

                                                 
1
عل  اننس,جاممة   انثمنفلجلوث مماستيةجدس  عةد ان جيد تيد اك د منيفرجانةفام  انةقلي  ان     ي  اننجمح لمنتةلي  - 

 78ص1981انقمهةدذ
2
ميشي  يفنم جانة د  ليال ان ي  انةل   واننجمح ي  انةلفم انطةيةي جلوث مماستيةذدس  عل  اننس,جكلي  اللاوجاممة   - 

 145انقمهةدذص
3
 231ص1981رماي  انغةيبجلنم  المومهم  نوف انةوث انةل  جانقمهةدذ - 
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 اددرريدزحبري فددربرءع م احمددع ري  دير  ددسرر ددير مدحري عع ع ددارح ددب يمسعررمسمددع رري ري دبري   ادديررم دبرررح
ر كثدريسعري فدربر ديري   اديرري ر دميرءدب ري عع ع داريزبيب ري  د حي ري  ديريقردرمعحء حرلر عم ركا

ر. يرري ر
 : اععالمتيثير وسائل  -4

 ددددبر  ددددع برح ددددعولريا ددددضرر ددددير كددددحينريا عع ددددع ر  اددددىر ددددءيلري مثددددعلر ددددبر قددددبررء دددد رءددددريم ر
ي  افزيدحنرم احمددع ر عمد ر   ددلرءدء  ري م ددعولري  يع دي رحمددارل دبراريي مددلرينر  دسررح ددعولر

 دددب رريا عع دددع ري  ددديرر-ءدددعاير ر– كدددحينريا عع دددع ر"حي مدددعر ددديرريا دددضرر ددديريدددبرلي سدددعر دددي
ر....ر(1) عثر ر ير كحي سعرءبيبري م عبرري روي ي رياار ر  كحينريا عع ع "

ر
 تيثير المعايير االجتماعية: -5

   ءددرري م ددعييررياع مع يدد رمددنريكثددرري م ددعييرر ددعثيرير ددير كددحينريا عع ددع ري فددربرح مح ددعر ع طفددلر
 عع ددعرم ي ددعرمددنربحنري  ددعلرمءعشددررءع محرددح ع ري م  ددا رءددل بريا عددعررحيدد رر ددعبلر ددبريكددحنري

 ددنرطريددنرياييددعاراع دد ريليركددعنرياييددعار ددعبريرمددنرشا دديع رمسمدد ركددعا ريحري مددبر ريحر
رعددلري ددبينريحررعددلري  يع دد ريلر   ءددرر ددلرري شا دديع ر ددبحلريق ددبيرءسددعري فددربرحيدد  ك رل ددبر ددير

ررري ععرري قبحل... كحينريا عع ع رء ف رم ع
 

 ارتباط الفرد بموضوع االتجاه: تيثير -8
ينرير ءددعطري فددربرءمحرددح ع ر ررددير يدداربحي ددارم ي دد ر ااددنر  ددبررمشددع رر ددعرلرح دد كحنر بيددار
ي عع ددعرمحعءددعر يددحر ااددبري محرددح ع رحي  كدد ري  ددييحريليري  ر دد ر اددبري محرددح ع رءبيءددعطر

ر ء  ري بحي ارحاانرمشع ررمؤ م ...
ر

 :ضاريةالعوامل الح -7
رح يركثيرلرحم  ح  رحمنريامثا ر ايسعري ععمارحي مبر  رحي م طق ري  يري يشر يسعري فرب..

                                                 
1
 - (1).Alexander.W.P.Iutelligence, Goncrete and Abstract,A study in Differential, 

Traits.Combridge.1985.P221. 
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ر
 :الفرد نفسه -1

ري شدداع ي   شددو رياع مع يدد ر ا دد ربحرر عمددعر ددير كددحينرشا ددي ري فددربرح ميددزرر ددنرايددرررمددنر
رمنراضلرمعريك  ءارم سعرمنرميحلرحي عع ع ...

ر
ر

 :ن موقف معينع الناتجةالخبرة االنفعالية  -9
ي اءرلريا ف ع ي ر ا  ربحرير عمعر ير كحينريا ععرر اءعريحرييععءعرح اىر دءيلري مثدعلر دعنري  مدلر
ي ددليري ءددارء  زيددزريددؤبيري ددىر كددحينري عددعررييعددعءير ددب ري فددربر دديريددينريددؤبيري  مددلري ددليري ءددار

رء قع ري ىر كحينري ععرر اءير بيا...
ر

 السلطة العليا: -13
بريا  ددزيررءددعمحررم ي دد ركددعي ريرري قددحي ينرح  فيددل عرممددعريددؤبيري ددىر كددحينرح ددير  ددر ر اددىري فددرر

ي عع ددع ر ددبيسرر يددحر ددلرري محرددح ع ر تددرير مددعري ر دد ر اددىر ددبرريا  ددزيررءسددعريحري اددرحجر  سددعر
مدنر قددع رح  كددحنر ددير دلرريا عع ددع ر ددير ددلرري يع دد ر  يعد ر ددعماينري ع دديينر مددعرياي ددريرريحر

ري اح ..
ر

 :ريناآلخحب  رضى و -11
 اددىر ددءيلري مثددعلر ددعنري شا ددي ري ددليريمددعر ر  ءدد رحي قيددبرءقحي ددب عر اددىر يددحريع اددارييتددىر
ءع ررىرمنر ءلرزمضوارح  كحنر بيداري عع دع ر  مثدلر ديري يدر ر ادىري  قيدبرءدعبي ري ا د ر دير

ر..ي فرين.ر  رعايير شعطرريعريرحي ري   عحنرحي ر
ر
ر

 التكامل: -12
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 كريرراءري ري شا راكثررمنرمرلر يرمثيررحييدبر دؤبيرر  كحنريا عع ع ر ب ري فربر يريع  
ي ددىر  مدديرري اءددرلر ددل بر  ددءحر ددلرري حيددبلرمقيع ددعر حرددارييكعم ددعرحي دد ععءع  عر امحي دد ري شددءيس ر

رءمحي  ر ابري اءري ري معري ...
ر

 التمايز: -13
يدلرءدعنري مدحريؤبير  ميرري اءري ري فربي ري م  ع ي ري ىر يبيبريا ععرر يبيبيرحيريعر حيعرح ليركف

يا ععرر يحري  ر رحيك معلري  محر ي ف دلرحي مدعيزر دنرءقيد ريا عع دع رياادر رحيك  د رءدل بر
رلي ي  ري  ير ؤكبرم ع ما..ر

ر
 التقاليد:  -14

يدد  ارري شددا ري عع ع ددارح يمددار ددنرطريددنري  قايددبرحيدد رر  اددرري طفددلرءع  قع يددبري ددىرح ددحر ددرريكع ددبر
رحي م امدينرحي ممثاددينرحرريني  دي بيدار قدطرءدلريقدحررء قايدبر ادىرل دبرح قايدبري طفدلراري  مدبر ادىرحر

ررينركرلري  ا رحاير ر... ر  رعا
ر
 (1)الفترة الحاسمة في تكوين االتجاهات 2-1-8

رلثمددد رر يرمدددؤبيررينري ف دددرلري يع دددم ر  كدددحينرم تدددرري عع دددع ري فدددربر قدددارءدددينر دددن)ري ثع يددد ر شدددرر
 يري ثضثددددينرحا ميددددلر ا ايددددررء ددددبرل ددددب.ح كحينريا عع ددددع ر  ءاددددحرر دددديريددددحيرإنحي ثضثددددين(رحيقددددعلر

يا ععرري  ف يرءا ري  ترر نركح ار اءعريحرييععءعري معر حرب يلر اىر شعطري فربرح فع ادارمدار
رياي:رمعرإ ىي ءيو ري  ير ييطرءارحيمكنر ق يررمرييلر كحينريا عع ع ري  ف ي ر

ر
ر
ر
ر

 المرحلة االدراكية المعرفية:  -1

                                                 
1
 311( ص  1999أتمم  كمم  رامب جاإلعدال اننسس  نلنم  يال انقمهةدجلار انسكة انةةل  - 
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 در ر يسدعري فدربر ادىري مثيدري ري  دير يديطرءدارحي  در ر ايسدعرحمدنرح يري مرياد ري  ديري 
رثرر ءرزر بياري اءري رحي م احمع ري  ير  ءحريطعريرم ر يعر سلرري مثيري رحي   ع ر...

ر
 المرحلة التقيمية: -2

ح يرمريا ريقحرر يسدعري فدربرء قيديرري ديا ر فع ادارمدار دلرري مثيدري رحي   ع ر...حي د  بر
لرري ددددىرل ددددبرياطددددعرريابريكدددديري م ر دددديرءمددددعر يسددددعرمددددنرم ايددددري ر ددددير مايدددد ري  قيدددديرر دددد

محرددح ي رمثددلرا ددعو رياشدديعارحمقحمع سددعرحمددنرم ايددري رلي يدد ر ددضبريبرمثددلر ددحرلر
يع ي ددار ري فدربرح ي دلي رحيء دعبري  طدعءنرحي  شدعءارحي  مييدزرح ديرعمي سدعر   مدبر ادىرلي يد

رحمشع رر..
 

 المرحلة التقريرية: -3

اددلرءسددعري قددريرريحرء ددببريكددرريددحلري  ض دد ري فددربرءمحرددحةريحر كددرلرم ي دد رح دديري مريادد ري  دديري 
ر بليركعنري يكرر ع ءعر ي  يريا ععرر اءيرحيليركعنري يكررييععءعر ي  يريا ععررييععءي....ي خ

( لرري مرييلر اىرشكلر  نر رمير شدكلر ع ب داري م د ح ر0991ح قبر  رر)يءحرععبحب
ر(1.)(ر0م ر ءب رءع   قيبركمعر يري شكل)ري ء يطرحكامعرير ف  عري ىري ق

ر
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                 

1
 223(ص 1991ي ج  كلي  انةلفم انتةلف1صمنح جتميكلفاي  انتنش   الات معي  جط الف املو - 
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 مةكل  انتضوي  ومتض ال  -(4)

 اظ مر التتةدال نلتضويه دفل وع  -

انتضوي  انسةلي  نش   مةيال ي  تةي   -

 آ ة    
 :مرحلة االهتداء والدعوة العملية وتتضمن (3)

 تاييد العمل والدعوة لموضوع االتجاه لفظيا-
 .للموضوع والتبشير بفضائله ممارسة الدعوة-

 
  :والمشاركة وتتضمن التيييدمرحلة  (2)

الموافقة والتاييد والمشاركة الفظيه لموضوع االتجاه. -  
 .المشاركة العملية التي تدل على الموافقة-

 
 واالختيار وتتضمن: التيملمرحلة (1)

 ه.التعبير اللفظي عن الميل والرغبة واالستعداد نحو موضوع االتجا-
 خوض التجربة باتجاه الموضوع-
 التعبير الفظي عن االختيار والتفضيل.-
 
 

 (1شكل ) 
 )أبو جادو( ـيوضح مراحل تكوين االتجاهات النفسية ل

ر
ر
ر
ر
ر
ر
 تغيير االتجاهات 2-1-7
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ي  ددير ي ددررري مسمدد يطاددنر اددىرميعح دد ر اييددرريا عع ددع ريا  ددعةرح ددبر مدد ربري دد ري م ايددري رررر
ريحر  ح ارء حرلرم  فير .ر اييرريا عع ع 

ر
ر
 (1)الرسالة أومصادر المعلومات  2-1-1
ي برم برري م احمع ريحري ر ع  ريحري شا ري ليريرطاارءمسم ر)يا  عة(رمنري درري  حيمدلررر
ي م ددددارءدددداررمقدددبيررمددددعر دددديبر ميدددد ي ءع اددد رر  سددددعلرحعددددبرؤثرلر ددددير اييددددرريا عع ع .حثمددد ر ددددزري مددد

ءاددداريتدددارمدددنري ععلءيددد ..حمعري م دددارءدددارمدددنر ددداط ريحر فدددحلري م دددبررمدددنر عءايددد ر ا  دددبينر..حم
 .حيؤبيرزيعبلر عثيرر لرري  حيملري ىرير فعةريي معا ر اييرريا ععر

  (2)الرسالةاوال.
 ددع ير ددؤثرر دديرع سمددع ر ددير يبيددبر ءح سددعربرحءم  ددبر دديعا ري م احمددع ري  ددير  رددم سعري ر ددع  ر مددري ر

انري ر ددع  راءددبرحينر  طددحير اددىر ددبرلرمددنر ددبثيرر دديررمددب ر ع اي سددعر ددير اييددرريا عددعرر ح تددري ر
رر0ءع شبررإي ع اري  ينر ايسعر ع  ر ثعرلر يرب ي  قءلربحنر قبر را(رييري ييعاياارينر)ر

 مستقبل الرسالة:ثانيا.
رإ دى ؤثررا دعو رم د قءلري ر دع  ر يردع ر دير ي مدعا ريدبحار ايدرريا عدعرر رحي ردمنر دليرر

رإبريب قءلر رحكيد ر دؤثرري ر ددع  ر دير شدءعةريععع دار رحمدعري م دارءدارمددنري م  درإ  دعةمدب ريمكدنر
يينري  عحلري م احمع ري  ير  رم سعري ر دع  ر رحمقدبيرري مقعحمد ري  دير  مدحر بيدار زيارمدعرري  قعوي

ر0ي اقعررمنرم احمع ر
ر
ر
ر

 (3)ستقبل الرسالة :أسباب المقاومة التي تنمو لدى م  ثالثا.
                                                 

1
 23ص1919جاام جلار  اإلتكندري ذ 1اك د مو د عةد انخمنق جمقيمس انشخيي  جط - 
2
 -.Webster, N,Webster;new twentieth century dictionary.2

nd
,Collins World,1978)p.122. 

 
3
 - .Williams, S, R; Basic Nutrition and Diet the Rapy.Toront.1984, P.230. 
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ــيثير التحصــين  -0  دد قءلري ر ددع  ر ددبر  ددر ر دديري ءبييدد ر ددء  رع ددار:ر  فددر ر نري م ر:رحمثت

ي ادع ر ع دار ديرمثدلر دلرري يع د ر دنريكدحنر ديرح د اررري يع ري ء يط ري  دير مد رمركدزر
 ي ددد ر  ادددرري   عمدددلرمدددارمثدددلر دددلرري يعددد ر رحي مدددعر دددبر  شدددعار بيدددار يردددع رمقعحمددد ر عدددعرر

 ددطاحر)ري  ي ددينر(ري ددىر نرحمددنرثددرريشدديررمربي يعدد ريا ددح ري  ددير ددبر ددب ير يمددعرء ددبر
ي شددددا ريءددددبحرح ددددبر كح دددد ر بيددددار"م ع دددد "ررددددبري يعدددد ريا ددددح ري  ددددير ددددبر  ءدددداري يعدددد ر

 رر3( 1)ي ء يط 

 

حيشيرر ليرء حرلر عم ري ىري  محرم  قبي ر حي ر ب ري فربر  العقائدي: اعرساءتيثير  -2
ي  ددير ددب مسعر حر  مددلر اددىر ر ددعوسعر حي ددبر حرمءددعبئر  تدديررم ددينر حرء دد ري مؤ  ددع ر

 ر0ي  ميري يسعر

مثدددعلر: دددبري شدددعار دددنريا  مدددعار دددبينرم دددينر ر دددعار قعودددبير دددحيري دددحنر ير ايدددري ر دددير
 (2)0يا عع ع 

 ر

ر
 (3) التعصبرابعا.

حرادرر نررب  ععء رم  ام ر   ررءع  ريطر يري   ميررح ي ر سعرمعريءرري عرمدنريا دع يبريي     ر
 نرم تدررياءيدعار دبرركدز ررإامراحءد رحييععءيد رر  ععء يارح ف ييع ع رءر ياإرري     ر بري ت

حء ددعار اددىر ددلير دد  ع  ر ددلررر– اددىريا عع ددع رايددرري مراحءدد ر حري  دداءي ري مر ءطدد رءع    دد ر
  3ي فقرلري     رءع  ءعررري طحير اىري  ييزرايرري مراح ر يار

 
 ة:نحو التربية الرياضي المقننة بعض مقاييس االتجاهات2-1-9

 :(1)التجاهات نحو النشاط البدنيمقياس كنيون ل -1

                                                 
1
 244ص1913ج 12ك د عا  رااحجعل  اننس, انةممجانقمهةد جمطةة  لار انسكة انةةل جطا - 
2
 . 123ص1914ط,-أسس علم النفس.مكتبة االنجلو المصرية,عين شمس,ب’طلعت منصور وآخرون - 
3
 .Allen,M,&yen,W, Introduction to measurement theorv,californea,book,cole,1979.p.321 
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( دددعرر.Kenyon,Gي دددبك يحنرر)عيري دددبري  دددل دددليري مقيدددع رحرددد ار دددير:وصـــف المقيـــاس     
 ATPA 'Attitude Towardsرر يد ر  دحينرمقيدع ريا عع دع ر يدحري  شدعطري ءدب ي0961

Physical Activity'ي م كدحنررحي بر حر ارميمبري نر ضحي...ح دبر دررحردار دليري مقيدع ر
ر يبيدبيرحر كثدرمكح دع ررإ ىي  شعطري ءب يريمكنر ء يطارر ني  ري رر  ع رى ار قرلر(54منر)
ع ري فودر ح وع ر ر ي رايررم عع  د ر قريءدعرح دلرري مكح دع ررإ ىم  ىربكمعريمكنر ق يمارر حرح

ييداري د طعةرر-ادر ا اد رمدنر دربر ر  حلي ر حيوبرم ءعيرشءعة إلي فر ي ر ح ررم عبررم  ببلر
 :ء عبر ض عع ع ر يحري  شعطري ءب يركمعرياي نرييببر   ر ريحن ك

 :رSocial Experienceٍ رري  شعطري ءب يركاءرلريع مع ي :أوالا 
 : Health and Fitnessي  شعطري ءب ير ا ي رحي ايع  :ثانيا
 :Pursuit of Vertigoي  شعطري ءب يركاءرلر ح ررحماعطرلر:ثالثا
 :  Aesthetic Experienceي رري  شعطري ءب يركاءرلرعمع رابعا:

 :Catharsisي  شعطري ءب ير اف ري  ح ررخامسا:
   :  Ascetic Experienceي  شعطري ءب يركاءرلر ا فحنري ريعري:سادسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 :(2)نحو التدريب البدني اآلمرينمقياس اتجاهات -2

                                                                                                                                                             
1

 - Kenyon,G.;Six Scales for Assessing Attitudes towards physical Activity,U.S.O,of Education,1968.p233-239 
2
كليـة -جامعـة البصـرةأطروحـة دكتوراة, حامد سـليمان حمـد الـدليمي,بناء مقيـاس اتجاهـات االمـرين نحـو التـدريب البـدني, - 

 .1999التربية الرياضية.
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ري دديريعمددبر ددايمعنر يددحري  ددبري ري ءددب يرمددنر ءددلري ءعيدداري  ريآلمددرين ددررء ددعارمقيددع ري عع ددع ر

ر ددير اددرري دد ف ري ريعردديرري ددبك حريريمددبري ددب يميرح ددحرعددزارمددنرم طاءددع ري ي ددحلر اددىربرعدد ر
(ر قدرلرح دحر10...ح دبر ردمنري مقيدع ر)0999 د  ركايد ري  رءيد ري ريعردي رر–منرععم  ري ء درلر

رمنري مقعيي ري مق   رحي م محلرءارميايعرح رءيع..
 
 :(1)التربية الرياضية مقياس أدجنجتون لالتجاهات نحو-3
 

(ر ددددعررررCharles Edgington) شددددعر زريبع ع دددحنري  دددلمقيدددع ريبع ع دددحنرحرددد  ر دددير
 ري عع دددع ر ضميدددلري مدددبير ري ثع حيددد ر يدددحري  رءيددد ري ريعردددي رحي دددبر دددحر اري  رءيددد ر قيدددعر0965

ر. قرلر  فسعرمحع رحي    رياارر ع  ر(66ر)ميمبر ضحي...حيش ملري قيع ر اى
 

 
 
 
 
 
 
 الدراسات المشابهة:2-2
 
 نحو حرب العراق" األمريكيدراسة اتجاهات المجتمع  2-2-1

                                                                                                                                                             
 
1

 -.Edgington,C.;Development of an Attitude Scale to measure Attitudes of high school 'Freshman Boys 

toward Physical Education.1966.P.122-139. 



                                                                                                                                           دراسة اجتاهات طلبة اجلامعات العراقية حنو الرياضة واللياقة البدنية 
 

 40 
 

ر(1)2006   رري مريكي  عر ربرري بك حرلر عرل.بي.ري  عللر اررياع معةر يرععم  ررررر
 محيطنريمريكيرمنركلري حايع ري م يبلريامريكي .01344: حجم العينة

ر.0/1/2006ح اعي 20/00/2005منر: تات الدراسةتوقي
رالنتائج
 %ريؤيبر ي ري ع حبرريامريكعنرمنري  رين.26,4  ء ر  لري ىرر -0

 %يؤيبرءقعاري ع حبريامريكعنري ىر يقينري   ر.20,5  ء ر  لري ىر -2

 .%ر ي ر سررر ي3,0  ء ر  لري ىر -3
 
 
الفـوز فـي  دراسة اتجاهات الشـعب المصـري نحـو كـرة القـدم المصـرية بعـد 2-2-2

 أفريقية. أمم بطولة
ر(2)ععم  ري ز عزين2001 ا  علري بك حررميمبرمر رىرررحينر   ر

ر معررما اف رحمنرم عطنرم  ببلر. محيطنرم ريرمنر03699يعرري  ي  :
ر00/1/2001ح اعي رر/30/2منر ح ي ع ري بري  :

ي   عو :يكب ري   عو رينركلري م  طااري عع ع سرر يحري فحزر يركرلري قبرريا ريقي ركع د رييععءيد ر
يمكددنرينر ر دداري ددرح ررعددبيرح ددبلر اددىر طددعءنر دديرحعسددع ري  تددرريددحلركددرلري قددبرركا ءدد رشدد ءي 

ر.ي م  حي ر امع ماري م ري
 

فــي تعــديل اتجاهــات الطالبــات نحــو  اعيقاعيــةتــاثير التمرينــات الهوائيــة 2-2-3
رر.(3)2006ءيار عريءير اءعيث رح عار ععيرزيبينر:الرياضية درس التربية

                                                 
1
 -Dr. Sarah,D, Attitude-Social Psychology.U.S.A.2006.P44. 
2
ذ اايةيقي  اام طفن  كةد انقدم ان يةي  لةد انسفز ي  ل مو د مةمضى رضفا جلرات  امجمهم  انشةب ان يةل نوف - 

 ذ171ص2331كلي  انتةلي ذ-ان جل  انتةلفي  اننسسي ذاممة  انادمزيق

 
3
يوو  مةوودي  امجمهووم  انطمنةووم  نوووف لرس انتةليوو  انةيمضي جرتوومن   اإليقمعيوو انت ةينووم  ان فاةيوو   م ثيةويووم  نووما  زيوودا ج - 

 4-1-23382اممة  ان فص ج-مماستيةجكلي  انتةلي  انةيمضي 
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رهدف البحث

 ر ددددعثيرري  مري ددددع ري سحيويدددد ريايقع يدددد ر ددددير  ددددبيلريا عع ددددع ر يددددحربر ري  رءيدددد رم ر دددد -0
ري ريعري .

حرددداراطدددطر   ع ددد رمددداريمكع يدددع ري طع ءدددع رح  حي دددنرمددداريا عع دددع ري  ف دددي ر  ي ددد ر -2
ري ءيا.

راالستنتاجات
ينر ا مري ددع ري سحيويدد ر ددعثيرير ددير  ددبيلريا عددعرري  دداءيري ددىري عددعررييعددعءير يددحرممعر دد ر -0

ريعر راضلربرح ري  رءي ري ريعري .ي رر
رءي ري ريعري رحطحيلرايت ري ءعيث ررح ري فر رحي ءسع ر ب ري طع ءع راضلربرح ري   -2

 ح  ري  عرء .

ر
 نقد الدراسات المشابهة 2-3
رععءددد ر ايسدددعرعمي دددع ربك دددحرلر دددعرلركع ددد رميدددببلرءدددثضار  دددوا ريف دددر رءدددع مفيح ري بري ددد-0

ح دليرء قدبيرير دي رءع   ء ر امع ماري حايع ري م يبلريامريكيد رر ءيع رنريعرري  ي  ر ايلر حي  قبر 
 يع ري ععرر عررءلري ععرراع رميببرحمثء رمنراضلري  معرلريا د ءيعن...ح كنر ءقدىرععم د ر

 امدع ري د ابم ري ءعيثد رطريقد رثر د حنر قيدع ري عع دع ري سعر ربرحءعيثيسعر ررمنر اء ري ءعيثين.
ر  مددعل قاددي رر  ددءع ي  رين...حكع دد ر ددلرري ءعيثدد ر ددء رروي دديرمددنرري مع مددار يددحري يددر ر ددي

ر.ر2002ي    رءع  رينر  يع رمضيتع سعري مر ا ري ىري ء  عاحنرءبيي ر   ر
ر
يضا نفـس المالحظـة علـى الدراسـة المشـابهة الثانيـة حيـث اتفـق المجتمـع المصـري علـى أ-2

 األمــمصــري بعــد الفــوز فــي بطولــة ماتجــاه ايجــابي مطلــق نحــو كــرة القــدم والمنتخــب القــومي ال
 حب الوطن والدولة ونسيان السلبيات ولو لفترة وجيزة.... إلىدى , حيث الفوز أاألفريقية

ر
ر
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فـي تعـديل اتجاهـات الطالبـات  اعيقاعيةت الهوائية دخلت التمريناالباحثة  وفاء ناجي هنا أ-3
االتجـاه السـلبي يمكـن  أن إليـه ذهبنا وهذا يؤكد مابشكل ايجابي ,نحو درس التربية الرياضية 

البحـوث التجريبيـة فـي هـذا النـوع  إنكما اتجاه ايجابي في السـلو  والتصـرف.. إلىيتحول  أن
 نثنـي أنمنهجية البحوث التجريبية, وال بـد هنـا  إلىتحولت  من البحوث ذات المنهج الوصفي

 هذا النوع من البحوث. إخراجعلى الباحثة والمشرف في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث :منهج البحث واجراءاته الميدانية-3
 منهج البحث 3-1
 عينة البحث 3-2
 البحث و أجهزةأدوات  3-3



                                                                                                                                           دراسة اجتاهات طلبة اجلامعات العراقية حنو الرياضة واللياقة البدنية 
 

 44 
 

 أسلوب القياس 3-4
 إعداد الصيغة األولية للمقياس 3-5

 صالحية الفقرات 8 -3
 أعداد تعليمات المقياس 7 -3
 عينة البحث الرئيسية3-1
 تطبيق المقياس 3-9
 قياس أو تفريق االستماراتتصحيح الم3-13
 تحليل الفقرات لغرض حساب القوة التمييزية للفقرات 3-11
 الصدق12 -3
 الثبات 13 -3
 طريقة اعجابة على المقياس 3-14
 طريقة احتساب الدرجة للتعرف على مستوى االتجاهات 3-15
 محاور اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدنية3-18
 تجربة االستطالعيةال 3-17
 التجربة الرئيسية3-11
 الوسائل اعحصائية  3-19

 الميدانية إجراءاته منهج البحث و -3
 منهج البحث 3-1
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 ددددير  ددددميررركح دددداري مدددد س ري مضوددددرر م ع عدددد رمشددددكا ري ءيددددار دددد ابرري ءعيدددداري مدددد س ري ح ددددفيي
ي ددبري م ددحرحييددبي ررإل"ر ا دد ءيع يءب دداح ري م ددحررمقيددع رح يددع ريا عع ددع ر اطاءدد ري عددعم ييني 

ر(ر1)ر"ر يري ءيحاري ح في ري  ع ي منري م ع  ر
ر
 عينة البحث 3-2
طع دددد رعددددعم يرح ي دددد ري  عرءدددد رر(242ء ددددعارمقيددددع ريا عع ددددع ر اددددىر)  ي دددد ري ءيددددارريشدددد ما ر

 ددنري  عرءدد ري روي ددي ر اقيددع رييددارر ء ددب عطع دد رعددعم يرح ع ددعنري  ي  ددعنرر(012يا دد طض ي ر)
ي ددد معرلرحءقدددىر دددع يريعدددررر(024ي ددد ء ب ر)عدددعم يرطع ددد رر(0612)ي كاددديءاددداريعدددرري  ي ددد ر

حمدددنرما اددد رري   دددع ي رمدددنري كايدددع ري  اميددد رحرع رععم يدددرع رطع ءدددر(0551)ري  ي ددد ري روي دددي ر اقيدددع 
طع ءدد ر امددعرينرر(552حءاددار ددببري طع ءددع )رطع دد ر(ر0006)رءاددار ددببري طاءدد ري ععم ددع ري  ري يدد 

ررب ددي رييددار ددرري دد ء عب عرء ددبري  ق ددينمنر ي دد ري ءيدداري روي ي ددع رء ددعاري مقيددع ر ددرر ي دد رردد
ر(90451 دببرطاءد ري ععم دع ري  ري يد ري كادير ر)ر رحزيرلري   ايرري  ع يرحي ءياري  امديح برثء 
ر:(0محري ر يري عبحلر)كمعر رريا يعرري  ي  رءشكلر شحيويرحرحر2002اضلر   ررطع  

 
 
 
 
 

 
 

ر(0عبحل)
 عم ع ري  ري ي ري مشمح  رءع بري  رح  بيبري  ي  ر كلرععم   ي  ري ءياري روي ي رمنري ع

 
ري  ببري رري كاي ري رري ععم  ري   ا ل

                                                 
1
 ذ 14ص2338كلي  انتةلي  انةيمضي ج-ةمس يمض  املةجلني  انةمكث انةل  جاممة  لغدالع - 
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ي بيرلركاي ربركاي ري س ب  بكاي ري ط رععم  رءابيبر0
ريآلبي كاي ربكاي ري يقحنربرحيا   عب

كاي ري  رءي ريءنربركاي ري  رءي ريءنري سيثر
اي ركبركاي ري  رءي ري ريعري بري رشب

رء ع ررررررر-ي  رءي ري ريعري 

ر390

ري بيرلكاي ربركاي ري س ب  ري ععم  ري م    ري ر2
كاي ري  ع ي ربكاي ري  رءي ربرحيا   عب
رريآلبي 

ر232

رر226ررري ععم  ري  ك ح حعي ري ععم  ري  ك ح حعي ر3
كاي ربركاي ري  رءي ري ريعري رععم  ري ء رلر4

ري  رءي كاي ربركاي ري ط بري  يب  
ر264
ر

كاي ري  رءي ري  ع ي ربكاي ري  رءي ررععم  ري مح لر5
ركاي ري  احرررررربركاي ري ط بري ريعري 

ر000
ر

كاي ري  رءي ربركاي ري  رءي رععم  ريا ءعرر6
كاي ري   عنربكاي رط ربري ريعري 
ري  احر

ر002

كاي ربركاي ري  احربركاي ري  رءي ري ريعري رععم  ربيع ىر2
ر  ي س ب

ر011

ر0551ري معمحةرر
ر

               
 
 

       

 البحث و أجهزةأدوات  3-3
ر

  ري م عبرري  رءي رحياع ءي
 ري مقعءض ري شا ي ر
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 رمقيع ريا عع ع ر
 ريع ح ريبياP-4) Computer with)رمارءر عمعيرمعيكرح ح  ريك لرحري ححربر
  ر ع  ر ح ي ري ك رح ي
 
 أسلوب القياس3-4

رإ ددى ءعيددار اددىري  بيددبرمددنري بري ددع ري  تريدد رحي بري ددع ري مشددعءس ر ح ددلرمددنراددضلريطددضةري
مدددنراض ددداري طاءددد ري عدددعم يينر ادددىري عع دددع سرر يدددحرررردددرحرلري ددد ابيرريا ددد ءيعنركب ددداح ري ءددد

(ر ء دعارمقيدع ريا عع دع ري طاءد رLikertي ريعر رحي ايع  ري ءب يد رح دبر درريا يدعررطريقد ر يكدر )ر
ري  ع ي :ر أل ءع  ءب ي رءشكااري  سعويرحل بر يحري ريعر رحي ايع  ري

كدددددلر قدددددرلرمدددددنر قدددددري ررإ دددددىي ءدددددرر دددددنري عع دددددارء مدددددنر  دددددء رر ن  ددددديحر ام ددددد عي رر  سدددددع -0
 .(1)كلر قرلر معري مقيع بيياريا عررءبيض رمنري ءبيولري م حي رلر

 .(2)ي طريونر يري   ءؤرءع  احبر  رل  برطريق ر يكر رمنر -2

كدلر قدرلرر مدعرحممعريزيبربرع ري ثءع ر دحربرعد رءدبيولر دبلر  م ارءبرع ر ع ي رمنري ثءع ر -3
 .(3)  ريح رءينري محي ق ري  عم رحي م عرر ري  عم 

ي دد عي ر كددلر قددرلر ددر ءطرير ءعطددع رر ن  طدديرم احمددع ريشددملرمددنري م دد عي رييددار ايددار -4
 .(4) ع يعرماري مقيع ركاابح   عحلرعحي  ر بيبلرمنري محرحةري مءيحا

 .(5)ي حييبلرم سعرايررمثقا رءبكثررمنرم  ىرحييب م عزرءفقري ر كحنر -5

مددنراددضلر مايدد ر يايددلررإي ددعوي    مددبرطريقدد ر يكددر ر دديريا يددعرري فقددري ر اددىرم ددعييرر -6
حي  يرءمحعءسعريرمنري ءعياريا يعرر قري رمميزلرلي ر ض د ررHem Analaysري فقري 

 (.1)ءع تع رلري مقع  

                                                 

1 - Title.C.K. and Hill,R.j.Attitude Measure, 1967,p,p.199-210. 
 145-144,ص1974,القاهرة,3زهران,حامد عبد السالم.علم النفس االجتماعي,ط- 2
,القاهرة,مؤسسة المطبوعات 2مية للسلو  االجتماعي,طابراهيم,نجيب اسكندر واخرون :الدراسات العل - 3

 . 315-313ص1981الحديثة,
 . 31,ص1911عوض,عباس محمود: دراسات في علم النفس الصناعي والمهني,االسكندرية,الهيئة المصرية العامة, - 4

5
 ذ381ص1983يفن,جججانتيمر  انسلفل النسمن جالتكندري  جان كتب انةةل  انوديث نلطةمع  واننشةج - 
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 (.2)ي  ف ري  يريقي سعري مقيع ري  ري  ريبيمكنريا  معبر اسعر ير ر ي ر -2

كع ددد ررإلير(5-0ي مقيدددع رييدددار  طدددىري دددبرعع رمدددنر) م دددعزرء دددبرري   قيدددبر دددير  دددييحر -1
 .(3) اءي كع  ري فقري ررإلير(0-5منر)ري فقري رييععءي رحء ك ري   ييح

      

 للمقياس: األوليةالصيغة  إعداد 3-5
رحي ري  ع ي : امقيع رح نري اطري ح ي ي  يا رر  بيب عر رطريق ر

   ري  ع ي :ري  ع ي ب رم يبيبرمععا ريا عع ع رح يعا ري فقري رحي
ر(05)رإ دددىري ح يددد ي ددد ءيعنرمقيدددع ريا عع دددع ر يدددحري ريعرددد رحي ايع ددد ري ءب يددد رء دددحر ارر دددبر: حا

 بري ديربييدارطاد رمدد سرر يبيدبري معدعا رحي   ع دررحي م ايدري ري  دير سددعرر(30اءيدرر ف ديرح)
 سددعر  ي ددرر دديرع سررحعددبر (رحء ددبر يايددلري دد ععء2 دداءيعر)مايددنر ح عع ددع رييععءيددعر دديريار ددبثير
 مععا ر ي: ءار

 ي ايع  ري ءب ي . .0

 ي ععم ي .ري ريعر  .2

 .ي ثقع  ري  يي  .3

 ي مس ي .ري كفعال .4

 ي شا ي ري ععم ي . .5

 ي ريعر ري مياي . .6

 . ف ي  حيري يع  ري م  حي  .2

ر بري ددديرمدددنر(ر30ر)مدددنري  بري ددديينرءادددار دددبب رركدددل بر دددبرريا ددد ءيعنر معمح ددد ر شدددحيوي :ثانيـــا
برحطاد رمد سرر يبيدبري عحي د ر  دا دليريا د ءيعنري معدعا ري ربرح دبريدببر ديععم د رءادبيبركايع 

(رحمددنر3يرادد ر دديرلكر ددعر)مايددنر اددر معددعا رر يدد رإرددع  ي  دداءي رحيايععءيدد ر كددلرمعددعلرمددار
 لكرحي...ر  سراضلر يايلري  ععء سررحعبر

 اعطرل.حي مري  ح ر-0

                                                                                                                                                             
1
 113-111ص1973عيسفلجعةدانةك ال   عل  اننس, وانويمد ان ةمصةدجميةجلاران ةمر ج - 
2
 - Soltiz and other,Attitude,Scaling,Johods ,M,Attitudes,London,coxnd,1966,p,316 
3
 .332ابراهيم . نجيب اسكندر واخرون,مصدر ذكر سابقا,ص - 
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 ي رياع مع ي .ي  بثيرر-2

 
 

 صالحية الفقرات:3-8

ر رر نء ب ري مقيع  ر قري  رمنرر  ءحطءق  ري  بكب ر ار  ري  قحير ر يو  ر ا ر ر اى عع ز
ر ر ر ر قري ري مقيع رء يا سع ر ر ر)ري ح ي  ضيي ا.ح ب ر اىر ع  ر(10ي ءع ا  منرر* قرل

رحر ري ريعري ري  ف  رح ار ري ريعري  ري  رءي  ر ي راءرلي م ا  ين ر سر ري الين رءيحاررمن  ي
حمضيت ار يركلر قرلررر يايءبيرر ني مقعيي ري  ف ي ري ريعري ..ييارطا رمنركلرحييبرم سرر

منريياركح سعر ع ي ر اقيع ريا عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر.ح لر  ءرر نرمح  ر
ر رر ح اءي رمن رم ع ءع  ريرير رمع رلكر ري مقع بما ري محرحة ر ععر ر ء  رر عبلإييععءي  يعا 

( حرلر4ي ماينرر)ي فقري رمقيع ريا عع ع ..مار يبيبري مععلري ليريريررم ع ءع ر افقرلبيحرح
ي ءعيار ءحلري فقرلري  ير ي لر اىررااءريارمار قري ري مقيع بح برير وىي   ايمع ري مقبم ر 

 ر يحري ريعر ر ع ي ر قيع ري عع ع ري طاءر  سع%ر معر حنرمنري اءريار اىر90  ء ري فعنر
ري م يعرر رري  ء عبرحي ايع  ري ءب ي بحء طءين رءحي ط ري قحلري  مييزي ر افقري ر(20)ي فقري ري در لي

ر [ر0,3,4,5,6,2,1,9,00,00,02,03,36,49,23,24,25,26,10,10 ي](T.test) . ي  
ي عع عرر قرلر(34ي اءريارح مثلر)رر ي قرلر ع ي ري  رر(60ح ب ري فقري ري ءع ي رح بب عر)ر

(رEbleي  بنريياري  ءرر) ءلررإ ىمؤشررري عرياي عع عر اءيع بحي بر ليرر قرلر(26رييععءيعرح)
 (1)مقءحار  قبيرري  بنري تع رير  احءع ري ميكمينررآريا

                                                 

االستاذ الدكتورالطبيب طارق فحل جزاع براألستاذ الدكتورعزالدين خلف ايوببراألستاذ الدكتور نزار مجيد الطالب)*(
االستاذ الدكتورسامي مهدي العزاوي , االستاذ الدكتوركامل علوان احمد الزبيدي , االستاذ الدكتورمحمد جسام برالكبيسي

ة سليمان علي , االستاذ المساعد سليمان حمد الدليمي , االستاذ المساعد الدكتور عكل دعرب , األستاذ الدكتور حام
الدكتور احمد رمضان احمد , األستاذ المساعد الدكتورسعد خضير العبيدي , الدكتور فاضل نصيف جاسم , االستاذ الدكتور 
الحارث عبد الحميد, االستاذ الدكتور تحسين فالح الكيمر, االستاذ الدكتور منقذ الجيبجي, الدكتور كامل عبود, دكتور مها 

م حسام الدين هيدان , م.م.بشائر محمد 3م عثمان محمود, م3م فراس عبد المنعم , م3ي , دكتورفاضل كامل , مصبر 
علي,د.خليل ابراهيم.د.نزار نزار العاني,د.ابراهيم الكناني,د.صباح باقر,د.ماجد محمود,د,سالم علوان,د.سعيد 

 االسدي,د.هناءالسامرائي,د.مصطفى محمد,

 
1

-  Eble.R.L.Essentials of Educational Measurment,New Jersey,Prentice Hall,1972p555 
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 عداد تعليمات المقياس:أ 7 -3
ر(رإ دددعارح قدددري ر حردددحري ادددر رمدددنري مقيدددع رحطاددد رمدددنري طاءددد ري عدددعم يين)لكحررر دددب   ر

 ددربر رحينرار إلععءدد ءب دد رح ددريي رح ددبن...كمعر رددم  ر اددبري   ايمددع ر محلعددعرر ءددي عع
حطاد رمدنرري ععم د ر ح دبرري يععد ر دلكرريا دررر يردع ر ايسعبطا رري ععء  قرلرمنرايررر ي 

ي ءددررء ددبنر ددنرحعسدد ررءب ددا(ر يدد رياا يددعرري ددليري  قددبرر ددحر)ي م دد عي رحرددار ضمدد 
ي طاءددد ري عدددعم يينرحينرر كدددحنرم ع دددء ر م ددد ح رثقع ددد ر نري   ايمدددع رإ دددبيب تدددرررحرح دددير  دددبر

ر(..5 كحنر سا رححيري ر اعميار)ماين
 
 عينة البحث الرئيسية:3-1

 ددددرريا يددددعرر ي دددد ري ءيدددداري روي ددددي رمددددنرععم دددد رءاددددبيبر.ععم دددد ري ء ددددرلبععم  ري مح ددددلبععم  ر
ر  ددع ا يددعرر اددىري م    ددري بي ععم  ري  ك ح حعي بععم دد ريا ءعربععم دد ربيع ى...ييددار ددرريا

ر(0551يعددرري  ي دد ري روي ددي ر) ددع يرءاددارري دديرحطءي دد ر ري دد ر ددلرري ععم ع بح ددبي مح دداري عارر
حءدل بريكدحنريعدرري  ي د رمقءدحارحم ع دءعرحءشدكلرري   ع ي رحطع  رحمنرما ا ري كايع ري  امي ر

لر ددلرركءيددرري ددىرمع مدداريا ددلرييدداريشدديررء دد ري اءددرياري ددىرينري  ي دد ر كددحنرم ع ددء ر دديرمثدد
(حء دددبرعمددداريا ددد معري رح فريقسدددعر ءدددينر0 دددرب)ر(50يقدددلر دددنر)را   ريب دددعكدددعنر دددببررإليي يدددعا ر

ر ايسعركعما رحءل بر رري  ء عب ع..رعء عي  رر كنرري  معرلر(024) ن
 

ر
ر(2عبحلر)ر

ريحرحر حزيار  ريبري  ي  ري روي ي ري  رمريياسرري بري ي 
رر ري موحي ي   ءري  كريرررررربري ي دددي مريا ري 
ر%00ر056ر0/ي مريا 
ر%06ر249ر2ي مريا /
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ر%31ر592ر3ي مريا /
ر%36ر560ر4ي مريا /
 %000 0551 ي معمحة

 
ر
ر(ر3عبحل)

ري   ع ي ريحرحر حزيار  ريبري  ي  ري روي ي ري  ر ا  ع سرري  امي رح
ر

ي   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددء رري معمحةري  كريرررررررررررررري  ي  
ري موحي % رعاإ رررررررلكحررررر

ر%02,03ر019ر64ر025رط رح يب  
ر%20,01ر330ر020ر200رب  ب   احر
ر%24,90ر311ر046ر242ر رءي 

ر%6,23ر005ر30ر24ريبيرلرحي   عب
ر%01,00ر212ر036ر046ري قع حن-ي ااع -يبي 

ر%06,94ر264ر26ر011ر رءي رريعري 
ر%000ر0551ر523ر915ري معمحة

 
 

 تطبيق المقياس: 3-9
 

ر(6 قددرلرمدداري   ايمددع ري محرددي ر دديري مايددن)رر(60ي ري مقيددع ري ءع ادد ر) ددرر طءيددنر قددرر
 ي د ري ءيداري روي دي ري مدلكحرلر دعءقعرييدار دعرري ءعيدارء ف دارء مايد ري  طءيدنرر  دريب اىر

حكددعنريا قدديرءع طاءدد ري عددعم يينرحءع  دددعبلري  بري دديينر دديري كايددع ري ما افدد رمددد يمض رحزرر
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ر ددددددد ري ءيدددددددارمدددددددنري طاءددددددد رح دددددددبر دددددددع ىري ءعيدددددددارمدددددددعي  مدددددددعبي رحي  بري ددددددديينرح يرإ  دددددددعة
...يياريد رر قدعاري ءعيدار ربيدع رحعمع يدع رحي د رتدرح ري طاءد رحكدعنري  مدلرشدع عر! ع ى

...حكدعنري ءعيدارما دزرر2002حايدع ر داط ري قدع حنر دير د  رري م دي يرتدرح ري  سبيدبر
ي  امدديررفيح ددينرمددنرينري اعيدد رمددنريا دد ءيعنر ددير ابمدد ري ءيدداممددارزمضودداري طاءدد ري 

حي ي حلر اىربرع ري معع  يرر ير ارري  ف ري ريعري..ماري  بكيبر دير حرديحرء د ر
رإ دىح حرديحر دء  ري فقدري ري  دير ي دعجرر اىر قري ري مقيع ري ععء    ايمع رري ييعن

 دديري تددرح رري ععءدد ي م ددع بلرءددبنريردد حيرحر دد رري يددبيرإاءددعر.ح ددرري بريبري  ركيددزرح
مددارطمب دد ري طاءدد ر اددىريي ددريرر ددري ررقددارححردد ار دديرمكددعنرميددببي محز دد ر ايسر...حءاا

رمنر ءلري ءعيار قط...رإاح بررياطضةر ايسعرري ععء 
ر
 أو تفريق االستمارات: تصحيح المقياس3-13

مددنريعددلري ي ددحلر اددىري برعدد ري كايدد را عع ددع ري طاءدد ري عددعم يينر يددحري ريعردد رحي ايع دد رررررر
معمددحةري ددبرعع ررءإيعددعبي  ي دد رر  ددريب عع ددع ر كددلرم دد عي ر دديري ءب يد ري ددء ربرعدد رم دد ح ريا

ي  ددددديري دددددلر ايسدددددعرمدددددنرادددددضلري ددددد ععء ار ادددددىر قدددددري ري مقيدددددع ر.ري ددددد معري ري ءيددددداري ءدددددع ار
انر  ددمعرم سددعر ددرريعيدد ر ايسددعرر(025حر ددببريا دد معري ري م دد ء بلر )(ي دد معرلر0613 ددبب ع)

رطع  ...ر(0551 ي  ري ءياري روي ي ر)ر  ءي ب ليرري ععء اطبر يرر حري طاء رءشكلركعمل
يدبب رامد رءدبيولررإلبرعدع ر كدلر قدرلرمدنر قدري ري مقيدع رر(5-0 قبريدبب رمدنر)ري حزينر مع

(رحي عددبحلر دديرإطض ددعمحي ددنررربرايددمحي ددنرربرايددم بكددبرربرايددنبرمحي ددمحي نرعددبي)ي دد ععءع ( ي)
ريحرحرل ب:ر ب عر

ر(ر4عبحل)
 منر عيي ري حزنر كلر قرل ق يرري فقري ريايععءي رحي  اءي ر

ر
ايررمحي نررايررمحي نرايررم بكبرمحي نرمحي نرعبير ق يرري فقري 

رإطض ع
 1 2 3 4 5ريايععءي 
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 5 4 3 2 1ري  اءي 

 
حءسددليريمكددنري ي ددحلر اددىري برعدد ري كايدد ر اطاءدد ري عددعم يينر اددىري مقيددع ر ددنرطريددنرعمددار

 اددددىرعميدددداري دددد معري ر ي دددد ري ءيددددارربرعع ددددار اددددىر قددددري ري مقيع بح ددددبرطءقدددد ر ددددلرري طريقدددد 
ر(300-60(ي ددددددد معرلبح بر ريحيددددددد ري دددددددبرعع ري م يعريددددددد ر ادددددددىري مقيدددددددع رمدددددددنر)0551ي ءع اددددددد )

برعدددددد رح قدددددداربرعددددد ري ييددددددعبرح ددددددطرءددددددينري يددددددع  ينرر(010برع بحبرعددددد ري ييددددددعبر)ي ح ط(  ددددددعحي)
 ح ريمكددددنرءحي ددددط سعر يبيددددبرم ددددرإلر  مي سددددعي م طددددر  ينري  دددداءي رحيايععءيدددد ربمددددنر  ددددعر دددد  ك ر

ري ععم يين...ر اطاء يا عع ع ري ريعري رحي ءب ي ر
 :تحليل الفقرات لغرض حساب القوة التمييزية للفقرات 3-11

حل دددددبرا ددددد اريجر دددددحلر مييدددددزركدددددلررItem Analysisر دددددعرري ءعيدددددارء يايدددددلر قدددددري ري مقيدددددع 
ي راطددحلرمسمدد ر  ددبر مايدد ري ددع ري قددحلري  مييزيدد ر افقددرررإل قرلبحيا يددعرري فقددري ري مميددزلر امقيددع بر

 ددحر ي ددينررScnneleعددبير دديرء ددعاري مقددعيي ري  ف ددي رحينري سددب رمددنر ددلرري  مايدد ركمددعريؤكددبر
  تيمسدعرح ديعا سعررإ دعبلرح ح ي رياا يعررحل برمدنرادضلري   در ر ادىري فقدري رايدرري مميدزلر

لحير(رحيق ددبرءقددحلر ميددزري فقددرلرمددب ر ددبرلري فقددرلر اددىري  مييددزرءددينر1حيددل ري ايددرر ددع حرم سددع)
(ر2ي م ددد حيع ري  ايدددعرحلحيري م ددد حيع ري دددب يعرمدددنري طاءددد ري عدددعم يينر ا دددم ري  دددير قي دددسعري فقدددرل)

رحاا يعرري فقري ري مميزلرر ء ري برعع ري كاي ري  يري لر ايسعرعميا
ي ععم ددد ري م    ددددري رر-حيا   دددعبري بيرلمدددنركايددد ررطع ددد ر(000ي  ي ددد ري ءدددع ار دددبب رر)ر  دددريب

 ر يءددعر  عز يددعرمددنرييددار ددرر ددر يءسررر(مددنري  ي دد ري روي ددي ري دد ء بحي-إ ددعار36لكددحربر64ر)حءم ددبل
مددنري  ي دد رمددنري ءبييدد ري  ايددعر   ا ددلري ددبرعع رر(%22ر) اددل عبرعدد رثددررر ب ددىرإ ددىبرعدد رر  اددى

(ر%22ر) امقعر  بح  دبري   دء ري  دع منري  ي  رمدنر سعيد ر  ا دلري برعع ...ح دب ر(%ر22)ح
رإن ددددددد ركءيدددددددرركدددددددل بري ددددددد رري ءعيدددددددارءمشدددددددكا ري  طدددددددر رييدددددددارم ع دددددددء ر تدددددددريرانريعدددددددرري  ي

(مدددنري دددب يعر54ي ددد  ريعدددرر ي ددد رءيدددبحبر)ر يردددع ر(%ر22)حانر  دددء ر كثدددر ردددمنر طر دددعر(%ر22)
( دددددديريا يددددددعرررKelleyر يقيددددددنرشددددددرطر)كاددددددي كفددددددعالرر كثددددددر(%ر22ر)حي  ايددددددعرحءددددددل بر ددددددعنرر ددددددر

                                                 
1
 - Morgan,G,T,and ?King,R,Introduction to psychology 3

rd
,ed,New York,Mc 

Craw,Hill,1960.P125. 
2
 - Show,E,K,Satisfaction and interests psychologist,No,13,Aug,1958.p.321., 
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يكددحنرر نرددرحرلررإ ددىي(يشدديرر)كار نرإلي معمددح  ينري  ايددعرحي ددب يعر ددير مايدد ر يايددلري فقددري ربر
(...ح ددبر1مددعريمكددنر دديري  طددر )ر كثددررياا يددعرر يمددعريادد ر ي  ددينريكءددررمددعريمكددنر دديري يعددررح

ي يربررم سعري ءعيارمري يدعر ديرياا يدعرر(%ر33ر)إ ى(%ر00)حراري مس محنرءع قيع ر  ء ر
 دددددددددددبررحعدددددددددددحبر دددددددددددرحنررإ دددددددددددىر(Allenي دددددددددددينر)حيشددددددددددديررر(0يعدددددددددددرري  ي ددددددددددد رح ءدددددددددددعينربرعع دددددددددددا)

(..ء ددبرل ددبر ددعرر2ح ددلرري   ددء ريؤيددب عرم تددرري ما  ددينر دديرياا ءددعري )(ر%22)ح(%20ر)ءددين
حل دبر امقعر د ررر(T-test)ري ءعيارء يايلركلر قرلرمدنر قدري ري مقيدع رءع د ابيررياا ءدعرري  دعوي

ءددينرم ح ددطربرعددع ري معمددح  ينري  ايددعرحي ددب يعر كددلر قددرلرمددنر قددري ري مقيددع ر ا  ددر ر اددىري قددحلر
رإن افقددري رري ي ددعوي(رح ددبر ءدينرمددنراددضلري  يايدلرر5(..ايدتري عددبحلر)3 كددلرم سددع)ري  مييزيد 

 قدرلرمدنر قدري ري مقيدع رييدار ريحيد ر(ر60)د در(0,05)  برم  ح ررإي عوي ي فرحنرلي ربا  ر
حءل بر ب ر لرري فقري رمميزلرح رريا يعر عر  كحنر قدري ر(رر2,12-2,34)ي قيم ري  عوي ر سعرءينر

(ري ءع يد ر20ي فقدري ر)رر مدع عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر يري ععم ع ري  ري ي رمقيع ريا
 قدددددبر دددددرري ددددد ء عب عرمدددددنر(ر0,05ر)  دددددبرم ددددد ح رإي دددددعوي حي  دددددير دددددرريكدددددنري فدددددعرنرلي ربا ددددد ر

 دددببر قدددري رمقيدددع ريا عع دددع ر يدددحري ريعرددد رحي ايع ددد ري ءب يددد رء دددحر ارر  دددءحي مقيع *حءدددل بر
 (..1لرحكمعرمحري ر يري عبحلر) قررر(60)ي  سعوي ر

ر
ر

 (ر5عبحل)

 ي قيم ري  عوي ر فقري رمقيع ري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي 
 
 

 القوة التمييزية **الـــــــــــــــــفقرات ت
 *31ذ1 الهدف الرئيسي من ممارستي الرياضة هو اكتساب الصحة 1

                                                 
1
 - Kelly.T,L,the Selection of upper and lower group for the validation of test item Jurnal of 

educational sychology,1937.p.p.17-24. 
2
 - Allen,M.J.and yer,W.M.Introduction to Measurement,Theory,callfornia 

Brooks,Cole.1979.p.122. 
3
 - Edwards,A.L.Techniques of Attitude Scale Construction,New York,Appletton-contury 

crofts,1957.P.154. 
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 * (35ذ3وبمستوى داللة) (25 )غير معنوي(عند درجة جرية-)عشوائي إحصائيغير دال 

 
 المصادر التالية: من مقياسه فقراتلباحث أستل ا **
كليــة  -نحـو التــدريب البدني,اطروحـة دكتوراه,جامعـة البصـرة اآلمـرين(حامـد سـليمان حمـد الـدليمي,بناء مقيــاس اتجاهـات 1)

 58-53ص1999التربية الرياضية,
,دار 7لرياضــــي,ط(تشــــارلز أدجنجتون,مقيــــاس االتجاهــــات نحــــو التربيــــة الرياضــــية,محمد حســــن عالوي,علــــم الــــنفس ا2)

 241-237ص1992المعارف,القاهرة,
 238-234(كنيون,مقياس االتجاهات نحو النشاط البدني,المصدر السابق,ص3)

 الصدق12 -3
 ددبنري مقيددع ريق ددبرءددار ددبرلري مقيددع ر اددىرر نرإ ددىي م ددعبرري  دديريطا  ددعر ايسددعرر كثددر شدديرر

عردد رحي ايع دد ري ءب ي بحي  ددبنرح ير  ددعريا عع ددع ر يددحري ري يددع ري اع ددي ري  دديرحرددار قيع ددسعب
ي مقيددع ر ددع حبحيقي رءع ف ددلررإنرإ ددىنراءددبرمددنر ح ر ددعري ددىر طمددور  ع ددي ءسددليري م  ددىر ددف ر
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ي اءدريار قدبررر يبر ادىرمدي  دبنري تدع ريري دليري  رإ ىرءع رع  ر(رح1ي  م ري مطاح ر يع سع)
ر: رري  ابيرري  بنري لي يرح نري قع حنري  ع ي

ر
ر

ر
ر

ري عددريا  يقيددنر ددبنري مقيددع رييددار ددرررآاددربريدد ءعيدداري  ددبنري  ضزمدديركمكددل بري دد ابرري
ري  ع ي:
(ر قدددرلر ادددىر ي ددد رمدددنرطدددض رععم ددد ر60حزةري مقيدددع رء دددحر اري  سعويددد ري مؤ ددد رمدددنر) -0

رطع دددددد  ر55)رطع ءددددددعرمق ددددددمع رر10]مكح ددددددارمددددددنررحيا   ددددددعبري بيرلكايدددددد رر-ي م    ددددددري 
ءعا يعررءدبيلرحييدبرمدنري ءدبيولرري مقيع ر اىر قري ري ععء ...ح برطا رم سرر[(طع ء 25

 قدددرلرمدددنر قدددري رر يرإ مدددعلكدددلر قدددرلرمدددنر قدددري ري مقيدددع ربحنرر مدددعري ام ددد ري محردددح  ر
مددنررح  دديييار امعر ددرري دد ء عبر دلرري  ي دد رحكددلر ي ددع رء دعاري مقيددع ي مقيدع ري  دد حن..

  ض عع ع ر يحري ريعر .ري روي ي ري قيع ر ي  

 ددحر ايددار دديرطريددنر  دددييحرر دد ر اددىري مقيددع ر اددىرمددعي دد ري برعدد ري كايدد ر كددلرطع -2
 .برع ر(002(رحر)رر212ي مقيع ربح بر ريحي ربرعع ر ي  ري طاء ر اىري مقيع رءينر)

يا ير ر ي  رمنري طاء ري ععم يينرمنرمري ءديري  د رحي دلينري م  دحنرءع قيدعبلرحي  ديطرلر -3
طع د رمدنري  ي د رح دنرطع  رح دبربرءدحير ادىر قدبيررم د ح ريا عع دع ر كدلرر(03حء ببر)

م يددعررحردد اري ءعيددار مددعري  دد رءدداري طاءدد رمددنرلحيري م دد حيع ري  ع يدد ريايععءيدد رمددنر
 . عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي يا

برعددد رر(3,9ي دددء ر قدددبيري ري طاءددد ري مدددري ءينر م ددد ح ريا عع دددع رح ريحيددد ر قدددبيري سرر) -4
  حربرع رحييبل.. قبيررر حطبربرع رحر(5 قبيرر حر)ر  اى امع رءبنر

                                                 
1
طه يةخ عةدانقملرجوا ةو جانيفرد ان غةلي  نقيمس وكسلةللسيف نقكم  انةا ديال وان ةاهقيالجمطةة   - 

 95جص1977كفثةجانةلمطج

رم عملري ثءع ررررم عملري  بنري لي ير 
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ي  ي دد ر اددىرر  ددريب ددرري دد اريجرم عمددلريار ءددعطرءددينري ددبرعع ري كايدد ري  دديري ددلر ايسددعر -5
ي مري ءينر م  ح ريا عع دع ر يدحري ريعرد رحي ايع د ري ءب يد ر ءادارري مقيع رح قبيري ري طاء 

م عملري  بنري  ضزمير اقيع رماري ميدبري ادعرعيرح دحر قدبيري ررإن(ح ليري  ير0,16)
ر(رح حرم عملرير ءعطرعيبريمكنري حثحنرءا...0,16طاء ري مري ءينركعن)ي 

 
 الثبات3-31

كدرر ررإلير  ف دسرر أل دريبي برعع ر ف سعريحربرع ر ريء رعدبيررإ طعوايق برءثءع ري مقيع رمب ر
ياا ءدعررح دبررإ دعبل(بح ادر ري دع رم عمدلري ثءدع ري مقيدع ري د ابم رطريقد ر0 ماي ري قيع )

طع ددد ر ددديرر(29 قدددرلر ادددىر ي ددد رمدددنري طاءددد ري ءدددع ار دددبب رر)ر(60 مكدددحنرمدددنر)طءدددنري مقيدددع ري
طءدنري مقيدع رمدرلرثع يد ر ادىر فد ري معمح د رر  ءح ينكاي ري  رءي ري ريعري رحء برر  رءابيبععم

ييدددددارءادددددارم دددددبلري ثءدددددع رر(pearsonر ءير دددددحن)ء دددددب عر دددددرري دددددع رم عمدددددلريار ءدددددعطري ء ددددديطر
  عبري  ععمعرح بنربيادلرر ن اىرعبيرح ع يرح ليريبلر(رح حرم عملرثءع رعيبر0,92ءقيم )ر

ر ري مقيع رحعمي سعر قي ري سب ري  يرحر  رمنريعلر يع ا.. قري
ر(ر6عبحلر)

 يحرحرطريق رإ عبلرياا ءعرر ي ع رم عملري ثءع 
 

 معامل االرتباط االنحراف المعياري الوسط الحسابي تطبيق االختبار
ر0,92ر24,33ر,4ب200ري ح ى  عو ري مقيع ر يري مرلر

ر09,32ر203,34ر  عو ري مقيع ر يري مرلري ثع ي 
 

 
 على المقياس: اعجابةطريقة 3-41

 ادددىرمقيدددع ريا عع دددع ر يدددحري ريعرددد رحي ايع ددد ري ءب يددد رءع طريقددد رري ععءددد يمكدددنر يبيدددبرطريقددد ر
ري  ع ي :
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لرحرددددار ايددددارمءعشددددرلرمددددنراددددضري ععءدددد  ددددحزةر كددددلرطع دددد رعددددعم ير  ددددا رمددددنري مقيددددع رح دددد رر
 سددعارمدددنر ضم ) ددح( ي رياا ءددعرري دددليري  قددبرءب دداري ءدددررء ددبنر دددنرحعسدد ر تددرررحء دددبريا 

 عماريا  معري رثرر  يح) فرن(ركدلري د معرلر ادىريدبلرح ي د ري برعد ر كدلري د معرلر رععءي 
رحكمعرياي:

ر
 إطالقاغير موافق  غير موافق غير متيكد موافق موافق جدا الفقرات
ر0ر2ر3ر4ر5ريايععءي 
ر5ر4ر3ر2ر0ري  اءي 

ر
ح ي دددد ري برعدددد ري  سعويدددد رءيع ددددلرعمدددداري ددددبرعع ري  دددديري ددددلر ايسددددعري ما ءددددرر اددددىري فقددددري ر
يايععءي رحي  اءي رح يرءل بر  ءرر نربرع رمقيع ريا عع دع ر اطاءد ري عدعم يينر يدحري ريعرد ر

حةري دبرعع ري  ديرطع  ر عنرمعمر(000حي ايع  ري ءب ي رحمثعلر اىرل بر حرطءق عري مقيع ر اىر)
)ي م دبل(ريا عع دع ر حح  دبر دلرري برعد ري ح دطري ي دعءيريي احنر ايسعرمق حم ر ادىر دبب رر

ر... ي معو اطاء ر
ي  قددددىري ءعيدددداررييددددار0/3/2001 اعيدددد ررحر0/00/2002 رء ددددعريخرمددددنر ي  عرءدددد ري روي ددددي رءددددب 

رب ددد رمدددارينري اعيددد ححردددحر سدددررمدددعرمطادددح رءر ددديري كايدددع ري ما افددد ررءزمضوددداري طاءددد ري عدددعم يين
 ير اءيداري  امدير قدطرء دب عر درر در ر مدحلجر دء  ري فقدري رح دبريدببررمنري بري  ريا ع ي 

ري ععءد  كدحنرر ن سررح  رم ع  ر ضععء ر اىركلر قري ري مقيع ربحنري معلر قرلركل بريع ر
لر اددددددىري دددددد معررري  ددددددمعام طعءقدددددد رمدددددداري يقيقدددددد رحي حي دددددداري ف اي...مددددددار ددددددبررلكددددددرري  ددددددعب  رحري 

 ركيددزرحب دد ر امددعر ددرريدد رررإ ددىي ددعجر   ددب عر ددرر حردديحركددلر قددرلرمددنر قددري ري مقيددع ربي مقيددع 
 يريكددحنري ح دد رمف ددح ر  ددبري ععءدد ر قددري ري مقيددع .ر اددىر إلععءدد رميددببري ددرري طاءدد رءح دد 
ر. اىر قري ري مقيع 

 :طريقة احتساب الدرجة للتعرف على مستوى االتجاهات 3-15
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(   333هـي)     واللياقـة البدنيـة رية لمقياس االتجاهـات نحـو الرياضـةالدرجة الكلية النظ أن
( درجة اما الدرجة  الـدنيا  113هي )  (متيكدغير )على  اعجابةدرجة والدرجة الوسطى تمثل 

ثم  ى االتجاهات نحو الرياضة للطلبة الجامعيينولغرض التعرف على مستو  ,( درجة83فهي )
 :  ييتيواالوزان وعدد الفقرات وكما احتساب الدرجات وفق المعايير 

 درجة اتجاه سلبي منخفض)مطلق( نحو الرياضة واللياقة البدنية. : 123 - 83*من 
 )محايد( نحو الرياضة واللياقة البدنية.  درجة اتجاه متوسط :  239-121*من
 نحو الرياضة واللياقة البدنية.  درجة اتجاه عالي ايجابي)مطلق( :  333-243*من
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
 :محاور اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدنية3-18
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يبب رمععا ري عع ع ري طاءد ري عدعم يينر يدحري ريعرد رحي ايع د ري ءب يد ر ديري ععم دع ري  ري يد ر
(رمعدددعا رح اطدددير كدددلرمعدددعلرء دددببرمدددنري فقدددري ري  ددداءي رحيايععءيددد رحكمدددعر دددحرمءدددينر دددير9 ر)

ري عبحلري  ع ي:
ر

 (7جدول ) 
يحرحرمععا ر حرميعحررحي فقري ريايععءي رحي  اءي را عع ع ري طاء ري ععم يينر عحري ريعر ر

رحي ايع  ري ءب ي 
ر
ر

ري فقري ري  اءي ري فقري ريايععءي رميعحرري عع ع ري طاء 
رب41,49ب32رب42,50ب24ب2ري ايع  ري ءب ي  -0
رب22ب03,05,06رب30ب02,02,01,22ب2ري ريعر ري ععم ي  -2
رب23,26ب20رب56ب43ب33ري شا ي ري ععم ي  -3
رب46,55ب30رب53ب34,39ب25,29ب00ري ثقع  ري  يي  -4
رب4ب21رب59,60ب36ري مس ي ري كفعال -5
رب54رب51ب40ري يع  ري م  حي ر -6
رب,ب,,ب40ب5,1,04رب,3ب2,00,09,20ب3ري ثقع  ري ريعري  -2
ربر6,9رب44,50,52ريي  بثيررياع مع  -1

رب45ب35رب31ري ماعطرلرحي  ح ر-9
 

 
 
ر
 التجربة االستطالعية: 3-71
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 اددددىرمعمح ددددع رما افدددد رمددددنري طاءدددد رر24/9/2002-22 ري  عرءدددد ريا دددد طض ي رء ددددعريخر فددددل
ععم  رءابيبرحكاي ري  رءيد ري  ع دي رر–ععم  رءابيبرحكاي ري ط ر-يآلبي ي ععم يينرحمنركايع ر

طع ءدع رحطع ءد  رم مدثض رءددرر(012)كاديي ععم  ري م    ري ...ح برءاار ببري طاءد ري مفيح دينري ر–
ري  ع دي طع ءدع رمدنركايد ري  رءيد ر22طع ءع رمدنركايد ري طد رحء دببر39حريآلبي طع ءع رمنركاي رر26

 ددديرري  ع دددي ي ععم ددد ري م    دددري رح دددبر دددرري ددد ء عب ررمدددنري  عرءددد ري روي دددي ...حكع  ري اعيددد ر
رياي:ر م ر  رمع

ري ح  ري  قريءير   فيلري في . -0
  حء ر  فيلرمقيع ريا عع ع ر اىري طاء ري ععم يين.برع ر  -2

 م  ح ري فسررحي حرح ر كلر قرلرمنر قري ري مقيع . -3

 ي مفيح ينر اطاء ري ععم يين.ر بيا عءاي ر -4

ر
 التجربة الرئيسية3-11
ر

ح  فيددددلرريا عع ددددع ر يددددحري ريعرددد رحي ايع دددد ري ءب يدددد ر اطاءدددد ري عددددعم يينرمقيددددع  ق ددددينررإكمددددعلء دددبر
 طض ي ر ددرر  فيددلري  عرءدد ري روي ددي ر اددىري طاءدد ري عددعم يينر دديري ععم ددع ري  ري يدد ري  عرءدد ريا دد

(رح ددبرءادداريعددرري  ي دد ر-بيددع ىر-ريا ءددع-ي  ك ح حعيددعر-ي م    ددري ر-ي مح ددلر-ي ء ددرل-)ءاددبيب
ر(طع دد رعددعم يرحمددنرما ادد ري كايددع ري  اميدد رح0551ي  ددير ددرري فيدد رحي قيددع ر ايسددعرء ددببر)

 ددببررإن دديريددينرر(0006 ددببري طاءدد ري ددلكحررءيعددرر)ر ن( امددعر0عددبحلر)ركمددعر دديري ري   ددع ي 
رح اعيدددددد ر0/00/2002(رطع ءدددددد رععم يدددددد ..يياريددددددبب ري ف ددددددرلرمددددددنر552ءاددددددا)رري  ددددددعار  طاءددددددا

ي فيددد رحي قيدددع رح كدددلر قدددرلرمدددنر قدددري ررءب ددداح ي  ادددنررح دددبر دددرر حرددديحركدددلرمدددعر0/3/2001
ر...ي م ع بلري يبيرمنر ءلري ءعيارحري مقيع 

 
 

ر
 : اعحصائيةالوسائل  3-91
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ر(2)(1)ي  ع ي :ري ي عوي ي  ابرري ءعياري ح عولر
 ي ح طري ي عءي:Mean 

 يا يري ري م يعري:S.D 

 ررر(يا ءعرر رT-test)ا  اريجري قحلري  مييزي ر فقري ري مقيع .ر 

 ر-ر ءعطري ء يطر ءير حنام عملريPearson Correlation Coefficientر
 ي   ء ري موحي ر: 

 م عملري ثءع ررررر عملري  بنري لي ير م  

 يع لرعماري ءيع ع ري اعرر امفيح ين[...ي ي عءير]م :ي معمحةر 

ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

                                                 
1

,الموصل,دار الكتب للطباعة نزار مجيد الطالب,محمود احمد السامرائي, مبادئ اعحصاء واالختبارات البدنية والرياضية - 
 12ص1911والنشر,

2
 - Frolich,W.Morale. Encyhopedia of Psychology , U.S.A,Vo.2.1972p.241 
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 :جالباب الرابع :عرض وتحليل ومناقشة النتائ-4
 عرض محاور المقياس وفقراته بشكله النهائي 4-1
 يةمحاور اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدن4-1-1
مقياس اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدنية 4-1-2

 في الجامعات العراقية بصورته النهائية:
عرض قياس اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة  4-2

 البدنية:
عرض وتحليل نتائج فقرات مقياس االتجاهات نحو الرياضة  4-2-1

 هاواللياقة البدنية و مناقشت
عرض نتائج  الفقرات العشر األولى لمقياس االتجاهات نحو 4-2-2

 الرياضة واللياقة البدنية ومناقشتها
 ومناقشتها من المقياس عرض الفقرات العشر الثانية4-2-3
 ومناقشتها عرض الفقرات العشر الثالثة من المقياس4-2-4
 ومناقشتها عرض الفقرات العشرة الرابعة من المقياس4-2-5
 ومناقشتها من المقياس الفقرات العشرة الخامسة ضعر 4-2-8
 مناقشته و عرض الفقرات العشر السادسة من المقياس 4-2-7
 
 
 :عرض محاور المقياس وفقراته بشكله النهائي 4-1
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 محاور اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدنية:4-1-1
ي ريعرد رحي ايع د ري ءب يد ر ديري ععم دع ري  ري يد رريبب رمععا ري عع ع ري طاءد ري عدعم يينر يدح

(رمعدددعا رح اطدددير كدددلرمعدددعلرء دددببرمدددنري فقدددري ري  ددداءي ر9 ر)مدددنر ءدددلري اءدددريارحي ما  دددينر
رحيايععءي رحكمعر حرمءينر يري عبحلري  ع ي:

 ( 7جدول )
 ريعر ري يحريحرحرمععا ر حرميعحررحي فقري ريايععءي رحي  اءي را عع ع ري طاء ري ععم يينر

رحي ايع  ري ءب ي 
ر

ر
ري فقري ري  اءي ري فقري ريايععءي رميعحرري عع ع ري طاء 

رب32,41,49رب2,24,42,50ري ايع  ري ءب ي  -0
ر42ب03,05,06,22ر02,02,01,22,30ري ريعر ري ععم ي  -2
رب20,23,26رب33,43,56ري شا ي ري ععم ي  -3
رب30,46,55رب00,25,29,34,39,53ري ثقع  ري  يي  -4
رب21,4رب36,59,60ري مس ي رعالي كف -5
رب54رب40,51ري يع  ري م  حي رحي  ف ي  -6
رب5,1,04,40,52,0رب3,2,00,09,20,32ري ثقع  ري ريعري  -2
ربر6,9رب44,50,52ريي  بثيررياع مع  -1
رب35,45رب31ري ماعطرلرحي  ح ر-9ررر
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فـــي مقيـــاس اتجاهـــات الطلبـــة الجـــامعيين نحـــو الرياضـــة واللياقـــة البدنيـــة 4-1-2
 :الجامعات العراقية بصورته النهائية

 التعليمات:
 المحترم: تحية طيبة...  زميلي الطالب

يروم الباحث القيام بدراسة تستهدف قياس اتجاهات الطلبة الجامعيين نحـو الرياضـة واللياقـة البدنيـة فـي الجامعـات العراقيـة. 
خــالصونظــرا لمــا معــروف عنــ  مــن صــدق  صــريحة عــن هــذه الفقــرات التــي تصــف  إجابتــ ن تكــو أن.لــذا ييمــل الباحــث  وا 

 مشاعر  وصفات  في جوانب متعددة من الرياضة واللياقة البدنية ول  جزيل الشكر والثناء..
 عزيزي الطالب:
   , يرجى بيان راي  الصريح فيها حيث ستجد خمسة اختيارات لكل  اآلتيةبعد ان تقرأ كل فقرة من الفقرات                

 فقرة من فقرات المقياس...              
المطلوب من  وضع عالمة)صح( تحت االختيار الذي تعتقد انه يعبر بصدق عن وجهة نظر ,والمثال االتي يوضح           

 على كل فقرة من الفقرات: اعجابةطريقة 
 
 
 إطالقاموافق  غير موافق غير متيكد غير موافق موافق جدا الفقرات ت
بكـرة القـدم عبـر  العراقـي ريات الدوريأتابع مبا ال 1

 او المشاهدة. الصحف
     

 
 .إجابةفقرة بدون  أي, دون تر  األخرىعلى بقية الفقرات  اعجابةوهكذا تكون 

 عزيزي الطالب
 دون الحاجة لذكر االسم.. اآلتيةيرجى تدوين المعلومات             

 1/11/2337 -933ار: اليوم االثنين ساعةتاريخ االختب  (  177رقم االستمارة: .....)    
 ديالى  الجامعة:
 كلية التربية الرياضية الكلية:

 الرابعة المرحلة الدراسية:
 بعقوبة الجديدة مكان السكن:
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ر(1عبحل)
رمقيع ري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي رء حر اري  سعوي 

ر
موافق  غي موافق غير رأيليس لي  موافق جداموافق  الفـــــــــــــقرة

 إطالقا

أتااابم مباريااات الاادوري العراقااي ب اارة  ال-1

 القدم عبر الصحف والمشاهدة.

     

أمارس تمارين اللياقة البدنياة  فاي ملعا  -2

 الجامعة

     

      ارغ  في مشاهدة  ل البرامج الرياضية-3

لااايس هناااا  عالقاااة باااين اللياقاااة البدنياااة -4

 المهنية. ل فاءةوا

     

ليس لي وقت لمتابعة الدوري ب ارة القادم -5

 في المالع 

     

اعتقد إن ممارسة األلعا  الرياضاية غيار -6

 مقبولة في المجتمم الجامعي

     

أماااارس الرياضاااة المساااا ية يومياااا فاااي -7

 منزلي

     

      .ال أح  الحديث عن األلعا  الرياضية-8

األلعا  الرياضية مم يسيء لي ممارسة  -9

 زمال ي

     

أتابم دوري  ارة السالة للفارق األجنبياة -11

 من خالل التلفزيون

     

      أنفذ تمارين اللياقة البدنية بمفردي-11

      أشجم زمال ي الرياضيين دا ما-12

      ال احتفظ بتجهيزات رياضية في  ليتي-13

ة ال ارغ  في ممارسة األلعاا  الرياضاي-14

 خالل المساء

     

      الوقت المخصص للرياضة   بير جدا-15

      ال أف ر بت وين فرق رياضية في  ليتي-16

      الجميم يمارس الرياضة في  ليتي.-17

أمااارس لعبااة  اارة الطااا رة يوميااا خااالل -18

 الرياضة بعد المحاضرات.
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أشااجم الفريااق الرياضااي ذو المهااارات -19

 العالية.

     

أتاااابم دا ماااا مبارياااات منتخبناااا الاااوطني -21

 ب رة القدم.

     

اعتقد إن اللياقة البدنية ليس لهاا عالقاة -21

 بالشخصية الجامعية.

     

      الوقت المخصص للرياضة قليل جداً.-22

تمثل جازء هاام مان  التربية الرياضية ال-23

 التربية الشاملة.

     

ياقااة البدنيااة يم اان اسااتبدال تمااارين الل-24

 بالمشي لمسافات طويلة.

     

اللياقااة البدنيااة لهااا عالقااة ارتباااط  بياار -25

 ب فاءة األداء الوظيفي.

     

شخصااااااية الجااااااامعي ترت ااااااز علاااااا   -26

 معلوماته النظرية والتطبيقية فقط.

     

سااحة  إلا ليس لي رغبة في الخارو   -27

 الرياضة عند بدء اللع .

     

عي ليس لها عالقة ب فاءته رشاقة الجام-28

 المهنية.

     

دورات تطااااوير اللياقااااة البدنيااااة  أتااااابم-29

 لزمال ي المترهلين بدنيا.

     

اعتقااد زياااادة الوزننالساامنةيعا ق فاااي -31

 عمل لياقة الطلبة الجامعيين.

     

أُحاااااول جاهاااادا المساااااعدة فااااي تهي ااااة -31

 مالع  رياضية مناسبة في  ليتي

     

رياضاااة ول ناااي ا ااار  تماااارين أحااا  ال-32

 اللياقة البدنية

     

رشاااااقة الجاااااامعي جااااازءا مهماااااا مااااان -33

 شخصيته

     

اللياقااااة البدنيااااة تبعااااد  عاااان أماااارا  -34

 العصر

     

 األلعاااااا ارغااااا  باااااتعلم المهاااااارات  ال-35

 القتالية.

     

المهنياااة ترت اااز علااا  اللياقاااة  ال فااااءة-36

 البدنية.

     

      ورياضية جيدة امل  ثقافة بدنية-37

الرياضااية التااي تتطلاا  الجاارأة  األنشااطة-38

 مدى. ألقص  أفضلهاوالمغامرة 

     

الحفاااظ علاا  صااحتي هااي السااب  فااي  -39

 ممارستي للرياضة.

     

لااايس عنااادي وقااات لقاااراءة المواضااايم  -41

 البدنية والرياضية.

     

التمااارين الرياضااية جاازء ماان التااروي  -41

 ة.والحالة المعنوي
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أنااااام متاااامخر بعااااد ممارسااااتي األلعااااا  -42

 الرياضية.

     

ارغاا  فااي إجااراء المسااابقات الرياضااية -43

 بين زمال ي.

     

االجتمااااعي الاااذي يناااتج عااان  االتصاااال-44

الرياضية يمثل بالنسابة لاي  األلعا ممارسة 
 .القصوى األهمية

     

الساااااباحة رياضاااااة خطيااااارة ال يم ااااان -45

 مسب .ممارستها خار  ال

     

      ال أمارس أي لعبة رياضية.-46

ترت ااز ال فاااءة التطبيقيااة علاا  مسااتوى -47

 اللياقة البدنية.

     

ال أنفذ تمارين اللياقة البدنية خالل الجو -48

 الممطر

     

الرياضااة هاادفها تطااوير  اللياقااة البدنيااة -49

 فقط.

     

      أمارس اللياقة البدنية خالل الجو الحار-51

تازداد األلفااة بااين الطلباة عنااد ممارسااة  -51

 األلعا  الرياضية.

     

حصااولي علاا   اامس البطولااة هااو  اال  -52

 هدفي من المشار ة.

     

أنااااام مب اااارا بعااااد ممارسااااتي األلعااااا  -53

 الرياضية

     

اللياقاة البدنيااة لايس لهااا عالقاة بااالرو  -54

 المعنوية للطال .

     

رشاااقتي بتقلياال  أفضاال المحافظااة علاا -55

 السعرات الحرارية المتناولة.

     

الارو  الرياضاية مان  أصاوليج  تعلام -56

 خالل الرياضة الجامعية

     

االختصاصاااات العلمياااة ال تحتاااا  إلااا   -57

 لياقة بدنية.

     

يرفاام  اإليقاااعيتمااارين اللياقااة البدنيااة  -58

 الحالة المعنوية للطال .

     

س التربيااة الرياضااية يجاا  أن ينفااذ در -59

 في  ل ال ليات

     

يمارس جميم منتسبي ال لياة الرياضاة  -61

 الصباحية

     

ر
ر

ر
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ر
 
عرض قياس اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة  4-2

 البدنية:
فقــرات مقيــاس االتجاهــات نحــو الرياضــة  نتــائجوتحليــل عــرض  4-2-1

 :و مناقشتها واللياقة البدنية
ي عع ددع ري طاءدد ري عددعم يينري  ددري يينر يددحري ريعردد رر ن(ر2(رحي شددكلري ءيددع ير)ر9 عددبحلر)رينرييءدد

يايعددعءيرم دداررإ ددىح ددليريمثددلري عددعررميعيددبري ددر رربرعدد ر(1ب019ءم ددبلر)كع دد ررحي ايع دد ري ءب يدد ر
(ربرعد ر ادىر  دد ي ري دحزنري امع دير امقيددع رحي يقيقد ر فععدبري ءعيددار3,04ي  داءيرءيددبلر)رإ دى

ير فددارر ن قددعبلري م دد قءلرمددنري طاءدد ري عددعم يينرييدداريف ددر رري ميعيددبر ا عددع يم دد ح رءسددليري 
ااري طاءددد ري  ددديي رحي ءب يددد رؤري يدددبلريايععءيددد ر ثقع ددد ر دددرإ دددىيا عدددعرر دددير دددليري  دددحةرمدددنري قيدددع ر

يدددعلر دددلير يدددع ري  مدددبر ادددىري ب ددد ري مطاحءددد رحي مثدددعءرلرحي م عء ددد رمدددنر ءدددلرر يددد حي ريعردددي ر ادددىر
ي م دددع بلرركدددل برمدددنرادددضلر دددر ركدددلر قدددرلرمدددنر قدددري رمقيدددع ريا عع دددع رري يدددبيري ءعيدددارح

Attitude Scaleي ا عر ادىرمقدبيرري يدبلر دحياركع د رءعا عدعرري  داءير حرءعا عدعرريايعدعءيرر
ح كير ي لر ادىري   د ي ري يقيقدير كدلر  دريبري  ي د رح ثءيد ري عع دع سرر يدحري ريعرد رحي ايع د ر

ر ن(ر قددبرحعددبر1معمددلر  ددعو ر قددري رمقيددع ريا عع ددع ركمددعر دديري عددبحلر)ي ءب يدد رحكمددعرحربر ددير
ي  ي دد ر ددبري ددا ر اددىرم دد ح ري عددعرر)ميعيددب(ر يددحري ريعردد رحي ايع دد ري ءب يدد ركمددعرمحردديع ر ددير

ي طاءدد ري عددعم يينري  ددري يينري مقدع ري عع ددع سرر ددرري دد طي حيرينرر ن(رح ددليريمثددلريقيقد ر0ي شدكلر)
رريايعدددعءيري مطادددنركمدددعرك دددعر  ح دددارل دددبرمدددنرشدددريي رمثقفددد رحشدددعء ريي ددداحير ادددىري برعددد ريا عدددع

 دددح ر قدددحبري ءادددبرم ددد قءضرح دددليرء دددء رتدددع رلرياء  دددعبر دددنرممعر ددد ري ريعرددد رحرددد  ري دددح ير
رإ دددىرإردددع  رااري شدددريي ري م  امددد رحي  دددير مثدددلر دددبحلري مع مددداري  ري ددديرح ح ددداؤري  ددديير  دددبر ددد

...ررح   عءسدعياء  عبري كاير نري ريعر رري طاء ي م ربير يرل بري ح  رع لرمنرري م يي حرار
ح   دديرءددار ايددررعددح رير دديري ء ددعار Social Change  ع مددع يريرييددبار ايددررار نح بمددلر
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ياع مدددع يرحي فكدددرير يدددحري ريعرددد رحري ايع ددد ري ءب يددد را ح دددع ر   ع دددرري شدددءع ري عدددعم ير دددحلر
كددددلري مع مدددداري عددددعم ير   ددددلرر ددددىإي مع مددداري  ري دددديرحرم  قءاا.ح دددد ءقىر حعددددارح  مددددرري   ددددعو ر

    زمضو عري ععم يين...رري  رلري بيارحري مثلي شكلررإ ىءعا ععرر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر

ر(9عبحلر)

 يءينر  عو ر قري ري مقيع را عع ع ري طاء ري ععم يين

ر

ر
 المعدل الفـــــــــــــقرة

ر ح ءدددددرري  دددددي رر  دددددعءارمءعريدددددع ري دددددبحريري  ري ددددديرءكدددددرلري قدددددبررا-1
ري مشع بل.

3.4 

 2.4ر معر ر معرينري ايع  ري ءب ي ريحميع ر يرما  ري ععم  -2

 3.4ريرا ر يرمشع بلركلري ءريم ري ريعري -4

 4.2ري مس ي .رحي كفعال ي ر  عبر ض  رءينري ايع  ري ءب ي ر-3

 3.3ر ي ر يرح  ر م عء  ري بحريرءكرلري قبرر يري مض  -5

ممعر ددددد ري   دددددع ري ريعردددددي رايدددددررمقءح ددددد ر ددددديري مع مددددداري  قدددددبرإنر-6
ري ععم ي

2.2 

 2.6ر معر ري ريعر ري م عوي ريحميعر يرم ز ي-7

 3.4رار ي ري يبيار نري   ع ري ريعري -8

 2.2ري يار يرممعر  ري   ع ري ريعري رمارزمضوير-2

 3.3ر  عءاربحريركرلري  ا ر افرنري ع ءي رمنراضلري  افزيحن-14

 4.1ر  فلر معرينري ايع  ري ءب ي رءمفربي-11

 2.3ر شعارزمضويري ريعريينربيومع-12

 2.3راريي فترء عسيزي رريعري ر يركاي ي-14

 2.5راريرا ر يرممعر  ري   ع ري ريعري راضلري م عا-13
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 4.4ري ح  ري ما  ر اريعر ري ءب يركءيررعبي-15

 4.1ري يار  كررء كحينر رنرريعري ر يركا-16

 4.2ري عمياريمعر ري  بري ري ءب ير يرععم  ي-17

 3.1ر معر ر  ء ركرلري طعورلريحميعراضلري ريعر رء بري ميعرري -18

 2.2ر شعاري فرينري ريعريرلحري مسعري ري  ع ي -12

 3,1ر  عءاربيومعرمءعريع رم  اء عري حط يرءكرلري قبر-24

 1.2ر ض  رءع شا ي ري ععم ي ري  قبرإنري ايع  ري ءب ي ر ي ر سع-21

 4.7ري ح  ري ما  ر اريعر ر ايلرعبي ر-22

 2.2ر مثلرعزار عررمنري  رءي ري شعما .ري  رءي ري ريعري را-24

 4.4ريمكنري  ءبيلر معرينري ايع  ري ءب ي رءع مشير م ع ع رطحيا .-23

 4.5رفيي ايع  ري ءب ي ر سعر ض  رير ءعطركءيررءكفعالري بياري حتي-25

 2.2رشا ي ري ععم ير ر كزر اىرم احمع اري  تري رحي  طءيقي ر قط-26

 4.8ر عي ري ريعر ر  برءباري ا  رإ ى ي ر يرراء ر يري ارحجر-27

 4.6ررشع  ري ععم ير ي ر سعر ض  رءكفعا اري مس ي -28

 3.1ربحري ر طحيرري ايع  ري ءب ي ر زمضويري م ر اينرءب يعر  عءا-22

 3.4ر قبرزيعبلري حزن)ي  م  ( عونر ير ملر يع  ري طاء ري ععم ييني -44

  يدددعحلرعع ددددبيري م دددع بلر ددددير سيوددد رمض دددد رريعردددي رم ع ددددء ر ددددير-41
ركاي ي

3.3 

 2.6ر ي ري ريعر رح ك يريكررر معرينري ايع  ري ءب ي -42

 4.1ررشع  ري ععم يرعزايرمسمعرمنرشا ي ا-44

 4.7رمري ري   ري ايع  ري ءب ي ر ء ببر نر -43

 2.1ري ق ع ي .ري   ع اريرا رء  اررمسعري ر-45

 4.7ري مس ي ر ر كزر اىري ايع  ري ءب ي .ري كفعال-46

 2.2ريمابرثقع  رءب ي رحريعري رعيبل-47

 2.5ر   دددىر  رددداسعي ريعردددي ري  دددير  طاددد ري عدددر لرحي مادددعمرلرري  شددط -48
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رمب .
 2.5رعر  ير اريعر ي يفعتر اىر ي ير يري  ء ر يرمم-42

 4.1ر ي ر  بيرح  ر قريالري محيرياري ءب ي رحي ريعري -34

 4.6ري  معرينري ريعري رعزارمنري  رحيحرحي يع  ري م  حي .-31

 4.2ر  عررم باررء برممعر  يري   ع ري ريعري -32

 2.6ريرا ر يرإعرياري م عءقع ري ريعري رءينرزمضوي-34

ي ريعردددي رري   دددع ليري ددد  ر دددنرممعر ددد رياع مدددع يري دددريا  دددعل-33
ري ق ح .ري  مي يمثلرءع   ء ر ير

4.4  

 1.7ري  ءعي رريعر راطيرلراريمكنرممعر  سعراعرجري م ءح-35

 4.1رار معر ر ير  ء رريعري -36

 2.2ر ر كزري كفعالري  طءيقي ر اىرم  ح ري ايع  ري ءب ي -37

 3.3رلري عحري ممطرار  فلر معرينري ايع  ري ءب ي راض-38

 4.7ري ريعر ر ب سعر طحيررري ايع  ري ءب ي ر قط-32

 3.1ر معر ري ايع  ري ءب ي راضلري عحري يعر-54

 3.4ر زبيبري  ف رءينري طاء ر  برممعر  ري   ع ري ريعري -51

 4.2ري ح ير اىركب ري ءطح  ر حركلر ب يرمنري مشعرك -52

 1.2ر  ع ري ريعري   عررمءكريرء برممعر  يري -54

 2.8ري ايع  ري ءب ي ر ي ر سعر ض  رءع رح ري م  حي ر اطع  -53

 4.7ر  رلري ميع ت ر اىررشع  يرء قايلري   ري ري يريري ري م  عح  -55

 4.7ري رح ري ريعري رمنري ريعر ري ععم ي .ر  حليع ر  ارر-56

 3.4رياا  ع ع ري  امي رار ي عجرإ ىر يع  رءب ي -57

 3.4رير اري يع  ري م  حي ر اطع  ري يقع ي معرينري ايع  ري ءب ي ر-58

 4.4ريع ر نري فلربر ري  رءي ري ريعري ر يركلري كايع -52

 1.7ريمعر رعميارم   ءيري كاي ري ريعر ري  ءعيي -64
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 182.8 لمجموعة البحث الرئيسية: نتيجة قياس االتجاهات

ر

ر

ر

ر

 

ر
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ر(2شكلر)

رم بلرمقيع ري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحري ايع  ري ءب ي رشكلرءيع يريمثل

لمقياس االتجاهات نحو العشر األولى  فقراتال  عرض نتائج4-2-2
 : ومناقشتها الرياضة واللياقة البدنية

  ددددعءاررار(رتسددددر ري فقددددرلري ح ددددىرءع مقيددددع ر)3ي شددددكلري ءيددددع ير)حرر(ر00ي عددددبحلر)رمدددددنراددددضل
حءم ددبلرر ددع يييعددعءيرر(رءع عددعرري مشددع بلر حرءكددرلري قددبرر ءددرري  ددي ري  ري دديريمءعريددع ري ددبحرر

ي  دفي ري ريعردي رريقدرؤحننريحي الري ءعيدار دء رل دبرإ دددددددددددىر نريااد ري طاءد ري عدعم ير(ر4,3)
حمددددددنراض سدددعري دددعء حنرمءعريدددع ري دددبحريري  ري ددديرحي دددبحريري  دددع ميرءكدددرلري قدددبررح دددليرمؤشدددررعيدددبر

كدل برمشدع بلري ق دحي ري ريعردي رحم عء د ر درنري دبحريري مم دعزرح  دعو ررحي ثقع د ري ريعردي  ام عء  ر
ر ددددددددديرما دد ري ععم دد (ر.... مددعري فقددددرلري ثع يدد رءع مقيددع ر) مددعر ر مددعرينري ايع دد ري ءب يدد ريحميددع ري فرن

ر  يحميدد رحي  ددء يددحر مددعرينري ايع دد ري ءب يدد ريرع ر دداءيرع ر كع دد ر مثددلري عع ددر(2,3 قددبرتسددر رءم ددبلر)
 شاعلري طاء ر يري ميعرري رحي قريالرحي ك عء رح دبررحعدحبري يدع زري دليريدؤبيرإ دىرا  عرحيرحر

ريم ري ريعردددي (ري ممعر ددد ري يحميددد ... معري فقدددرلري ثع ثددد ر ددددديري مقيدددع ر)يراددد ر ددديرمشدددع بلركدددلري ءددد
يم ري ريعرددددي ر اءددددرررح ددددلير ددددع  ر ددددنرطءي دددد ري مشددددع بلر(4,3ءم ددددبل)رحييععءيددددع ررع ر باددددل ري عع دددد

 دددي ر  دددعبر ض ددد رءدددينري ايع ددد ر)ي فقدددرلري ريء ددد رر مدددع...ي   دددع حي ءطدددحا ري  ع ميددد رح ددديرما اددد ر
رحرممعر د ر مدعرين يدرم  دبا ررع رح دليريمثدلري عع در(ر3,2) قبرتسر رءقيم ر(ي مس ي رحي كفعالي ءب ي ر

سددعرمس يددعرح مايددع رح كددنر ددرري مس يدد رحيف ددر ر ددلررمددنري فقددري ري م فددنر ايري كفددعالري ايع دد ري ءب يدد رح
 ي ر ديرح د ر م عء د رر)ءع مقيع ري اعم  ري فقرلر مع....ي شبيبر أل  يي لري فعنرمطانر اسعر

 يدحررع رمطاقدرع رييععءيدرع رح ليريمثلري عع ر(ر4,4) قبرتسر رءقيم رر(ي قبرر يري مض  رري بحريرءكرل
بريمدددعري فقدددرلرحي  يع دددي ري مؤ دددف رءدددع راررمدددنريايدددبياريام يددد رم عء ددد رمءعريدددع ري دددبحريري  ري دددي

 قدبري دا رر(ي  قدبرينرممعر د ريا  دع ري ريعردي رايدررمقءح د ر ديري مع مداري عدعم ي)ي  عب  ر
يلري  ءددرري ددء  رممعر دد ريا  ددع رر يددحرممعر دد ري ريعردد رع ر دداءيرع رح ددليريمثددلري عع دد(ر2,9ر) اددى

ي  دددعء  رءع مقيدددع ر سددديرريمدددعري فقدددرلبي ريعردددي ري  قدددع ريحر قايدددلرمدددنرشا دددي ري طع ددد ري عدددعم ي
رع رح ددليريمثددلري عع ددر(2,6ر)م ددبلاددىر قددبري ددا ر ر(يمددعر ري ريعردد ري م ددعوي ريحميددعر دديرم ز ددي)
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ي م زلرمكعنرم ع د ر ممعر د ري  مدعرينرر نر امع رر يحرممعر  ري ريعر ري م عوي ر يري م زلرع ر اءي
ري   دددع ي يدددبيار دددنرر يددد را)ي ثعم ددد رري فقدددرلر مدددعبر اطع ءدددع ري ععم يدددع ري ريعردددي را ح دددع ر

ح دددليريمثدددلر  دددررييددد ري يدددبيار دددنر(رر4ر)ييعدددعءيرمطادددنرءبرعددد رءع عدددعرتسدددر رر قدددبر(ري ريعرددي 
)ي دددديار دددديرممعر دددد ريا  ددددع ري ريعرددددي رمدددداربكددددل برتسددددر ري فقددددرلري  ع   ريا  ددددع ري ريعرددددي 
نرممعر د رحمدنري مؤكدبرير يحري ريعر رحي ايع  ري ءب يد رع ر اءيرع ر(رح ليري عع 2,9زمضوير(رءم بلر)

يا  دددع ري ريعردددي ر ر دددارمدددنرشا دددي ريا  دددعنرحيي ريمددداريمدددعري فقدددرلري  عشدددرلرحي  دددير ددد  ر ادددىر
رع ر(ح دددليريمثدددلرري عع ددد4,4)ءم دددبلر(ي دددعءاربحريركرلي  دددا ر افدددرنرياع ءيددد رمدددنرادددضلري  افزيدددحنر)

ررر.ي ع ءي ر يحرم عء  ري  ع ركرلري  ا ر افرنرع ريييععء

رر
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ر(00عبحلر)

ي فقري ر  رر  عو
ي ح ىر ي  شرر

 مقيع ر

 يا عع ع 

   ي ري عع ع رري م بلري فدددددددددددددقرل
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ري فقري 
  عءارمءعريع ري دبحريرءكدرلري قدبرررار-1

ر ءرري  ي ر حري مشع بل.
ري ععررييععءير3,4

 مددعر ر مددعرينري ايع دد ري ءب يدد ريحميددع ر-2
ر يرما  ري ععم  

ري ععرر اءير2,4

كددددددلري ءددددددريم رريرادددددد ر دددددديرمشددددددع بل-4
ري ريعري 

ري ععررييععءير3,4

 ي ر  عبر ض  رءينري ايع د ري ءب يد ر-3
رحي كفعو ري مس ي .

ري ععررم  بلر4,2

 ددي ر دديرح دد ر م عء دد ري ددبحريرءكددرلر-5
ري قبرر يري مض  

ري ععررييععءير3,3

ي  قبرإنرممعر  ري   دع ري ريعردي ر-6
رايررمقءح  ر يري مع ماري ععم ي

رءيي ععرر ار2,2

 مددعر ري ريعردد ري م ددعوي ريحميددعر ددير-7
رم ز ي

ري ععرر اءير2,6

ار يدددددددد ري يددددددددبيار ددددددددنري   ددددددددع ر-8
ري ريعري 

ري ععررييععءير3,4

ي ددددددددددديار ددددددددددديرممعر ددددددددددد ري   دددددددددددع ر-2
ري ريعري رمارزمضوي

ري ععرر اءير2,2

  ددددددددعءاربحريركددددددددرلري  ددددددددا ر افددددددددرنر-14
ري ع ءي رمنراضلري  افزيحن

ري ععررييععءير3,3
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 ( 3الشكل )

 يبين مستوى الفقرات العشر األولى  لمقياس االتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية

 

 
 
 
 
 
 
 
 االتجاهات مقياسمن  الثانية فقرات العشر نتائجعرض 3- 2 -4

 : ومناقشتها
   رحي  يررمنري مقيع ر(ر00ر)ي فقرلر نر ءينر(ر4ر)ي ءيع يري شكلر(رح00ي عبحلر)راضلرمن
رءمفربي ا ري ءب ي  ري ايع   ر معرين ر) فل رر(ى ريؤكب(ر3,0ر)رميعيبلربرع ر ال  ب ر طعءنرح لي

رح حرري عع ع  رريعرع سر ري طاء  ري فل رين ريياريمكن ري ريعرير يري كاي  ري  مرين ر يح ي طاء 
حي  يرر   ر اىر) شعارزمضويري ريعريينرر(رر02ر)....منراضلر قرلري مقيع رءشكلر ربي

ح بري  ار ري ءعيارمنرري فقرلر يحر لررع ر اءيرع رح ليري عع ر(2,4ر)ي   يع رتسر ييارر(بيومع
ر اءير يحري طاء ري ريعريينرمنري زمضا ري ععر رحي  ير ؤكب ري فقرل ري   يع ري  اءي ر سلر ر... لر

رراضلرمنحر رينر(03)ري فقرل ر   ر اى ركاي ي(حي  ي ر ي رء عسيزي رريعري  ريي فت ييار)ا
ريبل(2,4)ي فقرل  يع ررتسر  ري ءب ي ر اىرح لي رم اف ر يحري ريعر رحي ايع   منر ءلرري ععر
......ييرعرمنراضلررحي  ء ري حبري ىر برري طعارياح حي ر ممعر  ري ريعر ري ععم  رطض 
تسر رر(راىر)ارريرا ر يرممعر  ريا  ع ري ريعري راضلري م عاحي  ير   ر ر(ر04)ي فقرلر

رءم بل ر يحر(ر2.5ر)ي   يع  ر اءي ري ععر ر اى ريبل رمنررح لي ري كثير رح  ع ري ريعر  ممعر  
يا ءع ري  يريب ري ىر ليري  اءي رم سعريا  معررءع بري  ري ععم ي رح برر ح رري ح  رحي عسبر

تسر رر(ركءيررعبيي ح  ري ما  ر اريعر ر) يري مقيع رر(ر05ر)...منراضلري فقرلي كع ي
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ييبريرا رءعنريكحنرح  رر ف يريركءعيارارحري رميعيبرع ري عع ح ليريمثلرر(ر3)ي   يع رءم بل
ر...ركءيررعبيري ريعر 

ينرر ءينر(ر(رحي  ير   ر اىر)اري كررء كحينر رنرريعري ر يركاي ي06)رحمنراضلري فقرلر
رءيبحب ركعن ريا ععر ري عع ر(3.0ر)م بل ريمثل ري فقرلرم  با ررع رح لي ر لر ري فرنرر يح رل ب ما

رمؤشر ر ر يرري ريعري  ري ريعري ري  مل رح قيير ري ريعري  ري  رءي  رمبر  ريبيا ر م  ح  عيب
ري ايع  ري ءب ي حي  ير   ر اىر)ي عمياريمعر رري مقيع ر ير(02)...منراضلري فقرلري ععم  

ي فقرلرر يحر لرري رميعيبرع ريمثلري عع رح لير(3,9)ري فقرلركع  رر ءينرينر  يع ر لر(ر يرععم  ي
ري رين ري  قب رر عمياييا ريع  رحمحتفين رح بري يين رطاء  رر ن  ع ريمعر حي  يرر ي ءب يي ايع  

يمعر ر  ء ركرلري طعورلرينر)رحي  ير   ر اىرمنري مقيع رر(01)....رمنراضلري فقرلري ععم  
ي ععررييععءيررح ليريمثلر(ر4,0ر)ييارتسر ري قيم ر(يحميعرمنراضلري ريعر رء بري ميعرري 

ر(   ر اى) شعاري فرينري ريعريرلحري مسعري ري  ع ي رحي  ير(ر09ر)ي فقرل..ررري فقرلر يحر لر
ريمثلري عع ر(ر2,9ر)م بلري ا ر اىييار ر اءيرع رح لي ري مسعري ري  ع ي رار نءع راررمنرَع
)ي عءار(رحي  ير   ر اىرر20ر).........يمعري فقرلركريعريرر ح شع سعركطع  ررإار نيمكنر

ري حط ير رمءعريع رم  اء ع ري قبربيومع ريبلر اىرر(ر4,0ر) قبري ا ر اىر(ءكرل  لررر نح لي
رمثا ري عع ي  ررع رمطاقرييععءيعرع رفقرل ري قبر رءكرل ري م  ا ري حط ي ري   يع ركءعياررح  ع يح  عب

ر..........رم طقي ر حعحبربري ع ر ب ارءمثلر ليريا ععر
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جدول  (00)

 

ي  شرر   عو ر
ي ثع ي ر  قري ر
مقيع ر منر

 يا عع ع 

 

 

   ي ري عع ع رري م بلري فدددددددددددددقرل
ري فقري 

ري ععررم  بلر4,1ر  فلر معرينري ايع  ري ءب ي رءمفربي-11
ري ععرر اءير2,3ر شعارزمضويري ريعريينربيومع-12
ارييددد فترء عسيددددزي رريعرددددي ر ددددير-14

ركاي ي
ري ععرر اءير2,3

ري ععرر اءير2,5اريرادددددد ر دددددديرممعر دددددد ري   ددددددع ر-13
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ر
ر
ر
ر
 

 

 

ر(ر4ي شكلر)
 يءينري فقري ري  شرري ثع ي ر مقيع ريا عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي 

ر ريعري راضلري م عاي
ري ععررم  بلر4,4ري ح  ر اريعر ركءيررعبي-15
ار  كددررء كددحينر ددرنرريعرددي ر ددير-16

ركاي ي
ري ععررم  بلر4.1

ي عميدددددددداريمددددددددعر ري ريعردددددددد ر ددددددددير-17
رععم  ي

ري ععررم  بلر4,2

 مدددددعر ر  ءددددد ركدددددرلري طدددددعورلريحميدددددعر-18
راضلري ريعر رء بري ميعرري 

رععءيي ععرريير3,1

 شدددددددددددددعاري فريدددددددددددددنري ريعرددددددددددددديرلحر-12
ري مسعري ري  ع ي 

ري ععرر اءير2,2

  ددددددددعءاربيومددددددددعرمءعريددددددددع رم  اء ددددددددعر-24
ري حط يرءكرلري قبر

ري ععررييععءير3,1
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 :تهاومناقش االتجاهات مقياسر الثالثة من الفقرات العشعرض  4-2-4
 

ير   ر(رحي  ر20)ي فقرلررإن  عو ري  شرري ثع ث ررر( تسر ر5ي شكل)رحرر(02ري عبحلر)رمنراضل
(ر0,9) بري ا ر اىر(ر اىر)ري  قبرينري ايع  ري ءب ي ر ي ر سعر ض  رءع شا ي ري ععم ي 

ريمثلري عع حر ري فقرلرع ر اءيرع ر لي ينري كثيرريف لرءينري شا ي ري ععم ي رريياريءبحر يحر لر
حي  يرر(22ر)...منراضلري فقرلررحي ايع  ري ءب ي رح ليراطبرشعوارعبير  بري مثقفينري ععم يين
رعبي ر ايل ري ءب ي ري ما  ر ا بري  ر)ي ح   رييععءير(   ر اى ريا ععر رم بل رءقيم كعن رع 

(رحي  ير23)ر...حمنراضلري فقرلرر ح يرحي ري طاء ر ا بري ري ءب يرحي ريعرح ليريؤكبر(3,2)
تسررم بلريا ععرررييار(ي  رءي ري ريعري رار مثلرعزار عررمنري  رءي ري شعما    ر اىر)
 يحريا ءعري ري ايع  ري ءب ي ريياريرا ري طاء ررع ر اءيرع رثلري عع (رح ليريم2,9ر) يحر لرري فقرل

...كمعرتسر ري فقرلرر آلاريني   ررح حير بحل ر كيريكر حا ر ف سرر ء  فيلرياا ءعري ري ءب ي ر اىر
ر  ر24) رحي  ي ر( ر) رطحيا  ي ر م ع ع  رءع مشي ري ءب ي  ري ايع   ر معرين ري  ءبيل رحر(يمكن

ي رعيي ر   ءررمنري   ري ريعرع رر ن امعرر يحر لرري فقرلرم  با ررع رح ليري عع ر(3,3)ءم بل
رل بركعنريا ععر ر رما ري طاء  ريري رميعيبر  ب ر لر ري   ء  يح ر فقرل ري ءيع ير...كمع ري شكل يتسر

رءكفعو ريابياري حتيفيحي  ير   ر اىر)ي ايع  ري ر(ر25ر) افقرل (رءب ي ر سعر ض  رير ءعطركءيرل
ريمثلري عر(3,5)ءقيم يياركع  ر حي يقيق ري  امي ري مؤكبلرينرر يحر لرري فقرلرا رم  برع رع ح لي

ري ء ري ايع   رم  ح  رءين رعبي ر ع ي ري ع رريار ءعط راعسزل ري حتيفي ريابيا رحكفعو  ب ي 
ريتي ما اف  ر...كمع ري ءيع ي ري شكل ر)ر(ر26)سر رم احمع ار افقرل ر اى ر ر كز ري ععم ي شا ي 
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ر يحر لرري فقرلرع ر اءيرع ر ليريمثلري عع رحر(ر2,2ر)ءم بلييارتسر رر(ي  تري رحي  طءيقي ر قط
ر ر كزرشا ي ري ععم ير اىرم احمع ار ري  ك رءبحرري  تري رحي  طءيقي ر قطرحي مشكا ر  بمع

حري  ير   ر اىررينر) ي ر يرراء ر يري ارحجرر(22)...يمعري فقرلرر يرء عاري شا ي ر اءع ر
ياء  عبرر معررم  با ررع رح ليريمثلري عع ر(ر3,1)كع  رءقيم رر(ي ىر عي ري ريعر ر  برءباري ا  

رح يي  رح قاي  ر ف ي  ريمري  ر يح ب ري ريعر  رممعر   ري ععم ير ن ر اطع   ...كمعرمؤليا
رح لير(3,6ر)ءقيم ر(ري مس ي رءكفعا اي  ير   ر اىر)رشع  ري ععم ير(رحرر21)يتسر ري فقرلر

ررم  با ررع ري عع ريمثل رر افقرل ريؤكب ر كفعو رر  مي ح رءع   ء  ري ما ءرين ر تر رحعس  رمن ي رشع  
ري ا ي مس   رر(29ي فقرل)ر...كل ب ريحي  ي ري بحري  ري ءب ي ر   ر اى) شعا ر ايع     طحيري 

ريمثلري عع (ر4,0(يياري ا ر اىر) اطض ري م ر اينرءب يع رييععءير علرح لي رع ر اىري ععر
رع رييععءي ري  م  رر ر اىري  ر لرحتع رل ر يري ععم ع رحي كايع ر اقرعا ري بحري ري  طحيري   يح

يعبلري حزنر)ي  م  (ر)ي  قبرزر(رحي  ير   ر اىر30)...يمعري فقرلري م  شرلرءينر فح ري مع ما
 يحررييععءي ررع رح ليريمثلري عع ر(4ر)ي ا ر اىرم  ح ر(رريعر ري طع  ري ععم ي عونر ير

ري فقرل... ر لر ري طاء  ري  ءر رحي مح رييا ري يرك  رح ا  ر امر  رمؤشر ري  م   ين
ر...............ي مءكر
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ر(02) عبحلر

ي فقري ر  ر ر
ي ثع ث ر ي  شرر
مقيع ر منر

 يا عع ع 

   ي ري عع ع رري م بلري فدددددددددددددقرل
ري فقري 

ي  قدددبرإنري ايع ددد ري ءب يددد ر دددي ر سدددعر-21
ر ض  رءع شا ي ري ععم ي 

ري ععرر اءير1,2

ي ح ددد ري ما ددد ر اريعرددد ر ايدددلر-22
رعبي ر

ري ععررم  بلر4,7
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 (5الشكل )

 مثلرعدزار دعررري  رءي ري ريعري را-24
رمنري  رءي ري شعما .

ريي ععرر اءر2,2

يمكدددددددنري دددددددد ءبيلر مددددددددعرينري ايع دددددددد ر-23
ري ءب ي رءع مشير م ع ع رطحيا .

ري ععررم  بلر4,4

ي ايع دددد ري ءب يدددد ر سددددعر ض دددد رير ءددددعطر-25
ركءيررءكفعالري بياري حتيفي

ري ععررم  بلر4,5

شا دددددي ري عددددددعم ير ر كدددددزر اددددددىر-26
رم احمع اري  تري رحي  طءيقي ر قط

ري ععرر اءير2,2

اددددرحجري ددددىر ددددي ر دددديرراءدددد ر دددديري -27
ر عي ري ريعر ر  برءباري ا  

ري ععررم  بلر4,8

رشدددع  ري عدددعم ير دددي ر سدددعر ض ددد ر-28
رءكفعا اري مس ي 

ري ععررم  بلر4,6

  ددعءاربحري ر طددحيرري ايع دد ري ءب يدد ر-22
ر زمضويري م ر اينرءب يع

ري ععررييععءير3,1

ي  قدددددبرزيدددددعبلري حزن)ي  دددددم  ( عونر-44
ر ير يع  ري طع  ري ععم ي

ري ععررييععءير3,4
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 يبين الفقرات العشر الثالثة لمقياس االتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية

 

 

 

 

 

 
 

الرابعة من مقياس االتجاهات نحو الرياضة عرض العشر 4-2-5
 :تهاومناقش واللياقة البدنية

 
 

عع بيرر يعحل  ير   ر اىر)ر(رحير30ر)تسر ري فقرلر(6)ي شكلرحرر(03ي عبحلر)ررمنراضل
ر ر ي ركاي يي م ع بل ر ي رم ع ء  رمض  رريعري  ريمثل(ر4,4)ءم بلرحر(ر سيو  رع ري عع رح لي

ري فقرلرع رييععءي ري مض  رر يحر لر رءب مي  ري ىرش حرري طاء  حير ري ءعيارينر ء رل بري حب
ري ععم   ريح ر يري كاي  ري  حةرمنري  ملرشعنري ريعري  ريكحنر لي حم   رحمر نررمارل بر ب

رحي معع بل ري مثعءرل ري ى ري طاء  ريب ا ري فقررح كنري ري ريعر  ر   ر اىرر32رل)..يمع رحي  ي )
ر ريكرر رح ك ي ري ريعر  ريي  ري ءب ي ) ري ايع   رءيع ير(ر معرين ريمثلررر(,ب2) تسر رءشكل ح لي

ي شبلري  ع ي ري الري ءعيار ء رل بري ىرينري  بري رييملري مشق رحررحر سلرري فقرلرع ر اءيرع ري عع 
حي  يرحربلر يري مقيع ر قبر(رر33ر)...ريمعري فقرل يريينري ريعر رحي  عءسعرم  ارح حيي رعميا 

رمنرشا ي ا رمسر ري طع  ري ععم يرعزا ررشع   رييار) ريمثلرر(ر3,0ر)تسر رءم بل( ح لي
ري فقرلر يحرم  با ررع ري عع  رحايمكنريارينرر لر ري اعرعير افرب ر   يري شكل رينرحي رشع    ؤكب

ري طع   ر يرشا ي  رمسر ربحر ري فقرلر ارشع   ر)رحي  ير(34ر)...يمع رءب ي ي ر   ر اى رايع  
 يحررم  با ررع رح ليريمثلري عع ر(ر3,2ر)ي ءيع يريمثلري شكلركعنر قبر(ي   رر مري  ء ببر نر

ا سعررحكعنريعملري ءعيارينر  لر لرري فقرلري ىري اىري ععررييععءيري ايع  ري ءب ي رحي ريعر 
اريرا رحي  ير   ر اىر)رر(ر35ر)...يمعري فقرليف ر رينر   ءررمنري م امع ري  امي رياكيبل
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رع ر اءيرع ر ليريمثلري عع رحر(ر2,0ر)يمثلركعنري شكلري ءيع ير قبر(ي ق ع ي ري   ع ء  اررمسعري ر
  ر اىرحي  ير ر(36ر)...يمعري فقرل يحرم ع  ري ايع  ري ءب ي رحل برا سعري  قبرمنر ءلري  ي  

رم  با ررع رح ليريمثلري عع ر(ر3,2ر)ي م بلر قبركعنر(ري كفعالري مس ي ر ركزر اىري ايع  ري ءب ي )ر
ي  ير   ر اىر)يمابرثقع  ررحر(32ر)ي فقرلر مع... يحريثرري  بري ري ءب ير يري  طءيقع ري  ماي 

ييارر يحر لرري فقرلرع ر اءيرع ر ي ععرر ليريمثلرحر(2,2ر) قبرحعبري م بل(رءب ي رحريعري رعيبل
ري ععم ي ري طع   ر  بر رعبي رر يف  رحي ريعري  ري ءب ي  ري ثقع   رين ري م بلريءبح ركعن ركل ب ...

ر   ىر  راسعيا شط ري ريعري ري  ير  طا ري عريلرحي ماعمرلر   ر اىر)(رحي  يرر31ر) افقرل
يء  عبررإ ىي  ء ري حبررحر افقرلرعبي ررع ر اءيرع رح ليريمثلري عع ر(ر2.5)ءمقبيرييارتسر رر(مب 

(رحي  ير   ر39)ر..يمعري فقرلي طاء ر نر معرينري مطعح  ري  ير ي عجري ىريعرركءيررحشبلر ايا 
(ر2,5(ر قبرتسرري م بلرءقيم ر)ي يفعتر اىر ي ير يري  ء ر يرممعر  ير اريعر  اىر)
ينرحي ك فينرء ء ر  حء ر ليرمطانر يحر بري ري قحلري  راي ر الري رع ر اءيرع ريمثلري عع ح لير

يري مقيع رحي  ير   ر اىرينر ر(ر40ر)...ريمعري فقرلي  حةرمنري  معرينري مميزلرءع قحلري  راي 
ري محيرياري ءب ي رحي ريعري  ريمثلري عع (3,0)كعنري م بلر قبر() ي ر  بيرح  ر قريال رع رح لي

ري ءب ي ر افقرلرم  با ر ر محيريا ري قريال ري مي  رمن رثقع  سرررءع رار ر طحير ر ي ر اطاء  حي ريعري 
ر....ي شعما 
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 (03جدول)

  ر ري  شرري ريء  رمنرمقيع ريا عع ع 

 

   ي ري عع ع رري م بلري فدددددددددددددقرل
ري فقري 
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  يعحلرعع بيري م ع بلر ديرر سيود ر-41
رمض  رريعري رم ع ء ر يركاي ي

ري ععررييععءير3,3

ي ريعردد رح ك دديريكددررر مددعرينر يدد ر-42
ري ايع  ري ءب ي 

ري ععرر اءير2,6

رشددددع  ري عددددعم يرعددددزايرمسمددددعرمددددنر-44
رشا ي ا

ري ععررم  بلر4,1

ي ايع دد ري ءب يدد ر ء ددببر ددنر مددري ر-43
ري   ر

ري ععررم  بلر4,7

ري   دددع يراددد رءددد  اررمسدددعري ررار-45
ري ق ع ي .

ري ععرر اءير2,1

ي ايع دد رري مس يد ر ر كدزر ادىري كفدعال-46
ري ءب ي .

ري ععررم  بلر4.7

ري ععرر اءير2,2ريمابرثقع  رءب ي رحريعري رعيبل-47
ي ريعرددددي ري  ددددير  طادددد رري  شددددط -48

رمب ر   ىي عريلرحي ماعمرلري راسعر
ري ععرر اءير2,5

ي يفددعتر اددىر ددي ير دديري  ددء ر-42
ر يرممعر  ير اريعر .

ري ععرر اءير2,5

يرديار دي ر  دبيرح د ر قدريالري محر-34
ري ءب ي رحي ريعري 

ري ععررم  بلر4,1
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 (6الشكل )

 يبين الفقرات العشر الرابعة لمقياس االتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية للطالب

 

 

 

 

ر
ر
عرض الفقرات العشر الخامسة لمقياس اتجاهات الطالب نحو 4-2-8

 :تهاومناقش واللياقة البدنية الرياضة
رر ن ءينرر(2ي شكلري ءيع ير)حرر(04 عبحلر)يرمنراضلررر ر ن   ر اىررحي  ير(ر40)ي فقرل

ريمثل(ر3,6ر)كع  رءم بل()ري  معرينري ريعري رعزارمنري  رحيحرحي يع  ري م  حي  رع ري عع رح لي
ر لررم  باَر ري ععم يينري  ءرررحير ري ءعيار ء ري فقرلر يحر ل بري ىرينري كثيررمنري طاء 

ي شكلري ءيع يررسرت...كمعريمنري  رحيحرحي يع  ري م  حي ر  ع يرعزارمسررحر   عءسعري ريعر رح
ر(ر42ر) افقرل ر(3,9ر)ءقيم ر(ري ريعري ري   ع ىر)ي عررم باررء برممعر  رحي  ير   رر ار

ريمثلري عع  رر يحر ليرم  با ررع رح لي ري م عاررء بررع مقيع ءري فقرل رينري  حر ري ءعيار  ع حيؤكب
ري ريعر  ريع  ر اءي رممعر   ري ممعر رح لر ريتسرري شكلريبلر اىريع  رياعسعبر  ب ...كمع

ر افقرل رزمضوير(ر43ر)ي ءيع ي رما ري ريعري  ري م عءقع  ريعريا ر ي ر)يرا  ر   ر اى ر(حي  ي
ريمثلري عع (2,6ر)ءقيم  ي الري ءعيار ء رل بري ىرينري طاء ررحر يحر لرري فقرلرع ر اءيرع رح لي

...كل بركعنري شكلري ءيع يرمارياارينرمنرايررزمضاري ش ء ريحري ق رربيومعريراءحنرءع م ع   
ي ريعري رري   ع    ر اىر)ريا  علرياع مع يري ليري   ر نرممعر  ررحي  ير(ر44) افقرل

ريمثلري عع ر(ر3,3)ءم بلر(ري ق ح ري  مي يمثلرءع   ء ر ير ر يحر لرري فقرلرم  با رررع رح لي
  عبربحرر ايع  رر ني  قبحنررارآارينر ربحرر ايع  ري ءب ي ر يري  اررحسرريرررءشكلرميعيبر ء 

ركعنري شكلري ءيع ير افقرلي ءب ي ر يري   ععع ري  امي   اىر)ي  ءعي رحي  ير   رر(45)....كمع
عبير يحررع ر اءيرع رح ليريمثلري عع ر(ر0,2ر)ءم بلر(ريعر راطيرلرايمكنرممعر  سعراعرجري م ءح

ري فقرل ري  اءيحيار لر رر ععر رمن ري كثير رين ريؤكب رار محرر ح يعا  ع رري طاء  ر ء عوسري ميحن



                                                                                                                                           دراسة اجتاهات طلبة اجلامعات العراقية حنو الرياضة واللياقة البدنية 
 

 93 
 

ري فقرلي  ءعي راعرجري م عءحر ممعر   نر)اريمعر ريير  ء رحي  ير   ر اىرر(ر46ر)...يمع
يعرر ي  رر ني  رر عررإليرم  با ررع ريمثلري عع ر ليرحر(3,0ر)كعنري م بلرءقيم ر قبر(ريعري 

  ير   ر اىر(رحير42)..يمعري فقرلرىريكثررمنرثااريعرري  ي  ري مفيح  ي طع ءع ري لري 
ح لير(ر2ب2ر) قبرحعبري شكلري ءيع يرءقيم (ر) ر كزري كفعو ري  طءيقي ر اىرم  ح ري ايع  ري ءب ي 

ييار رر  لري كفعو ري  طءيقي ر نري ايع  ري ءب ي رحءا ري  ترر نرر افقرلرع ر اءيرع ريمثلري عع 
ءب يعرري ضونر نري طاء ري  اءي ر منري م اررءارينري ع رري  ايرر يري  قلري  ايررحربرع ري ععر

اري فلرحيبي رحي  ير   ر اىر)ر(ر41ر)ي فقرلر مع..كفعو  ح ليريؤكبرر  اىيم عزرءبرع ر يملر
ريمثلري عع ر(ر4ب4ر) قبرتسرري شكلري ءيع يرءمقبير(ري ايع  ري ءب ي راضلري عحري ممطر رع رح لي

حير ري ءعيار ء رل بري ىري ري ريعر رحي ايع  ري ءب ي رمنر ءلري طاء رر افقرلرمطانرع رععءييي
ري عحر رءرحبل رمن رءع رار ري ريعري  رحيا  ع  ري ءب ي  ري ايع   رممعر   ري ى ريب  سر حي لي

ر قبر(ي ريعر ر ب سعر طحيرري ايع  ري ءب ي ر قطر(رحي  ير   ر اىر)ر49ر)...يمعري فقرلحي ممطر
ريمثلري عع رحر(ر3,2ر)ي ءيع يري شكلرحعب ري فقرلرع رييععءيرم  با ررع ر لي رمنرر يحر لر  ع ريعر 

ري بي ريار ر يي ر ري سب رءل ر لي ر ي ر قط رح كن ري ءب ي  ري ايع   ر طحير ري روي ي  ي بي سع
ر...ي خ رح ف ي  ري فقرلح رءحي  رر50ر)...يمع ري ءب ي راضلررحي  ي(    ر اىرينر)يمعر ري ايع  

رح يحر لرري فقرل..رع رييععءيرع رح ليريمثلري عع ر(ر4,0) قبرحعبري شكلري ءيع يرءقيم رر(ي يعري عحر
ي ممعر  ري ءب ي رءع راررمنريريرلري عحر  ؤكبري ب عةري طاء ر يحري ريعر رحي ايع  رر  مي  تسرر

ري ءب ي ...
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ر(04) عبحلر

ي فقري ر  ر ر
ي اعم  ر ي  شرر

 مقيع ر

  ري طض ي عع ع

   ي ري عع ع رري م بلري فدددددددددددددقرل
ري فقري 
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ر(ر2ي شكلر)

ي  مددددددددعرينري ريعرددددددددي رعددددددددزارمددددددددنرر-31
ري  رحيحرحي يع  ري م  حي .

ري ععررم  بلر4.6

  عررم دباررء دبرممعر د يري   دع ر-32
ري ريعري 

ري ععررم  بلر4.2

يراددددددددد ر ددددددددديرإعدددددددددرياري م دددددددددعءقع ر-34
ري ريعري رمارزمضوي

ري ععرر اءير2.6

يا  ددددعلرياع مددددع يري ددددليري دددد  ر-33
 دددنرممعر ددد ري   ددددع ري ريعردددي ريمثددددلر

رءع   ء ر يري  مي ري ق ح .

ري ععررم  بلرر4.4

ي  دددءعي رريعرددد راطيدددرلراريمكددددنر-35
رممعر  سعراعرجري م ءح

ري ععرر اءير1.7

ري ععررم  بلر4.1رار معر ر ير  ء رريعري -36
 ر كدددددددزري كفدددددددعالري  طءيقيددددددد ر ادددددددىر-37

رايع  ري ءب ي م  ح ري 
ري ععرر اءير2.2

ار  فلر معرينري ايع  ري ءب ي راضلر-38
ري عحري ممطر

ري ععررييععءير3.3

ي ريعرددددد ر ددددددب سعر طددددددحيررري ايع دددددد ر-32
ري ءب ي ر قط

ري ععررم  بلر4.7

 مددعر ري ايع دد ري ءب يدد راددضلري عددحر-54
ري يعر

ري ععررييععءير3.1
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شرري اعم  ر اىرمقيع ريا عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر طاء ريءينري فقري ري  
ري ععم ع ري  ري ي .

 

 

 

 

 
 
عرض وتحليل الفقرات العشرة السادسة من مقياس االتجاهات  2-7 -4

 :تهاومناقش نحو الرياضة واللياقة البدنية
ي مقيع رحعبرينرر افقري ري  شرري  عب  ر اىر(1ر)ي شكلري ءيع يحرر(ر05ي عبحلر)رمنراضل

سررييارتر(  ير) زبيبريا ف رءينري طاء ر  برممعر  ريا  ع ري ريعري (رحي  ير 50ر)ي فقرل
ريمثلري عع ر(ر4,3)ي م بلرءمقبير ريمثلري عع ريع ر ع رع رييععءيرع رح لي رح ري فقرل رع رييععءيرع ر يحر لر

ر ر رع رمطاق ريا  ع ري ريعري  رممعر   ري ءعيار ء رل بري ىرين ري م  حي رحي ال ري رح  رمن ا
ءينرري  ف حءع  ع ير زيبرر اطاء رح  مير  ب رررح ري م ع   ري شريف رحي ريا  معاري ىري عمع  

(رحي  ير   ر اىر52ر)...ريمعري فقرل ف ااري  يع  ر ن   طياررار بر ف لري ريعر رمعري طاء رح
رحر(3,9ر)م بلرءقيم تسرري ر قب(ري ح ير اىركب ري ءطح  ر حركلر ب يرمنري مشعرك )ر

ريمثلري ععررميعيبريحرم  بل حير ري ءعيار  عرينر اكع رحي فحزرءع ءطح  رر يحر لرري فقرلر لي
 عثيرر ف يركءيرر اىري طاء رح رري  ع  حنر اىري اق رحءع راررمنرياثرري  اءيري لير بري ءءار

ر يحري ءطح  رمنرييارينري مشعرك ر يري ءطح  ريع رينر ك ريا ععر حنر رءحي رحريعري ر لي
ري فحز ريقءل ركمع ري ا عرل ر اريعريري ليريقءل رمشر   ر حرل رح قبير ري فقرلررحي ا  ري عيب ...يمع

ر53) رممعر  ي رء ب رمءكري ري عر ر) ر اى ر    رحي  ي ركعنري ريعري (ري   ع ( م ب سعرر قب
ي مءكرر بريكحنرحي  ء ري حبري ىري  حرر يحر لرري فقرلررع ر اءيرع ر ليريمثلري عع رحر(0,9ر)ءبرع 

ركع لر ر اى ريقا ري لي ري  راي ري   ءي ري معسحب ري  ي رحي لي ري زيوب را ري ري يمل   يع 
حي  ير   ر اىر)ري ايع  ري ءب ي رر(ر54)...يمعري فقرلري طع  راضلرممعر  ريا  ع ري ريعري 

رع ر اءيرع رعع ح ليريمثلري ر(ر2,1ر) قبرتسر رءم بل ي ر سعر سعر ض  رءع رح ري م  حي ر اطع  ر(ر
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ي  طياري ءعيار  عرينريف رر ء ر برري  ءعرري ايع  ري ءب ي رمكما رحري   ررحار يحرر لرري فقرل
ري م  حي  ري رح  ر مفسحر ري  ي   ري  ي ع  رء بر ري طءعة ري طي رح لي ري م  حي  ...يمعرر ارح 

حعبرر قب  عح  (رحي  ير   ر اىر)ييع تر اىررشع  يرء قايلري   ري ري يريري ري مر(ر55ر)ي فقرل
حري  ير   رر(56ر) يحر لرري فقرلر...ريمعري فقرلرييععءيع ررع رح ليريمثلري عع ر(4,0)ي م بلرءمقبير

ري ععم ي  اى) ري م بل ر(يع ر  ارر  حلري رح ري ريعر رمنري ريعر  ح ليرر(ر3,2ر)قبرحعب
 ءع ري ععم يع رحير ري ءعيار ء رل بري ىرينرياا ري طعريمثلري ععررم  بلر يحر لرري فقرل

يفرانري يمي ري اليوي ر اىري  معرينري ءب ي ر ير  زيلري حزنرحي يفعتر اىري رشع  رح ليري ععرر
حي  ير   ر اىر)ياا  ع ع ري  امي رر(ر52ر)...يمعري فقرل اءير ير ف ري ح  !رييععءيرح

رع ر اءيرع رليريمثلري عع  رحر(0,9ر)بل افقرلرءم ر قبرحعبري شكلري ءيع ير يع  رءب ي ر(رإ ى ي عجررا
ريكب ررإنيياريءبحر ر ب رر ني  ي   ري ءب ي ...رإ ى ي عجرارياا  ع ع ري  امي  يمعرري ايع  

ر(ر(ر51)ري فقرل ر اطع   ري م  حي  ري رح  رير ا ريايقع ي ري ءب ي رتسر رر)ي  بري   قب
ريحيبري حزنري يركيرحري يقعةرإنير ري ءعياررحر سلرري فقرلرع رييععءيرع رح ليريمثلري عع (ر4)ءم بل

ي ملر اىرر اري يع  ري م  حي ر اطع  رحءع  ع ير برري ش حررءع    رح  يعنري ترح ري قع ي ر
ي  رءي ررينري فلربر ريع ر) يري مقيع رحي  ير   ر اىر(ر59)...كل بركع  ري فقرلي مييطرءا

ل بر قبرحرر لرري فقرلر يحرم  با ررع رح ليريمثلري عع ر(ر3,3ر)ءم بلر(ي ريعري ر يركلري كايع 
ري بمحي رحي عسعزري   ف يرحي عسعزرر نيقءلري شبرريثء رءمعرا ي ريعر ري  ءعيي ر  شطري بحرل

ر(60يمعري فقرلر).ي   ءيري  رايرمنراضلر ب نرياحك عينري ىر لررياعسزلري ف يح حعي ..
 اءيررءع ععر ر تسرررحي  ير   ر اىرينر)ريمعر رعميارم   ءيري كاي ري ريعر ري  ءعيي (

 يم ر يرييع  عرعر لرريقيق رمؤ م ر يرينري ريعر رشيارثع حير ي ر سر(رح0,2حء  يع )رمطان
ءشكلر عررح اطع  ررياكعبيمي رحياع مع ي ر  يع رر  ري ثقع  ري  يي رحي ءب ي ر افربري  ري ي

ر...ي ععم يرءشكلراع 
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جدول  (05)

ح يايلر  ر ر
ري  شرل ي فقري ر
منر ي  عب  ر

مقيع ر

 يا عع ع 

 

   ي ري عع ع رري م بلري فدددددددددددددقرل
ري فقري 

ري ععررييععءير3.4 ددددددزبيبري  فدددددد رءددددددينري طاءدددددد ر  ددددددبرر-51
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ر
 
 
 
 
 
 
 

ر
 

رممعر  ري   ع ري ريعري 
ي ددح ير اددىركددب ري ءطح دد ر ددحرر-52

ركلر ب يرمنري مشعرك 
ري ععررم  بلر4.2

  ددعررمءكددريرء ددبرممعر دد يري   دددع ر-54
ريعري ي رر

ري ععرر اءير1.2

ي ايع ددددد ري ءب يددددد ر دددددي ر سدددددعر ض ددددد ر-53
رءع رح ري م  حي ر اطع  

ري ععرر اءير2.8

  ردددددلري ميع تددددد ر ادددددىررشدددددع  ير-55
رء قايلري   ري ري يريري ري م  عح  

ري ععررييععءير3.1

يعدد ر  اددرر  ددحلري ددرح ري ريعردد ر-56
رمنري ريعر ري ععم ي .

ري ععررم  بلر4.7

ي  اميدددد رار ي ددددعجررياا  ع ددددع -57
رإ ىر يع  رءب ي 

ري ععرر اءير1.2

 مدددددعرينري ايع ددددد ري ءب يددددد ري يقع يددددد ر-58
رير اري يع  ري م  حي ر اطع  

ري ععررييععءير3.4

يعددددددددددددد ر نري فدددددددددددددلربر ري  رءيددددددددددددد ر-52
ري ريعري ر يركلري كايع 

ري ععررم  بلر4.4

يمددددددددعر رعميددددددددارم   ددددددددءيري كايدددددددد ر-64
ري ريعر ري  ءعيي 

رءيي ععرر ار1.7
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ر(1ي شكلر)
 يءينري فقري ري  شرري  عب  ر مقيع ري عع ع ري طض ر يحري ريعر رحي يع  ري ءب ي 

 

ر

ر

ر

ر

ر

راالستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1
 التوصيات 5-2
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 االستنتاجات 5-1

ر ري  ري ي  رر  ميررمقيع رمق نر ض عع ع ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر طاء ري ععم ع .0
ر) ر)60ي رمن ر قرل رح)ر(34( رييععءي  ر اءي ر(26 قرل ر شاي رر قرل راض ا رمن يمكن

 .ي ءب ي ري عع ع ري طاء ري ععم يينر يحري ريعر رحي ايع  

رمقي .2 ربرع  رتسر  رع  ر ي ري ءب ي  ري ايع   رح ري ريعر  ر يح ري طاء  ي ععم ع ري عع ع 
رءع في ري  ري ي  ر1ب019)دءري مشمح   ريمثل رح لي رحي ايع  ررم  بلرر ععي( ري ريعر   يح

ر.ي ءب ي رمنر ءلر ي  ري ءياري مفيح  ر

ءيرمطانرمنر ءلريي فترء عسيزي رريعري ر يركاي يرءب ععرر ار(را03 ءينر ير قرل) .3
ري  ري ي  ري ععم ع  ري  معرينررطض  رممعر   رء عسيزي  رايي فت ريااءسر ركعن ييا

  يركاي ا.ر حري   ع ي ريعري ر

ر) .4 ر قرل رييععءي ر20تسر  رءيبل ري قبر رءكرل ري حط ي رم  اء ع رمءعريع  ربيومَع ر  عءا )
(ح ليريؤيبرينري ريعر رايرر فيرر مثلري ش ح رحيامرر  سعر حيبرح ؤياير4.00 ع ي )

 يء عاري حطنر يرب رر ريقسرري حط ي.
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ر(3,0 ير  ء رريعري ري ا ر اىري ععررميعيبرءبرع )ر معر ر(را46حعبرينري فقرلر) .5
ر ريا  بيلح لي ري ء  ريءين ررإنرييار  ب ري قعءايع رري   ع ممعر   ر طحر ي ريعري 
 .ري رحي مسعري رحي ف اعي رحي  ف ي ي ءب 

ي ميع ت ر اىررشع  يرء قايلري   ري ري يريري رر  رلر اىري مقيع (55 قرلر)ر ن ءينر .6
ر) ر يععءيرمطان رحءب ععر ر ير قا4.0ي م  عح ا ري اليا ري مي  رمن رح اىري رار ري حزنر( يل

ري  ير ي ركلرمنر زلر رمنر عيي رشكلري ع ررحي ايع  ري ءب ي رح لي ح كنريءقىر ع رَي
 حز ار طحرر يع  اري ءب ي ريحرءع  ك .ر

ر) .2 ر قرل را52كع   ري  امي  رر(ياا  ع ع  ر اءيررإ ى ي عج ري ععر رءبرع  رءب ي   يع  
ريف ررينري كايع ري  امي را ح َعرا0.19مطانرحءبرع ) ري ريعر ريمر(ح لي عر ر يسع

رءع لكعا رمطاق  ر ض   ر سع ر ي  ري ءب ي  ري ايع   ري  ري رين رمؤشررر اى ر  ب ري سع كمع
 .ر ا  ي رحرياء  عبر نري بري  

 

ر .1 ري ريعر ررياا ري طاء رإن بكب ر ن ر تريَع ري م ر   رين ري ر حن ري ععم ع ري  ري ي   ي
حر ك سررحي م  حي .حي مس ي ر رمؤشررمسرر ييع اري  يي رحي  ف ير ر اطع  حي ايع  ري ءب ي

  مايعراريءل حنري عسبري كع ير ممعر  ري ريعر رحري ايع  ري ءب ي ...

 

ي  ري يينرمعملر قري ري مقيع ريتسر ري ععررميعيبر اطاء ري ععم يينررمعمحةر ن ءينر .9
ر%ر قريءع .62,66ء  ء ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي ر

ر

ر

ر
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ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

رلتوصياتا 5-2
ر ط .0 رررحرل رءشكل ريا عع ع  رمقيع  رمنرر ا  ع رر كثرءين ر ي ع  ر اى  ي

ي كايع ريا  ع ي ر اي حلر اىررع ري  امي ريحر اىر ي  رمنرطاء ي كايرطاء 
ر يحري ريعر رحي ايع  ري ءب ي .رري عع ع ري طاء   عو ريكثررحي  ي رحب  ر ير يع ر

ر .2 ر اى ري  بكيب ر ثءي  رحربر  ري ريعري  ري ر في ضي ري   ع ي  رءي  ع رععم  ي
ري ريعر ري طاء رحي زيرري  ري ي  رمنرشا ي رري رعزارعءع  ءعر رءممعر   ري عز  ا

ر.حثقع  اري  يي ري طع  ري ععم ي

رء عسيزي س .3 ري طاء  ريي فعت ركاررررحرل ر ي ريكح رر سيعي ريعري  رينم   برحي كي
ر ممعر  ري ريعر راضلرح  ري فري ريحر  بري يعع ري ىري ا  .ر

ر اى .4 ري   ري رري   ءي  رح قايل ري قع ي ري رعير رء ء  ري حزن ر  زيل ر مايع  ين
ر راي طي ر ب ري م  عح   ري مرعي يريري  ري ءب يري فعوبل ري  ر ل ريعا  رء ء  حل

رر.   زيلري حزنحي  ف يري مري نر
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ي ط رر ا عويحريقحررءسعيفرلر  فيلر يع ريا عع ع ر اىركلرععم  ر ري ي ر .5
ري ريعري  رحي  رءي  رري  ف ي ري مع ماح ار ري طاء ر ف  ري عع ع   يحرر م ر  
 ي ريعر رحي ايع  ري ءب ي .رر

ر

ر رءحيرمق نرر  ميررإمكع ي  .6 ر ف يرح رحررع   ض ععمقيع رعبيب ري ريعر   يح
 ي ايع  ري ءب ي رءفقري ري ل.

ر

ر .2 رمسررري  عرلري  ع للرإشريبررحرل ربحر ر سع ر مع ري ءب ي  ري ايع   ر معرين  ي
ر...حكقبحلري   ريق بيرءسعري طض ري مس ي حمؤثرر ييع سرري  يي رحر

ر
ر
ر

  المصادر المراجع و
 
  العربية 
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 األجنبية 

 
 
 
 
 

 العربية المصادر
 ي قرآنري كرير 

  332يءري يرر.ر عي ري ك بررحيارحنبم بررلكرر عءقعب. 

 بي قع رلبمؤ  د ر2يءري يرب عي ري ك بررحيارحنر:ي بري ع ري  اميد ر ا داحبرياع مدع يبط
 305-303 0960ي يبيث بي مطءح ع ر

 ( ر0991:)كايددد ري  ادددحرري  رءحيددد ب0يءدددحرععبح دددع حرب دددعيكاحعي ري   شدددو رياع مع يددد ربط
203 

 يمددددبرزكددددير ددددع حر.ي  ض دددد رءددددينري  ددددفع ري مزيعيدددد رحيا عع ع بي ك ددددع ري  دددد حير  اددددرر 
 0922ي  ف .ي م عر .

 0910بر02ييمبر ز رريعحب ارري  ف ري  عربي قع رلربمطء  ربيرري فكرري  رءيبط 

 بر02ييمبر ز رريعحب ارري  ف ري  عربي قع رلربمطء  ربيرري فكرري  رءيبط
ر244 0910
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 0919بي ملببيررري  ك بري .ر0ييمبرميمبر ءبري اع نربمقيع ري شا ي ربط 

 (ر رر0999  عم ركعملرري  ربي  بيبري  ف ير ا عشوين)ي قع رلببيرري فكرري  رءير
ر300

 عع ددددع ر يددددحري  رءيدددد ري ريعرددددي بميمبري ددددنر ضحيب اددددرر شددددعر زر بع ع حنبمقيددددع ريا 
ر0992ببيرري م عر بي قع رلب2ي  ف ري ريعريبط

 يددددددحري  ددددددبري ري ءب يب طرحيدددددد رريآلمددددددرينيعمددددددبر ددددددايمعنريمددددددببء عارمقيددددددع ري عع ددددددع ر 
 0999كاي ري  رءي ري ريعري بر-بععم  ري ء رلبك حرير

 بيرري فكرر اطءع  رحري  شررحرر0اايلر ءبري ريمنري م عيط ب ارري  ف رياع مع يرط(
ر010-010( 2000ي  حزيار

 ب.يعمددددددبر ددددددايمعنريمبببري دددددد ري عع ددددددع ري  ددددددع للري  بري دددددديينر يددددددحري ريعردددددد رحي ايع دددددد ر
 2002كاي ري  رءي ري ريعري بر-ي ءب ي .معا ر احرري ريعر .ععم  ربيع ى

 ء دددعنرر1ريعددحبرييمددبر ددز رريعددحربري ددحلر ادددرري دد ف ربرءيددرح بربيرري  اددرر امضيددينبط 
 .ر0920

 0961 يحري ءياري  اميبي قع رل.ريا عع ع رمزي ري اري بء عار 

 ر230 0961 يحري ءياري  اميبي قع رل.ريا عع ع رمزي ري اري بء عار
 ر045-044ب 0924بي قع رلب3ز رينبيعمبر ءبري  ضر. ارري  ف رياع مع يبط
   0911بي قع رلبر ا ا رءيحارشحر: يري  رءي رح ارري  ف بععم  رءحلبر رعم 

 طدددددعرنر يدددددلرعدددددزيةري كءي ددددديب ءع ر عردددددلرعدددددعءرر دددددريالري عع دددددع رطدددددض رياكعبيميددددد ر
 .2000ي   كري ر يحري  بري ري ءب يبي معا ري  امي ري طءي ري   كري ب

 ف ر)مك ء ريا عاحري م ري ب ينرطا  رم  حررحريارحنربري  ر ارري  
ر430( 0919شم ب

 ك ءدددد ريا عاددددحري م ددددري ب ينرشددددم ب   دددد ر اددددرري  ف .م’طا دددد رم  ددددحررحآاددددرحن-
 ر0914طب

 دددد ر اددددرري  ف .مك ءدددد ريا عاددددحري م ددددري ب ينرشددددم ب ’طا دددد رم  ددددحررحآاددددرحن  -
ر023 0914طب
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 طدددددددار دددددددرجر ءبي قعبربحيارحنبي  دددددددحرلري مارءيددددددد ر قيدددددددع رحك دددددددارءافيحر دددددددلكعاري ريشدددددددبينر
 95ب 0922حي مري قينبمطء  ركحثربي رءعطب

 2006كاي ري  رءي ري ريعري ب-يبععم  رءابيب ءع ر عرلرععءربب يلري ءعياري  ام 

 ءددبري معيددبر دديبرييمددبرم  ددحربي  حيملري  قايدد ري مسمدد ر دديري  عددع رءددع   ايرري ثع حيبءيددار 
 0960 ارري  ف بععم  ري قع رل.رمعع  يرب  ر

 ءبري معيبر يبرييمبرم  حربي  حيملري  قاي ري مسم ر يري  عع رءع   ايرري ثع حيبءيار 
 26 0960رري  ف بععم  ري قع رل. ارمعع  يرب  ر

 ي ددددبيرري  اميدددد ر0 ءددددبري سددددعبيبرعددددح ر ددددز رب تريددددع ري دددد  اررحر طءيقع سددددعري  رءحيدددد رط((:
 262ي بح ي ر معن(( ر

 رحي مس يبيا ك بري بي سيو ر ري   ع ي ري  ف  ر ار ر ي ربري ع  رميمحب:  ح ب ءع 
ر.ر31ب 0910ي م ري ري  عم ب

   000 0923ي م ع رلبم رببيري م عر بحي ييعلرف  ي حيب ءبي ريمنرر: ارري-
003 

 ي ددحيب ءبي ريمنرميمددببربري ددع ر اددرري دد ف رياع مددع يبءيرح ببيرري  سردد ري  رءيدد ر 
 .0924 اطءع  رحي  شربر ء عن.

 0925 سميبرم طفى:ر ارري  ف ري ح  رح طءيقع ابري قع رلبمك ء رم ربرب. 

 ي قددبرري م ددري رء ددبرركددرلرميمددبرمر رددىرررحينببري دد ري عع ددع ري شدد  ري م ددرير يددح
كايدددددد ر-.ري معادددددد ري  رءحيدددددد ري  ف ددددددي .ععم  ري ز ددددددعزيني  ريقيدددددد ري مددددددري فددددددحزر دددددديرءطح دددددد ر

  2331ي  رءي .

 يا عاددددددددحر-م ددددددددطفىر ددددددددحي . ارري دددددددد ف ري يددددددددبياربم ع مدددددددد رح مددددددددعلجرمددددددددنربري ددددددددع ا
 0928 ك ح ي .

  ير.  دررميشيلريح عنبي  ض  رءدينري ميدلري  امديرحي  عدع ر ديري  ادحرري طءي يد بءيارمعع 
 بععم  ري قع رليآلبي  ارري  ف بكاي ر

 ميشيلريح عنبي  ض  رءينري ميلري  اميرحي  عع ر يري  احرري طءي ي بءيارمعع  ير.  رر
 045بععم  ري قع رل. يآلبي  ارري  ف بكاي ر



                                                                                                                                           دراسة اجتاهات طلبة اجلامعات العراقية حنو الرياضة واللياقة البدنية 
 

 001 
 

 دددددزيررمعيدددددبري طع ددددد بميمحبرييمدددددبري  دددددعمريويبرمءدددددعبئري ي دددددعارحياا ءدددددعري ري ءب يددددد ر 
ر12 0910يرري ك  ر اطءع  رحي  شربحي ريعري بي مح لبب

 ددددددحبر.ب.ح  ددددددلي.ج. تريع ري شا ددددددي بر رعمدددددد ر ددددددرجرييمددددددبر رجب ددددددبريريف ي.ي سيودددددد ر 
 0929ي م ري ر ا ب ي رحي  شر.

 ددير  ددبيلري عع ددع ري طع ءددع ر يددحرري يقع يدد ي  مري ددع ري سحيويدد رر بثيرح ددعار ددععيرزيددبينب 
  2338 ععم  ري مح ل-ي ريعري بر ري  رءي ري ريعري بر ع  رمعع  يربكاي ري  رءي ر

 حي ددد  ربير دددح :رمقبمددد ر دددير ادددرري ددد ف ربر رعمددد ر دددعبلر زي دددبينرياشدددحلرحيادددرحنببيرر
 .ر0914معكعرح يلر ا شرببيرري مريخر ا شربري ريع ربري مماك ري  رءي ري   حبي ب

 يح  بببي   عر:ري  احبريا  ع يبيا ك بري ربي مك  ري  رءيري يبيار اطءع  ر
 ذ360 0960حي  شرب
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 (1الملحق )
 الذين قابلهم الباحث وقوموا مراحل عمله األفاضل باألساتذةقائمة 

 مكان العمل الخبير العلمي اسم ت
كاي ري  رءي ر-ععم  رءابيبري   علري بك حرر زيررمعيبري طع   1

ري ريعري 
ريآلبي كاي ر-ععم  رءابيبر يح  زي بينراا رري   علري بك حر 2
ري  ف يينري طءعا رر قعء رر مينرطعرنر يلرعزيةري كءي ير  طءيي بك حرريري   عل 3
مركزرءيحار-ععم  ربيع ىرمسبيري  زيحيريي بك حرر عمري   عل 4

ري طفح  
ريآلبي كاي ر-ءابيبرععم  ر احينرييمبري زءيبيرلي بك حرركعمري   عل 5
كاي ري  رءي ر-ععم  رءابيبرع عرر ر ربي بك حررميمري   عل 8

رري ي ريع
كاي ري  رءي ر-ععم  ريا ءعرر ايمعنريمبري ب يميربي   علري بك حرريعم 7

ري ريعري 
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كاي ري  رءي ر-ععم  ري مح لري م ع بري بك حرر كا ر ايمعنر ايري   عل 1
ري  ع ي 

كاي ري  رءي ر-بيع ىرععم  ري م ع بري بك حررييمبررمرعنرييمبري   عل 9
ري ريعري 

ي ءيحاررمركز-ععم  رءابيبراريرري  ءيبيربي بك حرر  بري   علري م ع  13
ري  ف ي 

 رءي ركاي ري -ي مح لععم  رر .ب.رحبياريع ينري  كري ي 11
ري ريعري 

ي ءيحاري  ف ي ررزمبيررمركر)ي  شسب(ي بك حرري يعرار ءبري يميبري   عل 12
رحي  رءحي 

ر يكاي ري ط ري  فري بك حرر ي ينر ع حري كيمرري   عل 13
رم  شفىري عما ري   ءي ري بك حررم قلري عيءعيري   عل 14
كاي ري  رءي ر-ععم  ربيع ىري بك حرركعملر ءحب 15

ري ريعري 
كاي ري  رءي ر-ععم  ربيع ىري بك حررمسعر ءري 18

ري ريعري 
ري ععم  ري م    ري رملكحرركعملرلي بك حرر عر 17
ر ري  رءي كاي-ععم  رءابيبرإءري يررلي بك حررااي 11
ريآلبي كاي ر-ععم  رءابيبرب. زيرر زيرري  ع ي 19
ركاي ري  رءي -ععم  رءابيبري ك ع يرإءري يرب. 23
ري ععم  ري م    ري رب. ءع رءع ر 21
ركاي ري  رءي ر-ععم  رحي طرب.مععبرميمحب 22
ركاي ريابي -ععم  رءابيبربب ضرر احين 23
ر ريابي كاي-ععم  ري ء رلرب.  يبريا بي 24
ركاي ري  رءي -ععم  رءابيبري  عاري  عمريوب. 25
كاي ري  رءي ر-ععم  رءابيبرب.م طفىرميمب 28

ري ريعري 
كاي ري  رءي ر-ععم  ربيع ىررر ري ر ءبري م  ر0ر 27
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ري ريعري 
كاي ري  رءي ر-ععم  ربيع ىررر ثمعنرميمحب0ر 21

ري ريعري 
كاي ري  رءي ر-ع ىععم  ربير يبينرميمبرري عرري بينر0ر 29

ري ريعري 
ركاي ري  رءي /ء ع -ععم  رءابيبرر.ر.ءشعوررميمبر اي 33
كاي ري  رءي ر-ععم  رءابيبرب. معبر ءبري كرير 31

ري ريعري 
كاي ري  رءي ر-ععم  رءابيبر .بر ءع ر اير لي  32

ري ريعري 
ركاي ري  رءي -ععم  ربيع ىرب. ايرييمبري عمياي 33
كاي ري  رءي ر-ععم  رءابيبر طي ر .ب. معرر ءع  34

ري ريعري 
رطع  ربك حريررر.ررءع لر ءبري  زيز 35
رطع  ربك حريررر.ررعمعلرميمبرش ي  38
ربك حريرطع  ررر.ررميمبرح يبرميمب 37
رطع  ربك حريررر.رر فعار ءبري ح ع  31
رععم  ربيع ىرر.رر ميعار ءبري   عر 39
رم  ربيع ىععرر.رر  عاريءري يرري  عمريوي 43
رطع  ربك حريررر.ررمسبير ايربحيار 41
رطع  ربك حريررر.رر ايرم ير 42
رععم  ربيع ىرب. ي راا رعيعب 43
رععم  رءابيبرب.طعرنر زيرري طع  ي.ر. 44
رععم  رءابيبرب. عرلر  ي رعع ر 45
رععم  ربيع ىرب.ري برمسبير بحري 48
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 (2ملحق)
 )استبيان استطالعي( 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 جامعة ديالى

 كلية التربية الرياضية
 الدراسات العليا

 أستاذي الفاضل...................................................المحترم
 تحية طيبة:

ته المستقبلية من ناحية الصحة التجاهات الطلبة الجامعيين العراقيين نحو الرياضة واللياقة البدنية دور كبير ومؤثر في حيا
 العامة ومستوى اللياقة البدنية ورشاقة الجسم.

وهنا  الكثير من العوامل والمتغيرات المؤثرة في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدنية سلبا او 
 ايجابا,ونظرا لخبرت  الميدانية في هذا المجال...

والمتغيرات التي تعتقد انها ذات تاثير في االتجاهات  الطلبة نحو الرياضة واللياقة  يرجى تحديد المجاالت والعناصر
 -البدنية.....لذا ألتمس بالتفضل بذكرها وتثبيتها في ادناه:

 (  تحت الحقل  المناسب.(Xضع   مالحظة:
 طالب الدراسات العليا
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 خضير حسين عباس
 يؤثر سلبا               اإيجابيؤثر                    المجال أو المتغير

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
 

 (3ملحق )
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة ديالى
 كلية التربية الرياضية

 الدراسات العليا/الماجستير
 ..............................المحترمالتدريسي....  ................................. أستاذي

 تحية طيبة مقرونة باالحترام الكبير...
يروم الباحث القيام بدراسة تستهدف بناء مقياس لالتجاهـات نحـو الرياضـة واللياقـة البدنيـة لطلبـة 
الجامعات العراقية.ولما كنت تدريسي وخير من يشخص ذل  لذا فاملي كبير جـدا فـي تعاونـ  معـي 

بكـل صـدق وصـراحة وامانـة ,علمـا ان اجابتـ  هـذه لـن يطللـع علهـا احـد  يـيتيعلى ما  بةاعجافي 
 .البحث العلمي فقط...وشكرا لتعاونكم معي سلفا ألغراضسوى الباحث وهي 
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 ِا 
 طالب الماجستير

 عباس حسينخضير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :؟ة البدنية للطلبة الجامعيينالجوانب االيجابية والسلبية لمحاور اتجاهات الرياضة واللياق  ما هي برأي
 
 .أللياقة البدنية1
 الجوانب االيجابية: -

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 الجوانب السلبية:-
 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 .الرياضة الجامعية2
 الجوانب االيجابية:-

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 الجوانب السلبية:-
 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 :الرياضة االنجازية 3.
 الجوانب االيجابية:-

 اوال.
 ثانيا.

 .الشخصية الجامعية4
 الجوانب االيجابية:-

 اوال.
 ثانيا.
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 ثالثا.

 رابعا.
 الجوانب السلبية:-

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 ثالثا.

 رابعا.
 الجوانب السلبية:-

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 الكفائة المهنية5.
 بية:الجوانب االيجا-

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 الجوانب السلبية:-
 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 :الثقافة الصحية 6.
 الجوانب االيجابية:-

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 الجوانب السلبية:-
 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 :المعنويةالحالة 7.
 الجوانب االيجابية: -

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 الجوانب السلبية:-
 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 : التاثير االجتماعي.8
 الجوانب االيجابية: -

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 الجوانب السلبية:-
 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 .الثقافة الرياضية9
 الجوانب االيجابية -

 اوال.
 ثانيا.

 .المخاطرة والتوتر10
 الجوانب االيجابية: -

 اوال.
 ثانيا.
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 ثالثا.

 رابعا.
 الجوانب السلبية-

 اوال.
 ثانيا.
 ثالثا.
 رابعا.

 
: ايــة مجــاالت اخــرى يرغــب فــي ذكرهــا ســلبا او مالحظــة
 ايجابا.

 ثالثا.

 رابعا.
 الجوانب السلبية:

 اوال.

 ثانيا

 ثالثا.

 .رابعا

 
 

 
 

 
 
 (4ملحق )

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة ديالى
 الرياضية كلية التربية

 الدراسات العليا
 المحكمين( آراء)استبيان 

 األستاذ الفاضل.......................................المحترم
 يسعى الباحث بدراسة علمية  هدفها بناء مقياس لالتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية للطلبة الجامعيين..

, تم الحصول علها من استبيان استطالعي وجه للطلبة الجامعيين ومن  ويتضمن المقياس الحالي فقرات في مجاالت متعددة
 بحوث ورسائل علمية سابقة في هذا المجال ومن خبرة الباحث الميدانية في هذا المجال وهي:

 التيثير االجتماعي-4الشخصية الجامعية   -3الرياضة الجامعية   -2اللياقة البدنية       -1

 الثقافة الرياضية-1الثقافة الصحية       -7اضة االنجازية   الري-8الحالة المعنوية    -5

 المخاطرة والتوتر.-13الكفاءة المهنية. -9
 ويطلب من الطلبة الجامعيين إبداء رأيهم في كل فقرة منها على ميزان للتقدير )خماسي التدرج( هو:

 
 غير موافق إطالقا  غير موافق  غير متيكد  موافق   موافق جدا
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ما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية وعملية في هذا المجال فينه نود مسرورين اعفادة من رأيكـم لتوضـيح فيمـا إذا ونظرا ل
 كانت هذه العبارات صالحة لقياس ما وضعت ألجل قياسه أم ال...

صــالحة  غيــر (فـي حقــل صــالحة أمــا إذا كنــتم تــرون أن العبــارة صــح؟ فـإذا كنــتم تــرون العبــارة صــالحة يرجــى وضــع عالمــة )
إذا كنــتم تــرون ان العبــارة بحاجــة الــى تعــديل فيرجــى اقتــراح التعــديل  ( فــي حقــل غيــر صــالحة وصــح؟فيرجــى وضــع عالمــة) 

 المناسب.
 كما يود الباحث التعرف على آرائكم أيضا في الفقرات التي تقيس اتجاها ايجابيا والعبارة التي تقيس اتجاها سلبيا. -

 فقرات أخرى لما يحتويه المقياس الحالي. ما ترونه مناسبا منالباحث إضافة  كذل  يرجوا
 هذا ولكم خالص شكرنا وتقديرنا في إنجاح متطلبات هذا البحث العلمي.

 الباحث                                                                                                          
 طالب الماجستير

 عباس ينخضير حس
ر
 
 
 
 

 استبيان حول بناء مقياس االتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية للطلبة الجامعيين
 غير    صالحة الـــــــــــــــــفقرات ت

 صالحة
ـــــــيس اتجاهـــــــا  تق

 ايجابيا
تقـــــــــــــــــيس 
اتجـــــــــــــــــــاه 

 اسلبيا

 التعديل المقترح

      الهدف الرئيسي من ممارستي الرياضة هو اكتساب الصحة 1
 أهميـــةال االجتمـــاعي النــاتج عـــن ممارســتي للرياضـــة لــه االتصــ 2

 كبرى بالنسبة لي
     

      الرياضية الخطرة لألنشطةال تناسبني الممارسة المتكررة  3
      الرياضية التي تحفظ لياقتي البدنية األنشطة أفضل 4
قـــوة التعبيـــر وجمـــال  أشـــاهدحـــدود لهـــا عنـــدما  بســـعادة ال أحـــس 5

 ة.الحركات الرياضي
     

فـي بلـدنا يهتمـون بمحاولــة الفـوز فـي الرياضــة بدرجـة زائـدة عــن  8
 الحد.

     

      الممارسة الرياضية والترويح يرتبطان معا بدرجة ضئيلة. 7
      ببناء العضالت أساساتهتم التربية الرياضية  1
       ينبغي حذف التربية الرياضية من الجدول الدراسي 9
      رياضية قليلة القيمة وينبغي عدم االهتمام بهاالتربية ال 13
المهــارات المكتســبة عــن طريــق التربيــة الرياضــية لهــا فائــدة فــي  11

 الحياة االجتماعية.
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      التربية الرياضية تساعد الطالب على تنمية االعتزاز بالنفس. 12
      العملية. األسسالتربية الرياضية تستند على  13
      مباريات الدوري العراقي بكرة القدم عبر الصحف أتابع 14
      تمارين اللياقة البدنية يوميا في ملعب الجامعة أمارس 15
      ارغب في مشاهدة كل البرامج الرياضية 18
      اشتر  بشكل فعال في تمارين الرياضة الصباحية 17
      كرة القدم في المالعبليس لي وقت لمتابعة الدوري العراقي ب 11
الرياضــية غيــر مقبولــة فــي المجتمــع  األلعــابممارســة  إناعتقــد  19

 الجامعي
     

      الرياضة المسائية يوميا في منزلي أمارس 23
      الرياضية األلعابالحديث عن  أحبال  21
      الرياضية مع زمالئي األلعابيسيء لي ممارسة  22
      من خالل التلفزيون األجنبيةري كرة السلة للفرق دو  أتابع 23
      تمارين اللياقة البدنية بمفردي أتفذ 24
      أشجع زمالئي الرياضيين دائما 25
      ال احتفظ بتجهيزات رياضية في كليتي 28
      الرياضية خالل المساء األلعابال ارغب في ممارسة  27
      جدا وقت الرياضة كبير 21
      بتكوين فرق رياضية في كليتي أفكرال  29
      الجميع يمارس الرياضة في جامعتي 33
      لعبة كرة الطائرة يوميا خالل الرياضة بعد المحاضرات أمارس 31
      أشجع الفريق الرياضي ذو المهارات العالية 32
      القدم دائما مباريات منتخبنا الوطني بكرة أتابع 33
      اعتقد ان اللياقة البدنية ليس لها عالقة بالشخصية الجامعية 34
      الوقت المخصص للرياضة قليل جدا 35
      األخرىالتربية الرياضية ليست بيهمية المواد الدراسية  38
      اشتر  مع زمالئي في ركضة الضاحية 37
      تباط ايجابي بكفائة االداء الوظيفياللياقة البدنية لها عالقة ار  31
      شخصية الجامعي ترتكز على معلوماته النظرية والتطبيقية فقط 39
      ليس لي رغبة في الخروج إلى ساحة الرياضة عند بدء اللعب 43
      المهنية بكفاءتهرشاقة الجامعي ليس لها عالقة  41
      بدنية مع زمالئي المترهلين بدنيااشتر  بدورات تطوير اللياقة ال 42
      اعتقد زيادة الوزن )السمنة( عائق في لياقة الطلبة 43
أحــاول جاهــدا المســاعدة فــي تهيئــة مالعــب رياضــية مناســبة فــي  44

 كليتي
     

      احب الرياضة ولكني اكره تمارين اللياقة البدنية 45
      تهرشاقة الجامعي جزءا مهما من شخصي 48
      اللياقة البدنية تبعد  عن أمراض العصر 47
      مناهج التربية الرياضية غير واقعية 41
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      التطبيقات العملية ليس لها عالقة بتدريبات اللياقة البدنية 49
      أمل  ثقافة بدنية ورياضية جيدة 53
      ليس عندي مطاولة لركضة الضاحية 51
الطــــالب مــــن ضــــعف مطاولــــة القــــوة لعضــــالت الــــذراعين  يعــــاني 52

 والكتفين
     

      ليس عندي وقت لقراءة المواضيع البدنية والرياضية 53
      في كليتي العديد من التجهيزات الرياضية 54
      الرياضية األلعابأنام متيخر بعد ممارستي  55
      مالئيارغب في إجراء المسابقات الرياضية بين ز  58
      لياقة بدنية إلىيحتاج  التطور العلمي ال 57
      يمكن ممارستها خارج المسبح السباحة رياضة خطيرة ال 51
      لعبة رياضة أيال أمارس  59
      ترتكز الكفاءة التطبيقية على مستوى اللياقة البدنية 83
      و الممطرال أنفذ تمارين اللياقة البدنية خالل الج 81
      الرياضة هدفها تطوير اللياقة البدنية فقط 82
      أمارس تمارين اللياقة البدنية خالل الجو الحار  83
      تزداد األلفة بين الطلبة عند ممارسة األلعاب الرياضية 84
      حصولي على كاس البطولة هو كل هدفي من المشاركة 85
      الرياضية األلعابممارستي  أنام مبكرا بعد 88
      اللياقة البدنية ليس لها عالقة بالروح المعنوية 87
      أفضل المحافظة على رشاقتي بتقليل السعرات الحرارية المتناولة 81
      تساهم األلعاب الرياضية في النمو البدني الجيد 89
      نيةتحتاج إلى لياقة بد االختصاصات العلمية ال 73
      تمارين اللياقة البدنية اعيقاعية ترفع الحالة المعنوية للطالب 71
      يجب أن ينفذ درس التربية الرياضية في كل الكليات 72
      يفترض على جميع منتسبي الكلية ممارسة الرياضة الصباحية 73
ـــق األلعـــاب  74 ـــن تنميتـــه عـــن طري ـــق العصـــبي العضـــلي يمك التواف

 لرياضيةا
     

      التربية الرياضية هي أساسا للمتفوقين بدنيا 75
      الرياضة في الكليات مضيعة للوقت 78
      تمثل جزء هام من التربية الشاملة التربية الرياضية ال 77
      يجب تعلم أصول الروح الرياضية في درس التربية الرياضية 71
      اللياقة البدنية بالمشي لمسافات طويلةيمكن استبدال تمارين  79
      الرياضة تكون ضارة للفرد الضعيف بدنياا  13
      تمارين الرياضة تمنح الفرصة القامة الصداقات والتعارف. 11
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 (5)الملحق
 ("االتجاهات نحو الرياضة و اللياقة البدنية"مقياس )

 التعليمات: 
 :  الجامعي المحترم ألطالبعزيزي وزميلي     

 تحية طيبة 
القيــام  كليــة التربيــة الرياضــية الىديــطالــب الدراســات العليــا فــي جامعــة يــروم الباحــث زمــيلكم  

ــات العراقيــة نحــو الرياضــة  الطــالب والطالبــاتبدراســة تســتهدف قيــاس اتجاهــات  ــي الجامع ف
ذا ييمـل الباحـث ان تكـون واللياقة البدنية ونظراا لما معروف عنـ  مـن صـدق واخـالص ودقـة لـ

اجابت  صريحة عن هذة الفقـرات التـي تصـف مشـاعر  وصـفات  بصـدق فـي جوانـب الرياضـة 
 واللياقة البدنية وتقبلوا منا جزيل الشكر واالحترام . 

 :زميلي الفاضل
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بعد ان تقرأ كل فقرة من فقرات المقاس المرفقة يرجى بيان رأي  الصريح فيها حيـث سـتجد     
تحت االختيار الـذي تعتقـد انـه يعبـر  )  صح(ارات لكل فقرة المطلوب وضع عالمة خمسة اختي

 :اآلتيبصدق عن وجهة نظر .. وكما في المثال 
موافق  غير موافق غير متيكد غير موافق موافق جدا الفقرات ت

 إطالقا
ررر ر أمارس تمارين اللياقة البدنية يومياا  -1

ري رياار ربحنر ربر ير قرلربحنرياععء ر  سع يرءقي ري فقررري ععء ح كلير كحنر
ر
ر

 الباحث                                                                   
 طالب الدراسات العليا                                                                                                                    

 عباسخضير حسين                                                       
 
 
 

 اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدنية بشكله النهائيمقياس 
 

غية مفايق  غية مفايق ني, ن  رال مـــــــفايق مفايق ادا انســـــــــــــقةد

 اط دم  

لكوةد  انةةادو  مةمريم  انودورل أمملء ل-1

 ان شمهددذ أو انقدم عةة انيو 

     

اممرس م مريال انليمد  انةدني  يفميم  ي  -2

 ملةب انجممة 

     

ارغوووووب يووووو  مشووووومهدد كووووو  انةوووووةامج -3

 انةيمضي 

     

نووي, هنوومل ع دوو  لوويال انليمدوو  انةدنيوو  -4

 ان  ني ذ وانكسم د

     

نووي, نوو  ودووت ن تملةوو  انوودورل لكووةد -5

   عبانقدم ي  ان

     

اعتقووود ا  م مرتووو  النةووومو انةيمضوووي  -8

 غية مقةفن  ي  ان جت ء انجممة 

     

اموومرس انةيمضوو  ان سوومةي  يفميووم يوو  -7

 ذمنان 
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      لاكب انوديث عال النةمو انةيمضي -1

انةيمضووي   اانةوومويسوو   نوو  م مرتوو  -9

 زم ة مء 

     

امووووووملء لورل كووووووةد انسوووووول  نلسووووووة  -13

 ةي  مال   ت انتلسايف الان

     

      ل سةللانسق م مريال انليمد  انةدني  -11

      انةيمضييال لاة م زم ة  أ جء-12

      كليت لاكتسظ لتج ياا  ريمضي  ي  -13

لارغوووووووب يووووووو  م مرتووووووو  النةووووووومو -14

 انةيمضي    ت ان سم 

     

      كةية ادا انةيمض ودت -15

      ريمضي  ي  كليت  لايكة لتكفيال ية -18

      ي  اممةت  انةيمض انج يء ي مرس -17

اممرس نةة  كةد انطمةةد يفميوم  و ت -11

 انةيمض  لةد ان ومضةا 

     

ا جء انسةيق انةيمضو  ذو ان  ومرا  -19

 انةمني 

     

 
امووووملء لاة ووووم مةمريووووم  منتخةنووووم -23

 انفطن  لكةد انقدم

     

دنيو  نوي, ن وم اعتقد ا  انليمد  انة-21

 ع د  لمنشخيي  انجممةي 

     

دليوو   نلةيمضوو  انفدووت ان خيوو -22

 ادا  

     

م ثووو  اوووا   انتةليووو  انةيمضوووي  ل-23

 همم مال انتةلي  انشممل ذ

     

ي كووووال اتووووتةدات م وووومريال انليمدوووو  -24

 انةدني  لمن ش  ن سميم  طفيل ذ

     

انليمدوو  انةدنيوو  ن ووم ع دوو  ارمةوومط -25

 مة  اللا  انفظيس كةية لكس

     

 خيوووي  انجوووممة  مةمكوووا علوووى -28

 مةلفمممه اننةةي  وانتطةيقي  يقط

     

نووي, نوو  رغةوو  يوو  انخووةوخ انووى -27

 تمك  انةيمض  عند لد  انلةب
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ر وومد  انجووممة  نووي, ن ووم ع دوو  -21

 لكسمةته ان  ني 

     

دورا  مطوووفية انليمدووو  لووو ا وووتةل-29

 هليال لدنيم  ان تةنام ةانةدني  
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1-- Definition of research 

1-1 Introduction and the importance of research  

Sports experts say the Iraqis that the problem of Iraqi society is difficult in the 

weakness of sports culture and health, where the men away, women and children 

and adults on the practice of sports and fitness exercises daily arguing the reasons 

for many reasons, most of the abyss of .. was surprised when they know that the 

most educated segment of Iraqi society neglecting exercises daily physical fitness 

and a disaster when the state loses the Iraqi scientists through the early death for 

diseases due to lack of exercise lack of exercise and game console In the worst 

case three times a week, thirty minutes in advance of the module and this 

represents a minimum. 

Attitude is the trends of the major topics studied by social psychology Social 

Psychology which is a calendar responses educated on the issues, events and other 

stimuli, and when we study the trends in scientific academic segment of the elite 

on the subject of paramount importance, which is the subject of sports and fitness, 

Fitness and sports and studied physical education with science should be expected 

to university students have a knowledge component Cognitive Component at least 

component or Component is most likely direction of sports, fitness and health 
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benefits, physical, psychological and social terms is still considered the fitness of 

the individual part of the overall fitness has often surprised that most of the 

scientists and university professors developed in the civilized world exercise 

fitness exercises on a daily basis, which resulted in the development of physical 

culture and health of the individual in Western societies.  

1-2 The research problem 

Confined to the research problem through the presence of a researcher as a student 

at the University of  Diyala, Baghdad and a fellow of the many teaching Iraqi 

universities and from different disciplines, where it notes away most of the 

students from exercising, or morning fitness exercises in the gym or through the 

courts open and widespread in most of the science colleges or humanitarian daily 

during business hours and this has clearly at the level of fitness, health and 

psychological may explain a lot of colleagues and peers university students lack of 

exercise causes multiple and varied, some real and some are not real , The tool is a 

sports and spend time is incorrect, sport and fitness an integral part of community 

health, so what if a student will lead the university community, later to 00 were 

still here when my fellow students, university problem of building the wrong 

directions on sport and fitness practitioners. 

 

1-3 The Search targets 

1 - Design a measure of trends in university students towards the sport and fitness. 

2 - Studying the direction of Iraqi university students about sports and fitness. 

2.Study the direction of Iraqi university students about sports and fitness 

1-4 Areas of research 

1- The human sphere: (1558) students from colleagues in the Iraqi universities. 

2- Spatial domain: the University of Baghdad - Mustansiriya University - 

University of Basra - Mosul University - University of Anbar - Diyala 

University - University of Technology. 

3- Temporal domain: for the period from 10/9/2008 until 10/12/2008. 
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2-- Theoretical studies and similar 

Included in this section examine the trends and components and theories of trends 

and measuring trends and growth trends and crucial period in the formation of 

trends and three similar studies. 

3-- Research methodology and procedures 

Researcher used a descriptive approach as the appropriate approach to address the 

problem of finding a way ... where the survey baseline count, the sample of (1558) 

college student research in science faculties and humanity from various Iraqi 

universities where the number of students (1006) the number of students are men 

(552)university student are girl . In proceedings researcher used a scale Hamid rate 

trends and this measure has a high degree of scientific confidence. Where the 

measurement was on the way to baccarat statistically. 

4-- View and discuss the results 

In this section, paragraphs has been the scale and degree of severity of paragraphs 

towards the positive or negative or moderate researcher has divided the paragraphs 

of the scale to a system of ten paragraphs are analyzed and read the results 

carefully and discuss the results were later discuss outcome measure with great 

accuracy to get the neutral trend towards the sport and fitness physical health. 
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5-- Conclusions and recommendations 

 Conclusions 

1 - shows that paragraph (13) in the meter does not keep sports equipment in the 

kidneys at a negative absolute by students of universities in Iraq, where he mostly 

does not keep sports equipment for exercise or sports games in the kidney. 

2 - showed a paragraph (20) games always follow the national team football 

sharply positive high (4.1) that supports the sport is the best ambassador 

representing the peoples and nations to unite as one people in support of the 

national team. 

 Recommendations 

1 - The need to measure trends in the application of more specialized E. samples of 

college students the scientific and on a sample of college students humanity to get 

the results more accurate in measuring attitudes towards the sport and fitness. 

2 - emphasis on the lesson or make time to exercise by university students 

 

 


