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Attitudes of students towards physical activity outside the study time 
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 ، النشـا9 البــدني ،اتجاهــات الكلمـات المفتاح�ــة:

 خارج أوقات الدراسة .
 

   ملخص:

هــدفت الدراســة الــى التعـــرف علــى اتجاهــات الطلAـــة Aمعهــد علــوم و تقن=ـــات 

الر'اض=ة نحو ممارسـة األنشـطة الر'اضـ=ة خـارج الدراسـة ة و النشاطات البدن=

ــــK متغیــــرات  ــــروق بینهــــا وف المســــتوP الدراســــي، التخصــــص  ،الجــــنس (والف

لمالئمتـه  واالنخـرا9 فـي األند=ـة الر'اضـ=ة ) و تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي

  .طب=عة الدراسة

 72مق=اس االتجاهات نحو النشا9 البدني وزع على عینة وظف الAاحث 

طالب یدرسون بذات المعهد بجامعة سوق أهراس اختیروا عشوائ=ا 

وتوصلنا الى انه  spss 19وعولجت النتائج احصائ=ا بواسطة برنامج 

للطلAة اتجاهات ایجاب=ة نحو ممارسة النشا9 البدني الر'اضي خارج 

الدراسة، _ما انه ال توجد فروق بینهم في االتجاهات تعزP لمتغیرات 

توP الدراسي، التخصص و االنخرا9 في األند=ة المس ،الجنس ( 

 الر'اض=ة )

  سمیر بن سا=ح :حث المرسلاال*

bensayah.samir41@gmail.com 
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 Abstract  
The purpose of the study was to identify attitudes of students of 

institute science and technical physical and sports activities 

towards physical activity outside the study time, as the differences 

between them according to the variables of the sex, the level of 

study, engage in a club sportive and the specialty. For that, the 

researcher has distributed a questionnaire of attitude towards 

physical activity to a simple of 72 students, then he statistically 

treated the results using the software spss. 

We found that students have positive attitudes to wards physical 

activity outside the study time, and that there are no differences 

statistically significant at the same attitudes between students a 

cording to the sex, the level of study, engage in a club sportive or 

the specialty.  
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І - :مقدمة 

لقد زاد في السنوات الخیرة االهتمام بدراسـات ممارسـة النشـا9 البـدني لمختلـف شـرائح      

 bAـار الكهـول و الشـیوخ و ارتـAـة و حتـى الكAالمجتمع من أطفال صغار إلـى تالمیـذ و طل

ارتAاطــا وث=قــا Aالصــحة الجســم=ة و النفســ=ة و االجتماع=ــة واعتAارهــا وســیلة هامــة للــتخلص 

وتر و الضــغو9 الخارج=ــة. و=شــمل مصــطلح النشــا9 البــدني _ــل ألــوان النشــاطات مــن التــ

الذk =قوم بها اإلنسان و التي =ستخدم فیها اإلنسان بدنه Aش_ل عام، _مـا انـه جـزء م_مـل 

و مظهـر رئ=سـي لمختلــف الجوانـب الثقاف=ـة لإلنســان، فهـو متغلغـل فــي _ـل مظـاهر الح=ــاة 

  )87 ، صفحة2012(الجحشوش،  الیوم=ة له.

Aعــــض العلمــــاء تعبیــــر النشــــا9 البــــدني علــــى اعتAــــار أنــــه فــــي المجــــال الرئ=ســــي  اســــتخدمو 

ومــنهم  لإلنســان،البدن=ــة  وأشــ_ال الثقافــةالمشــتمل الــذk اعتبــر النشــا9 البــدني علــى ألــوان 

، 1996الخــــولي، ( .األنظمــــة الفرع=ــــة األخــــرP  ضــــمنه _ــــلنشــــا9 رئ=ســــي تنــــدرج  Aمنزلــــة

التجاهـات نحـو ممارسـة النشـا9 البـدني و خاصـة عنـد _مـا نـال موضـوع ا  .)22صـفحة 

الطلAة اهتماما _بیرا من الAاحثین فممارسة النشا9 البدني یتطلب وجود میول و دوافـع مـن 

 Pعلم النفس الر'اضي،  قبل الطالب الممارس إذ یر ،kأن  )215، صـفحة 1992(عالو

واع الـدوافع الم_تسـAة، _مـا االتجاهات نحو ممارسة النشاطات البدن=ة الر'اض=ة نـوع مـن أنـ

أنها من الدوافع االجتماع=ة المه=أة للسلوك و االتجاهات االیجاب=ة نحـو النشـا9 الر'اضـي 

تلعب دورا مهما فـي االرتفـاع بهـذا النـوع مـن النشـا9 الAشـرk ألنهـا تمثـل القـوة التـي تحـرك 

وقـد تناولـت   ة.الفرد وتثیـره لممارسـة هـذا النشـا9 و االسـتمرار فـي ممارسـته Aصـورة منظمـ

العدیــد مــن الدراســات المحل=ــة والعرs=ــة موضــوع االتجاهــات نحــو ممارســة النشــا9 البــدني 

  على عینات مختلفة وفي أوسا9 الدراسة ومن بینها:

Aعنوان اتجاهات طلAة معهد علوم و تقن=ات النشـاطات البدن=ـة  )2015(عAاAسة، دراسة -

ر'اض=ة، هدفت الدراسـة الكشـف عـن اتجاهـات والر'اض=ة نحو ممارسة األنشطة البدن=ة وال

طلAـــة معهـــد علـــوم وتقن=ـــات النشـــاطات البدن=ـــة والر'اضـــ=ة نحـــو ممارســـة األنشـــطة البدن=ـــة 
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والر'اضـــــ=ة وأثـــــر متغیـــــرات الجـــــنس والمســـــتوP الدراســـــي و طب=عـــــة االتجـــــاه مـــــن الناح=ـــــة 

الذk تكون االیجاب=ة. واعتمد الAاحث المنهج الوصفي ووظف مق=اس _ینیون لالتجاهات و 

مــن ســتة أAعــاد، و_انــت أهــم النتــائج: و جــود اتجــاه ایجــابي للطلAــة نحــو ممارســة النشــا9 

البــدني الر'اضــي، عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین الجنســین فــي أAعــاد االتجاهــات مــا 

 Pعـــد _خبـــرة و تـــوتر ومخـــاطر، _ـــذلك عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة حســـب المســـتوAعـــدا فـــي ال

  الدراسي.

Aعنــوان اتجاهـــات طلAـــة جامعــة الملـــك عبــد العز'ـــز Aالمملكـــة  )2014رk، (الجفـــدراســة  -

العرs=ة السعود=ة نحو ممارسة النشا9 البـدني، هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اتجاهـات 

طلAة جامعة الملك عبد العز'ز نحو ممارسة النشا9 البدني، و قد اسـتخدم الAاحـث المـنهج 

طالAـا و طالAـة تـم اخت=ـارهم  275الدراسـة مـن  الوصفي AأسلوAه المسحي، و تكونت عینـة

عAــارة موزعــة علــى  A32الطر'قــة الطAق=ــة العشــوائ=ة، ووظــف الAاحــث اســتب=ان م_ــون مــن 

أرsع محاور Aالتساوk، و توصل الAاحث إلى أن اتجاهات الطلAة _انت ایجاب=ة حیـث بلـغ 

اتجاهــــات )، _مــــا أشــــارت الدراســــة إلــــى عــــدم وجــــود فــــروق فــــي 3.77الوســــb الحســــابي (

الطالب تAعا لمتغیر مؤشـر _تلـة الجسـم و متغیـر المعـدل التراكمـي، بینمـا أظهـرت النتـائج 

إلـــى متغیـــر الجـــنس و لصـــالح  تAعـــاوجـــود فـــروق فـــي االتجاهـــات علـــى المجـــال الصـــحي 

  الذ_ور.

Aعنوان: اتجاهات الطلAـة نحـو ممارسـة األنشـطة الر'اضـ=ة فـي   )2009(جابر، دراسة  -

زة، هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اتجاهـات طلAـة المرحلـة الثانو=ـة مدارس محافظات غ

نحو ممارسة األنشـطة الر'اضـ=ة فـي مـدارس محافظـة قطـاع غـزة، و _ـذلك معرفـة الفـروق 

في تلك االتجاهات تAعا لمتغیـر الجـنس و لتحقیـK ذلـك أجر'ـت الدراسـة علـى عینـة قوامهـا 

ســـتخدام المـــنهج الوصـــفي، و لجمــــع طالـــب و طالAـــة موزعـــة Aالتســـاوk، و قــــد تـــم ا 208

) kترجمه محمد حسن عالو k1998ب=انات الدراسة تم استخدام مق=اس _نیون و الذ.(  
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وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن اتجاهــات الطلAــة طلAــة المرحلــة الثانو=ــة Aمــدارس غــزة نحــو 

لــة ممارسـة األنشــطة البدن=ــة _انــت ایجاب=ــة بدرجــة _بیــرة جــدا، _مــا ال توجــد فــروق ذات دال

  إحصائ=ة في جم=ع األAعاد لمتغیر الجنس.

Aعنــوان : اتجاهــات طلAــة Aعــض أقســام _ل=ــة الترs=ــة األساســ=ة  )2013(ابــراه=م، دراســة  -

نحو ممارسة النشـا9 البـدني والل=اقـة الصـح=ة، هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اتجاهـات 

دني و الل=اقــة الصــح=ة نحــو ممارســة النشــا9 البــطلAــة Aعــض أقســام _ل=ــة الترs=ــة األساســ=ة 

وAحســــب الجــــنس، واعتمــــد الAاحــــث المــــنهج الوصــــفي، ووزع اســــتAانه مقننــــة متكونــــة مــــن 

طالــب، و توصــلت الدراســة إلــى وجــود اتجاهــات  150محــور'ن علــى  عینــة تكونــت مــن 

ایجاب=ة للطلAة نحو ممارسة النشـا9 البـدني _ـذلك تAـاین االتجاهـات بـین الطلAـة والطالAـات 

  هات، وأن للطلAة رغAة أكبر من الطالAات في وجود درس ترs=ة ر'اض=ة.في هذه االتجا

Aعنوان: اتجاهات Aعض طلAة جامعة السل=مان=ة نحو النشا9  )2006(رح=م، دراسة  -

الر'اضي، هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلAة _ل=ة الترs=ة الر'اض=ة بجامعة 

_ذلك التعرف على الفروق في اتجاهات  السل=مان=ة نحو ممارسة األنشطة الر'اض=ة،

الطلAة تAعا للجنس و موقف األسرة م_ان الس_ن والمرحلة الدراس=ة وظف الAاحث مق=اس 

طالب و قد أظهرت النتائج  185_ینیون لالتجاهات نحو النشا9 البدني وزع على عینة 

  وجود اتجاهات ایجاب=ة للطلAة نحو النشا9 البدني.

التساؤل: هل للطلAة اتجاهات نحو ممارسة النشا9 البدني وفي ضوء ما سبK نطرح 

  خارج أوقات الدراسة؟

  وانطالقا من هذا التساؤل نطرح التساؤالت التال=ة:

هل هناك فروق في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة -

 تعزP لمتغیر الجنس؟ 

سة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة هل هناك فروق في اتجاهات الطلAة نحو ممار -

  تعزP لمتغیر المستوP الدراسي؟ 
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هل هناك فروق في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة -

  تعزP لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اضي؟ 

هل هناك فروق في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة -

 عزP لمتغیر التخصص النظرk؟ ت

  ولإلجاAة على األسئلة وضع الAاحث الفروض التال=ة:

 للطلAة اتجاهات ایجاب=ة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة.-

ال توجد فروق في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة -

 تعزP لمتغیر الجنس.

اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة ال توجد فروق في -

  تعزP لمتغیر المستوP الدراسي.

ال توجد فروق في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة -

  تعزP لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اضي. 

ي خارج أوقات الدراسة ال توجد فروق في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدن-

.kلمتغیر التخصص النظر Pتعز 

П - وأدوات: الطر�قة  
طالب و طالAة اختیروا Aطر'قة  72تمثلت عینة الدراسة من : وطرق اخت�ارها العینة -1

عشوائ=ة من بین الطلAة الذین یدرسون لمعهد علوم و تقن=ات النشاطات البدن=ة و 

 الر'اض=ة بجامعة سوق أهراس. 

 ت الدراسة: إجراءا-2

اعتمد الAاحث في دراسته على المنهج الوصفي لمالئمته لطب=عة  المنهج: – 1- 2

  الموضوع.

  تحدید المتغیرات: –2-2
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و هي في دراستنا المتغیرات التي سنرP ان _انت تؤثر في اتجاهات  :المتغیر المستقل-

لدراسي الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج الدراسة و هي: الجنس و المستوP ا

.kواالنخرا9 في األند=ة الر'اض=ة و التخصص النظر 

 اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج الدراسة.المتغیر التا*ع: -

اسـتعمل الAاحـث فـي دراسـته  أداة الدراسـة:-  أداة الدراسـة و األسـس العلم�ـة : -2-3

جیرالـد _ینیـون " وأعـد نحـو النشـا9 البـدني وضـعه فـي األصـل " االتجاهـاتمق=ـاس  مق=اس

 kة محمد حسن عالو=sصورته العر.  ،k444، صفحة 1998 (عالو(  

عAارة Aطر'قة ل=_رت على میزان مدرج من خمس تدر'جات طAقا  54و'تكون المق=اس من 

موافK بدرجة _بیرة ,موافK ,لم أكون رأA kعد ,غیر  :لدرجة إنطAاقها على حالته _ما یلي 

  موافK على اإلطالق . 

د تم تقس=م المق=اس ا=ضا الى عAارات موجAة و سالAة و قد تم توز'عها على االAعاد قو 

  )450، صفحة 1998(عالوk،   =م_ن تلخ=ص ذلك في الجدول التالي :و الستة 

  یوضح تقس=م العAارات على وفK األAعاد الستة للمق=اس و االشارات: 01جدول رقم
  ع*ارات سال*ة  موج*ة ع*ارات  اال*عاد

  19,39,49  11,17,20,25,29  9 البدني _خبرة إجتماع=ةالنشا

  27,36, 6  4,10,15,18,23,32,40,47  النشا9 البدني للصحة والل=اقة

  1,13,22,38  7,28,42,50,53  ومخاطرةر النشا9 الر'اضي _خبرة توت

    3,8,14,30,33,35,41,45,48  النشا9 البدني _خبرة جمال=ة

  31  12,16,21,26,37,44,51  النشا9 البدني لخفض التوتر

  5,24,46,52  2,9,24,43  النشا9 البدني _خبرة للتفوق الر'اضي

  األسس العلم�ة لألداة: -

معامل الث*ات ألفا Kور�ن*اخ:  -قام الAاحث Aحساب ثAاة األداة Aطر'قتین:ث*ات األداة:  -

 19ئيحیث تم حساب الثAات Aاستخدام معادلة ألفا _ور'نAاخ من خالل البرنامج االحصا
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spss  ات ألفاAات حیث جاء معامل الثAو تبین أن المق=اس یتمتع بدرجة عال=ة من الث

  .0.786_ور'نAاخ: 

تـــم حســـاب معامـــل الثAـــات Aطر'قـــة التجزئـــة النصـــف=ة و هـــذا طر�قـــة التجزئـــة النصـــف�ة: -

 0,711حیــــث جــــاء معامــــل ســــیبرمان بــــراون  A 19 spssاســــتخدام البرنــــامج االحصــــائي

  و هو ما یدل على ثAات المق=اس. 0,711ومعامل غوتمان 

  قام الAاحث Aحساب صدق األداة Aطر'قتین:صدق األداة: -

حیث قام Aحساب معامل ارتAا9 لیرسون بین أAعاد المق=اس و المق=ـاس  الصدق البنائي:-

  و هو ارتAا9 قوk یدل على صدق األداة. 0.72__ل و جاء معامل االرتAا9  الكلي 

و هذا عـن طر'ـK الجـذر الترs=عـي الموجـب لمعامـل الثAـات ألفـا  تي:معامل الصدق الذا -

  و هو قوk یدل على صدق األداة. 0.886_ورنAاخ و الذk جاء 

وظــف الAاحــث فــي هــذه الدراســة: معامــل ارتAــا9 لبیرســون، األدوات اإلحصــائ�ة:  – 2-4

لحســابي الوســb امعامــل ســیبر بــراون و معامــل غوتمــان للثAــات و معامــل ألفــا _ور'نAــاخ، 

  .spss 19 أنوفا، واعتمدنا على برنامج الحزمة االحصائ=ة و اختAار واختAار ت 
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ПІ –  النتائج :  
للطل*ــة اتجاهــات ایجاب�ــة نحــو ( األولــى عــرض و تحلیــل النتــائج المتعلقــة *الفرضــ�ة-1

  ):ممارسة النشا3 البدني خارج أوقات الدراسة

تجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج الخاصة Aا: =مثل النتائج 2جدول رقم 

 أوقات الدراسة:
  الرت*ة  الطب�عة  المتوسS الحسابي  األ*عاد

  4  ایجاب=ة  3.70  النشا9 البدني _خبرة إجتماع=ة

  1  ایجاب=ة  4.01  النشا9 البدني للصحة والل=اقة

  6  محایدة  2.92  ومخاطرةر النشا9 الر'اضي _خبرة توت

  5  ایجاب=ة  3.63  ة جمال=ةالنشا9 البدني _خبر 

  2  ایجاب=ة  3.75  النشا9 البدني لخفض التوتر

  3  ایجاب=ة  3.74  النشا9 البدني _خبرة للتفوق الر'اضي

  -  ایجاب=ة  3.63  المجموع

ج الموضــحة فــي الجــدول أعــاله وجــدنا أن اتجاهــات الطلAــة نحــو ممارســة مــن خــالل النتــائ

و  3.63یجاب=ـــة و هـــذا بوســـb حســـابي بلـــغ النشـــا9 البـــدني خـــارج أوقـــات الدراســـة _انـــت ا

  یلي: جاءت أAعاد المق=اس _ما

جاء اتجاه الطلAة نحو Aعد النشـا9 البـدني للصـحة و الل=اقـة ایجـابي أوال بوسـb حسـابي  -

  . 4.01بلغ 

 3.75ایجـابي بوسـb  حسـابي النشـا9 البـدني لخفـض التـوتر جاء اتجاه الطلAة نحو Aعـد -

  وAمرتAة ثان=ة.

ایجاب=ــا أ=ضــا  النشــا9 البــدني _خبــرة للتفــوق الر'اضــي تجــاه الطلAــة نحــو Aعــدا_مــا جــاء  -

  و رتAة ثالثة من بین األAعاد الستة. 3.74بوسb حسابي 

جـاءت اتجاهـات الطلAـة أ=ضـا نحـوه ایجاب=ـة بوسـb  النشا9 البدني _خبرة إجتماع=ـةAعد  -

  و مرتAة راAعة. 3.70حسابي 
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جـاءت ایجاب=ــة بوســb حســابي  لبــدني _خبــرة جمال=ــةالنشـا9 ااتجاهـات الطلAــة نحــو Aعــد  -

  و خامسا. 3.63

جاءت محایدة وsوسb  ومخاطرةر النشا9 الر'اضي _خبرة توتاتجاهات الطلAة نحو Aعد  -

  .2.92حسابي 

ال توجــد فــروق فــي اتجاهــات *الفرضــ�ة الثان�ــة ( متعلقــةالنتــائج العــرض و تحلیــل  -2

 ):أوقات الدراسة تعزU لمتغیر الجنس الطل*ة نحو ممارسة النشا3 البدني خارج

في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات =مثل الفروق  :3 جدول رقم

  :الدراسة وفقا لمتغیر الجنس
  األAعاد

  الجنس
 bالمتوس

  الحسابي

االنحراف 

 kالمع=ار  

د  

  الحر'ة

)T (

  المحسوAة
  )Sigق=مة(

النشا9 البدني _خبرة 

  إجتماع=ة

  0.67  3.74  ذ_ور
70  0.638  0.526  

  0.65  3.63  اناث

النشا9 البدني للصحة 

  والل=اقة

  0.51  4.04  ذ_ور
70  0.623  0.536  

  0.61  3.96  اناث

النشا9 الر'اضي _خبرة 

  توتر ومخاطرة

  0.65  3.06  ذ_ور
70  2.192  0.032  

  0.70  2.71  اناث

النشا9 البدني _خبرة 

  جمال=ة

  0.97  3.54  ذ_ور
70  1.148  0.255  

  0.50  3.77  اناث

النشا9 البدني لخفض 

  التوتر

  0.50  3.69  ذ_ور
70  1.153  0.253  

  0.58  3.84  اناث

النشا9 البدني _خبرة 

  للتفوق الر'اضي

  0.53  3.77  ذ_ور
70  0.722  0.437  

  0.49  3.68  اناث

  

  المق�اس KKل

 0.39 3.65  ذ_ور
70  0.566  0.537  

 0.33 3.59  اناث

  نجد: )3من خالل الجدول رقم (
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ـــدني _خبـــرة إجتماع=ـــةالAعـــد األول ( - ) المحســـوAة تســـاوT k: وجـــدنا ق=مـــة ( )النشـــا9 الب

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.526)، و ق=مة (0.638(

)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیـر دالـة إحصـائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو( 

النشـا9 البـدني یتبین انه ال توجد فروق دالة إحصائ=ا بین الذ_ور و االناث في Aعد  وعل=ه

  . اجتماع=ة_خبرة 

) المحســــوAة تســــاوT k: وجــــدنا ق=مــــة ()النشــــا9 البــــدني للصــــحة والل=اقــــةالAعــــد الثــــاني ( -

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.536)، و ق=مة (0.623(

)T () داللـة =قـدر بــ P0,05غیر دالة إحصائ=ا عنـد مسـتو) k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو.( 

النشـا9 البـدني یتبین انه ال توجد فروق دالة إحصائ=ا بین الذ_ور و االناث في Aعد  عل=هو 

  .للصحة والل=اقة

) المحســوAة Tوجــدنا ق=مــة ( :و مخــاطرة) النشــا9 الر'اضــي _خبــرة تــوترالAعــد الثالــث ( -

) k0.032)، و ق=مة (2.192تساو=Sig (أقل ) الداللة Pمن مستوα=0,05 التـالي )، وA

 )70) ودرجــة حر'ـة تســاوk (0,05) دالــة إحصـائ=ا عنــد مسـتوP داللــة =قــدر بــ (Tفـان (

النشـا9 الر'اضـي یتبین انه توجد فروق دالة إحصائ=ا بین الذ_ور و االناث في Aعد .وعل=ه

  .لصالح الذ_ور ومخاطرة _خبرة توتر

) المحســـــوAة تســـــاوT kوجـــــدنا ق=مـــــة ( :)النشـــــا9 البـــــدني _خبـــــرة جمال=ـــــة(لAعـــــد الراAـــــع ا -

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.255)، و ق=مة (1.148(

)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیر دالة إحصائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو.( 

النشـا9 البـدني  في Aعـد اإلناثحصائ=ا بین الذ_ور و یتبین انه ال توجد فروق دالة إ وعل=ه

  ._خبرة جمال=ة

) المحســــوAة تســــاوT kوجــــدنا ق=مــــة ( :)النشــــا9 البــــدني لخفــــض التــــوتر(الAعــــد الخامس -

)، و Aالتــالي فــان α=0,05) اكبــر مــن مســتوP الداللــة (Sig=0.253)، وق=مــة (1.153(

)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیر دالة إحصائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو.( 
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النشـا9 البـدني  في Aعـد اإلناثیتبین انه ال توجد فروق دالة إحصائ=ا بین الذ_ور و  وعل=ه

  .لخفض التوتر

ـــرة للتفـــوق الر'اضـــي(الAعـــد السادس - ) المحســـوAة Tوجـــدنا ق=مـــة ( :)النشـــا9 البـــدني _خب

) kوق=مة (0.722تساو ،(0.437=Sig) الداللة Pاكبر من مستو (α=0,05 التـاليAو ،(

) ودرجـــة حر'ـــة تســـاوk 0,05) غیـــر دالـــة إحصـــائ=ا عنـــد مســـتوP داللـــة =قـــدر بــــ (Tفـــان (

النشــا9 فــي  واإلنــاثیتبــین انــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین الــذ_ور  ).و عل=ــه70(

  .البدني _خبرة للتفوق الر'اضي

  

  

فــروق فــي اتجاهــات ال توجــد ( الثالثــةتحلیــل النتــائج المتعلقــة *الفرضــ�ة عــرض و  -3

 Uلمتغیـــر المســـتو Uالطل*ـــة نحـــو ممارســـة النشـــا3 البـــدني خـــارج أوقـــات الدراســـة تعـــز

 ):الدراسي
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في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات =مثل الفروق  4جدول رقم -

  :الدراسة وفقا لمتغیر المستوP الدراسي
  األAعاد

  الجنس
 bالمتوســـــ

  الحسابي

راف االنحــ

 kالمع=ار  

د  

  الحر'ة

)T (

  المحسوAة
  )Sigق=مة(

النشا9 البدني _خبرة 

  إجتماع=ة

  0.68  3.62  ذ_ور
70  1.080  0.284  

  0.62  3.79  اناث

النشا9 البدني 

  للصحة والل=اقة

  0.53  4.01  ذ_ور
70  0.007  0.995  

  0.57  4.01  اناث

النشا9 الر'اضي 

_خبرة توتر   

  ومخاطرة

  0.68  2.97  ذ_ور
70  0.653  0.516  

  0.70  2.86  اناث

النشا9 البدني _خبرة 

  جمال=ة
  1.01  3.59  ذ_ور

70  0.399  0.691  
  0.51  3.67  اناث

النشا9 البدني 

  لخفض التوتر
  0.51  3.75  ذ_ور

70  0.043  0.966  
  0.58  3.75  اناث

النشا9 البدني _خبرة 

  للتفوق الر'اضي
  0.48  3.76  ذ_ور

70  0.414  0.680  
  0.57  3.71  اناث

  

  المق�اس KKل
 0.40 3.62  ذ_ور

70  0.102  0.919  
 0.33 3.63  اناث

  ) نجد :4من خالل الجدول رقم (

ـــدني _خبـــرة إجتماع=ـــةالAعـــد األول ( - ) المحســـوAة تســـاوT k: وجـــدنا ق=مـــة ( )النشـــا9 الب

التـالي فـان )، و α=0,05A) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.284)، و ق=مة (1.080(
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)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیر دالة إحصائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو.( 

ـــهو  النشـــا9 البـــدني _خبـــرة فـــي Aعـــد  الطلAـــةیتبـــین انـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائ=ا  عل=

  . وفK متغیر المستوP الدراسي إجتماع=ة

) المحســــوAة تســــاوT k( : وجــــدنا ق=مــــة)النشــــا9 البــــدني للصــــحة والل=اقــــةالAعــــد الثــــاني ( -

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.995)، و ق=مة (0.007(

)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیر دالة إحصائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو.( 

النشـا9 البـدني للصـحة فـي Aعـد  الطلAـةیتبین انـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائ=ا بـین  عل=هو 

  .وفK متغیر المستوP الدراسي ةوالل=اق

) المحســوAة Tوجــدنا ق=مــة ( :و مخــاطرة) النشــا9 الر'اضــي _خبــرة تــوترالAعــد الثالــث ( -

) kو ق=مــــــة (0.653تســــــاو ،(0.516=Sig) ــــــة ــــــر مــــــن مســــــتوP الدالل )، α=0,05) اكب

) ودرجـة حر'ـة تســاوk 0,05) دالـة إحصـائ=ا عنـد مسـتوP داللـة =قـدر بــ (TوAالتـالي فـان (

النشــا9 الر'اضـــي Aعد الطلAــةتوجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین  ال یتبــین انــه عل=ــه ).و70(

  .تعزP لمتغیر المستوP الدراسي ومخاطرة _خبرة توتر

) المحســـــوAة تســـــاوT kوجـــــدنا ق=مـــــة ( :)النشـــــا9 البـــــدني _خبـــــرة جمال=ـــــة(الAعـــــد الراAـــــع  -

Aالتـالي فـان )، و α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.691)، و ق=مة (0.339(

)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیر دالة إحصائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو.( 

النشــا9 البــدني _خبــرة  فــي Aعــد الطلAــةیتبــین انــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین  وعل=ــه

  .تعزP لمتغیر المستوP الدراسي جمال=ة

) المحســــوAة تســــاوT k( وجــــدنا ق=مــــة :)النشــــا9 البــــدني لخفــــض التــــوتر(الAعــــد الخامس -

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.966)، و ق=مة (0.043(

)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیر دالة إحصائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو.(  

النشــا9 البــدني لخفــض  فــي Aعــد الطلAــةیتبــین انــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین  عل=ــه

  .عزP لمتغیر المستوP الدراسيت التوتر
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ـــرة للتفـــوق الر'اضـــي(الAعـــد السادس - ) المحســـوAة Tوجـــدنا ق=مـــة ( :)النشـــا9 البـــدني _خب

) kو ق=مــــــة (0.680تســــــاو ،(0.414=Sig) ــــــة ــــــر مــــــن مســــــتوP الدالل )، α=0,05) اكب

) ودرجــة حر'ــة 0,05) غیــر دالــة إحصــائ=ا عنــد مســتوP داللــة =قــدر بـــ (TوAالتــالي فــان (

) kـةیتبـین انـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائ=ا بـین  .و عل=ه)70تساوAعـد فـي الطلA  9النشـا

  .تعزP لمتغیر المستوP الدراسي  البدني _خبرة للتفوق الر'اضي

 الطلAـة فـيأما ف=ما یتعلA Kالمق=ـاس __ـل فیتبـین انـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائ=ا بـین  -

تعـــزP لمتغیـــر المســـتوP  لدراســـة اتجاهـــاتهم  نحـــو ممارســـة النشـــا9 البـــدني خـــارج أوقـــات ا

) اكبــر Sig=0.919)، و ق=مــة (0.102) المحســوAة تســاوT) kحیــث ان ق=مــة (الدراســي 

) غیر دالة إحصائ=ا عند مسـتوP داللـة T)، و Aالتالي فان (α=0,05من مستوP الداللة (

  ).70) ودرجة حر'ة تساوk (0,05=قدر بـ (

  

ال توجــد فــروق فــي اتجاهــات ( الرا*عــةة تحلیــل النتــائج المتعلقــة *الفرضــ�عــرض و  -4

االنخــرا3 فــي الطل*ــة نحــو ممارســة النشــا3 البــدني خــارج أوقــات الدراســة تعــزU لمتغیــر 

 ):نادV ر�اضي
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في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج أوقات =مثل الفروق  5جدول رقم -

  :الدراسة وفقا لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اضي
  Aعاداأل

  الجنس
 bالمتوســـــ

  الحسابي

االنحــراف 

 kالمع=ار  

د  

  الحر'ة

)T (

  المحسوAة
  )Sigق=مة(

النشا9 البدني _خبرة 

  إجتماع=ة

  0.61  3.93  ذ_ور
70  1.814  0.074  

  0.66  3.61  اناث

النشا9 البدني 

  للصحة والل=اقة

  0.57  3.95  ذ_ور
70  0.534  0.595  

  0.54  4.03  اناث

النشا9 الر'اضي 

  برة توتر ومخاطرة_خ
  0.66  2.94  ذ_ور

70  0.134  0.894  
  0.71  2.92  اناث

النشا9 البدني _خبرة 

  جمال=ة
  0.69  3.50  ذ_ور

70  0.758  0.451  
  0.87  3.67  اناث

النشا9 البدني 

  لخفض التوتر
  0.59  3.73  ذ_ور

70  0.190  0.850  
  0.52  3.76  اناث

النشا9 البدني _خبرة 

  يللتفوق الر'اض
  0.62  3.86  ذ_ور

70  1.165  0.248  
  0.47  3.70  اناث

 0.38 3.64  ذ_ور  المق�اس KKل
70  0.221  0.826  

 0.37 3.62  اناث

  :) نجد5من خالل الجدول رقم (

ـــدني _خبـــرة إجتماع=ـــةالAعـــد األول ( - ) المحســـوAة تســـاوT k: وجـــدنا ق=مـــة ( )النشـــا9 الب

)، و Aالتـالي فـان α=0,05مستوP الداللـة ( ) اكبر منSig=0.074)، و ق=مة (1.814(

)T) داللــة =قــدر بـــ P(0,05) غیــر دالــة إحصــائ=ا عنــد مســتو k70) ودرجــة حر'ــة تســاو .(
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النشــــا9 البــــدني _خبــــرة فــــي Aعــــد  الطلAــــةیتبــــین انــــه ال توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائ=ا  عل=ــــه

  . تعزP لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اضي إجتماع=ة

) المحســــوAة تســــاوT k: وجــــدنا ق=مــــة ()9 البــــدني للصــــحة والل=اقــــةالنشــــاالAعــــد الثــــاني ( -

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.595)، و ق=مة (0.534(

)T) داللــة =قــدر بـــ P(0,05) غیــر دالــة إحصــائ=ا عنــد مســتو k70) ودرجــة حر'ــة تســاو .(

النشــا9 البــدني للصــحة فــي Aعــد  الطلAــةیتبــین انــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین  عل=ــه

  .تعزP لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اضي والل=اقة

) المحســـوAة Tوجـــدنا ق=مـــة ( :ومخـــاطرة) النشـــا9 الر'اضـــي _خبـــرة تـــوترالAعـــد الثالـــث ( -

) kو ق=مــــــة (0.134تســــــاو ،(0.894=Sig) ــــــة ــــــر مــــــن مســــــتوP الدالل )، α=0,05) اكب

) ودرجـة حر'ـة تســاوk 0,05اللـة =قـدر بــ () دالـة إحصـائ=ا عنـد مسـتوP دTوAالتـالي فـان (

النشــا9 الر'اضـــي Aعد الطلAــةتوجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین  ال یتبــین انــه ).و عل=ــه70(

  .تعزP لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اضي ومخاطرة _خبرة توتر

) المحســـــوAة تســـــاوT kوجـــــدنا ق=مـــــة ( :)النشـــــا9 البـــــدني _خبـــــرة جمال=ـــــة(الAعـــــد الراAـــــع  -

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.451=مة ()، و ق0.758(

)T) داللــة =قــدر بـــ P(0,05) غیــر دالــة إحصــائ=ا عنــد مســتو k70) ودرجــة حر'ــة تســاو .(

النشــا9 البــدني _خبــرة  فــي Aعــد الطلAــةیتبــین انــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین  عل=ــه

  .يتعزP لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اض جمال=ة

) المحســــوAة تســــاوT kوجــــدنا ق=مــــة ( :)النشــــا9 البــــدني لخفــــض التــــوتر(الAعــــد الخامس -

)، و Aالتـالي فـان α=0,05) اكبر من مستوP الداللـة (Sig=0.850)، و ق=مة (0.190(

)T) داللـة =قـدر بــ P(0,05) غیـر دالـة إحصـائ=ا عنـد مسـتو k70) ودرجـة حر'ـة تسـاو( 

النشـا9 البـدني لخفـض  فـي Aعـد الطلAـةلـة إحصـائ=ا بـین یتبین انه ال توجد فروق دا .وعل=ه

  .تعزP لمتغیر االنخرا9 في نادk ر'اضي التوتر
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ال توجـد فـروق فـي اتجاهـات  الخامسـة (تحلیل النتائج المتعلقة *الفرض�ة عرض و -5

 :)التخصص الطل*ة نحو ممارسة النشا3 البدني خارج أوقات الدراسة تعزU لمتغیر

في اتجاهات الطلAة نحو ممارسة   )ANOVAالتحلیل األحادk ( ) نتائج 6جدول رقم (

  :النشا9 البدني خارج أوقات الدراسة تعزP لمتغیر التخصص
  األAعاد

 العینة
مجموع 

 المرsعات

د  

 حر'ة

 bمتوس

 المرsعات
F 

ق=مة 

)Sig( 

النشا9 البدني 

  _خبرة إجتماع=ة

  0.161  2  0.322 بین المجموعات

  0.446  69  30.768 وعاتداخل المجم  0.698 0.362

    71  31.091  المجموع الكلي

النشا9 البدني للصحة 

  والل=اقة

  0.791  2  1.583 بین المجموعات

  0.289  69  19.938 داخل المجموعات  0.072 2.739

    71  21.521  المجموع الكلي

النشا9 الر'اضي 

_خبرة توتر   

  ومخاطرة

  0.193  2  0.385 بین المجموعات

  0.498  69  33.721 داخل المجموعات  0.676 0.394

    71  34.106  المجموع الكلي

النشا9 البدني _خبرة 

  جمال=ة

  1.453  2  2.906 بین المجموعات

  0.699  69  46.144 داخل المجموعات  0.122 2.172

    71  49.049  المجموع الكلي

النشا9 البدني لخفض 

  التوتر

  0.490  2  0.979 بین المجموعات

  0.285  69  19.986 داخل المجموعات  0.187 1.717

    71  20.662  المجموع الكلي

النشا9 البدني _خبرة 

  للتفوق الر'اضي

  0.419  2  0.839 بین المجموعات

  0.265  69  18.314 داخل المجموعات  0.213 1.580

    71  19.153  المجموع الكلي

 0.395 2 0.790 بین المجموعات  المق=اس __ل

 0.133 69 9.206 داخل المجموعات 0.58  2.961

   71 9.996  المجموع الكلي
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  انه:) یتبین 06من خالل الجدول رقم (

اتجاهــات الطلAــة نحــو ممارســة النشــا9 البــدني خــارج توجــد فــروق دالــة إحصــائ=ا بــین ال -

ة و تسییر تAعا لمتغیر التخصص( نشا9 بدني ترsوk، تدر'ب ر'اضي، ادار  اوقات الدراسة

) اقل من مستوSig P=0.633)، و ق=مة (0.460) تساوk (Fر'اضي) حیث ان ق=مة (

دالــة إحصــائ=ا عنــد مســـتوP داللــة =قــدر بــــ غیـــر ) F)، و Aالتــالي فــان (α=0,05الداللــة (

)0,05(.  

اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج توجد فروق دالة إحصائ=ا بین ال _ما -

تAعا لمتغیر التخصص( نشا9 بدني ترsوk، تدر'ب ر'اضي، ادارة و تسییر  سةاوقات الدرا

من مستوP الداللة  أكبر Sigو ق=مة حیث ان في أAعاد المق=اس الستة  ر'اضي) 

)α=0,05) التالي فانA و ،(F ( غیر) داللة =قدر بـ P0,05دالة إحصائ=ا عند مستو(.  

VI –  :المناقشة  
للطل*ة اتجاهات ایجاب�ة نحو ممارسة  (*الفرض�ة األولىمناقشة النتائج المتعلقة -

  ):النشا3 البدني خارج أوقات الدراسة

) و جدنا ان للطلAة اتجاهات ایجاب=ة 02من خالل النتائج المبینة في الجدول رقم (     

نحو ممارسة النشا9 البدني خارج اوقات الدراسة و هذا في جم=ع األAعاد ما عدا الAعد 

شا9 البدني _خبرة توتر و مخاطرة و هذا =ع_س ادراك الطلAة ألهم=ة ممارسة الثاني الن

النشا9 البدني لصحتهم ول=اقتهم و ح=اتهم النفس=ة و االجتماع=ة و التفوق و الخلص من 

الضغوطات عدم اكتفائه بدراسته فقb في الجامعة _ذلك ادراك الطلAة ألضرار الممارسة 

لى صحتهم، و یرجع الAاحث ذلك إلسهامات المقررات الغیر سل=مة لألنشطة البدن=ة ع

'ة و متنوعة تشمل الجانب الصحي الدراس=ة التي یتلقاها الطلAة و التي تعد ثر 

االجتماعي و النفسي و حتى االقتصادk ما =شجعهم على ممارسة األنشطة البدن=ة و 

  والر'اض=ة إلدراكهم فائدتها.
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 )2014(الجفــــرk، و دراســـة  )A2015اAســـة، (عهـــذه النتـــائج جـــاءت موافقــــة لدراســـة     

ــــراه=م، و دراســــة  )2006(رحــــ=م، و دراســــة  )2009(جــــابر، ودراســــة  والتــــي  )2013(اب

  توصلت جم=عها الى أن للطلAة المدروسین اتجاهات ایجاب=ة نحو ممارسة النشا9 البدني.

ل*ـة نحـو ال توجـد فـروق فـي اتجاهـات الطالثان�ـة ( مناقشة النتائج المتعلقة *الفرضـ�ة-

  : )ممارسة النشا3 البدني خارج أوقات الدراسة تعزU لمتغیر الجنس

) و جــدنا أنــه ال توجــد فــروق فـــي 3مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجـــدول رقــم (     

اتجاهات الطلAة نحـو ممارسـة النشـا9 البـدني خـارج أوقـات الدراسـة تعـزP لمتغیـر الجـنس، 

) وهـذا ومخـاطرة النشا9 الر'اضي _خبرة تـوترلثالث (وهذا في جم=ع األAعاد ما عدا الAعد ا

لصــالح الــذ_ور و تفســر هــذه الفــروق _ــون الــذ_ور اكثــر مــ=ال للممارســة النشــاطات البدن=ــة 

التي تتضمن مستوP مـن المخـاطرة و المجازفـة لخصـائص نمـوهم و و طب=عـة نشـاطاتهم. 

خمســة األخــرP الــى فــي حــین یرجــع الAاحــث عــدم وجــود فــروق بــین الجنســین فــي األAعــاد ال

  الوعي الكبیر من قبل الطلAة Aأهم=ة ممارسة النشا9 البدني على اختالف جنسهم.

و التي  )2015(عAاAسة، و دراسة  )2009(جابر،  هذه النتائج جاءت موافقة لدراسة    

 Pــة نحــو ممارســة النشــا9 البــدني تعــزAتوصــلت الــى أنــه ال توجــد فــروق فــي اتجاهــات الطل

)، وغیـــر ومخـــاطرة النشـــا9 الر'اضـــي _خبـــرة تـــوتر(األAعـــاد ماعـــدا Aعـــد للجـــنس فـــي جم=ـــع 

التــان توصــلتا الــى انــه توجــد  )2014(الجفــرk، ودراســة  )2013(ابــراه=م، موافقــة لدراســة 

  فروق بین الجنسین في االتجاهات نحو ممارسة النشا9 البدني. 

جاهـات الطل*ـة نحـو ال توجـد فـروق فـي ات( الثالثـةالنتائج المتعلقة *الفرضـ�ة مناقشة -

  ):ممارسة النشا3 البدني خارج أوقات الدراسة تعزU لمتغیر المستوU الدراسي

) و جــدنا أنــه ال توجــد فــروق فـــي 4مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجـــدول رقــم (     

 Pلمتغیـر المسـتو Pة نحو ممارسة النشا9 البـدني خـارج أوقـات الدراسـة تعـزAاتجاهات الطل

الAاحـث هـذه النتیجـة _ـون الطالـب الـذk یختـار دراسـة تخصـص الترs=ـة الدراسي، و =فسر 
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البدن=ـــة و الر'اضـــ=ة فـــي الجامعـــة عـــادة مـــا =_ـــون محفـــز ایجاAـــا و مقتنـــع Aأهم=ـــة ممارســـة 

  النشطة البدن=ة و الر'اضة و هذا على اختالف مستواهم الدراسي.

صـــلت الـــى انـــه ال و التـــي تو  )2015(عAاAســـة، هـــذه النتـــائج جـــاءت موافقـــة لدراســـة      

 Pلمتغیـــر المســـتو Pـــة نحـــو ممارســـة النشـــا9 البـــدني تعـــزAیوجـــد فـــروق فـــي اتجاهـــات الطل

  الدراسي.

ال توجـد فـروق فـي اتجاهـات الطل*ـة نحـو ( الرا*عـةالمتعلقة *الفرضـ�ة مناقشة النتائج -

  ):االنخرا3 في نادV ر�اضيممارسة النشا3 البدني خارج أوقات الدراسة تعزU لمتغیر 

) و جـــدنا أنـــه ال توجـــد فـــروق فـــي 5مـــن خـــالل النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول رقـــم (    

اتجاهات الطلAة نحو ممارسة النشا9 البدني خـارج أوقـات الدراسـة تعـزP لمتغیـر االنخـرا9 

فــي نــادk ر'اضــي و هــذا فــي جم=ــع األAعــاد و =م_ــن تفســیر ذلــك Aأنــه Aغــض النظــر عــن 

واء _انــت االنخــرا9 فــي نــادk ر'اضــي او غیرهــا الــدافع لدراســة تخصــص الترs=ــة البدن=ــة ســ

فإنها _اف=ة لتكون لدP الطالب اتجاهات ایجاب=ـة نحـو ممارسـة النشـا9 البـدني حتـى خـارج 

الــــى أن جهــــود  )43، صــــفحة 1990(راتــــب،  محــــ=b دراســــته. و فــــي هــــذا الســــ=اق =شــــیر

فئــات  المهتمــین بتحلیــل واقــع النشــا9 الر'اضــي توضــح ان دوافــع ممارســته تتعلــK ب ســت

ــــاءات، االنتســــاب لمجموعــــة و تكــــو'ن األصــــدقاء،  ــــة المهــــارات و الكف رئ=ســــ=ة هــــي: تنم=

الحصول على النجاح و التقدیر، التمر'ن و تحسین الل=اقـة البدن=ـة و الـتخلص مـن الطاقـة 

  و الحصول على خبرة التحدk و االستثارة.

اتجاهــات الطل*ــة  النتــائج المتعلقــة *الفرضــ�ة الخامســة ( ال توجــد فــروق فــيمناقشــة -

  نحو ممارسة النشا3 البدني خارج أوقات الدراسة تعزU لمتغیر التخصص):

) و جــدنا أنــه ال توجــد فــروق فــي 3مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول رقــم (     

اتجاهـــــات الطلAـــــة نحـــــو ممارســـــة النشـــــا9 البـــــدني خـــــارج أوقـــــات الدراســـــة تعـــــزP لمتغیـــــر 

لســتة و =فســر الAاحــث ذلــك التخصــص الفرعــي الــذk التخصــص وهــذا فــي أAعــاد المق=ــاس ا

یدرســه الطالــب فــي الجامعــة ال =شــ_ل حــاجزا =قــف أمــام ممارســته للنشــا9 البــدني _مــا ان 
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أغلب=ـــة المقـــای=س التـــي یدرســـها الطلAـــة فـــي التخصصـــات الثالثـــة ( نشـــا9 ترsـــوk، تـــدر'ب 

التــــأثیر علــــى  ر'اضــــي، وادارة و تســــییر) متشــــابهة مــــا عــــدا القلیــــل منهــــا و Aالتــــالي عــــدم

  االتجاهات.

V –  : خالصة  

هدفت الدراسة الى التعرف على اتجاهات الطلAة نحو النشا9 البدني و الفـروق بینهـا      

وفــA Kعــض المتغیــرات و بــذلك وظــف الAاحــث مق=ــاس االتجــاه نحــو النشــا9 البــدني وزعــت 

اضـ=ة Aسـوق طالب یـدرس Aمعهـد علـوم و تقن=ـات النشـاطات البدن=ـة و الر' 72على عینة 

 Aspss 19اسـتخدام برنـامج  إحصـائ=او عولجـت الب=انـات  2018أهـراس مطلـع سـبتمبر 

  العدید من النتائج أهمها: إلىوتوصلت الدراسة 

  الدراسة. أوقاتللطلAة اتجاهات ایجاب=ة نحو ممارسة النشا9 البدني خارج  -

زP لمتغیـرات الجـنس ال توجد فروق في اتجاهـات الطلAـة نحـو ممارسـة النشـا9 البـدني تعـ -

  والمستوP الدراسي واالنخرا9 في نادk ر'اضي و التخصص.

  وعل=ه یوصي الAاحث Aما یلي:

  تشج=ع الطلAة على ممارسة األنشطة الر'اض=ة حتى خارج أوقات دراستهم Aالجامعة. -

عـدم االكتفــاء بدراســة تخصـص الترs=ــة البدن=ــة و الر'اضـ=ة مــن أجــل المهنـة فقــb بــل مــن  -

  صحة والل=اقة والتخلص من الضغو9 و بناء العالقات االجتماع=ة.أجل ال

توظیــف معــارف الطالــب الدراســ=ة فــي ممارســاته الر'اضــ=ة مــع غیــر المتخصصــین خــارج  -

 الجامعة.
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