
  يمان حمدحامد سل. د.م.أ                                               ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
  
  
 

 
 

254 

  دراسة أتجاهات أساتذة الجامعات العراقية نحو الرياضة واللياقة البدنية
  

  حامد سليمان حمد الدليمي. د.م.أ
  الملخص

  مشكلة البحث
 تنحصر مشكلة البحث من خالل تواجد الباحث كتدريسي في جامعة االنبـار 

حيـث  ،وزميل للعديد من اساتذة الجامعات العراقية ومن مختلف االختصاصـات  
ابتعاد اغلب التدريسيين عن ممارسة تمارين الرياضة الصباحية او تمارين يالحظ 

اللياقة البدنية في المكتب او في قاعة الرياضة خالل الدوام اليومي وهذا اثر بشكل 
واضح على مستوى لياقتهم البدنية والصحية والنفسية وقد يعلل الكثير من الزمالء 

ة الى اسباب متعددة ومتباينـة وبعضـها   االساتذة الجامعيين عدم ممارسة الرياض
ألستاذ الجامعة التهـدر    Statusحقيقي وبعضها غير حقيقية فالمكانة االجتماعية 

او يساء لها عندما يمارس التدريس الجامعي االلعاب الرياضية مـن هنـا كانـت    
  .والزالت مشكلة بناء اتجاهات خاطئة حول الرياضة واللياقة البدنية وممارسيها

  
  البحثهدف 
  .دراسة اتجاهات االساتذة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدنية    
  

  االستنتاجات

ظهرت درجة مقياس االتجاهات لألساتذة التدريسيين في الجامعات العراقيـة   -١
وهذا يمثل أتجاة أيجابي مطلق نحو الرياضة واللياقة البدنية مـن قبـل   ) ٢٥٧(ب

  )٤.١(دة بعينة البحث المفحوصة وتقدر الح
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االختصاصات العلمية التحتاج الى لياقة بدنية بدرجة اتجـاه  )٥٧(كانت فقرة  -٢
وهذا يفسر ان الكليات العلمية خصوصاَ اليمارس فيها )١.٨٩(سلبي مطلق وبدرجة

  . الرياضة على افتراض ان اللياقة البدنية ليس لها عالقة مطلقة بالذكاء
  التعريف بالبحث/الباب االول -١
  مقدمة واهمية البحث ال١-١

من بين الموضوعات الرئيسية التي يدرسها علـم    Attitudeتعد االتجاهات
وهي عبارة عـن اسـتجابات تقويميـة     Social Psychologyالنفس االجتماعي

متعلمة  ازاء الموضوعات واالحداث اوغير ذلك من المثيرات وعنـدما نـدرس   
موضوع في غايـة االهميـة اال    اتجاهات شريحة علمية اكاديمية من النخبة حول

وهو موضوع الرياضة واللياقة البدنية وااللعاب الرياضية والثقافة البدنيـة ودرس  
التربية الرياضية مع العلم يجب ان نتوقع ان هوالء االساتذة االفاضـل يملكـون   

علـى االقـل او مكـون نزوعـي      Cognitive Componentمكون معرفـي 
Conative Componentاتجاه الرياضة واللياقة البدنية وفوائـدها   على االغلب

الصحية والبدنية والنفسية واالجتماعية حيث اليزال تعتبر اللياقة البدنية للفرد جزء 
من اللياقة الشاملة وقد نستغرب كثيراَ ان اغلب علماء واساتذة الجامعات المتقدمـة  

مي وهذا نـاتج مـن   في العالم المتحضر يمارسوا تمارين اللياقة البدنية ادبشكل يو
الثقافة الصحية والبدنية التي يتمتع  بها هوالء االساتذة وقد حـددت وكالـة ناسـا    
االمريكية خمسة ايام اسبوعياً لممارسة الرياضة وااللعاب المختلفة وبمعدل اليقـل  

دقيقة يومياً والمالحظ التاكيد على تمارين المشي الرياضـي والسـباحة   )٣٠(عن 
  الخفيفة لذوي االعمار الكبيرة وااللعاب الرياضية 

  
  مشكلة البحث٢-١

 تنحصر مشكلة البحث من خالل تواجد الباحث كتدريسي في جامعة االنبـار 
حيـث  ،وزميل للعديد من اساتذة الجامعات العراقية ومن مختلف االختصاصـات  

يالحظ ابتعاد اغلب التدريسيين عن ممارسة تمارين الرياضة الصباحية او تمارين 
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ة البدنية في المكتب او في قاعة الرياضة خالل الدوام اليومي وهذا اثر بشكل اللياق
واضح على مستوى لياقتهم البدنية والصحية والنفسية وقد يعلل الكثير من الزمالء 
االساتذة الجامعيين عدم ممارسة الرياضة الى اسباب متعددة ومتباينـة وبعضـها   

ألستاذ الجامعة التهـدر    Statusماعية حقيقي وبعضها غير حقيقية فالمكانة االجت
او يساء لها عندما يمارس التدريس الجامعي االلعاب الرياضية مـن هنـا كانـت    

  .والزالت مشكلة بناء اتجاهات خاطئة حول الرياضة واللياقة البدنية وممارسيها
  
  هدف البحث ٣-١

  .يةدراسة اتجاهات االساتذة الجامعيين نحو الرياضة واللياقة البدن    
  
  مجاالت البحث ٤-١
  تدريسي من الزمالء أساتذة الجامعات العراقية ١٣٣:   المجال البشري -١ 
جامعة -جامعة البصرة-جامعة المستنصرية-جامعة بغداد:المجال المكاني -٢

  الجامعة التكنولوجيا-جامعة ديالى   -جامعة االنبار-الموصل
  ١٠/١٠/٢٠٠٦ة ولغاي ١٠/١/٢٠٠٦للفترة من : المجال الزماني -٣
  
  الدراسات النظرية والمشابهة: الباب الثاني-٢
  Attitude: االتجاهات ١-٢
استجابة تقويمية متعلمة لمثير اجتماعي معين وهذا فأننا نفسر مفهوم االتجاهـات   

تفسيرا جزئيا فقط ألن لالتجاه مكونات مختلفة تتحد فيما بينها لتكـون االسـتجابة   
  :يتخذها الفرد ازاء مثير معين وهذة المكونات هيالنهائية الشاملة التي قد 

ِِالمكون العاطفي -١  :Affective Component 

ويتمثل هذا الجانب في الشعور او االستجابة االنفعالية التي يتخـذها الفـرد ازاء    
  . مثير معين وهذة االستجابات العاطفية قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية

  e Component Cognitiv:المكون المعرفي-٢



  يمان حمدحامد سل. د.م.أ                                               ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
  
  
 

 
 

257 

وهو يشير الى المعتقدات التي يعتنقها الفرد حول موضوع معين وتتضـمن هـذة   
  . المعتقدات اساسا بعض االحكام المتعلقة بالمثير

  
   Conative Component:المكون النزوعي -٣

ويمثل هذا الجانب اساليب الفرد السلوكية ازاء المثير سواء كانت ايجابية او سلبية 
  . ى يتضمن نزعات الفرد السلوكية اتجاة المثيروبعبارة اخر

  
  نظريات االتجاهات٢-٢

لقد تمت دراسة جوانب كثيرة لالتجاهات باستفاضة وفيمـا يلـي نظريتـان    
تفسران بصورة عامة الكثير من المواقف التي تتضمن االتجاهات المختلفة التـي  

  :يتخذها االفراد
  :نظرية التعرض للمثير 
لدراسات التي تناولت االتجاهات ان تعرض الفرد لمثير حيث اضهرت عدد من ا 

يكون استجابة اكثر ايجـابي ازاء ذلـك    -عادة–معين بصورة متكررة قد يجعله 
  .المثير

  :نظرية التنافر المعرفي
فـأذا  ،ومؤداها ان الفرد قد يتعرض لمثير معين في عدد من المواقـف المتباينـة   

لفرد قد يتعلم اتجاهات متعارضـة ازاء  اختلفت هذة المواقف بصور جوهرية فان ا
نفس المثير االمر الذي يسف عما اطلق عليه التنافر المعرفي وكما هو الحال فـي  
سائر مواقف الصراع التي قد يتعرض لها الفرد نجدة يحاول تقليل هـذا التنـافر   
ر المعرفي لتغيير احدى الفكرتين اللتين يعتنقها ازاء المثير الواحد حتى يجعلها تسي

  . في نفس اتجاه الفكرة االخرى
  
  قياس االتجاهات٣-٢
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ثمة وسيلتان من وسائل قياس االتجاهات غالبا مايشيع استخدامهما احداهما        
، ما الوسيلة االخرى فتتمثل في مقاييس االتجاهات، استطالعات الراي العام: هي 

مـوافقتهم علـى   وفيها تقدم العبارات للمفحوصين لكي يوضحوا موافقتهم او عدم 
وقد استخدم الباحث هذة الطريقة في ) واحيانا درجة موافقتهم(ماتتضمنه كل عبارة 

  . قياس اتجاهات االساتذة الجامعيين نحو التربية الرياضية
  
  نمو االتجاهات ٤-٢

ثمة عوامل على درجة كبيرة من االهمية تؤثر في تكوين االتجاهات وتدعم       
   -:اهم هذة العوامل فيما يلي نموها وسنلقي الضوء على

يعد تاثير الوالدين من اهم العوامل التي تسهم فـي تكـوين   : تأثير الوالدين  -١ 
  .االتجاهات لدى االطفال الصغار ونموها

يأتي ) كلما تقدم الطفل في العمر(ان اهم تأثير يحل محل الوالدين: تأثير االقران-٢
  قت جدا مبكرمن جانب االقران ويبدا هذا التاثير في و

  تأثير التعليم-٣
ويعد التعليم مصدراَ هاماَ أخر يزود الفرد بالمعلومات التي تساهم في نمو اتجاهاته 
وتدعيمها وبصورة عامة كل ازدادت عدد السنوات التي يقضيها الفرد في التعلـيم  

  .الرسمي كلما بدت اتجاهاته اكثر تحرراَ
  تأثير وسائل االعالم -٤

العالم في تكوين االتجاهات فعلى سبيل المثال قد تقـدم بعـض   قد تساعد وسائل ا
برامج التلفزيون معلومات هامة تتصل ببعض المسائل السياسية ومع ذلك اليحتمل 

 -بـاالحرى –ان تسهم وسائل االعالم في حد ذاتها في تكوين االتجاهات وبما هي 
االخرى لتكـوين   تدعم االتجاهات التي تاثرت في تكوينها بأحد المصادر الرئيسية

  االتجاهات 
  
  الفترة الحاسمة في تكوين االتجاهات٥-٢
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ثمة رأي مؤداه ان الفترة الحاسمة لتكوين معظم اتجاهات الفرد تقـع بـين سـن     
الثانية عشر والثالثين ويقال ان االتجاهات تتبلور في حـوالي الثالثـين والتميـل    

  .للتغير بعد ذلك
  ءاته الميدانيةمنهج البحث واجرا:الباب الثالث -٣
  منهج البحث١-٣

أستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح األستبياني لمناسبته لحـل مشـكلة   
  البحث 

  
  عينة البحث٢-٣
استاذ جامعي من حملة الدكتوراة والماجسـتير  )١٣٦(أشتملت عينة البحث على  

  :ومن مختلف الجامعات العراقية وكما يلي
  

  تدريس ٤٤جامعة بغداد     -١                         
  تدريسي ٢٣جامعة مستنصرية     -٢                         
  تدريسي   ١١جامعة التكنولوجيا     -٣                         
  تدريسي ١٥جامعة البصرة      -٤                         
  تدريسي١١جامعة الموصل      -٥                         

  تدريسي ١٢جامعة االنبار      -٦                         
  تدريسي ٢٠جامعة ديالى      -٧                         

  
من %٣٩كانت نسبة التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراة من عينة البحث  

من حجم العينة من حملة الماجستيركما كانت نسبة %٦١حجم العينة في حين كان 
مـن  %٤٢من حجم العينة في حـين  %٥٨التربية الرياضية   مدرسوا اختصاص

  حجم العينة من باقي االختصاصات العلمية واالنسانية
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  مقياس حامد المعدل لآلتجاهات٣-٣
ثم جـرى   ١٩٩٩مقياس مقنن من قبل الباحث حيث أستخدمة للمرة االولى سنة  

البحـث كمـا   على طالب الكلية الهندسية وبما يتناسب وعينة  ٢٠٠٢تعديلة سنة 
عباس فاضل وطيـا نسـخة مـن    .استخدم المقياس المعدل بشكة الحالي من قبل د

مع استمارة كيفية االجابة على فقرات المقيـاس ويمكـن   ) ١(المقياس في الملحق
تحديد طريقة االجابة على مقياس االتجاهات نحـو الرياضـة واللياقـة البدنيـة     

ن المقياس وتتم االجابه عليه مباشرة يوزع لكل تدريسي نسخة م: وبالطريقة التالية
تحت االختيار الذي يعتقد بأنه يعبر بصدق عن ) صح  (   من خالل وضع عالمة 

وجهة نظره وبعد االنتهاء من االجابة تجمع االستمارات ثم تصحح كل اسـتمارة  
  :على حدة وتحسب الدرجة لكل استمارة وكما يلي

غير ،)٢(غير موافق،)٣(غير مؤكد، )٤(قمواف، )٥(موافق جدا : الفقرات االيجابية
  ). ١(موافق اطالقا

غيـر  ، )٤(غير موافـق ،)٣(غير متأكد،)٢(موافق،)١(موافق جدا :الفقرات السلبية
  ). ٥(موافق اطالقا

وتحسب الدرجة النهائية بحاصل جمع الدرجات التي حصل عليها المفحوص على 
مقياس االتجاهات لآلسـاتذة   الفقرات االيجابية والسلبية وهي بذلك تعبر عن درجة

  .نحو الرياضة واللياقة البدنية 
  طريقة احتساب الدرجة للتعرف على مستوى االتجاهات

درجة )   ٣٢٠(    ان الدرجة الكلية النظرية لمقياس االتجاهات نحو الرياضة هي
درجة اما الدرجـة   )  ١٩٢( والدرجة الوسطى تمثل االجابة على غير متاكد هي 

درجة ولغرض التعرف على مستوى االتجاهات نحو الرياضـة  ) ٦٤(ي الدنيا فه
  : لالساتذة ثم احتساب الدرجات وفق المعايير واالوزان وعدد الفقرات وكما يلي

  .نحو الرياضة واللياقة البدنية) مطلق(درجة اتجاه سلبي منخفض ١٢٨-٦٠من *
  . لبدنيةنحو الرياضة واللياقة ا) محايد(درجة اتجاه متوسط ٢٥٥-١٢٩من*
  . نحو الرياضة واللياقة البدنية)مطلق(درجة اتجاه عالي ايجابي ٣٢٠-٢٥٦من*
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  الوسائل االحصائية ٤-٣
أستخدم الباحث طريقة ليكرت لقياس االتجاهات مع تحديد درجة الحدة لكل فقـرة   

  . ايجابية كانت ام سلبية
  
  عرض ومناقشة النتائج-٤
  نحو الرياضة واللياقة البدنيةعرض نتائج اتجاهات التدريسيين  ١-٤

من خالل تحليل نتائج مقياس االتجاهات السـادة التدريسـيين ظهـر ان الوسـط     
وهذا يمثل اتجاة ايجابي بدرجـة  ) ٢٥٧(الحسابي لنتائج المقياس انحصرة بدرجة 

جيد وعالي نحو الرياضة واللياقة البدنية وهذا شيء أكيد ألن االساتذة )  ٤.١(حدة 
غلبهم من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الثقافة العالية ويعرفون حق التدريسيين ا

المعرفة ان اللياقة البدنية والرياضة جزء اساسي ومهم مـن شخصـية االسـتاذ    
الجامعي الجمالية والصحية والنفسية وقد نتفاجأ كثيراً عندما نعرف ان كل اسـتذة  

لساعة االولى للمارسة مخصصين النصف ا، االمريكية) جامعة الهارفرد( وطالب
الرياضة وتمارين اللياقة البدنية فمنهم من يتجة الى الركض والهرولة ومنهم مـن  

تمارين اللياقـة البدنيـة   ) اآليروبيك(يتجه الى السباحة ومنهم من يمارس تمارين 
االقاعي ونهم من يمارس المشي الرياضي وكل حسب قابليته البدنيـة والعمريـة   

لدراسي في الجامعة بتمارين اللياقة البدنية وبأشـراف مباشـر   وهكذا تبدأ يومهم ا
وبالرغم من ان (         )وبأستشارة من معهد علوم الرياضة في جامعة الهارفرد

اغلب السادة التدريسيين في الجامعات العراقية يعرف تـأثير واهميـة الرياضـة    
 الرياضية االلعاب الأحب الحديث عن) ٨(واللياقة البدنية ولكن عند احتساب فقرة 

والسبب يعود بتقـديرنا ان اهميـة   ) ٣(نرى ان هذة الفقرة حصلت درجة وسطى
وتأثير االلعاب الرياضية قد فقد من عقلية المثقف العراقي بسبب الوضع االمنـي  
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المتردي وكثرة االم ومصائب الشعب العراقي اضافة الى ان الكثير من تدريسـي  
الرياضية اليعير اهتمام كبير لمفهوم الرياضة  الكليات من غير اختصاص التربية

بتجهيزات رياضية فـي كليتـي     الأحتفظ) ١٣(الفقرة ... والعابها ألنها غير مهمة
المالحظ ان اغلـب السـادة   ) ١.٩١(ظهرت بحدة اتجاه سلبي مطلق لهذة الفقرة 

التدريسيين من اختصاصات العلوم االخرى ال يحتفظوا بتجهيزات رياضـية فـي   
ممارسة اللياقة البدنية التـي  بهم وهذا يؤكد ان هوالء االساتذة لم يفكروا حتى بمكات

تطيل اعمارهم وترفع من كفائتهم الصحية والبدنية والنفسية لذلك تالحظ امـراض  
سنة وهذة خسـارة كبيـرة   )٤٠( الشيخوخة المبكرة عند اغلب العراقيين بعد عمر

الشيء الجيد ظهر ..للجامعة وللبلد ولعوائل وابناء وطالب هوالء االساتذة االفاضل
حيث ) المنتخب(ة من قبل السادة التدريسيين لفريق كرة القدم العراقي متابعة كبير

أتابع دائما مباريات منتخبنـا  ) ٢٠(ضهر الوسط الحسابي لعينة البحث على فقرة 
وهذا يدل على وعي ثقافي ، وبأتجاه ايجابي مطلق)٤.١١(بوزن الوطني بكرة القدم

اما في فقـرة  ..رة القدمورياضي ووطني في تشجيع المنتخب الوطني العراقي بك
وهذة الفقرة لم تحصـل اال علـى    رشاقة الجامعي جزء مهماَ من شخصيته) ٣٣(

من قبل عينة البحث والسبب يعود الى ان اغلب السـادة  ) ١.٩(اتجاة سلبي مطلق 
التدريسيين يعتبر الرشاقة مهمة للجامعي االستاذ قبل الطالب ولكن صمموا عـاى  

يته ألن االستاذ عبارة عن عقل وعلم وتفوق ولـيس  انها ليس جزء مهم من شخص
لقراءة المواضيع البدنيـة   ليس عندي وقت) ٤٠(أيضاَ ورد في فقرة ...رشاقة فقط
والسبب يعود الـى ان اغلـب   ) ٢.٩(وهذة حصلت على اتجاه محايد  والرياضية

تدريسي الرياضة اعطوة درجة كاملة لهذة الفقرة ألنها لها عالقـة بأختصاصـهم   
قيق في علوم التربية الرياضية ولكن اغلب السادة التدريسيين من االختصاصات الد

الأمـارس أي  ) ٤٦(في فقرة!االخرى لم يعطو لهذة الفقرة سوى اتجاة سلبي مطلق
وهذا يمثل اتجـاة محايـد لعينـة البحـث      ٣.٩حصلت على درجة  لعبة رياضية

رياضية فرقية او فرديـة  ومصيبة كبيرة عندما اليمارس االستاذ الجامعي أي لعبة 
او زوجية حتى في اوقات فراغة وهذا ناتج من عدم اعطاء الوقت الكافي للجسـم  
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بدنياً وفسيولوجياً ونفسياً في تجاوز الروتين اليومي ومصاعب الحيـاة المتكـررة   
أفضل المحافظة على رشاقتي بتقليل السـعرات  ) ٥٥(الخ اما فقرة ..والشد النفسي

وهذا ناتج ) ٤.١(وهذة الفقرة حصلت على اتجاة ايجابي مطلق   الحرارية المتناولة
من ان البرامج الغذائية والرجيم يؤدي نتائج ايجابية كبيرة على الوزن وهي افضل 
في تنزيل الوزن واسرع من تمارين اللياقة البدنية وهذا صحيح ولكن يحدث ترهل 

اللياقة البدنية فقرة  جسمي وضعف واضح فسيولوجياَ ألن تنزيل الوزن اليعني رفع
وهذه الفقرة جمعـت اتجـاة    األختصاصات العلمية التحتاج الى لياقة بدنية) ٥٧(

والسبب يعود الى ان االختصاصات العلمية هي عبارة عن ) ١.٨٩(سلبي واضح 
عمليات عقلية وبحثية ليس لها عالقة من قريب وال من بعيد باللياقة البدنية حسب 

" يين ولكن يتفق الجميع االن على صحة المقولـة الشـهيرة   اعتقاد السادة التدريس
وتبقى وجهة نظر كثير من االساتذة غيـر واقعيـة   ) العقل السليم في الجسم السليم
  الخ...بسبب نقص في الثقافة البدنية

  االستنتاجات والتوصيات -٥

 االستنتاجات ١-٥

معات العراقيـة  ظهرت درجة مقياس االتجاهات لألساتذة التدريسيين في الجا -1
وهذا يمثل أتجاة أيجابي مطلق نحو الرياضة واللياقة البدنية مـن قبـل   ) ٢٥٧(ب

  )٤.١(عينة البحث المفحوصة وتقدر الحدة ب

الاحتفظ بتجهيزات رياضية في كليتي بأتجاه سلبي مطلـق  ) ١٣(تبين في فقرة -٢
ة التمـارين  من قبل السادة التدريسيين حيث كان اغلبهم اليحتفظ بتجهيزات ممارس

  .الرياضية او الاللعاب في كليته

أتابع دائماَ مباريات منتخبنا الوطني بكـرة القـدم بحـدة    ) ٢٠(ظهرت فقرة  -٣
وهذا يؤيد ان الرياضة خير سفير تمثل الشعوب واالمم ألنها )٤.١١(ايجابية عالية

  .توحد وتؤاخي ابناء الوطن في دعم فريقهم الوطني
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مارس أي لعبة رياضية حصلت علـى اتجـاه محايـد    الا) ٤٦(وجد ان الفقرة -٤
وهذا يؤكد ان البعض من التدريسيين معـوق بـدنياَ ألن ممارسـة    )٢.١٩(بدرجة

االلعاب الرياضية تطور القابليات البدنية والمهارية والفسلجية والنفسية لممـارس  
  . الرياضة

حراريـة  افضل المحافظة على رشاقتي بتقليل السعرات ال) ٥٥(تبين ان فقرة -٥
وعلى الرغم من اهمية الغذاء فـي تقليـل   ) ٤.١(المتناوله وبأتجاه أيجابي مطلق 

الوزن ولكن يبقى قاصراَ من ناحية شكل الجسم واللياقة البدنية وهذا يعني ليس كل 
  . من نزل وزنه تطور لياقته البدنية او بالعكس

ية بدرجة اتجـاه  االختصاصات العلمية التحتاج الى لياقة بدن)٥٧(كانت فقرة  -٦
وهذا يفسر ان الكليات العلمية خصوصاَ اليمارس فيها )١.٨٩(سلبي مطلق وبدرجة

  . الرياضة على افتراض ان اللياقة البدنية ليس لها عالقة مطلقة بالذكاء

مقياس االتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية لو نفـذ علـى عينـات مـن     -٧
ألعطى نتائج مختلفة جـداَ مـن التـي     االختصاصات العلمية في الجامعة حصراَ

  . حصلنا عليها

تأكد ان كل االساتذة التدريسيين في الجامعات العراقية يعرفون حق المعرفـة   -٨
نظرياَ بأن الرياضة واللياقة البدنية للتدريسي مؤشر مهم لحياته الصحية والنفسـية  

  ..والمعنوية

  

  ألتوصيات ٢-٥

كل اكثر تخصصاَ أي على عينات مـن  ضرورة تطبيق مقياس االتجاهات بش -١
تدريسي الكليات العلمية او على عينة من تدريسي الكليات االنسانية للحصول على 

  . نتائج اكثر واقعية ودقة في قياس االتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية
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التأكيد على جعل درس او وقت لممارسة التمارين الرياضية من قبل السـادة   -٢
  .ن الن االنسان عندما يكبر بايولوجياً يحتاج الى لياقة بدنية اكثرالتدريسيي

ضرورة احتفاظ التدريسي بتجهيزاته الرياضية في مكتبة لكي يكـون مسـتعد   -٣
  . لممارسة الرياضة خالل وقت الفراغ او عند الحاجة الى اللعب

رات التنبية على ان عمليات تنزيل الوزن بسبب الرجيم القاسي وتقليل السـع  -٤
الحرارية المتناولة قد اليعطي الفائدة المرحوة بسبب حاالت الترهل البدني والنفسي 

  .المرافق للتخسيس
ايضاً يفضل تنفيذ قياس االتجاهات على كل جامعة عراقية من قبل اخصائيوا  -٥

الطب النفسي والتربية الرياضية لمعرفة اتجاهات السادة التدريسيين نحو الرياضة 
  .  بدنيةواللياقة ال
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  )أ(الملحق 

  "مقياس اتجاهات حامد المعدل نحو الرياضة واللياقة البدنية"
  : التعليمات

  : عزيزي االستاذ الجامعي المحترم    
  تحية طيبة 

ر القيام بدراسة تستهدف قيـاس اتجاهـات   يروم الباحث زميلكم في جامعة االنبا 
االساتذة االفاضل التدريسيين في الجامعات العراقية نحو الرياضة واللياقة البدنيـة  
ونظراً لما معروف عنك من صدق واخالص ودقة لذا يأمـل الباحـث ان تكـون    
اجابتك صريحة عن هذة الفقرات التي تصف مشاعرك وصـفاتك بصـدق فـي    

  . اقة البدنية وتقبلوا منا جزيل الشكر واالحترام جوانب الرياضة واللي
  :زميلي الفاضل

بعد ان تقرأ كل فقرة من فقرات المقاس المرفقة يرجى بيان رأيك                 
الصريح فيها حيث ستجد خمسة اختيارات لكل فقرة المطلوب وضع عالمة صـح  

كما فـي المثـال   و.. تحت االختيار الذي تعتقد انه يعبر بصدق عن وجهة نظرك
  :االتي

  
  غيرموافق اطالقاَق غير مواف غير متأكد   موافق جدا موافق    ت  الفقرات

  أمارس تمارين اللياقة البدنية يومياً-١
  

وهكذا تكون االجابة في بقية الفقرات االخرى دون ترك أي فقـرة دون االجابـة   
  عنها
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  الباحث                                                                   
  مساعد الدكتور ألستاذا                                                         
  الدليمي حامد سليمان حمد                                                        

  
  مقياس حامد المعدل لالتجاهات نحو الرياضة واللياقة البدنية
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ل   یس ل   ي   مـــــــوافقموافق جدا                         ــــــــقرةالفـــــ
  راي

غی                   ر 
  موافق

غی  ر مواف  ق 
  اطالقاً 

ات  ابع مباری  ات ال  دوري -١
  بكرة القدم عبر الصحف

          

ام  ارس تم  ارین اللیاق  ة -٢
البدنی   ة یومی   اً ف   ي ملع   ب 

  الجامعة

          

ارغ  ب ف  ي مش  اھدة ك  ل -٣
  البرامج الریاضیة

          

رك بش  كل فع  ال ف  ي اش ت-٤
  الریاضة الصباحیة

          

ل  یس ل  ي وق  ت لمتابع  ة -٥
ال   دوري بك   رة الق   دم ف   ي 

  المالعب

          

اعتق        د ان ممارس        ة -٦
االلع    اب الریاض    یة غی    ر 
مقبول      ة ف      ي المجتم      ع 

  الجامعي

          

ام          ارس الریاض          ة -٧
  المسائیة یومیا في منزلي

          

الاح     ب الح     دیث ع     ن -٨
  االلعاب الریاضیة

          

س     يء ل     ي ممارس     ة ی-٩
االلع     اب الریاض     یة م     ع 

  طالبي

          

ات        ابع دوري ك        رة -١٠
السلة للف رق االجنبی ة م ن 

  خالل التلفزیون

          

انف   ذ تم   ارین اللیاق   ة -١١
  البدنیة في مكتبي

          

اش            جع طالب            ي -١٢
  الریاضیین دائما

          

الاح     تفظ بتجھی     زات -١٣
  ریاضیة في دائرتي

          

الارغ  ب ف  ي ممارس  ة -١٤
لع   اب الریاض   یة خ    الل اال

  المساء

          

وق  ت الت  دریب الب  دني -١٥
  كبیر جدا

          

الافك   ر بتك   وین ف   رق -١٦
  ریاضیة في كلیتي
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ات   ابع دائم   ا مباری   ات -٢٠
  منتخبنا الوطني بكرة القدم

          

اعتق        د ان اللیاق        ة -٢١
البدنی   ة ل   یس لھ   ا عالق   ة 

  بالشخصیة الجامعیة

          

الوق      ت المخص      ص -٢٢
  للتدریب البدني قلیل جداً 

          

انفذ اختب ارات اللیاق ة -٢٣
  البدنیة على شخصي اوال

          

ف ي  اشترك مع طالب ي-٢٤
  ركضة الضاحیھ الصباحیة

          

اللیاق    ة البدنی    ة لھ    ا -٢٥
عالق ة ارتب اط كبی ر بكفائ  ة 

  االداء الوظیفي

          

شخص      یة الج      امعي -٢٦
ترتك     ز عل      ى معلومات      ھ 

  النظریة والتطبیقیة فقط

          

ل   یس ل   ي رغب   ة ف   ي -٢٧
الخ       روج ال       ى س       احة 

  الریاضة عند بدء اللعب

          

رشاقة الج امعي ل یس -٢٨
  قة بكفائتھ المھنیةلھا عال

          

اف    تح دورات تط    ویر -٢٩
اللیاق     ة البدنی     ة لطالب     ي 

  المترھلین بدنیا

          

اعتق              د زی              ادة -٣٠
ع  ائق ف  ي )الس  منة(ال  وزن

  عمل األساتذة

          

اح   اول جاھ   دا تھیئ   ة -٣١
مالع   ب ریاض   یة مناس   بة 

  في كلیتي

          

الجمی         ع یم         ارس -١٧
الت       دریب الب       دني ف       ي 

  جامعتي

          

ام     ارس لعب     ة ك     رة -١٨
الط       ائرة یومی       ا خ       الل 

  الریاضة بعد المحاضرات

          

اش           جع الفری           ق -١٩
رات الریاض      ي ذو المھ      ا

  العالیة
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اح ب الریاض  ة ولكن  ي -٣٢
اك      ره الت      دریب الب      دني 

  العنیف

          

رشاقة الجامعي جزءا -٣٣
  مھما من شخصیتھ

          

اللیاق  ة البدنی  ة تبع  دك -٣٤
  عن امراض العصر

          

مناھج اللیاق ة البدنی ة -٣٥
  غیر واقعیة

          

التطبیق      ات العملی      ة -٣٦
ل  یس لھ  ا عالق  ة بت  دریبات 

  اللیاقة البدنیة

          

امل     ك ثقاف     ة بدنی     ة -٣٧
  وریاضیة جیدة

          

ل   یس عن   دي مطاول   ة -٣٨
  كضة الضاحیةلر

          

یع    اني الط    الب م    ن -٣٩
ض      عف مطاول      ة الق      وة 
لعض           الت ال           ذراعین 

  والكتفین

          

ل     یس عن     دي وق     ت -٤٠
لق  راءة المواض  یع البدنی  ة 

  والریاضیة

          

ف  ي كلیت  ي العدی  د م  ن -٤١
  التجھیزات الریاضیة

          

ان       ام مت       أخر بع       د -٤٢
ممارس            تي االلع            اب 

  الریاضیة

          

ارغ     ب ف     ي اج     راء -٤٣
مس  ابقات الریاض  یة ب  ین ال

  طالبي

          

العلم األن الیحتاج الى -٤٤
  لیاقة بدنیة

          

  
الس        باحة ریاض        ة -٤٥

خطی  رة الیمك  ن ممارس  تھا 
  حارج المسبح

          

الام      ارس أي لعب      ة -٤٦
  ریاضیة

          



  يمان حمدحامد سل. د.م.أ                                               ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
  
  
 

 
 

272 

ترتك           ز الكفائ           ة -٤٧
التطبیقی    ة عل    ى مس    توى 

  اللیاقة البدنیة

          

الانف  ذ وح  دات اللیاق  ة -٤٨
  ة خالل الجو الممطرالبدنی

          

الریاض         ة ھ         دفھا -٤٩
  تطویر  اللیاقة البدنیة فقط

          

امارس اللیاقة البدنیة -٥٠
  خالل الجو الحار

          

ت     زداد االلف     ة ب      ین -٥١
االس     اتذة عن     د ممارس     ة 

  االلعاب الریاضیة

          

حص   ولي عل   ى ك   أس -٥٢
البطولة ھو ك ل ھ دفي م ن 

  المشاركة

          

 ان       ام مبك       را بع       د-٥٣
ممارس            تي االلع            اب 

  الریاضیة

          

اللیاق   ة البدنی   ة ل   یس -٥٤
لھ        ا عالق        ة ب        الروح 

  المعنویة لالستاذ

          

افضل المحافظ ة عل ى -٥٥
رش  اقتي بتقلی  ل الس  عرات 

  الحراریة المتناولة

          

احف ظ درج ات النج  اح -٥٦
التأھیلیة الختبارات اللیاقة 

  البدنیة بشكل جید

          

 االختصاصات العلمیة-٥٧
  التحتاج الى لیاقة بدنیة

          

الت         دریب الب         دني -٥٨
االیق     اعي یرف     ع الحال     ة 

  المعنویة لالستاذ

          

یج    ب ان ینف    ذ درس -٥٩
التربی  ة الریاض  یة ف  ي ك  ل 

  الكلیات

          

یم           ارس جمی           ع -٦٠
منتس   بي الكلی   ة الریاض   ة 

  الصباحیة

          

یح    دد درس التربی    ة -٦١
  الریاضیة مرتین اسبوعیا
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ك االس  لتذة ف  ي یش  تر-٦٢
  تمارین الریاضة

          

الریاض         ة ض         یاع -٦٣
  للوقت والعلم

          

اللیاق          ة البدنی          ة  -٦٤
االیقاعی     ة تس     اعد عل     ى 
ممارس            ة التم            ارین 

  الریاضیة

          

  
 


