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 مقدمــــة

 

  

 أ  ص

 

  

اإلنساين العام من  أهدافه اليت تسعى إىل حتسني األداء، له تعد الرتبية البدنية والرياضية نظام تربوي

والرياضة هلا دور ية نالبد خالل األنشطة البدنية املختارة كوسط تربوي حبصائل تعليمية وتربوية مهمة، فالرتبية 

يف اUتمع بكل مؤسساته وأنظمته، وال يستطيع أي نظام آخر أن يقدم هذا الدور الذي يتلخص يف التنشئة 

ف  النفسي االجتماعية للفرد من حيث تنمية شخصيته تنمية تتسم باالتزان والشمول والنضج باهلدف التكي

 واالجتماعي لدى الفرد.

فراد كوlا تساعد وحتقق واالستقرار النفسي ية ملجأ للكثري من األحت الرتبية البدنبكذلك فقد أص

 رات واملواهب والرتفيه عن الذات،.الذي يعد عامًال مهماً يف استقرار الشخصية وتنمية القد

ا وأصبحت الرتبية الرياضية ليست جمرد مادة من مواد املناهج الدراسية أو جمرد هدف يف حد كم

. وقد أثبتت الدراسات العلمية ان للرتبية الرياضية  البدين وما يتصل به من رغباتذاته، فهي oتم بالنشاط 

وامليوالت الشخصية للفرد ، فدوافع اإلنسان  مكانة كبرية يف الرتبية والتعليم، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدوافع 

 .هي اجلسر الذي يوصله إىل حتقيق أهدافه وغاياته

نظرة الطلبة للرتبية البدنية والرياضية ودوافع التحاقهم بقسم الرتبية البدنية  ولقد اختلفت اآلراء حنو

، فلكل فرد له من امليزات وامليوالت عات والرؤى الشخصية للطلبة، وهذا االختالف مرده التطلوالرياضية

دورًا هامًا يف . كذلك فإن احلاجات االجتماعية والشخصية واالقتصادية تلعب والدوافع ما مييزه على غريه

 قيق رؤية الفرد حنو حتقيق ذاته.حت

ومن املعروف ان توجه الطلبة ملختلف التخصصات اليت توفرها اجلامعة تعود إىل عدة عواامل، سواء  

 ة. كان هذه األخرية اقتصادية ، اجتماعية، صحية او شخصية أو أكادميي

رف إقباًال واسعًا من طرف الطلبة، وهذا وقسم للرتبية البدنية والرياضية يعد من األقسام  اليت تع

 لبة كل حسب حاجته ونظرته للتخصص.اإلقبال نابع من دوافع وميوالت الطا

حتت عنوان دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية هذا ما دفع بنا إجراء دراسة حول هذا املوضوع 

 والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة.



 مقدمــــة

 

  

 ب  ص

 

  

فاجلانب النظري قسم إىل فصلني، فصل بني؛ جانب نظري وآخر تطبيقي، ولقد تضمنَّت الدراسة جان

تصنيف الدوافع، أول تناولنا فيه الدوافع، فتطرقنا فيه إىل مفهوم الدافعية وخصائصها، وتطرقنا إىل تطبيق و 

 ، كذلك أهداف الدافعية، ومن مث استعرضنا نظرياتومصادر الدافعية ووظائفها أبعادوبعدها تكلمنا على 

 الدوافع، وعوامل الدافعية املؤثرة يف اإلجناز الرياضي وأخرياً امهية الدافعية يف اUال الرياضي.

اما يف الفصل الثاين فتطرقنا فيه إىل الرتبية البدنية والرياضية، فقمنا بإعطاء نبذة تارخيية حول للرتبية 

وتطرقنا إىل مكانة للرتبية البدنية والرياضية يف اجلزائر البدنية والرياضية، ومفهومها وكذلك خصائصها، 

وأغراضها، وتناولنا أهدافها، يف مراحل التعليم العام، وأمهيتها وكذلك أسسها العلمية ومن مث استعرضنا بنية 

لك وكذ وقسم للرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة،  للرتبية البدنية والرياضية يف اجلامعات، 

تطرقنا إىل اخللفية العلمية لدراسة الرتبية البدنية والرياضية، وأخريًا تطرقنا على اختيار الطلبة املتقدمني إىل 

 .االلتحاق بالدراسة اجلامعية يف ختصص للرتبية البدنية والرياضية

جمتمع أما اجلانب التطبيقي فقسم إىل ثالث فصول، الفصل الثالث تناولنا فيه اجلانب املتبع، مث 

الدراسة وعينة وأداة الدراسة مع تبيان صدقها، كذلك اUال الزماين واملكاين بعد دراسة استطالعية، مث املعاجلة 

، أما الفصل الرابع فتطرقنا فيه إىل عرض وحتليل النتائج وصوًل إىل الفصل اخلامس الذي تناولنا فيه اإلحصائية

نتاجات مث إعطاء ملخص عام للنتائج املتحصل عليها، مناقشة النتائج فرضيات البحث، واخلروج باست

 .باإلضافة إىل خالصة عامة للدراسة، مث تقدمي اقرتاحات

 

 

 

  



 

 

 الجانب النظـري



 

 التمهيــــدي الفصـل
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 إشكاليـة الدراســة:-1

تعترب الرتبية البدنية والرياضية علم من العلوم اإلنسانية اليت تتناول العديد من املواضيع النفسية 
ا تعد أسلوبا للحياة وطريقة مناسبة  واالجتماعية والصحية والرتبوية، وإىل غري ذلك من جوانب احلياة، حيث أ=َّ

وضبط الوزن ياقة البدنية واحملافظة على الصحة ملعايشة احلياة وتعاطيها من خالل خربات الرتويج البدين والل
 وتنظيم الغذاء والنَّشاط، وهو مفهوم ينسق مع الرتبية مدى احلياة.

كذلك فهي عملية تربوية _دف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيط هو األنشطة البدنية 
ين املواطن بدنيًا وعقليًا وانفعالياً املختارة لتحقيق  ذلك اهلدف، فهي جزء من الرتبية العامة، هدفها تكو 

 واجتماعياً بواسطة عدة ألوان من النَّشاط البدين املختار لتحقيق اهلدف.

لقد أخذ ختصص الرتبية البدنية يتدرج يف التوسع واإلقبال من قبل الطلبة يف اجلامعات كون هذا و 
ة وخاصة تلك املهارات الضرورية واليت األخري يتيح للفرد فرص تعلم كيفيات أداء املهارات احلركية بكفاء

حيتاجها اإلنسان يف حياته اليومية أو يف مناشطه الرتبوية، فضًال على تنمية الوظائف الفزيولوجية واحملافظة 
 عليها من خالل األنشطة العضلية فيما يطلق عليه اللياقة البدنية أو الكفاية البدنية.

ات الفرد ورغبته حنو املمارسة املنتظمة واعتياد ذلك كنشاط حيايت الرتبية البدنية إىل تنمية اجتاهوتعمد 
مدى احلياة من خالل اخلربات السارة والناجحة يف الرتبية البدنية والرياضية اليت تفرز مثل هذه االجتاهات 

 وتدعمها.

د توجهات الطلبة وميوال_م حنو هذا التخصص ختتلف باختالف توجها_م وتطلعا_م، فلكل فر ولكن 
باجتاهاته وميوالته ودوافعه اليت حتركه وتوجه سلوكه رأيه فغي هذا اzال وكٌل ينظر إليها من منظور خاص 

 إىل اهلدف املنشود وحتقيق رغباته. لواختياراته من اجل الوصو 

فمن املعروف أنَّ الدَّوافع هي قوة تثري محاس الفرد وحترك وتنشط سلوكه باجتاه معني لتحقيق هدف أو 
فالدَّوافع اليت تعين الرغبة لدى الفرد يف بذل أقصى نتيجة أو منفعة إلشباع حاجات معينة نفسية فسيولوجية، 

وجيهه حنو حتقيق غايات معينة يشعر الفرد اجلهود املمكنة لتحقيق األهداف عن طريق القوى احملركة للسلوك وت
املادية واملعنوية هلـ فقوة الذاتية تعمل على حتريك السلوك وتوجيهه حنو حتقيق هدف  بأمهيتهاباحلاجة إليها، أو 

 معني، حيث حتافظ هذه القوة الذاتية على دميومة السلوك واالستمرارية.

بنا إىل وميوالته ورغباته واختياراته، ممَّا يدفع  والدوافع ختتلف من شخص آلخرـ فلكل شخص تطلعاته
القول أنَّ التحاق الطلبة بتخصص الرتبية البدنية من دوافع خمتلفة قد تكون شخصية أكادميية، صحية، مهنية 
إىل غري ذلكـ وما هو واضح أنَّ قسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة يشهد إقباًال واسعاً 
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مستمر ومتزايد كونه ختصص يتميز بالنَّشاط واحليوية ويستهوي الكثري  ارتفاعالطلبة �ذا التخصص يف  من قبل
، أكادمييةإىل الرغبة وامليول والدوافع مبختلف جماال_ا، سواًء كانت خاصة فئة الذكور، وهذا راجع بطبيعة احلال 
 شخصية، اجتماعية، مهنية أو بدنية وصحية.

ا التخصص هدفا حياول الوصول غليه وحتقيقه، رغبة منه يف إشباع حاجاته فكل شخص يرى يف هذ
 وحتقيق ذاته وتنمية قدراته وميوالته وهذا ما سنحاول معرفته من خالل طرحنا للتساؤل التايل:

 ؟ما دوافع التحاق الطلبة بقسم التربية والبدنية والرياضية في جامعة محمد خيضر بسكرة ·

 اجلزئية وهي كما يلي:التساؤالت ومنه طرحنا 

 التســاؤالت:-2

 للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية؟ هل .1

 للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية؟هل  .2

 والرياضية؟للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية هل  .3

 للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية؟هل  .4

 للدوافع البدنية والصحية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية؟هل  .5

 الفرضيــة العامـة:-3

 باختالف دوافعهم.خيتلف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر     

 الفرضيات الجزئيـة:-4

 للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية .1

 للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية .2

 للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية .3

 املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضيةللدوافع  .4

 للدوافع البدنية والصحية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية .5

 أهــداف الدراسـة: -5

 التعرف على الدوافع األكادميية اليت تدفع بالطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية. -

 الدوافع الشخصية اليت تدفع بالطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية التعرف على -
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 التعرف على الدوافع االجتماعية اليت تدفع بالطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية. -

 التعرف على الدوافع املهنية اليت تدفع بالطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية. -

 على الدوافع البدنية والصحية اليت تدفع بالطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية. التعرف -

 أهميـة الدراسـة:-6

تكمن أمهية البحث أساسًا يف معرفة أهم الدوافع عند الطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية 
على تطوير أدائهم الطلبة الستغالهلا يف حتفيزهم  نجبامعة بسكرة، ويتوقع من خالل نتائجها معرفة الدوافع ع

ان تساعدنا يف التمييز بني مستويات الطلبة املهنية وحتديد فرص النمو على النحو األفضل، كما وميكن 
 الدراسي.

كما _تم الدراسة باجلانب الشخصي العملي كجزء أساسي يف دجمهم مهنيًا وتنمية مهارات الرتبص 
 لديهم.

 مهية الدراسة يف معرفة أهم الَدوافع لدى الطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية.أيضاً تكمن أ

 كذلك أسباب االختالف بني الطلبة يف دوافع التحاقهم بقسم الرتبية البدنية والرياضية.

 أسبـاب اختيـار الموضـوع:-7

 البدنية والرياضية.وافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية إحساس الباحث بوجود فروق يف د -

 يف معرفة أمهية التكوين األكادميي للقسم يف توجيه دوافع الطلبة.رغبة الباحث  -

 معرفة العالقة بني الدوافع والوسط االجتماعي. -

 قلة الدراسات يف اجلامعات اجلزائرية تتعلق �ذا املوضوع. -

 ة يف إجنازه يف الدراسات العليا.اهتمام الباحث الكبري مبوضوع الدراسة والظواهر املدروسة فيه والرغب -

يف معرفة دوافع التحاقهم بقسم الرتبية  رغبة الباحث يف إجياد بعض اإلرشادات والتوجيهات للمسامهة -
 البدنية والرياضية .

 رغبة الباحث يف االطالع أكثر على هذا املوضوع ودراسته بشكل دقيق وفق اإلمكانيات املتاحة. -

 

 

 والمصطلحات:تحديــد المفاهـيم -8
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 مفهوم الدافع :-8-1

 لغة : -

" من فعل دفع ، دفعا مبعىن أبعد شخصا أو شيئا و أزاله عن مكانه ، جعل يتقدم بواسطة دافع مبعىن 

1حمرك يدفع   قاربا شراعيا وبدافع كذا مبعىن بداعي كذا و الدافع : احملرض على فعل شيء ما ".
 

 اصطالحا : -

 من املفاهيم النفسية األساسية . تعددت مفاهيم الدافع كغريه

 2جمموعة الظروف الداخلية واخلارجية اليت حترك الفرد من أجل إعادة التوازن ". " إذ يعرف بأنه :

بينما هناك من يعرفه على أنه :"مثري فعال داخلي يسبب التوتر ويدفع الفرد إىل السلوك بطريقة 
3ختفيض ذلك التوتر".

 

 والرياضية:التربية البدنية -8-3

 التربية:-أ

 رىب،تنمية الوظائف اجلسمية.*لغة:مصدرها:  

 :*اصطالحا  
الرتبية هي تكوين الفرد من اجلانب العقلي واجلسماين حىت القول أن الفرد املرتيب هو الذي يتحكم يف 

 جسمه ونفسه وإحساساته و انفعاالته.
يف حميطهم االجتماعي الرتبوي والبدين واهلدف  جند عبارة الرتبية هي عملية املمارسة حتدث بني األفراد-

 األمسى للرتبية هو العمل على االتزان يف منو شخصية األفراد من النواحي االنفعالية و االجتماعية.

 الرياضة:-ب

 راض،يروض ورياضي و رياضة،رائض،مروض.*لغة:
 القيام حبركات تكسب اجلسم قوة ومرونة.-
 4مصدرها راض ورياضة بدنية.-

                                                           

 120العربية املعاصرة ، ص صبحي محوي وآخرون ، املنجد يف اللغة  - )1( 

 22، ص  2000، بريوت، 1، دار الفكر للطباعة والنشر ، ط علم النفس التربويخليل املعايضة ،  -)2( 

 363، ص 2000، املكتبة اجلامعية ، اإلسكندرية ، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصيةفوزي حممد جبل ،  - )3( 

 .211،236،ص 2001، دار الكتب العلمية بريوت ، لبنان ، 1للطالب ، طيوسف شكري فرحات : املعجم العريب -)4( 
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ومعناها  de sportترجع إىل الكلمة الفرنسية القدمية  sportاحلقيقة أن الكلمة اإلجنليزية "اصطالحا:  
التطبيق،والواقع أن الكلمة تعين االسرتخاء والتسلية ولكنها تعين بصفة خاصة التمرين البدين و�ذا املعىن األخري 

 م"16استخدمها من القرن 
 التمرينات البدنية ممنهجة قصد تكوين الفرد من الناحية البدنية و  العقلية.الرياضة إذن هي جمموعة من -

 لتربية البدنيـة والرياضيـة:لالمفهـوم اإلجرائي *

هي جمموعة من األساليب والطرق والفنيات، تستهدف إكساب القدرات البدنية واملهارات احلركية  
 )1 (.واملعرفة واالجتاهات

 لدراسـات السابقـة:ا-9

تعترب الدراسات أو البحوث السابقة من بني الركائز األساسية اليت يعتمد عليها الباحث لوضع 
االنطالقة احلقيقية ملوضوع حبثه، فمن خالل ما توصلت إليه ه>ه الدراسات من نتائج تعد مبثابة مرجع 

ب جلمع البيانات، ومن يستطيع الباحث من خالله اختيار الطريقة املالئمة لسري حبثه وحتديد الوسائل األنس
 ه الدراسات وجدنا:ذبني ه

 : الدراسـة األولى-9-1

: مربرات التحاق الطلبة بكليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية، دراسة العاجز ومحاد حتت عنوان 
لتحقيق ذلك استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي للكشف عن العوامل املختلفة اليت تدفع الطلبة إىل 

) طالبًا وطالبة، اختريت بطريقة متوالية توصلت 302اللتحاق بكليات الرتبية، وتكونت عينة الدراسة من (ا
املربر االجتماعي واالقتصادي، يليه املربر الدراسة إىل أن أكثر املربرات شيوعًا لدى الطلبة هي على الرتتيب: 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اسة إىل عدم األكادميي الثقايف فاملربر الوظيفي املهين، كما توصلت الدر 
الطالب والطالبات يف مربرات التحاقهم  بكليات الرتبية تعزى لعامل اجلنس واملستوى الدراسي، يف حني  

 الطالب تعزى ملتغري املؤسسة.كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ملربرات التحاق 

 : الدراسـة الثانيـة-9-2

اليت دفعت الطلبة إىل اختيار كليا_م اجلامعية وعالقة ذلك دراسة إبراهيم بعنوان: "معرفة العوامل 
ذلك طبق استبيانه على عني عشوائية بظاهرة البطالة من خرجيي اجلامعات املصرية يف حمافظة املينا" ولتحقيق 

دراسة أنَّ بكليا_م الفعلية حوايل ) طالبًا وطالبة، أظهرت نتائج ال140من مخسة كليات جامعية قوامها (

                                                           
1

 .6،7، ص 1997، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  1حممد عوض بسيوين : نظريات وطرق الرتبية البدنية ،ط 
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الدراسة أنَّ عامل األسرة كان احد العوامل %) منهم قد التحق بكلية غري اليت كان خيطط هلا. كما بينت 43(
اليت تصدرت أسس املفاضلة بني الكليات من قبل الطلبة، بينما جاء عامل االقتصادي املتمثل يف احلصول 

%) مقابل العامل االجتماعي املتمثل يف رغبة اخلريج يف احلصول 5ضًا (على عائد مادي بعد التخرج منخف
 %).46على مكانة اجتماعية مرموقة (

 الدراسـة الثالثـة:-9-3

: حتت عنوان: "حتديد عوامل اختيار الطالب لكليا_م يف بعض )Webb 1993ويب (دراسة  
مؤسسات التعليم اجلامعي يف الواليات املتحدة األمريكية من وجهة نظر الطالب املقبولني حديثاً، لتحقيق 

) طالباً وطالبة، توصلت الدراسة إىل أن الطالب قد اختاروا كليا_م 1499ذلك اختار عينة عشوائية قوامها (
%) وقر�ا 83%)، وكو=ا معتمدة بنسبة قدرها (84أكادمييًا بنسبة مئوية (عوامل منها: مسعة اجلامعة  لعدة

%) 65%) ومقدار تكلفة الدراسة فيها بنسبة مئوية وصلت إىل (70من مقر سكن األسرة بنسبة قدرها (
 %).60نسبة وصلت (ونوعية نشاطها الرياضي ب%) 98ومدى مالءمة اجلو االجتماعي فيها بنسبة قدرها (

 :الدراسـة الرابعـة-9-4

دراسة هاميـان بعنوان: "دوافع الطلبة ملمارسة األنشطة الرياضية خالل مرحلة الشباب" على عينة  
الوصفي املسحي، حيث ظهرت نتائج الدراسة أن الدافع عشوائية طبق عليها استبيانه مستخدما املنهج 

 حسن قضاء وقت الفراغ والبعد عن التوترات النفسية.الرئيسي ملمارسة األنشطة الرياضة هو 

 

 

 



 

 

 الفصـل األول:

 الدوافــــــــــــع
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 تمهيــد:-1

كما  يعترب اإلنسان الوحيد من الكائنات احلية الذي بقدرته معرفة ما يدفعه إىل القيام بتصرف ما.      

يعترب أيضا موضوع  الدافع من أكثر موضوعات علم النفس أمهية و إثارة الهتمام الناس مجيعا ، فهو يهم 

ط الرياضي حىت يتسىن له أن يستغلها يف تطوير أدائهم األب و يهم املريب يف معرفة دوافع ممارسة األفراد للنشا

 حنو األفضل، فاألداء ال يكون مثمرًا إالَّ إذا كان يرضي دوافع لدى الفرد.

فمن املعروف أنَّ الدَّوافع هي قوة تثري محاس الفرد وحترك وتنشط سلوكه باجتاه معني لتحقيق هدف أو 

سيولوجية، فالدَّوافع اليت تعين الرغبة لدى الفرد يف بذل أقصى نتيجة أو منفعة إلشباع حاجات معينة نفسية ف

اجلهود املمكنة لتحقيق األهداف عن طريق القوى احملركة للسلوك وتوجيهه حنو حتقيق غايات معينة يشعر الفرد 

حتقيق هدف باحلاجة إليها، أو بأمهيتها املادية واملعنوية هلـ فقوة الذاتية تعمل على حتريك السلوك وتوجيهه حنو 

 معني، حيث حتافظ هذه القوة الذاتية على دميومة السلوك واالستمرارية.

 و لذلك سنحاول أن نعطي شرحا كافيا هلذا املوضوع ( موضوع الدوافع).
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 الدافعيـة: مفهـوم-2

ومن هذه  لقد حظي موضوع الدافعية باهتمام عدد كبري من علماء النفس، وبالتايل تعددت حماوالت تعريفها

 التعاريف نذكر:

التعريف الذي يرى أن الدافعية هي "احملركات اليت تقف وراء سلوك الفرد و احليوان على حد سواء         

فهناك سبب أو عدة أسباب وراء كل سلوك ، وهذه األسباب ترتبط حبالة الكائن احلي الداخلية عند حدوث 

 . )1("من جهة أخرىالسلوك من جهة ، و مبثريات البيئة اخلارجية 

وجند الدافع عند مصطفى عشوي أنـه  "حالة من التوتر النفسي والفزيولوجي قد يكون شعوري أو ال        

شعوري يدفع الفرد إىل القيام بأعمال ونشاطات و سلوكات إلشباع حاجات معينة للتخفيف من التوتر 

 .2" وإعادة التوازن للسلوك و النفس عامة

" أ�ا عبارة عن كلمة عامة ختتص بتنظيم السلوك إلشباع احلاجات و البحث  R.THOMASويرى       

 .3عن األهداف"

أما عند أليكسون الدافعية " جمرد الرغبة يف النجاح أو أنه النشاط الذي يقوم به الفرد ويتوقع أن يتم      

 . 4بصورة ممتازة"

هيمه ومهما كان هذا اخلالف إالَّ أ�ا تبقى احملرك ونستخلص أن تعريف الدافع قد تعدد وتنوع واختلف يف مفا

 لسلوك اإلنسان و اليت جتعل اجلسم يف حالة نشاط . 

 

 

                                                           

 22األردن ، بدون سنة ، ص ، 1دار امليسرة ، ط  ، علم النفس التربويصاحل حممد علي أبو جادو ،  - )1(

 83، ص  1990ئر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزا مدخل إلى علم النفسمصطفى عشوي ،  - )2(

( 3)- Thomas.R , Preparation Psychologique du Sportif ,ed ,Vigot ,1991 ,p32 

 144ص   1974لنهضة العربية للنشر ، القاهرة ، ، دار ا الرعاية الوالديةمصطفى أمحد زكي ، تقدمي عثمان جنايت ،  -) 4(
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 تتصف عملية الدافعية بعدة خصائص أبرزها: خصـائص الدافعيـة:-3

 عملية عقلية عليا غري معرفية. -

 عملية افرتاضية وليست فرضية (أو ختمينية). -

 للقياس والتجريب بأساليب وأدوات خمتلفة: عملية إجرائية أي أ�ا قابلة -

 للتقييم والتقومي. -

 فطرية ومتعلمة، شعورية (أو واعية)، وال شعورية (ال واعية). -

ثنائية العوامل، أي ناجتة عن التفاعل بني عوامل داخلية أو ذاتية واجتماعية ، معاً من جهة أخرى  -

 أي تفاعل بني املفاتيح الداخلية واخلارجية .

عند كافة أبناء اجلنس البشري لكنها ختتلف من  ن حيث أنواعها (الفطرية واملتعلمة)واحدة م -

 شخص إىل آخر من حيث شد�ا أو درجتها.

 تفسري السلوك وليس وصفه. -

ختتلف باختالف األفراد، فاحلاجة إىل األمن مثًال قد يؤدي الدافع الواحد إىل ضروب من السلوك  -

عن ثاين إىل االنتماء إىل مجعية وشخص ثالث إىل االبتعاد تدفع شخصًا إىل مجع الثروة وشخص 

 الناس واعتزاهلم.

لدى الفرد نفسه وذلك تبعًا لوجهة نظره وإدراكه يؤدي الدافع إىل ضروب خمتلفة من السلوك  -

إىل التمرد للموقف اخلارجي، فمثًال رغبة الطفل يف لفت االنتباه إليه قد حتمله إىل النكوص أو 

البيت، وعلى االمتثال والطاعة يف املدرسة حني يدرك أنَّه ال يستطيع حتقيق غايته واملشاغبة يف 

 هذه يف املدرسة عن طريق التمرد والعدوان.

الفشل قد يكون الدافع إليه الغضب أو قد يصدر السلوك الواحد عن دوافع خمتلفة ، فسلوك  -

في بالنقص أو بدافع اخلوف أو الطمع أو الدفع اجلنسي والكذب قد يكون نتيجة شعور خ

 االنتقام.

عن دافع حسي مكبوت والقيء كثريًا ما تبدو الدوافع يف صور مقنعة، فالسرقة قد تكون تعبريًا  -

 .)1(دون سبب ظاهرة قد يكون رمزاً للتقزز والنفور

                                                           

 83، ص 2000الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب، القاهرة، أسامة كمال راتب، علم نفس الرياضة، مفاهيم تطبيقات،  -)1( 
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يصدر السلوك اإلنساين بني دافع واحد وغالباً ما يكون نتيجة لتضافر عدة دوافع أو بتنافر بعضها مع  -

عض، فالشخص قد يتصدق اختياراًُ◌ أو اضطرارًا أو طمعًا أو خوفًا أو بغرض طلب التقدير ب

 االجتماعي.

عملية مستقلة ، لكن يوجد تكامل بينها وباقي العمليات العقلية املعرفية وغري املعرفية وحاالت ومسات  -

 الشخصية األخرى.

لوجي والنفسي والتدريب أو التمرين، ذات تأثري بني الدافعية من جهة والنضج الفسيو توجد عالقة  -

والعلم من جهة أخرى، و¢ذا املعىن فالدافعية مفهوم جمرد كباقي املفاهيم يف علم النفس ، ال 

نالحظه مباشرة بل يتطلب أدوات للكشف عنه، ولكننا نلمس أثرها يف سلوكنا املعرفية واالنفعالية 

 .)1(واالجتماعية

 تطبيـق وتصنيـف الدوافـع:-4

توجد عدَّة تصنيفات ار العديد من الباحثني والسيكولوجيني املهتمني مبوضوع الدافعية إىل أنَّه أش 
للدافعية، وهذا مع األخذ مبجموعة من االعتبارات النظرية اليت تساعد يف فهم أسس التصنيفات املختلفة 

 للدوافع، فمنهم من يصنفها إىل:

إىل دافع وىل هي الدوافع اليت يؤدي إشباعها إىل الوصول أنَّ األدوافع وسيلية وأخرى استهالكية، حيث  -
آخر، مبعىن أنَّ وظيفتها األولية هي حتقيق إشباع دافع آخر، اما الدوافع االستهالكية فوظيفتها اإلشباع 

هدفه األساسي هو االستهالك كما هو احلال يف االستهالك الطبيعي الفعلي للدافع ذاته، مبعىن أنَّ 
 ب. للطعام والشرا

الدوافع اخلاصة باجلسم: وهي اليت تساهم يف تنظيم الوظائف الفسيولوجية ، ويشري الباحثون إىل هذه  -
 الفئة بالتوازن الذايت.

الدوافع اخلاصة بإدراك الذات، وذلك من خالل خمتلف العمليات العقلية وهي ما تؤدي إىل مستوى  -
 تقدير الذات الذي حيرتم الشخص نفسه يف إطاره.

 .)2(خاص ، ويتمثل دورها يف ارتقاء الشخصيةع االجتماعية اخلاصة بالعالقات بني األشالدواف -

 
                                                           

 .84ص نفس املرجع ،  -)1( 

، ص 2004دار السرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان  ،1سامي حممد ملحم، سوسيولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية، ط-)2( 
184. 
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 أبـعاد الدافعيـة: -5

 تتعدد الدافعية وتتنوع، وميكن إمجاهلا فيما يأيت: 

: تعد الفرتة الزمنية لبقاء الدوافع من اكثر األبعاد وضوحًا يف مدة اإلبقاء أو االستمـرار -5-1

مر بعض الدوافع فرتة زمنية قصرية جدًا وسرعان ما تنتهي، ومن وصفها، فمن ناحية تست

أخرى تستمر بعض الدوافع فرتات زمنية طويلة وهذه األخرية من الدوافع هلا تشعبات ناحية 

سلوكية عديدة فضًال عن استمرارها فرتات زمنية طويلة، وبني هاتني الفئتيناملتطرفتني يوجد 

 وهذه الدَّوافع أكثر شيوعاً .عدد ال �ائي من أمناط الدوافع، 

واملقصود ¢ا أّنّ◌ دوافع الكائنات احلية متر بدورة كاملة تبدأ باحلاجة : الطـابع الدوري -5-2

الشديدة إىل إشباع الدوافع وخفض التوتر مثَّ احلاجة مرة أخرى، وتعد هذه اخلاصية الدورية 

وري أكثر وضوحًا يف ويكون هذا التكرار الدالقابلة للمحافظة، الدوافع من اخلصائص 

 الدوافع ذات املنشأ الفسيولوجي الداخلي.

قد تتسم بالسكون بصورة تامة لفرتات زمنية  ويقصد ¢ذا البعد بأنَّ بعض الدَّوافع السكـون: -5-3

 طويلة، مثَّ تعاود الظهور فجأة بقوة كبرية حينما تصبح الظروف مناسبة.

أو يف ين بصورة كبرية يف ا¨ال الذي تعرب عنه ويقصد ¢ذا البعد أنَّ الدَّوافع تتبا المجـال: -5-4

افع من خالل السلوك املدفوع  مدى مشوليته، ألنَّه من الصَّعب حتديد ا¨ال احلقيقي للدَّ

)1(مبفرده
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 مصـادر الدافعيـة: -6

تتنوع مصادر الدافعية بني مصادر دافعية وأخرى خارجية، حيث يشري "هيوت" إىل وجود سبعة  

 حتت الدوافع الداخلية واخلارجية للتعلم وهذه املصادر هي:ية التعلم تندرج مصادر لدافع

: ويتم اكتسا¢ا من خالل طرق اإلشراط وتتعلق بتجنب أو المصادر الخارجية السلوكيـة -6-1

 تقوية سلوكيات معينة.

 االجتماعي. والتأثري: وتتعلق مبواقف التفاعل المصادر االجتماعيـة -6-2

علق مبواقف االنتباه واإلدراك وحل املشكالت وغريها من املواقف : وتتالمصـادر المعرفيـة -6-3

 املعرفية.

 واالستثارة البيولوجية. وتتعلق مبواقف اجلوع والعطش واحلواس  المصادر البيولوجيـة: -6-4

 وتتعلق مبواقف الفرح واحلزن واملشاعر والذات. المصادر االنفعاليـة: -6-5

 الق والكون وفهم الذات ودورها يف احلياة.وتتعلق بعالقة الفرد باخل المصادر الروحيـة: -6-6

وتتعلق بطموح الفرد وأحالمه وقدرته على ختطي العقبات اليت تقف يف  المصادر التوقعيـة: -6-7

  .)1(طريقه

 الدافعيـة: أنواع -7

 الدافعية نوعان رئيسيان مها: 

 الدافعيـة الداخلية . -

 الدافعية اخلارجيـة. -

املتعلم نفسه، حيث يقدم على التعلم مدفوعًا برغبة يكون مصدرها : وهي اليت الدافعيـة الداخليـة  7-1

 داخلية إلرضاء ذاته، وسعياً وراء الشعور مبتعة التعلم.

                                                           

لنفس الرتبوي النظرية والتطبيق، دار عدنان يوسف العثوم، الشفيق فالح عالونة، عبد الناصر ذياب اجلراح، معاوية حممد أبو غزال، علم ا-)1( 
 .176، ص 2005امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 
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وهي اليت يكون مصدرها خارجياً كاملعلم أو اإلدارة، املدرسة أو أولياء األمور، أو  لدافعيـة الخارجيـة: -7-2

علم سعيًا وراء رضاء املعلم، وقد يقبل املتعلم على التعلم إرضاءًا لوالديه حىتَّ األقران، فقد ُميثل املتعلم على الت

افعية وكسب حبها أو للحصول  على تشجيع مادي أو معنوي منها، وقد تكون إدارة املدرسة مصدراً آخراً للدَّ

مي آيات حمفزة مبا تقدمه من حوافز مادية ومعنوية للمتعلم ، أو ما يعرف باحلوافز؛ ولقد جاء يف القرآن الكر 

 ومرغبة يف العمل.

 وأصل التحفيز وارد يف القرآن والسنة من حيث: 

 خرياً أو تركه إن كان شراً.احلث على القيام بالعمل إن كان  -1

 .)1(الثناء على العمل إذا كان خرياً أو ذمه إن كان شراً  -2

 þqããÍ�$y�ur#) *فمن األصل األول قوله تعاىل: ﴿

4�n<Î) ;ot�ÏÿøótB `ÏiB öNà6În/§� 

>p¨Yy_ur $ygàÊó�tã ßNºuq»yJ¡¡9$# 

ÞÚö�F{$#ur ôN£�Ïãé& tûüÉ)GßJù=Ï9 

ÇÊÌÌÈ ﴾)2(﴿ ،$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# 

(#qãYtB#uä (#rä�è{ öNà2u�õ�Ïm 

(#rã�ÏÿR$$sù BN$t6èO Írr& 

(#rã�ÏÿR$# $Yè�ÏJy_ ÇÐÊÈ   ﴾)3(. 

 

 

                                                           

 )1(-http ;//www.almualem.net/maga/daf650.html.vele.23/02/2012    

 .133سورة آل عمران من ا؟آلية -)2( 

 .71سورة النساء من اآلية -)3( 
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 وظائـف الدافعيـة: -8

 بينها: تقوم الدافعية بالعديد من الوظائف من 

: وهي الوظيفة األساسية للدافعية، فمن خالهلا يتم تفسري السلوكات مبختلف ة التفسيريـةالوظيفـ -8-1

 هذه الوظيفة وظيفة الغزو.أنواعها والصادرة عن الكائن احلي (حيوان أو إنسان)، ويطلق على 

فسية،  تستخدم يف تشخيص العديد من االضطرابات السلوكية والن وظيفـة التشخيص والعالج: -8-2

األولية والثانوية ميكن أن تساعد إنَّ معرفة الدَّوافع   .االضطراباتكما تستخدم يف عالج هذه 

القائمني على الرتبية الناشئة يف تفسري سلوكات املتعلمني وزيادة فهمنا هلم، وبالتايل مساعد]م 

ا تساعد يف تعديل  َّcن خالل التحكم يف سلوكات األفراد مبدًال من اختاذ عقوبات ضدهم. كما ا

دوافعهم للوصول إىل السلوك املطلوب. وتساعد ايضًا يف تشخيص وحتديد السلوك املشكل 

الدَّوافع تقلل من اجلهود واملرضي وبالتايل السعي إلجياد احلل األمثل هلذا السلوك، كما أنَّ معرفة 

نتباه واهتمام املتعلمني ااملقبولة وختتصر الوقت يف تعلم سلوكات تكيفية مالئمة من خالل إشارة 

 لذلك وزيادة تشويقهم إليها.

: حيث تقوم بإطباق الطاقة واستشارة النشاط من خالل تعاون املفاتيح وظيفة الطاقة والنشـاط -8-3

(كاألهداف والرغبات اخلارجية (كاجلوائز والتهديد واللوم، والثناء)،مع املفاتيح الداخلية 

حنو حتقيق أهداف معينة ، أي أنَّ الدَّوافع تقوم بتنشيط  واالهتمامات) يف حتريك السلوك وتدفعه

 (الفسيولوجية) والسلوكات املركبة أو الكلية (أو السيكولوجيا)السلوكات اجلزئية 
 

: مبعىن المنشودةوجهة معينة دون أخرى ونحو تحقيق األهداف توجيه سلوك اإلنسان نحو  -8-4

الدَّوافع متلي على الفرد أن فرد عن مواقف أخرى،  أنَّ أنَّ الدَّوافع تعمل على توجيه وتركيز انتباه ال

طريقة  .)1(يستجيب ملواقف معينة، وال يستجيب ملواقف أخرى، كما أنَّ الدَّوافع متلي على الفرد

التصرف يف مواقف معينة؛ إذ أنَّ اختيار الفرد لنشاط ما يتأثر بالدَّوافع اليت متليها عليه ميوالته 

                                                           

 .25، ص 2009، عمان 1الدافعية واالنفعاالت، دار امليسرة للنشر والتوزيع ، ط حممد حممودي بين يونس، سيكولوجيىة  -)1( 
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فمثًال عندما نقرأ أي جملة أو صحيفة ما فإنَّا نركز على املوضوعات املتصلة  واهتماماته وحاجاته،

 وحاجاتنا. وأهدافناباهتماماتنا 

أي أنَّ السلوك يبقى مستمرًا ونشطًا ما دامت احلاجة قائمة : السلـوكالمحافظـة على استمـرار  -8-5

 ومل يتم إشباعها.

مفاتيح : حيث توجد عالقة بني هاتنشيـط التوقعـات المتصلة بتحقيـق األهداف وإشباع -8-6

افع، أي ينطبق  عليها الدافعية ونواتج االستجابة املتوقعة والقيمة املادية واملعنوية أيضًا عن هذا الدَّ

 التوقع.×قانون: الدافع=القيمة 

افعية تزداد أي أنَّ  :إلى الهدف بمثابة مصدر للمعلومات عن إمكانية الوصولتعدُّ الدَّوافع  -8-7 الدَّ

افعية القتالية عند اجلندي عندما يرى قائده يقاتل أمامه، باالق رتاب من اهلدف؛ فمثًال تزداد الدَّ

ويقرتب من حتقيق اهلدف، بينما تزداد دافعيته حنو اهلروب عندما يرى قائده يف املؤخرة أو حياول 

دراسة عندما ، والطَّالب أيضًا تزداد دافعيته حنو القراءة والاهلروب أو يبتعد عن حتقيق اهلدف 

 تقرتب فرتة االمتحان

حيث توجد عالقة ارتباطية  :بمثابة مصدر للمعلومات عن نوعية ودرجة البواعثتعدُّ الدَّوافع  -8-8

طردية بني نوعية ودرجة البواعث من جهة والدوافع من جهة أخرى، فمثًال عند اإلعالن عن 

 .)1( ى دافع اإلجناز عند الباحثني.جائزة البحث العلمي املتميز فإنَّ ذلك يؤّدي إىل زيادة مستو 

 :أهـداف الدافعيـة -9

عمله بقصد حتقيق  هدف الوصول إىل غاية معينة، أو إشباع حاجة معينة، وقد كًل سعى إىل أداء 

 يتبادر لنا التساؤل التايل: 
                                                           

 .26نفس املرجع، حممد حممود بين يوسف، ص -)1( 
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ذل ما عندهم يف العمل يف حني جند انَّ البعض اآلخر من األفراد مل يب أقصىاألفراد ملاذا يبذل بعض 

 اجلهد باملستوى املطلوب؟

جاءت أمهية دراسة الدَّوافع واليت بدورها تساعد يف عملية التعلم، حيث متثل دوافع السلوك من هنا 

ا متثل  َّcا متثل األسس العامة لعملية التعلم وطرق التكيف يف علم النفس أل َّcمنزلة كبرية يف علم النَّفس أل

األهداف ق التكيف مع العامل اخلارجي واكتساب اخلربات املختلفة، وحتقيق األسس العامة العملية للتعلم، وطر 

 والصحة النفسية للفرد.

ويؤثر تنظيم الدَّوافع وإشباعها على التنظيم العام للشخصية وتكيفها ودراسة الدوافع املختلفة يساعدنا 

السلوك املختلفة، كما  بأنواعاألفراد للقيام تعرفنا بالدَّوافع اليت حترك يف فهم الفرد لنفسه وغريه من األفراد، فهي 

 أنَّنا ميكن أن نفسر سلوك اآلخرين يف املواقف املختلفة وتفيدنا يف التنبؤ بسلوك اإلنسان يف موقف معني.

ومعرفتنا لدوافع الفرد ميكن استخدامها يف توعية سلوكه إىل طريق حمدد، فحب الطفل للحلوى ميكن 

 األعمال لكي حيصل على احللوى  أن نستخدمه يف تكليفه ببعض

 وللدافعية أهداف ومزايا عدة من بينها:

 زيادة التنافس بني املوظفني يف إبراز قدرا]م املهنية. -

 زيادة أداء العمل. -

 زيادة التقدير واالحرتام. -

  .)1(حتديد املشكالت اليت تواجه العمال -

 نظريـات الدوافـع: -10

ء والباحثون يف جمال الدافعية، وميكن حصرها يف فئتني رئيسيتني؛ تعدَّدت الدَّوافع اليت جاء �ا العلما

هناك فئة اهتم من خالهلا الباحثون بالرتكيز على احلاجات اليت تسعى النَّاس إىل حتقيقها وبأهم الدَّوافع املرتبطة 

 لسلوك العامل.�ا، وعليه مسيت تلك النَّظريات بنظريات احملتوى، لكوcا مسحت حبصر أهم الدوافع  املفسرة 

                                                           

 (1)- http://xxx.4uarab.com/vb/archive/index.php/t.34767.html.vu. le 13/02/2013-9-30 
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وقد وجهت عدة انتقادات لنظريات احلاجات، ومن امهها جانبها اآليل وامليكانيكي املتمثل يف 

احلاجات متساوية يف  -حسب تلك النظريات–االلتقاء بتقدمي احلاجات األساسية بالنسبة للعامل وكأن 

ية عن آخر أنه ميكن ومبجرد معرفة احلاجة التنبؤ بالسلوك ، وذلك بغض النَّظر األمهية من كل األفراد، مبعىن 

 خصوصيات الفرد وخصوصيات البيئة اليت يعيش فبها.

امَّا النوع الثاين من النظريات املفسرة لدافعية العامل وهو يف عمله، تلك اليت يطلق عليها اسم 

ا على العمليات املعرفية من أجل تفسري الكيفية اليت جتعل يعتمد فيهنظريات املسار أو العمليات، ذلك ألنَّه 

الشخص يسلك سلوكًا معينًا . ويقوم هذا النَّوع من النظريات على عدَّة افرتاضات من امهها اعتبار اإلنسان  

كائنًا له حاجات فسيولوجية ونفسية واجتماعية ، ويتميز بقدرته على التفكري والتخطيط عند االندفاع حنو 

 معني. سلوك

 يلي عرض ألهم هذه النظريات:وفيما 

 :نظريـة تـدرج الحاجات في الدافعيـة -10-1

ي وضع نظريته يف الدافعية عام ذتعود هذه النظرية إىل عامل النفس األمريكي "أبراهام ماسلو" ال

الدراسات اليت تصدت لدراسة موضوع دافع السلوك البشري، وتعترب نقطة  أهم، وتعترب حبق من  )1943(

 .)1( لبداية املنظمة لدراسة موضوع الدافعية.ا

 تصنيـف ماسـلو للحاجات: -10-1-1

ماسلو أن الدافعية اإلنسانية تنمو على حنو هرمي إلجناز حاجات ذات مستوى مرتفع  يفرتض  

كحاجات حتقيق الذات، غري انَّ هذه احلاجات ال تبدي يف سلوك الفرد إالَّ بعد إشباع احلاجات األدىن  

جات البيولوجية واألمنية، وأقوى احلاجات هي احلاجات البيولوجية وال يسعى الفرد إىل إشباع حاجات كاحلا

إالَّ بعد إشباع احلاجات الفسيولوجية وحاجات األمن والسالمة، وإذا حصل تعارض بني  احلب واالنتماء مثالً 

تسيطر وتظهر حىت يتم إشباعها .  واحلاجات العليا بنفس القوة فاحلاجات الدنيا هي اليتاحلاجات الدنيا 

 والشكل التايل يوضح نظرية احلاجات.

                                                           

 .26نفس املرجع، حممد حممود بين يوسف، ص -)1( 
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 الشكل رقم (1) يوضح نظرية تدرج احلاجات.

 

 

 

 

 

 

 

: وتتضمن احلاجات الفسيولوجية احلاجات اجلسمانية األساسية للحياة مثل الحاجات الفسيـولوجية -1

، احلاجة للنوم.....وتعمل احلاجات للماء، احلاجة للهواء، احلاجة للجنساحلاجة للطعام ، احلاجة 

 .الفسيولوجية أساساً على احلفاظ على الفرد واحلفاظ على نوعه 

وحاجته إىل أن يكون مبأمن  االطمئنانوهي حاجة الفرد للشعور بقدر من   :انـوالحاجة إلى األم -2

ا تتعداه  من األخطار، وال تقتصر احلاجة للشعور باألمن واالطمئنان على الكيان املادي للفرد وإمنَّ

 .)1( للكيان النفسي واملعنوي، فاستقرار الفرد يف عمله وانتظام دخله وتأمني مستقبله..

له، والفرد مبجرد أن يشبع حاجاته الفسيولوجية بدرجة مرضية فإنه ينتقل إىل .متثل عوامل أمن نفسي  -3

]دد حياته أو تؤدي  حماولته لتأمني حياته من أي أخطار أو حوادث قدحاجاته لألمن، من خالل 

 �ا.

:ويطلق عليها أحيانًا احلاجات االجتماعية، وتنطوي على رغبته يف إنشاء حاجـات الحب واالنتمـاء -4

  عالقات وجدانية وعاطفية مع اآلخرين بعامة ومع األفراد وا¨موعات اهلامة يف حياة الفرد خباصة.

غياب أصدقائه أو احبابه حمددة أو مدفوعة  وتتبدي هذه احلاجات يف الشعور الذي يعانيه الفرد لدى

                                                           

 .27نفس املرجع،  ص -)1( 

 حاجات 

 تحقيق الذات

 الحاجات الجمالية

 الحاجات المعرفية

 حاجات االحترام والتقدير

 حاجات الحب واالنتماء

 الحاجة لألمن

 الحاجات الفسيولوجية

 الحاجات الناشئة من النمو

 الحاجات الناشئة من الحرمان
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قد أو التمرد خباصة عند الشباب حباجته للحب واالنتماء والتواد والتعاطف وان حاالت العصيان 

 تنجم عن عدم إشباع مثل هذه احلاجات.

احلاجات رغبة الفرد يف احرتام الذات أو النفس تعكس تلك  :حاجات التقديـر واحتـرام الذات -5

إنَّ هذه احلاجات تظهر رغبة  غري له بصورة مستمرةـ وكذلك برغبته يف احرتامه لآلخرين.واحرتام ال

يف الشعور بأمهيته وقيمته لآلخرين ، ومن مثَّ اعرتاف اآلخرين بتلك األمهية والقيمة، حبيث يرونه الفرد 

رتام والتقدير ولكن البدَّ أن يستند ذلك االح .كذلك ويقرون له بذلك فيمنحونه االحرتام والتقدير

إمكاناته وقدراته على اإلجناز على القدرات الفعلية واحلقيقية اليت ميتلكها الشخص واليت تنعكس على 

والعمل، فهي السبيل حلصول الفرد على احرتام اآلخرين وتقديرهم، وبدوcا تصبح رغبات من باب 

 .)1(األحالم والتمنيات

العليا يف أن يكون اإلنسان ما يريد أن يكون وهي  طموحات الفردأي حتقيق حاجات تقديـر الذات: -6

املرحلة اليت يصل فيها اإلنسان إىل درجة مميزة عن غريه ويصبح له كيان مستقل، وتعترب احلاجة إىل 

الطفولة وتتطور مع تقدمه يف االستقالل من أهم مكونات هذه احلاجة حيث تظهر منذ مرحلة 

وينظر الفرد لالستقالل يف العمل عند  ن االعتماد على الغري.العمر، وينضج وبالتايل يبدأ بالتحرر م

 .)2(منحه احلرية يف تنفيذ األعمال، وبالتايل يستغل ما لديه من مواهب وقدرات فردية

تشري هذه احلاجات إىل الغربة املستمرة يف الفهم واملعرفة، وتظهر واضحة  حاجات المعرفـة والفهـم:  -7

ستكشافية، ويف هذا البحث عن املزيد من املعرفة واحلصول على أكرب يف النشاطات االستطالعية واال

وضوحاً عند بعض األفراد قدر ممكن من املعلومات. ويرى ماسلو أن حاجات الفهم واملعرفة هي أكثر 

عن غريهم، فعندما تكون هذه احلاجات قوية فسريافقها رغبة يف املمارسة املنهجية القائمة على 

دوراً حيوياً يف سلوك األفراد والبحث يف العالقات ، ويلعب هذا النوع من احلاجات التحليل والتنظيم 

                                                           

 .100، ص 2007، عمان، 1علي أمحد عبد الرمحان، القيادة والدافعية يف اإلدارة الرتبوية، دار ومكتبة احلامد، ط -)1( 

 23، ص 2000، د ن، 6ط حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتماعي، عامل الكتب،-)2( 
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ًدا عرفة وأصول التفكري العلمي اعتمااألكادميي، ألن عملية استثار]ا وتعزيزها متكنهم من اكتساب امل

 .)1(على دوافع ذاتية داخلية

قيم اجلمالية، وتتجلَّى لدى بعض : تدل احلاجات اجلمالية على الرغبة يف الالحاجـات الجماليـة -8

األفراد يف إقباهلم أو تفضيلهم الرتتيب والنظام واألنساق والكمال مواد يف املوضوعات اليت تسود فيه 

الفوضى وعدم التناسق، وعلى الرغم من اعرتاف ماسلو بصعوبة فهم طبيعة احلاجات اجلمالية إال أنه 

يف اجلمال بطبيعته سواء  ية سليمة ينزع إىل البحث يعتقد أن الفرد السوي الذي يتمتع بصحة نفس

 .)2(كان طفًال أم راشداً ويفضله كقيمة مطلقة ومستقلة يف أي منفعة مادية

 :Herzbergنظريـة العامليـن لهيرز بورج  -10-2

نظرية أخرى هامة للدافعية وهي تشبه نظرية احلاجات متثل نظرية ذات العاملني  كفرديريك هيزبرج  

يف   1909"عريزبورج" ونشرها عام وقد لعبت هذه النظرية وتطورت عن الدراسة اليت قام �ا  إىل حد كبري،

معرفة الدوافع وإشباع احلاجات لدى كتابه الشهري "الدافعية حنو العمل" وكانت تدور هذه الدراسة حول 

حيث طلب من من املهندسني واحملاسبني يعملون يف إحدى عشرة شركة أمريكية يف مدينة "بتسريج"  200

شعروا فيها بالرضا عن عملهم واستطاع التوصل إىل جمموعتني منفصلتني من أفراد الدراسة أن يتذكروا أوقاتًا 

 العوامل الدافعة.

 

 

                                                           

أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات التعليم الفين والتدريب، الناشرون دار الكتاب املصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناين، بريوت، -)1( 
 .89، ص 1998

 .101علي أمحد عبد الرمحان، مرجع سابق، ص  -)2( 
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 رة في اإلنجاز الرياضي:ـعوامـل الدافعيـة المؤث -11

قدم ز، وقد موا بدراسة دافعية اإلجناواحدًا من العلماء املتميزين الذين اهت 1974يعترب "اتكسون"  

اإلجناز) يف األداء أمكن االستفادة منه يف توضيح طبيعة موضوعًا مقرتحًا لعوامل الدافعية وعالقتها بالتفوق (

 )1( العالقة الديناميكية بني عوامل الدافعية والتفوق الرياضي كما هو موضح بالشكل التايل:

 از الرياضيمنوذج لعوامل الدافعية املؤثرة يف اإلجنميثل  ):02شكل رقم (

                                                           

 .29، 28نفس املرجع، ، ص -)1( 

 الماضي المستقبل الحاضر

ءالتفوق في األدا  

 مستوى األداء

زمن 
االستمرار في 

قوة الدفاع في 
 اختيار البدائل

 الشخصية × الكفاءة

 القدرات

 الدوافـع

 المعرفة

 المعتقدات

 المفاهيـم

 الوراثـة

 

 

 

 البيئـة

 

 قـوة

 البواعث

 البيئـة الراهنـة كمؤثر
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 يستخلص من هذا الشكل االعتبارات التالية:

 النتائج يف املستقبل.اعتبار التفوق يف األداء نتاج اخلربات السابقة وتأثري البيئة الراهنة وتوقع  -

تأثر مقدرة الشخص ودافعية التفوق باخلربات السابقة يف سنوات العمر املبكرة فضًال عن  -

 والبيئة. بكل من عاملي الوراثة التأثر

 تعمل البيئة الراهنة (املوقف) دوراً هاماً كمؤثر يف األداء. -

 .)1(اعتبار مستوى األداء الشخصي ناتج عن كل من القدرة والكفاءة املتميزين له -

 يتأثر زمن االستمرار يف األداء بعاملني مها:

 توقع أنَّ فعًال معيناً سوف يؤدي إىل اهلدف. -

 قيمة الباحث الذي يقدم اهلدف. -

 اعتبار الباحث عامًال يف زيادة قوة الدافع. -

 ميكن حتديد التفوق يف األهداف على ضوء حمكمني أساسيني مها:

 مستوى األداء (قدرات الشخص). -

 فرتة ممارسة األداء. -

 

 

 

 

                                                           

 . ، ص2000النفس الرياضي، دار الفكر العريب، القاهرة،  أسامة كامل راتب، علم-)1( 
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  الرياضيأهمية الدافعية في المجال  -12

 ام الناس مجيًعا. يعد موضوع الدافعية واحًدا من أكثر موضوعات علم النفس أمهية وإثارة الهتم

ـــدانًا حيويًـــا WoodWorthم، اقـــرتح وود ورث 1908يف ســـنة  ـــديناميكى، مي ـــنفس ال ـــه: علـــم ال ، يف كتاب

أو علـــــــــم   Motivational Psychologyللدراســـــــــة أطلـــــــــق عليـــــــــه علـــــــــم الـــــــــنفس الـــــــــدافعى

 . Motivologyالدافعية

م الــنفس ســوف تعــرف بــأن احلقبــة التاليــة مــن تطــور علــ  Faynikiم، تنبــأ فــاينكى1960ويف ســنة 

 بعصر الدافعية. 

يف كتاpمــا:   Liewelln and Bluckerم، أشــار كــل مــن ليــولن، وبلــوكر1982ويف ســنة 

% مــن 30ســيكولوجية التــدريب بــني النظريــة والتطبيــق، إىل أن البحــوث اخلاصــة مبوضــوع الدافعيــة متثــل حــواىل 

 لعقدين اآلخرين. إمجاىل البحوث الىت أجريت يف جمال علم نفس الرياضة خالل ا

، يف كتابـــه: التـــدريب والدافعيـــة، أن اســـتثارة  Wlliam Warrenم، أشـــار وليـــام وارن1983ويف ســـنة 

% مــن العمليــة التدريبيــة، ذلــك ألن التفــوق يف رياضــة معينــة يتطلــب 90-% 70الــدافع للرياضــى ميثــل مــن 

ث الرياضــى علــى بــذل اجلهــد والطاقــة اكتســاب الالعــب للجوانــب املهاريــة واخلططيــة، مث يــأتى دور الــدافع ليحــ

 الالزمني لتعلم تلك املهارات، وللتدريب عليها بغرض صقلها وإتقا�ا. 

ـــــنفس الرياضـــــى حـــــىت اآلن مـــــن نظـــــم وتطبيقـــــات  ـــــم ال ـــــة رئيســـــة يف كـــــل مـــــا قدمـــــه عل ـــــة أمهي وللدافعي

قـــــوى دافعيـــــه ســـــيكولوجية، ويرجـــــع ذلـــــك إىل احلقيقـــــة التاليـــــة: إن كـــــل ســـــلوك وراءه دافـــــع، أى تكمـــــن وراءه 

 )1(معينة.

                                                           

(
1
 )- http://www.elazayem.com/a%2840%29.htm 
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، مســات الدافعيــة الرياضــية بدراســة حتليليــة  Tutko and Richardوقـد تنــاول تتكــو، وريشــارد

أكثــــر، وقــــد أشــــارا إىل أن هــــذه الســــمات تشــــتمل علــــى عــــاملني، مهــــا: مســــات االســــتعداد للعمــــل حنــــو إجنــــاز 

 األهداف اإلرادية: ويتضمن أربع مسات، هى: 

 احلافز.  -
 العدوانية.  -
 التصميم.  -
 القيادة. -

 :  ت االنفعالسمــا -12-1

 : هيتشتمل على سبع مسات، 

 امليل للشعور بالذنب.  -

 الثقة بالنفس.  -

 الضبط االنفعاىل.  -

 يقظة الضمري.  -

 الصرامة العقلية.  -

 الثقة باآلخرين.  -

 القابلية للتدريب.  -

افــــع ممارســــة األنشــــطة م، قــــام عمــــرو بــــدران، بدراســــة هــــدفت إىل التعــــرف علــــى دو 2003ويف ســــنة 

الرياضية عند طالب جامعـة املنصـورة، وترتيـب هـذه الـدوافع تبًعـا لدرجـة أمهيتهـا، باإلضـافة إىل إجـراء مقارنـات 

كانــت أهــم يف دوافـع ممارســة األنشــطة الرياضــية عنـد طــالب اجلامعــة تبـــًعا ملتغــريات اجلنــس واملمـــارسة الرياضــية.  

 )1(: يليمهيتها كما النتائج: أن ترتيب الدوافع تبًعا أل

 

                                                           

 نفس املرجع -)1(



 وافـع الــد                                                                         األولالفصـل 

 

 

 

40 

 

  

 الصحة.  -

 . النفسيا�ال  -

 .  االجتماعيا�ال  -

 امليول الرياضية.  -

 القدرات العقلية.  -

 . الرياضيالتفوق  -

 جمال الربامج والتسهيالت. -

بني البنـني والبنـات ولصـاحل البنـني،  الرياضيكما أظهرت النتائج وجود فروق يف دوافع ممارسة النشاط 

 لصاحل الطالب املمارسني.  الرياضي وغري املمارسني للنشاط وبني الطالب املمارسني

 يعرب بوضوح عن أمهية دور الدافعية يف الرتبية البدنية والرياضة:  التايلوالقول 

 "إنك تستطيع أن تقود احلصان إىل النهر، ولكنك ال تستطيع أن جتربه على أن يشرب املاء" 

اشــئ علــى ممارســة رياضــة معينــة، ولكــن هــذا ال يضــمن أن الناشــئ فمــثًال، ميكــن للمــدرب أو األب أن جيــرب الن

 سوف يبذل اجلهد املطلوب مادام يفتقد الدافع القوى حنو تطوير أدائه هلذه الرياضة. 

يريـد أن يعـرف ملـاذا مييـل طفلـه إىل االنطـواء علـى نفسـه والعـزوف عـن اللعـب  الـذيودراسة الدافعية �ـم األب 

 مع أقرانه. 

ممارسة األفراد للنشاط الرياضى، متكن املرىب الرياضى من حتفيزهم على تطوير أدائهم  ومعرفة دوافع

 )1( على النحو األفضل، فاألداء ال يكون مثمرًا وجيًدا إال إذا كان يرضى دوافع لدى اإلنسان.

                                                           

 نفس املرجع -)1(
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 خالصــة الفصـل:

 

وأننا من خالل  من خالل كل ما قدمناه نستطيع القول أن الدوافع موضوع عميق وواسع املعامل

هذا العرض البسيط و العام حاولنا أن نقرب أو نعطي ولو فكرة بسيطة عن الدوافع و الدافعية حىت تساهم 

 هذه الفكرة البسيطة و املوجزة يف فهم أعمق و أدق ملوضوع دراستنا وحبثنا هذا. 

 



 

 :لثانـيالفصـل ا

تربيـة البدنيـةال  
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 تمهيــد:-1

كما أن صورة  إن الرتبية البدنية و الرياضية يف مسارها التارخيي كانت دوما انعكاسا لواقع جمتمعنا
اجتماعية وتربوية سائدة، فطاملا، قطاعا ارتبطت أهداف الرتبية البدنية باألهداف الرتبوية حيث يعرف ناس 

ية اليت تتعامل مع أنشطة العضالت الكبرية وما يرتبط Lا الرتبية البدنية بأJا ذلك اجلانب من اEال الكلي للرتب
 من استجابات.

كذلك فهي عملية تربوية \دف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيط هو األنشطة البدنية 
املختارة لتحقيق  ذلك اهلدف، فهي جزء من الرتبية العامة، هدفها تكوين املواطن بدنيًا وعقليًا وانفعالياً 

 تماعياً بواسطة عدة ألوان من النَّشاط البدين املختار لتحقيق اهلدف.واج

ولقد أخذ ختصص الرتبية البدنية يتدرج يف التوسع واإلقبال من قبل الطلبة يف اجلامعات كون هذا 
األخري يتيح للفرد فرص تعلم كيفيات أداء املهارات احلركية بكفاءة وخاصة تلك املهارات الضرورية واليت 

جها اإلنسان يف حياته اليومية أو يف مناشطه الرتبوية، فضًال على تنمية الوظائف الفزيولوجية واحملافظة حيتا
 عليها من خالل األنشطة العضلية فيما يطلق عليه اللياقة البدنية  

 و لذلك سنحاول أن نعطي شرحا كافيا هلذا املوضوع ( موضوع الرتبية البدنية.)
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 :والرياضيـة تطور التربية البدنيـة لنبـذة تاريخيـة حـو -2

لقد مرت الرتبية الرياضية على مر العصور من بداية اخلليقة حىت اآلن مبراحل عدة، ميكن إجيازها يف 

 مراحل رئيسية على النحو التالية: أربع

بطة : يف العصور القدمية مع بداية اخلليقة بدأ اإلنسان عالقته باحلركة كضرورة مرتالمرحلـة األولـى -1-

حبياته، وكان هذا النشاط احلركي موجهاً إىل الصيد للحصول على طعام أو الدفاع على النفس. وكان 

عبارة عن أنشطة حركية فردية مل تكن مقصورة لذا\ا وإمنا كانت وسيلة لغاية هي احملافظة على البقاء 

ببعض الطقوس الدينية أو  تتعلقباستثناء بعض األنشطة احلركية اجلماعية احملددة جداً، واليت كانت 

أنشطة خاصة بوقت الفراغ. بالطبع يف هذه املرحلة مل يكن هلا مسَمى واضح، وكان اهلدف من هذه 

 األنشطة احلركية هو احلفاظ على احلياة واستمرار البقاء.

ض بع بدأ يتكون لدى اإلنسان بعد الرتاث الثقايف الذي أثَّر يف: يف هذه املرحلة المرحلـة الثانيـة -2-
اجلوانب املختلفة، من هذه اجلوانب جانب النشاط احلركي ، حيث تغريت النظرة إىل هذا النشاط 

عسكرية وسياسية حمل الذي وأصبح ينظر إليه على أنه ضرورة اجتماعية ، مبعىن أنَّه أخذ أشكاًال 
 حدث يف اسربطة فارس ومصر القدمية، فنجد أن سربطة وجهت كل اهتماما\ا للتدريب البدين

أقوياء إلعدادهم للحرب والتوسع وأنشأت اسربطة جيوشًا عسكرية قوية قادرة على  أفرادلتكوين 
لتوسع رقعتها. يف حني أن أثينا مارست أنشطة بدنية بغرض محايتها بل واستيالء على أراٍض جديدة 

ود أراضيها الفرد الرشاقة واملرونة واجلمال عالوة على تكوين مجاعات تتميز بقوة حتمي حداكتساب 
العداء، ولكن ليس هلا أهداف توسعية مثل اسربطة، أما يف مصر فرتمجة النقوش اليت تفسر تاريخ من 

مصر جند أن قدماء املصريني مارسوا العديد من األنشطة احلركية بغرض الرتويج يف نفس الوقت 
 .)1(تكوين مواطن قوي قادر على الدفاع عن حدود الوطن

                                                           

 .24، 23، مركز الكتاب للنشر القاهرة، ص 1ط عبد اEيد شرف، تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية،-)1( 
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هذه املرحلة أخذت األنشطة احلركية تظهر كضرورة بيولوجية، أي مرتبطة بعلم  يف المرحلـة الثالثـة: -3-

احلياة مبا تتضمنه من نواح فسيولوجية واجتماعية وصحية... وظهر هذا املفهوم واضحًا يف بداية 

العصر احلديث مع بداية النهضة العلمية يف بداية القرن التاسع عشر، ولقد كان لتقدم العلوم املختلفة 

أصبح  أنثرًا بارزًا يف تطور مفهوم النشاط البدين، حبيث حتول هذا املفهوم من كونه تربية البدن إىل أ

تربية عن طريق البدن، وتأثرت مظاهر النشاط البدين يف هذه املرحلة للعقيدة الدينية والظروف 

ا كانت تعرب عن األفكار واملثل العل َّJيا السائدة يف كل هذه السياسية واالقتصادية والبيئية، كما ا

 اEتمعات.

ويف هذه املرحلة من مراحل التطور واليت ظهرت يف العصر احلديث، حيث ظهرت : المرحلـة الرابعـة -4-

عقلية، ووضعت نظرية "وحدة الفرد" وهي النظر إىل اإلنسان على انه وحدة واحدة (بدنية، نفسية 

إىل تنمية الفرد تنمية شاملة متزنة يف جوانبه ، وأصبحت الرتبية البدنية والرياضية \دف )اجتماعية

 .)1(األربعة الرئيسة ، أي بدنياً ونفسياً واجتماعياً وعقلياً 

                                                           

 .25نفس املرجع ، ص -)1( 
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 :مفهـوم التربيـة البدنيـة والرياضيـة-3

لقد وضع الباحثون يف الرتبية البدنية والرياضية عدداً من التعريفات اليت توضح مفهومها، ولإلملام مبعىن  

 ن البد من التطرق إىل أكثر من تعريف ورد Lذا اخلصوص.واضح ودقيق كا

ضمن النطاق الواسع للعمليات الرتبوية اإلنسانية، فعرفها بأJا  حيث أدرجتها العديد من التعاريف 

 .)1(الرياضية املنظمة ذات األهداف الرتبوية واليت تستخدم الرياضة كوسيلة هلامجيع العمال 

ذلك اجلزء املتكامل من العملية الرتبوية اليت «الرتبية البدنية هي  أنلد" وعرف الربيطاين "بيرتا أرنو 

 »توافق اجلوانب البدنية والعقلية االجتماعية والوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب النشاط البدين

ا:  َّJحتسني العملية الرتبوية اليت \دف إىل «وتعرف "ويستب وتشر" الرتبية البدنية والرياضية على ا

 ».وسيط هو األنشطة البدنية املختارة  لتحقيق ذلكاألداء اإلنساين من خالل 

الرتبية البدنية والرياضية ال تقتصر على العمليات الرتبوية فقط  أنيف حني أمجع باحثون آخرون على 

ماعية، واليت بل تتخطى ذلك ملا ميتاز به من حتقيق عده أوجه من احلاجات العقلية البدنية والنفسية واالجت

ا هي:  َّJاليت يكتسب العملية »تتحقق من خالل األنشطة البدنية، وهذا ما توجه إليه "لومبكني" يف القرينة با

 ».الفرد خالهلا أفضل املهارات البدنية والعقلية واالجتماعية واللياقة من خالل النشاط البدين

ة البدنية والرياضية جزء من الرتبية الرتبي«ومن جانب آخر يعرفها "كوسكي" من شيكوسلوفاكيا: 

العامة، هدفها تكوين املواطن بدنيًا وعقليًا وانفعاليًا واجتماعيًا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدين املختار 

 ».لتحقيق هذا اهلدف

                                                           

 17، ص 1998نساق الصادق سامي صفار، الرتبية البدنية والرياضية، مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة املوصل،  -)1( 
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، حيث يرى أJا تلك األنشطة البدنية املختارة Robert Bobi"بوان روبرت" وهو ما أكَّد عليه 

 .)1(جات الفرد من اجلوانب البدنية والعقلية والنفسية واحلركية يهدف حتقيق النمو املتكامللتحقيق حا

بأن الفكرة السامية اليت تكمن وراء الرتبية البدنية  Thomas woodيرى توماس وود كما 

جل أن نرفع والرياضية ليست هي الصبغة اجلسمية، بل هي العالقة بني التدريب البدين والرتبية الشاملة، ومن أ

 من مستوى الناحية اجلسمية لكي تسهم بأكرب قدر ممكن يف حياة الفرد وبيئته وتنشئته وثقافته.

 :خصـائـص التربيـة البدنيـة والرياضيـة-4

 :أمههاالرتبية البدنية والرياضية عن غريها من النظم الرتبوية بعدد من اخلصائص تتميز  

خالق واآلداب وغالبًا ما يكون بطرق غري مباشرة ويف ظروف اكتساب اخلصال والقيم باملعايري واأل -

 حيوية.

اعتمادها على التنوع الواسع يف األنشطة ممَّا يساعد على مصادقة مجيع أنواع الفروق الفردية لدى كل  -

 تلميذ.

الفروق الفردية لدى  أنواعع الواسع يف األنشطة مما يساعد على مصادقة مجيع على التوساعتمادها  -

 يذ.التلم

 .)2(اعتمادها على اللعب كتكتل رئيسي لألنشطة -

 

 

                                                           

 .196، ص 2001، دار الفكر العريب، القاهرة 3ة، طأمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية  والرياضية مدخل التاريخ والفلسف-)1( 
نيا حممد سعيد غرمي، أساليب تطوير وتنفيذ درس الرتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم األساسي بني النظرية والتطبيق، دار الوفاء د-)2( 

 .18ص  ،2004 ،الطباعة والنشر، اإلسكندرية
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 :مكانـة التربيـة البدنيـة والرياضيـة في الجزائـر -5

يف ظل املعرتك اهلائل من التقدم يف مجيع امليادين تعيش الرتبية البدنية والرياضية يف اجلزائر جمموعة من  

املاضي وبناء مناهج املستقبل من أجل تطوير   أخطاءالتعديالت اجلذرية واهلادفة، وذلك من خالل استخالص 

 كفاءات النشء.

مال وهو ما يؤكد ميثاق قانون الرتبية البدنية والرياضية والذي ينص على أن الشباب يشكل أمثن رأس  
 .لألمة

 ا نظام تربوي عميق االندماج بالنظام الرتبوي الشامل.Jأَّ الرتبية البدنية يف اجلزائر على  كما تعرف  

ستوراً هاماً داهلامة اليت تعترب  أصدر قانون الرتبية البدنية والرياضية هذه الوثيقة 1976أكتوبر  23يف 
املبادئ العامة للرتبية البدنية والرياضية حيدد احلقوق والواجبات هلذا اEال اهلام يف كل املستويات من حيث 

E1(لس الوطين للرتبيةوتكوين اإلطارات مثَّ تنظيم احلركة الرياضية الوطنية وا(. 

 حماور أساسية وهي: 6مشل وقد 

 القواعد العامة للرتبية البدنية والرياضية يف اجلزائر. -1

 .اجلزائر تعليم  الرتبية البدنية وتكوين اإلطارات  -2

 تنظيم احلركة الرياضية الوطنية. -3

 التجهيزات والعتاد الرياضي. -4

 محاية ممارسي الرياضة. -5

 الشروط املالية. -6

                                                           

، 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 2شامي: نظريات وطرق الرتبية البدنية والرياضية، اجلزائر، طحممود عوض بسيوين، فيصل ياسني ال-)1( 
 .7ص 
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فقد نصَّ على أن الرتبية البنية شرط ضروري لصيانة الصحة وحترير  1986يثاق الوطين لسنة مَّا املأ

طاقة العمل ورفع القدرة الدفاعية لدى األمَّة فضًال عن املزايا اليت توفرها للفرد لتشجع وتطور خصاال معنوية 

ا  َّJل تعاوين نفسي أو بدين متكن الطلبة عامهامة مثل الروح اجلماعية ، كما حترس على تكوين اإلنسان، كما ا

 .)1(من ممارسة خمتلف أنواع الرياضة

واليت تبني أن ) 1996) من القانون املتعلق بتوجيه املنظومة الرتبوية والصادر سنة (05امَّا املادة (

 احملافظة الرتبية البدنية والرياضية تشكل قاعدة أساسية لتطوير املنظومة الوطنية والرتبوية وتساهم أساسًا يف

وحتسني الكفاءات النفسية واحلركية للطفل والشاب يف الوسط الرتبوي، حيث تؤمن بتطوير الرتبية البدنية 

 والرياضية.

 أغـرض التربيـة البدنيـة والرياضيـة:-6

حىت الثانوية بتميزات مستمرة، ويرتبط ذلك بعملية النمو والتطور  االبتدائيةمتر سنوات املدرسة من  

 نها خصائصها املميزة وفق طبيعة كل مرحلة .ولكل م

وتظهر هذه االختالفات يف مستوى اللياقة البدنية وتطور املهارات احلركية واجلوانب املعرفية (اإلدراكية) أو 

 االجتماعية (االنفعالية الوجدانية).

متوقعة ميكن  الرتبية البدنية هنا متثل أهداف فرعية قريبة املنال أو احلصائلنشاطات من والغرض  

 ، ولذا جيب أن يتحقق من ممارسة برنامج النشاط البدين ما يلي:مالحظتها وقياسها أيضاً 

 

                                                           

 9، ص 1996املتعلق بتوجيه املنظومة الرتبوية،  09-93اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم -)1( 
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 حتسني وتطوير مفهوم التلميذ عن حركة اجلسم (كيفية تعامل أجسامهم). -1

 وامتالك احلركات واملهارات األساسية (احلركات االنتقالية وغري االنتقالية، مهارات املناولة)،اكتساب  -2

واليت تستخدم يف الرياضات املختلفة، وتعد أساس حتقيق املستويات العاملية (تنوع اكتساب اخلربات 

 احلركية).

حتسني وتطوير مفهوم  اللياقة البدنية وأمهيتها وعالقتها بالصحة وتقدير قيمتها واإلصرار على  -3

 مبعدل عايل من اللياقة خالل حياته.االحتفاظ 

 الجتماعية والذوق اإلمجايل واألداء االبتدائي يف األنشطة الفردية واجلماعية.حتسني وتطوير املهارات ا -4

 األهـداف العامـة للتربيـة البدنية والرياضية في مراحل التعليم العام:-7

حتقيق جمموعة من األهداف ميكن حصرها \دف الرتبية البدنية والرياضية يف مراحل التعليم العام إىل  
 فيما يلي:

 لصغار ألن يكونوا العبني أذكياء ومهرة.مساعدة ا -

 اكتساب وتطوير األداءات املهارية يف األنشطة الرياضية املختلفة (مجاعية وفردية). -

 تعليم كيفية التفكري وتطبيق اخلطط مبا يتناسب مع األنشطة الرياضية . -

 .تطوير األفكار اإلبداعية -

 تنمية روح املنافسة على املستوى الفردي والفريق. -

 تعريف مبتطلبات الفوز والنجاح وتقبل اخلسارة بروح رياضية.ال -

 داء املهاري.بزمام املبادرة مع حتسني جوانب األ القيادة واألخذ -

 إتاحة فرص اكتشاف التالميذ ملواهبهم. -

 مدى تفضيلهم للنشاطات املختلفة (انتقاء املستويات العليا)التعرف على  -

 كة يف األنشطة الرياضية املختلفة.تطوير االجتاهات اإلجيابية حنو املشار  -

 .)1(زيادة القدرة على اختاذ القرارات السليمة بشأن أمهية ممارسة النشاط الرياضي والتدريب -

                                                           

 الرياضية.أمر اهللا امحد البساطي، التدريس يف الرتبية البدنية و -)1( 
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 من الناحيـة البدنيـة: -7-1

 أو املردود الفسيولوجي . )عوامل التنفيذتطوير وحتسني الصفات البدنية ( -

 التحكم يف نظام تسيري اEهود وتوزيعه. -

 ر وضبط جيد حلقل الطاقة.تقدي -

 قدرة التكيف مع احلاالت والوضعيات. -

 تنسيق جيد للحركات والعمليات واحملافظة على التوازن أثناء التنفيذ. -

.(الرفع من املردود البدين وحتسني النتائج الرياضية -
 

 من الناحيـة المعرفيـة:-7-2

 معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى تأثري اEهود عليه. -

 بعض القوانني املؤثر على جسم اإلنسان.معرفة  -

 احلوادث امليدانية وقواعد الوقاية الصحية.معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء  -

 قدرة االتصال والواصل الشفوي احلركي -

 معرفة قوانني وتاريخ األلعاب الرياضية وطنياً ودولياً. -

 .)1(مقدرته ومقدرة الغريمعرفة حدود  -

 جتماعيـة:من الناحيـة اال-7-3

 التحكم يف نزواته والسيطرة عليها. -

 تقبل اآلخر والتعامل معه يف حدود قانون املمارسة. -

 التمتع بالروح الرياضية وتقبل اهلزمية والفوز. -

 روح املسؤولية واملبادرة البناءة. -

                                                           

 .2006منهاج الرتبية البدنية والرياضية ، السنة الثالثة ثانوي، -)1( 



 التربيـة البدنيـة والرياضيـة                                                      الفصـل الثاني

 

 

 

52 

 

  

)1( التعايش ضمن اجلماعة واملسامهة الفعَّالة لبلوغ اهلدف املنشود. -
 

 نيـة والرياضـية:أهميـة التربيـة البد-8

كما تعرف عرب ثقافاته املختلفة على اهتم اإلنسان منذ قدمي األزل جبسمه وصحته ولياقته وشكله،   

الفوائد واملنافع اليت تعود عليه من جراء ممارسة األنشطة البدنية واليت اختذت أشكاًال اجتماعية كاللعب 

 والرياضة. واأللعاب والتمرينات البدنية والرقص والتدريب البدين

املنافع الناجتة عن ممارسة هذه األشكال من األنشطة مل تتوقف على اجلانب البدين  أنكما أدرك  

النافعة هلا على اجلوانب النفسية االجتماعية واجلوانب العقلية الصحي وحسن وإمنا تعرف على اآلثار اإلجيابية 

الفنية، وهي جوانب يف جمملها تشكل شخصية الفرد املعرفة، واجلوانب احلركية املهارية واجلوانب اجلمالية 

ت عن  تشكيًال شامًال منسقاً ومتكامًال، ومتثل الوعي بأمهية هذه األنشطة يف تنظيمها يف أطر ثقافية تربوية عربَّ

 اهتمام اإلنسان وتقديره.

اختذت أشكاًال وكانت الرتبية البدنية والرياضية هي التتويج املعاصر جلهود تنظيم هذه األنشطة واليت 

تارخيية وثقافية خمتلفة حىت أطرها ومقاصدها لكنها اتفقت على أن جتعل من سعادة اإلنسان هدفاً واجتاهات 

 غائياً وتارخيياً.

ولعَّل أقدم النصوص اليت أشارت إىل أمهية النشاط البدين على املستوى القومي ما ذكره سقراط مفكر 

قته البدنية  الى املواطن أن ميارس التمرينات البدنية للحفاظ على ليع«اإلغريق وأبو الفلسفة عندما كتب: 

 صاحل خيدم شعبه ويستجيب لبناء الوطن إذا دعا الداعي.كمواطن 

                                                           

 نفس املرجع السابق.-)1( 
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شيللر يف رسالته "مجاليات الرتبية" أن اإلنسان يكون إنسانًا فقط عندما يلعب، كما ذكر املؤلف 

ال يأسف على الوقت الذي «أن الرتبية البدنية متدنًا بتهذيب اإلرادة ، ويقول أنه:  المفكر ريدويعتقد 

 ».خيصص لأللعاب يف مدارسنا بل على النقيض، فإنه هو الوقت الوحيد الذي ميضي على خري وجه

 ».تلعب من أجل أن يتعافوا ويشغلوا أنفسهم«" أن الناس "جوتس موتس ويذكر املريب األملاين 

" أن الرتبية البدنية قد أمهلت كليًا لذلك فهو مل يؤكد أن الرتبية أحد بيير دي كوبرتان"رأى وقد 

ضرورة إعطاء املنافسات الرياضية موضعاً للتعليم الشامل فحسب وإّمنا أيضًا أكَّد على  األساسيةاملكونات 

 ».الفرد وشخصيته ملعارك احلياة تعد«" أن الرتبية البدنية دي كوبترانخاصاً يف احلياة املدرسية ألنَّ عقيدة "

 األـسس العليمـة للتربيـة البدنيـة والرياضيـة: -9

 األـسس السيكولوجيـة: -9-1

الرتبية البدنية والرياضية ليس فقط على مستوى النمو واإلعداد البدين لكن ميتد أيضاً ليشمل إنَّ تأثري  
ا تتطلب املشاركة يف خمتلف النشاطات الصفات النفسية واإلرادية على اختالف الرياضات وتنوعه َّJا، فإ

واملنافسات واالنتظام يف عملية التدريب لنوع النشاط املمارس وإعداد طريقة تدريب هلذه األنشطة ذات 
ـص الشخصية الرياضة كموضوع هلذا ئهذا بدون دراسة وتشخيص خلصاالفعالية العالية، إذ ال يتحقق 

 .)1(النشاط

ضافة إىل ذلك فإنَّ معرفة األسس النفسية يسهم يف حتصيل خمتلف نواحي ومن ناحية أخرى وإ 
 النشاط البدين والرياضي، وكذلك التحليل الدقيق للعمليات النفسية املرتبطة للنشاط احلركي.

اجلانب العلمي النفسي  وأمهيةمعاهد الرتبية البدنية والرياضية أن يدرك قيمة وعلى الطالب املقبل على 
 ي يف مهنة وتطبيقه على أحسن وجه.السيكولوج

                                                           

، 1987، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1حممد عوض بسيوين ، فيصل ياسني الشاطئ، نظريات وطرق الرتبية البدنية والرياضية، ط-)1( 
 29-28ص 



 التربيـة البدنيـة والرياضيـة                                                      الفصـل الثاني

 

 

 

54 

 

  

 األسس االجتماعيـة:-9-2

تلعب الرتبية البدنية  والرياضية دوراً هاماً يف حتسني أسلوب احلياة اليومية للفرد بصفة خاصة، وجمتمعه 
بصفة عامة . وهي مادة علمية وظيفية تساعد الفرد يف اإلعداد للحياة وجتعله أفضل وأصح، كما انَّ الرتبية 

دنية والرياضية تساعده أيضاً على التكيف مع اجلماعة فما اللعب إالَّ أحد مظاهر التآلف االجتماعي، ومن الب
 خالله تزداد قوة الروابط االجتماعية واإلنسانية بني أفراد اEتمع.

البدنية من خالل أنشطتها قادرة أن تقدم الكثري لتغطية احتياجات الفرد ، واليت تشمل والرتبية 
اون، احلب، األلفة واالهتمام بأداء اآلخرين والرغبة يف التأثري يف الغري وشعور  اإلنسان بالطمأنينة داخل التع

 .إطار اEتمع الذي يعيش فيه، ويتمكن من حتقيق كل هذه االحتياجات عن طريق اللعب والرتويح

 األسس البيولوجيـة:-9-3

اإلقرار  يكون تريبه مألوفاً لكل مريب، وقد جاء أندَّ نظراً لكون اجلسم ذو ديناميكية معقدة جداً فالب 
يكون طالب الرتبية البدنية والرياضية على معرفة واسعة، وهذا اإلملام  أنمن علماء الرتبية البدنية والرياضية على 

كاجلهاز ملختلف العلوم الطبيعية والبيولوجية، كعلم التشريح الوظيفي وعلم الكيمياء احليوية وعلم أجهزة اجلسم  
مي. وإضافة إىل هذا إعطاء تفسريات علمية صائبة  للحالة الصحية لالعب ظالتنفسي الدوري العصيب الع

 .)1( ستخلصة من حتصيله العلميوتكون هذه املعايري مبنية على قواعد علمية م

 بنيـة التربيـة البدنيـة والرياضيـة في الجامعات:-10

يف اجلامعات من خالل وحدات إدارية تكون منظمة يف الغالب إىل  تنتظم الرتبية البدنية والرياضية 
 كليات جامعية أو إىل كليات تابعة إىل وزارة التعليم العايل أو ما مياثلها يف بعض البالد.

عدة أقسام أو  -مثل: قسم أطرويف الكليات اجلامعية تتحدد الوحدة اإلدارية األكادميية يف أحد 
 معية.مدرسة جا –عدة شعب  -شعبة

 وتتحدد طبيعة الوحدة اليت تتخذها الرتبية البدنية يف ضوء طبيعة النشاط الذي تقدمه مثل:

                                                           

 .30-29نفس املرجع، ص -)1( 
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 وحدة اكادمية (لتأهيل وإعداد أخصائي الرتبية البدنية). -

 وحدة نشاط وبرامج إلدارة النشاط الرياضي بالكلية واإلشراف عليه. -

 )2، 1(جتمع بني نشاطي  وأكادمييةوحدة إدارية  -

 لتقدمي خدمات حبثية أو استشارية شخصية.ت طابع خاص وحدة ذا -

فإن املسؤول عن كل وحدة تتفاوت درجته الوظيفية، فمثًال الكلية يديرها عميد الكلية، وبالتايل 
للكلية، بينما يدير وحدة القسم األكادميي رئيس القسم ، بينما يدير وحدة التنمية  أكثريساعده وكيل أو 

 رئيس الشعبة.

اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل األمريكية واألوروبية تنتظم الرتبية البدنية والرياضية من  ويف أغلب
 خالل أربع برامج رئيسية (أقستم/شعبة):

 الربنامج األساسي للتدريس أو لإلشراف على النشاط الرياضي. -

 برنامج إعداد املدرسني ومنح الرتاخيص املهنية والتدريب أثناء اخلدمة. -

 هادات غري املدرسني (مثل التدريب ، اإلدارة واللياقة)..برامج ش -

)1( برنامج الدراسات العليا (دبلوم ماجستري، دكتوراه). -
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .223، ص 2001، 2أصول الرتبية البدنية والرياضية، املدخل التاريخ ، الفلسفة،  ،دار الفكر العريب، القاهرة، طأمني أنور اخلوري،  -)1( 
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 )1(قسـم التربيـة البدنيـة والرياضية بسكـرة-11

 يضم القسم الرتبية البدنية ببسكرة ثالث شعب هي

 رتبية احلركية ، شعبة التدريب الرياضيميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ، شعبة ال

 المواد المدرسة

 ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 شعبة التربية الحركية
 شعبة التدريب الرياضي

  الماستر
 للرتبية احلركية لدى الطفل املراهق 2): يوضح برنامج ماسرت 01اجلدول رقم (

  
 ل و المراهقالتربية الحركية لدى الطف 2ماستر 

 

 السداسي الثالث
 

 السداسي الثاني

 التربية الخاصة 
 التربية الحركية لدى الطفل

 و المراهق
 التربص المخبري

 ديناميكية الجماعة
 ملتقى التدريب

 المذكرة
 اإلحصاء المطبق

 حقوق الطفل و المراهق
 االنتقاء و التوجيه الرياضي

 الوقاية و صحة الطفل و المراهق

 خصي اجناز املذكرةالعمل الش 
 الرتبص يف املؤسسة

 امللتقيات
أعمال أخرى: اإلعالم اآليل 

 املطبق
  

                                                           

(
1
 )- http://www.ency-education.com/sport-biskra.html - 06/03/2012-12:300 
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 )1(شعبة التـدريب الريـــاضي 

 

 السنة الثانية تكوين خمتص التدريب الرياضييوضح برنامج ): 02اجلدول رقم (

 السنة الثانية تكوين مختص التدريب الرياضي

 السداسي الرابع السداسي الثالث

 رة السلةك

 ألعاب القوى

 السياحة

 ثقافة بدنية

 منهجية العمل و االتصال

 البيداغوجيا التطبيقية

 فيزيولوجيا عامة

 بيوكيمياء عامة

 علم النفس الرياضي

 اإلحصاء العام

 الكرة الطائرة
 ألعاي القوى

 اجلمباز
 نظرية و منهجية ت.ب.ر

 البيداغوجيا التطبيقية
 فيزيولوجيا التدريب

 لتدريببيوكيمياء ا
 منهجية البحث

  
 تكوين خمتص التدريب الرياضي): يوضح برنامج السنة الثالثة 03اجلدول رقم (

 السنة الثالثة تكوين مختص التدريب الرياضي

 السداسي السادس السداسي الخامس

 1االختصاص الرياضي

 تربص ميداني

 1نظرية و منهجية التدريب الرياضي 

 الرياضي االختبار و القياس في النشاط

 فسيولوجية النمو الحركي و البدني

 بيوميكانيك الحركة

 اإلحصاء التطبيقي في النشاط الرياضي

 2االختصاص الرياضي
 مذكرة

 2نظرية و منهجية التدريب الرياضي
 وقاية و اسعاف

 علم االجتماع التطبيقي
 التحضري النفسي يف األوساط النخبوية

 تسيري و تشريع رياضي

                                                           

(
1
 )- http://www.ency-education.com/sport-biskra.html - 06/03/2012-12:300 
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)1(الحركيةشعبة التربية  
 

 املواد املدرسة:
 تكوين خمتص تربية حركية): يوضح برنامج السنة الثانية 04جدول رقم (

 السنة الثانية تكوين مختص تربية حركية

 السداسي الرابع السداسي الثالث

 البيداغوجيا التطبيقية

 السباحة

 كرة السلة

 ألعاب القوى

 فيزيولجيا العامة

 بيوكيمياء العامة

 النشاط الرياضيعلم النفس 

 اإلحصاء العام

 منهجية العمل و االتصال

نظرية و منهجية النشاط البدين 
 الرياضي

 البيداغوجيا التطبيقية
 ألعاب القوى
 الكرة الطائرة

 اجلمباز
 فسيولوجيا التدرييب
 بيوكيمياء التدرييب
 منهجية البحث

  
 البدنيـة والرياضيـة: الخلفيـة العلميـة والدراسيـة الختيـار طـالب التربيـة-12

وهي أحد اجلوانب املهمة واألساسية يف اختيار الطالب املأمول خترجهم كمتخصصني يف الرتبية 

البدنية والرياضية، فمن املهم التعرف على اخللفية األكادميية للطالب من خالل دراسته الثانوية، حيث تتطلب 

ن خالل املرحلة الثانوية كمقررات علم األحياء مواد ومقررات اإلعداد املهين خلفية دراسية جديدة م

 (البيولوجي)، الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات.

من زاوية أخرى سنجد أن مقررات املرحلة الثانوية يف علم النفس وعلم االجتماع والفلسفة ولكم 

الرتبية البدنية عرب مواد اها طالب االجتماعية واإلنسانيات اليت يتلق بالنسبة للمواد أمهيةتشكل خلفية ال تقل 

 ونظم اإلعداد املهين.

                                                           

(
1
 )- http://www.ency-education.com/sport-biskra.html - 06/03/2012-12:300 
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ما بني التخصص األديب أو العلمي ، وأيهما وإىل اآلن مل حتسم قضية حتديد التخصص الثانوي 

أصلح للنجاح يف دارسة برنامج اإلعداد املهين يف الرتبية البدنية وذلك تعمد كليات وأقسام الرتبية البدنية إىل 

اعتبارات أن كليهما مهم يف جمال اإلعداد ، ولكن العربة مبجمع الدرجات يف  قبول كال التخصصني على

الطالب من خرجيي املرحلة  أنلوحظ من خالل دراسات وحبوث حديثة  أنالعامة بعد شهادة إمتام الثانوية 

البدنية، الثانوية ممن حصلوا على جمموع درجات صغرية هم الذين يتهافتون بااللتحاق بكليات وأقسام الرتبية 

�ا تتيح هلم احلصول على درجة أت. كما حافلة باللعب واأللعاب والرياضامتصورين ظنها دراسة سهلة 

 مرتفعاً يف الثانوية.ذلك يف باقي الكليات اليت تشرتط جمموع درجات جامعية بعد أن صعب عليهم ، 

رة يف الطريق الدراسي ويرى بعض اخلرباء مثل "نيكسون جويت" أن هذه اخللفية قد ال تقف حجر عث

 لطالب الرتبية البدنية ، فهي لن تعيق اإلعداد املهين بشكل مباشر لكنها قد جتعله غري كاف.

 خرجيويالحظ املراقبون واخلرباء ذلك النجاح الذي أحرزه ويف تاريخ اإلعداد املهين الرياضي العريب 

بكليات بعضهم لدى التحاقهم  أبداهلرأسي الذي املعاهد املتوسطة للعاملني يف جمال التدريس، وبل والتفوق ا

 .)1( وأقسام الرتبية البدنية اجلامعية

 :اختيار الطالب المتقدمين لاللتحاق بالدراسة الجامعية في التربية البدنيـة والرياضيـة-13

ا  على أخصائي الرتبية البدنية والرياضية مسؤولية كبرية ليس فقط كناقل للثقافة البدنية والرياضي  ة وإمنَّ

 اإلنسانية من منظور تنموي شامل ومتكامل.شخصية مع ال كقائد  ومريب ألجيال الشباب يتعامل

ولذلك فإنَّ شروط االختيار والقبول للطالب املتقدمني لاللتحاق بالدراسة اجلامعية يف الرتبية البدنية 

ة وعادلة يف اختيار نوعية مناسبة والرياضية جيب أن تتماشى مع هذا املفهوم، وذلك من خالل إجراءات سليم

على االحتفاظ به من خالل �يئة الظروف املالئمة  لذلك من خالل عوامل من الطالب بل والعمل 

التشخيص والتحفيز وتنمية االجتاهات اإلجيابية، وذلك يف سبيل ختريج عناصر مهنية أفضل خلدمة ا�تمع 

 وعدم تسر�ا من املهنة.

                                                           

 .230أمني أنور اخلوري، مرجع سابق، ص -)1( 
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ب الرتبية البدنية من بني املتقدمني لاللتحاق بكليا�م وأقسامهم اجلامعية أحد عملية اختيار طالوتعد 

املدخالت املهمة لتطوير املهنة وا�ال ، وذلك لنَّ الطالب املتوقع أن يكون مدرساً أو مدرباً يف ا�ال جيب أن 

 احلركية الوجدانية االنفعالية.فيات خاصة على املستويات السلوكية املعرفية العقلية البدنية و ييتصف بصفات وك

كثرية من العامل املتقدم إىل   أحناءالكليات واألقسام املتخصصة يف الرتبية البدنية والرياضية يف وتعتمد 

كل فرتة مناسبة يف سبيل حتسني نوعية الطالب امللتحقني مراجعة شروط القبول �ا يف مرحلة الدراسة اجلامعية  

واألقسام ما فتئت ات املتمثلة بانتقاء الطالب واختيارهم للقبول يف هذه الكليات �ا، كما أن البحوث والدراس

تطرح املزيد من األفكار حول تطوير معايري االختبار ومقارنتها مبحكات أكادميية دولية وإقليمية سواء إتباع 

 .)1( طرق البحث املسحي أو املقارن أو دراسة حالة
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 خالصــة الفصــل:-14

مكانة حتتل  االرتبية البدنية والرياضية وأمهيتها من مجيع النواحي نستخلص أ* ا عرضنا من خالل م

واملتمثلة يف الفوائد الصحية ، الرتفيهية ،النفسية ن قواعد معتربة يف حياة  ،وهذا من خالل ما تقدمه مهامة 

 واالجتماعية.

يرتتب من دراسة األسس السيكولوجية ومع ذلك عرضنا األسس العلمية للرتبية البدنية والرياضية ،ما 

وضعنا يف عني االعتبار بنية الرتبية البدنية و الرياضية يف اجلامعة، و كذلك ، االجتماعية ،البيولوجية . كما 

 اخللفية العلمية الختيار الطالب الرتبية البدنية و الرياضية 

 



 

 

 الجانب التطبيـقي

 

 

 



 

 الثالث:الفصـل 

اإلجراءات 

 المنهجيـة للدراســــة
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 تمهــيد:-1

إن اهلدف األساسي من الدراسة امليدانية هو التعرف على دوافع التحاق الطلبة  بقسم الرتبية البدنية  

 والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة.

ود الفقري لتصميم وبناء حبث علمي، حيث قمنا هنا بإضافة جزء مكمل ويعترب هذا الفصل العم 

بيقية اليت كانت بدايتها بتصميم استبيان مث توزيعه على افراد العينة املختارة وهو الدراسة التطللدراسة النظرية 

قمنا بتفريغ البيانات املتوفرة ألجل حتليلها  وبعد مجع استمارات االستبيان لإلجابة على األسئلة املقرتحة.

 ومناقشتها،

 الدراســة االستطـالعيـة: -2

بقسم الرتبية البدنية والرياضة جبامعة حممد خيضر   LMDقمنا باالطالع ميدانيًا على طلبة نظام  

بسكرة. فقمنا بالتوجه إىل إدارة القسم اليت أمدتنا بأعداد الطلبة لكل مستوى، وبعد ذلك توجهنا إىل اقسام 

الطلبة وقمنا بطرح بعض األسئلة على دوافع التحاقهم بقسم الرتبية البدنية والرياضة ، وبالتايل تعرفنا على 

 ة اليت ختدم املوضوع، وأيضاً حذف وإضافة بعض األسئلة اليت ارتأينا اhا ختدم البحث.األسئل

 المجـال المكاني والزمـاني:-3

 المجـال المكاني:-3-1

أجريت الدراسة امليدانية على بعض الطلبة من قسم الرتبية البدنية والرياضة جبامعة حممد خيضر  

 بسكرة.

 المجـال الزمانـي: -3-2

، حيث مت 2012جريت الدراسة يف الفرتة املمتدة ما بني شهر جانفي إىل أوائل شهر ماي، لقد أ 

الشروع يف اجلانب النظري من بداية شهر جانفي إىل أواخر شهر مارس، أما اجلانب التطبيقي فخصصت له 

 املدة املبقية (بداية شهر مارس إىل أوائل شهر ماي).



 للدراسـة ةالمنهجـي جراءاتاإل                                                        الثالثالفصـل 
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 الصــدق:-4

 :صـدق األداة-4-1

: يشري هذا النوع ما إذا كان االستبيان يبدو كما لو كان أو ال يقيس ما وضع الصـدق الظاهـر-4-1-1

 من أجله، ويدل هذا النوع من الصدق على املظهر العام لالستبيان كوسيلة من وسائل القياس.

من قمنا قبل توزيع االستبيان بعرضه على جمموعة من احملكمني  صـدق المضمـون (المحـتوى):-4-1-2

ذوي اخلربة واالختصاص، وتألفت من مخس حمكمني أساتذة من قسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد 

خيضر بسكرة، ملناقشة عباراته وإبداء رأيهم وحتديد موقفهم من مدى انسجام العبارات ومدى مناسبتها، 

ت حسب احملاور املقرتحة (مناسبة ، والصياغة اللغوية ومشوهلا (واضحة، غري واضحة)، وتصنيف تسمية العبارا

غري مناسبة)، وبعد مجع األداة من احملكمني، وبناًء على ما ورد من مالحظات ، قمنا بتعديل صياغة بعض 

 ) عبارة.34العبارات واستبعاد بعضها حىت خرجت على الشكل النهائي (

 تحديـد متغيـرات الدراسـة:-5

األكادميية ، الدوافع الشخصية، الدوافع االجتماعية، الدوافع : هي الدوافع المتغيـرات المستقلـة-5-1

 املهنية، والدوافع البدنية والصحية.

 هو دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية. المتغيـر التابـع: -5-2

 عينـة الدراسـة: -6

مبعىن أنه تؤخذ من افراد ا�تمع  هي املنبع الذي جتمع منه البيانات امليدانية، وهي تعترب جزء من الكل 

لتجرى عليها الدراسة ولذلك فإن اختيارنا يف هذه الدراسة للعينة كانت العينة العشوائية، حيث أجريت 

 طالب،  99الدراسة على عينة قوامها 

 



 للدراسـة ةالمنهجـي جراءاتاإل                                                        الثالثالفصـل 
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 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الدراسة04جدول رقم 

 عدد الطلبة السنــوات
 LMD 33السنة أولى 

 LMD 33السنة الثانية 
 LMD 33السنة ثالثة 

 

 منهــج الدراسـة:-7

إن منهج الدراسة له عالقة مباشرة مبوضوع البحث، وبإشكالية البحث، حيث أن طبيعة املوضوع هي 

دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية –اليت حتدد اختيار املنهج، وانطالاقًا من موضوع دراستنا احلايل 

وبناًء على ذلك فإننا اعتمدنا املنهج الوصفي للدراسة الذي يعتمد  -جبامعة حممد خيضر بسكرةلرياضية وا

، حيث قمنا يف هذه على مجع احلقائق وحتليلها وتفسريها، ومن مث الوصول إىل تعليمات بشأن موضوع الدراسة

 الدراسة بوصف ما هو موجود يف الواقع من دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية.

 أدوات الدراسـة:-8

على ضوء أهداف الدراسة وطبيعتها وألجل اختيار فرضيات الفرضية والوقوف على مدى حتقيقها  

سم الرتبية البدنية والرياضية، ومن خالل االطالع على قمنا ببناء استبيان تضمن دوافع التحاق الطلبة بق

الدراسات السابقة واجلانب النظري، واالستفادة من آراء األساتذة يف جمال الرتبية البدنية والرياضية، وكذلك 

قمنا بدراسة استطالعية على قسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة، والتحاور معهم فيما 

دوافع التحاقهم بقسم الرتبية البدنية والرياضية، ومن مث مجع االستبيان واحلصول على دوافع التحاقهم خيص 

عبارة وأعطي لكل عبارة من العبارات  34بالقسم. والوصف العام ألداة الدراسة  (استبيان) أنه يتألف من 

 ة متوسطة، بدرجة ضعيفة.وزن متدرج لتقديره درجة دافعهم، وهي على الرتتيب: بدرجة كبرية، بدرج

 ومث توزيع عبارات األداة على أربع حماور كالتايل: 



 للدراسـة ةالمنهجـي جراءاتاإل                                                        الثالثالفصـل 
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احملور األول: اخلاص بالفرضية األوىل: للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  -

 )7-6-5-4-3-2-1والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات (

للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  احملور الثاين: خاص بالفرضية الثانية: -

 ).14-13-12-11-10-9-8والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات التالية (

احملور الثالث: خاص بالفرضية الثالثة: للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  -

 ).21-20-19-18-17-16-15لتالية (والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات ا

احملور الرابع: خاص بالفرضيـة الرابعة: للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  -

 ).27-26-25-24-23-22والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات التالية (

يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية احملور اخلامـس: خاص بالفرضية اخلامسة: للدوافع البدنية والصحية دور  -

 ).34-33-32-31-30-29-28البدنية والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات التالية (

 مجتمـع الدراسـة:-9

وفق املنهج املختار، إن جمتمع الدراسة ميثل الفئة االجتماعية اليت نريد إقامة الدراسة التطبيقية عليه،  

جبامعة حممد خيضر قسم الرتبية البدنية والرياضية، ل LMDلبة نظام ويف هذا البحث كان جمتمع الدراسة ط

، هو LMDثالثة ، LMDثانية ، LMDأوىل  للسنوات التالية : LMDنظام وكان عدد الطلبة بسكرة، 

 يوضح عدد الطلبة والسنوات والتخصص 01طالب واجلدول رقم  948

 يوضح عدد الطلبة والسنوات والتخصص 05الجدول رقم 

 عدد الطلبة التخصـص ـواتالسنـ

 371 علوم وتقنيات نشاطات البدنية والرياضية LMDالسنة أوىل 

 398 علوم وتقنيات نشاطات البدنية والرياضية LMDالسنة الثانية 

 87 تربية حركيـة LMDالسنة ثالثة 

 92 التدريب الرياضي

 948 المجمـــوع
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 المعالجـة اإلحصائـية:-10 

، ومن أجل حتليلها وتفسريها فمنا أجوبة لألسئلة املطروحة على أفراد العينةبعد حصولنا على 

 /ن.100× س% =ع وحتسب كالتايل:باستخدام النسبة املئوية وحتليل املعطيات العددية بالطريقة الثالثية 

 حيث: 

 س : نسبة اإلجابات املعرب عنها. -

 ع: عدد تكرارات اإلجابات اليت عرب عنها. -

 املدروسة.عدد العينة ن:  -
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 تمهــيد:-1

إن اهلدف األساسي من الدراسة امليدانية هو التعرف على دوافع التحاق الطلبة  بقسم الرتبية البدنية  

 والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة.

ود الفقري لتصميم وبناء حبث علمي، حيث قمنا هنا بإضافة جزء مكمل ويعترب هذا الفصل العم 

بيقية اليت كانت بدايتها بتصميم استبيان مث توزيعه على افراد العينة املختارة وهو الدراسة التطللدراسة النظرية 

قمنا بتفريغ البيانات املتوفرة ألجل حتليلها  وبعد مجع استمارات االستبيان لإلجابة على األسئلة املقرتحة.

 ومناقشتها،

 الدراســة االستطـالعيـة: -2

بقسم الرتبية البدنية والرياضة جبامعة حممد خيضر   LMDقمنا باالطالع ميدانيًا على طلبة نظام  

بسكرة. فقمنا بالتوجه إىل إدارة القسم اليت أمدتنا بأعداد الطلبة لكل مستوى، وبعد ذلك توجهنا إىل اقسام 

الطلبة وقمنا بطرح بعض األسئلة على دوافع التحاقهم بقسم الرتبية البدنية والرياضة ، وبالتايل تعرفنا على 

 ة اليت ختدم املوضوع، وأيضاً حذف وإضافة بعض األسئلة اليت ارتأينا اhا ختدم البحث.األسئل

 المجـال المكاني والزمـاني:-3

 المجـال المكاني:-3-1

أجريت الدراسة امليدانية على بعض الطلبة من قسم الرتبية البدنية والرياضة جبامعة حممد خيضر  

 بسكرة.

 المجـال الزمانـي: -3-2

، حيث مت 2012جريت الدراسة يف الفرتة املمتدة ما بني شهر جانفي إىل أوائل شهر ماي، لقد أ 

الشروع يف اجلانب النظري من بداية شهر جانفي إىل أواخر شهر مارس، أما اجلانب التطبيقي فخصصت له 

 املدة املبقية (بداية شهر مارس إىل أوائل شهر ماي).



 للدراسـة ةالمنهجـي جراءاتاإل                                                        الثالثالفصـل 
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 الصــدق:-4

 :صـدق األداة-4-1

: يشري هذا النوع ما إذا كان االستبيان يبدو كما لو كان أو ال يقيس ما وضع الصـدق الظاهـر-4-1-1

 من أجله، ويدل هذا النوع من الصدق على املظهر العام لالستبيان كوسيلة من وسائل القياس.

من قمنا قبل توزيع االستبيان بعرضه على جمموعة من احملكمني  صـدق المضمـون (المحـتوى):-4-1-2

ذوي اخلربة واالختصاص، وتألفت من مخس حمكمني أساتذة من قسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد 

خيضر بسكرة، ملناقشة عباراته وإبداء رأيهم وحتديد موقفهم من مدى انسجام العبارات ومدى مناسبتها، 

ت حسب احملاور املقرتحة (مناسبة ، والصياغة اللغوية ومشوهلا (واضحة، غري واضحة)، وتصنيف تسمية العبارا

غري مناسبة)، وبعد مجع األداة من احملكمني، وبناًء على ما ورد من مالحظات ، قمنا بتعديل صياغة بعض 

 ) عبارة.34العبارات واستبعاد بعضها حىت خرجت على الشكل النهائي (

 تحديـد متغيـرات الدراسـة:-5

األكادميية ، الدوافع الشخصية، الدوافع االجتماعية، الدوافع : هي الدوافع المتغيـرات المستقلـة-5-1

 املهنية، والدوافع البدنية والصحية.

 هو دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية. المتغيـر التابـع: -5-2

 عينـة الدراسـة: -6

مبعىن أنه تؤخذ من افراد ا�تمع  هي املنبع الذي جتمع منه البيانات امليدانية، وهي تعترب جزء من الكل 

لتجرى عليها الدراسة ولذلك فإن اختيارنا يف هذه الدراسة للعينة كانت العينة العشوائية، حيث أجريت 

 طالب،  99الدراسة على عينة قوامها 

 



 للدراسـة ةالمنهجـي جراءاتاإل                                                        الثالثالفصـل 
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 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الدراسة04جدول رقم 

 عدد الطلبة السنــوات
 LMD 33السنة أولى 

 LMD 33السنة الثانية 
 LMD 33السنة ثالثة 

 

 منهــج الدراسـة:-7

إن منهج الدراسة له عالقة مباشرة مبوضوع البحث، وبإشكالية البحث، حيث أن طبيعة املوضوع هي 

دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية –اليت حتدد اختيار املنهج، وانطالاقًا من موضوع دراستنا احلايل 

وبناًء على ذلك فإننا اعتمدنا املنهج الوصفي للدراسة الذي يعتمد  -جبامعة حممد خيضر بسكرةلرياضية وا

، حيث قمنا يف هذه على مجع احلقائق وحتليلها وتفسريها، ومن مث الوصول إىل تعليمات بشأن موضوع الدراسة

 الدراسة بوصف ما هو موجود يف الواقع من دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية.

 أدوات الدراسـة:-8

على ضوء أهداف الدراسة وطبيعتها وألجل اختيار فرضيات الفرضية والوقوف على مدى حتقيقها  

سم الرتبية البدنية والرياضية، ومن خالل االطالع على قمنا ببناء استبيان تضمن دوافع التحاق الطلبة بق

الدراسات السابقة واجلانب النظري، واالستفادة من آراء األساتذة يف جمال الرتبية البدنية والرياضية، وكذلك 

قمنا بدراسة استطالعية على قسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة، والتحاور معهم فيما 

دوافع التحاقهم بقسم الرتبية البدنية والرياضية، ومن مث مجع االستبيان واحلصول على دوافع التحاقهم خيص 

عبارة وأعطي لكل عبارة من العبارات  34بالقسم. والوصف العام ألداة الدراسة  (استبيان) أنه يتألف من 

 ة متوسطة، بدرجة ضعيفة.وزن متدرج لتقديره درجة دافعهم، وهي على الرتتيب: بدرجة كبرية، بدرج

 ومث توزيع عبارات األداة على أربع حماور كالتايل: 



 للدراسـة ةالمنهجـي جراءاتاإل                                                        الثالثالفصـل 
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احملور األول: اخلاص بالفرضية األوىل: للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  -

 )7-6-5-4-3-2-1والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات (

للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  احملور الثاين: خاص بالفرضية الثانية: -

 ).14-13-12-11-10-9-8والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات التالية (

احملور الثالث: خاص بالفرضية الثالثة: للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  -

 ).21-20-19-18-17-16-15لتالية (والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات ا

احملور الرابع: خاص بالفرضيـة الرابعة: للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  -

 ).27-26-25-24-23-22والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات التالية (

يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية احملور اخلامـس: خاص بالفرضية اخلامسة: للدوافع البدنية والصحية دور  -

 ).34-33-32-31-30-29-28البدنية والرياضية، وهي متمثلة يف العبارات التالية (

 مجتمـع الدراسـة:-9

وفق املنهج املختار، إن جمتمع الدراسة ميثل الفئة االجتماعية اليت نريد إقامة الدراسة التطبيقية عليه،  

جبامعة حممد خيضر قسم الرتبية البدنية والرياضية، ل LMDلبة نظام ويف هذا البحث كان جمتمع الدراسة ط

، هو LMDثالثة ، LMDثانية ، LMDأوىل  للسنوات التالية : LMDنظام وكان عدد الطلبة بسكرة، 

 يوضح عدد الطلبة والسنوات والتخصص 01طالب واجلدول رقم  948

 يوضح عدد الطلبة والسنوات والتخصص 05الجدول رقم 

 عدد الطلبة التخصـص ـواتالسنـ

 371 علوم وتقنيات نشاطات البدنية والرياضية LMDالسنة أوىل 

 398 علوم وتقنيات نشاطات البدنية والرياضية LMDالسنة الثانية 

 87 تربية حركيـة LMDالسنة ثالثة 

 92 التدريب الرياضي

 948 المجمـــوع



 للدراسـة ةالمنهجـي جراءاتاإل                                                        الثالثالفصـل 
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 المعالجـة اإلحصائـية:-10 

، ومن أجل حتليلها وتفسريها فمنا أجوبة لألسئلة املطروحة على أفراد العينةبعد حصولنا على 

 /ن.100× س% =ع وحتسب كالتايل:باستخدام النسبة املئوية وحتليل املعطيات العددية بالطريقة الثالثية 

 حيث: 

 س : نسبة اإلجابات املعرب عنها. -

 ع: عدد تكرارات اإلجابات اليت عرب عنها. -

 املدروسة.عدد العينة ن:  -

 

 

 

 



 

 الرابع:الفصـل 

عـرض وتحليـل 

 النتائــج
 



 عرض وتحليــل النتائــج                                                    الفصـل الرابــع: 
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  :المحــور األول: الدوافــع األكاديمية

التحاق الطلبـة بالرتبية البدنية كادميية دور يف :القائلة أن للدوافع األ األولىالفرضية عرض وتحليل نتائج 
 والرياضية

  احلصول على شهادة جامعيـة: العبارة األولى

 : معرفة مدى الدافع للحصول على شهادة جامعية. ـرض من العبارةالغ

 ): يبيـن مدى الدافع للحصـول على شهادة جامعية06لجـدول رقم (ا

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 6 26 67 التكـرار

 %100 6.06 26.26 67.67 النسبـة المئوية

 

 ): يبني معرفة مدى الدافع للحصـول على شهادة جامعيـة01التمثيل البياني رقم (

 التحليـل: 

% من أفراد العينة عربوا عن مدى دافعهم للحصول 67.68اجلدول أن نسبة  من خاللالحظ ن 
 % عربوا بدرجة ضعيفة .26.26على شهادة جامعية بدرجة كبرية، أمَّا نسبة 



 عرض وتحليــل النتائــج                                                    الفصـل الرابــع: 
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 : من أجل دراسة الرتبية البدنية والرياضيـة نفسهاةالثاني العبارة

 بية البدنية والرياضية نفسها.من أجل دراسة الرت معرفـة مدى الدافع  الغرض من السؤال:

 يبيـن مدى الدافـع من اجل دراسة الرتبية البدنية والرياضية نفسها. ):07الجدول رقم (

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 7 45 47 التكـرار

 %100 7.09 45.45 47.48 النسبـة المئوية

 

 افـع من اجل دراسة الرتبية البدنية والرياضية نفسها.: يبيـن مدى الد)02التمثيـل الدائري رقم (

  التحليـل:

): نالحظ أن دافع الطلبة لدراسة الرتبية البدنية والرياضية نفسها جاء 07من خالل اجلدول رقم (
% بدرجة 7.07% بدرجة متوسطة، يف حني جاءت نسبة 45.45% بدرجة كبرية ونسبة 47.48بنسبة 

 قليلة



 عرض وتحليــل النتائــج                                                    الفصـل الرابــع: 

 

 

 

72 

 

  

 معدل الثانوية والبكالوريا فرض علي الدخول قسم الرتبية البدنية والرياضية. العبارة الثالثة:

 معرفة دخول الطلبة قسم الرتبية والرياضية راجع إىل معدل الثانوية أو البكالوريا.الغـرض من العبارة: 

انوية أو بية والرياضية مفروض عليهم وفقاً ملعدل الثيبني معرفة دخول الطلبة قسم الرت  ):08جدول رقم (
 البكالوريا.

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 39 45 15 التكـرار

 %100 39.39 45.46 15.15 النسبـة المئوية

 

يبني معرفة دخول الطلبة إىل قسم الرتبية البدنية والرياضية مفروض عليهم وفقاً  ):03التمثيل الدائري رقم (
 املعدل الثانوية أو البكالوري

 التحليـل:

% عربوا أن دخوهلم قسم الرتبية والرياضية 15 ) أن نسبة08نالحظ من خالل اجلدول رقم ( 
% بدرجة متوسطة يف حني 45.46مفروض عليهم حسب معدل الثانوية أو البكالوريا بدرجة كبرية أما بنسبة 

 % فهي بدرجة ضعيفة.39.39نسبة 
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 ة العمق املعريف يف ا\ال الرياضي.سعة االطالع وزياد ):04العبـارة رقـم (

 الرياضي. : معرفة االطالع وزيادة العمق املعريف للطلبة يف ا\الالغـرض من العبارة

 يبني معرفة درجة نسبة الطلبة وزيادة العمق املعريف يف جمال الرياضة. ):09الجدول رقم (

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 8 42 49 التكـرار

 %100 8.08 42.43 49.49 النسبـة المئوية

 

 العمق املعريف يف ا\ال الرياضي. : يبني معرفة سعة االطالع وزيادة)04التمثيـل الدائري رقم (

 التحليـل:

% عربوا عن سعيهم يف االطالع والزيادة يف التعمق 49.49 ) أن نسبة09نالحظ من اجلدول رقم ( 
% فعربوا بدرجة متوسطة ، يف حني جند أن نسبة 42.43ضي بدرجة كبرية أما نسبة املعريف يف ا\ال الريا

 % عربوا بدرجة ضعيفة8.08
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 تطبيـق النظريات العلميـة يف الرتبية البدنية والرياضية. :05العبارة رقم 

 : معرفة مدى تطبيق النظريات العلمية يف جمال الرتبية البدنية والرياضية.الغرض من العبارة

 : يبيـن مـدى معرفة تطبيـق النظريات العليمة يف الرتبية الرياضية والبدنية.10الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 10 56 33 التكـرار

 %100 10.10 56.57 33.33 النسبـة المئوية

 

 ليمة يف الرتبية الرياضية والبدنية.يبيـن مـدى معرفة تطبيـق النظريات الع :)05التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% عربوا عن معرفتهم لتطبيق النظريات العلمية يف الرتبية 33) أن نسبة 10نالحظ من اجلدول رقم ( 
% فعربوا بدرجة 10.10فعربوا بدرة متوسطة يف حني  %56.57البدنية والرياضية بدرجة كبرية أما نسبة 

 ضعيفة



 عرض وتحليــل النتائــج                                                    الفصـل الرابــع: 
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 كاك املباشر بأشخاص ذوي اهتمامات علمية يف الرتبية البدنية والرياضية.االحت :06العبارة رقم 

 : معرفة احتكاك الطلبة املباشر بأشخاص ذوي اهتمامات علمية يف الرتبية البدنية والرياضية.الغرض من العبارة

البدنية  : يبيـن مـدى االحتكاك املباشر للطلبة بأشخاص ذوي اهتمامات علمية يف الرتبية11الجدول رقم 
 والرياضية.

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 13 46 40 التكـرار

 %100 13.13 46.47 40.40 النسبـة المئوية

 

يبيـن مـدى االحتكاك املباشر للطلبة بأشخاص ذوي اهتمامات علمية يف الرتبية  ):06التمثيل البياني رقم (
 البدنية والرياضية.

 التحليـل:

% من أفراد العينة عربوا عن احتكاكهم املباشر 4033) أن نسبة 11الحظ من اجلدول رقم (ن 
% فعربوا بدرة متوسطة يف 46.47بأشخاص ذوي خربة يف الرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبرية أما نسبة 

 %.13.13حني أن الذين أجابوا بدرجة ضعيفة فكانت نسبتهم  
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 لدراسات العليا يف حقل الرتبية البدنية والرياضية.مواصلة ا :07العبارة رقم 

 : معرفة مدى مواصلتهم الدراسات العليا يف حقل الرتبية البدنية والرياضية.الغرض من العبارة

 : يبيـن مدى مواصلتهم الدراسات العليا يف حقل الرتبية البدنية والرياضية.12الجدول رقم 

 جمـوعالم ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 16 40 43 التكـرار

 %100 16.16 40.40 43.44 النسبـة المئوية

 

 يبيـن مدى مواصلتهم الدراسات العليا يف حقل الرتبية البدنية والرياضية. ):07التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

مواصلتهم % من أفراد العينة عربوا عن %43.44) أن نسبة 12نالحظ من اجلدول رقم ( 
% فعربوا بدرة متوسطة يف %40.40لرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبرية أما نسبة اسات العليا يف حقل االدر 

 %16حني أن الذين أجابوا بدرجة ضعيفة فكانت نسبتهم  
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 المحـور الثاني: الدوافـع الشخصيـة:

 من أجل احلصول على مقعد جامعي :08العبارة رقم 

 حصوهلم على مقعد جامعيى : معرفة مدالغرض من العبارة

 حصول الطلبة على مقعد جامعي: يبيـن مدى 13الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 29 37 33 التكـرار

 %100 29.29 37.38 33.33 النسبـة المئوية

 

 حصوهلم على مقعد جامعييبيـن مدى  ):08التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

رغبتهم يف %% من أفراد العينة عربوا عن 33.33) أن نسبة 13اجلدول رقم (خالل  ظ مننالح 
نسبة ة متوسطة يف حني أن جبدر فأجابوا % 29.29بدرجة كبرية أما نسبة احلصول على مقعد جامعي 

 .فعربوا بنسبة ضعيفة 29.29



 عرض وتحليــل النتائــج                                                    الفصـل الرابــع: 
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 قيق طموحايتمن خالل دراسيت للرتبية البدنية والرياضية أستطيع حت :09العبارة رقم 

 : معرفة مدى حتقيق الطموحات من خالل دراسة الرتبية البدنية والرياضية.الغرض من العبارة

 : يبيـن مدى حتقيق الطموحات من خالل دراسة الرتبية البدنية والرياضية.14الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 12 35 52 التكـرار

 %100 12.12 35.35 52.53 ةالنسبـة المئوي

 

 يبيـن مدى حتقيق الطموحات من خالل دراسة الرتبية البدنية والرياضية. ):09التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

حتقيقهم لطموحاnم % من أفراد العينة عربوا عن 52.53) أن نسبة 14نالحظ من اجلدول رقم ( 
أما نسبة % فعربوا بدرة متوسطة 35.35رجة كبرية أما نسبة الرتبية البدنية والرياضية بد من خالل دراسة

 % فعربوا بدرجة ضعيفة.12.12
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 حتمل املسؤولية واالعتماد على النفس :10العبارة رقم 

  : معرفة مدى حتمل املسؤولية واالعتماد على النفسالغرض من العبارة

 : يبيـن حتمل املسؤولية واالعتماد على النفس15الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة جــاباتاإل

 99 07 36 56 التكـرار

 %100 07.07 36.36 56.57 النسبـة المئوية

 

 يبيـن مدى حتمل املسؤولية واالعتماد على النفس ):10التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

م يف مدى % من أفراد العينة عربوا عن درجته56.57) أن نسبة 15نالحظ من اجلدول رقم ( 
% فعربوا بدرجة متوسطة 36.36حتملهم للمسؤولية واعتمادهم على نفسهم بدرجة كبرية يف حني أن نسبة 

 % فكانت بنسبة ضعيفة.07.07أما نسبة 
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 تقديري اخلاص ألمهية الرتبية البدنية والرياضية :11العبارة رقم 

 رتبية البدنية والرياضيةتقدير الطلبة اخلاص ألمهية ال: معرفة مدى الغرض من العبارة

 مدى تقدير الطلبة اخلاص ألمهية الرتبية البدنية والرياضية: يبيـن 16الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 10 37 52 التكـرار

 %100 10.10 37.37 52.53 النسبـة المئوية

 

 اخلاص ألمهية الرتبية البدنية والرياضية مدى تقدير الطلبةيبيـن  ):11التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

العينة عربوا عن مدى تقديرهم  أفراد% من 52.53) نالحظ أن نسبة 16من خالل اجلدول رقم ( 
% فأجابوا بدرجة متوسطة، يف حني أن الذين 37اخلاص ألمهية الرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبرية اما نسبة 

 .%10نت نسبتهم أجابوا بدرجة ضعيفة كا
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 ختصصي يف الرتبية البدنية والرياضية خيرجين من حالة الركود. :12العبارة رقم 

 : معرفة مدى اخلروج من حالة الركود من خالل التخصص يف الرتبية البدنية والرياضيةالغرض من العبارة

 البدنية والرياضية : يبيـن مدى خروجهم من حالة الركود من خالل ختصصهم يف الرتبية17الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 18 38 43 التكـرار

 %100 18.18 38.88 43.44 النسبـة المئوية

 

يبيـن مدى خروجهم من حالة الركود من خالل ختصصهم يف الرتبية البدنية  ):12التمثيل البياني رقم (
 والرياضية

 التحليـل:

% من أفراد العينة عربوا مدى خروجهم من 43.44نالحظ أن نسبة  17م اجلدول رق من خالل 
% فعربوا بدرجة 38.38حالة الركود من خالل ختصصهم يف الرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبرية، أما نسبة 

 .فعربوا بدرجة ضعيفة 18متوسطة يف حني أن نسبة 
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 .ةجواء تنافسيـممارسة الرياضـة يف أ :13العبارة رقم 

 ممارسة الرياضـة يف أجواء تنافسيـة.: معرفة مدى الغرض من العبارة

 ممارسة الرياضـة يف أجواء تنافسيـة.: يبيـن مدى 18الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 15 44 40 التكـرار

 %100 15.15 44.45 40.40 النسبـة المئوية

 

 يبيـن مدى ممارسة الرياضـة يف أجواء تنافسيـة.  ):13التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% عربوا عن مدى ممارستهم للرياضة يف أجواء 40.40نالحظ أن نسبة  18خالل اجلدول رقم  من 
% فعربوا بدرجة 15.15% فعربوا بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 45.45تنافسية بدرجة كبرية، أمَّا نسبة 

 ضعيفة.
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 شعوري بتميز طلبة الرتبية البدنية والرياضية عن غريهم من طلبة الكلية أو اجلامعة. :14العبارة رقم 

يبني معرفة مدى الشعور بتميز طلبة الرتبية والرياضية عن غريهم من طلبة الكليـة أو : الغرض من العبارة
 اجلامعة.

رياضة عن غريهم من طلبة الكلية أو يبني مدى معرفة شعورهم بتميز طلبة الرتبية البدنية وال: 19الجدول رقم 
 اجلامعة.

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 16 52 31 التكـرار

 %100 16.16 52.53 31.31 النسبـة المئوية

 

يبني مدى معرفة شعورهم بتميز طلبة الرتبية البدنية والرياضة عن غريهم من طلبة   ):14التمثيل البياني رقم (
 ة أو اجلامعة.الكلي

 التحليـل:

% من أفراد العينة مدى شعورهم بتميزهم عن 31نالحظ أمن نسبة  19من خالل اجلدول رقم  
% فبدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 52.53غريهم من طلبة الكلية أو اجلامعة بدرجة كبرية أما نسبة 

 % فعربوا بدرجة ضعيفة.16.16
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 ي:المحـور الثالث: الدافـع االجتماع

 الدافع االجتماعي وراء التحاق الطلبة بالرتبية البدنية والرياضية  عـرض وتحليل الفرضية األولى القائلة أن:

 االجتاهات اإلجيابية ألفراد ا\تمع حنو الرتبية والرياضيـة. :15العبارة رقم 

 دنية والرياضية.: معرفة االجتاهات اإلجيابيـة ألفراد ا\تمع حنو الرتبية البالغرض من العبارة

 : يبني مدى معرفة االجتاهات اإلجيابيـة ألفراد ا\تمع حنو الرتبية البدنية والرياضية.20الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 15 40 44 التكـرار

 %100 15.15 40.40 45.45 النسبـة المئوية

 

 .معرفة االجتاهات اإلجيابيـة ألفراد ا\تمع حنو الرتبية البدنية والرياضيةيبني مدى   ):15التمثيل البياني رقم (

  التحليـل:

% عن مدى اجتاههم 45.45أفراد العينة أجابوا بنسبة  نالحظ أنَّ  20من خالل اجلدول رقم 
 .% فأجابوا بدرجة ضعيفة.15.15اإلجيايب ألفراد ا\تمع يف حني أن نسبة 
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 ة الفرصـة لبناء صداقات وعالقات جيدة.إتاحـ :16العبارة رقم 

 : معرفة مدى إتاحة الفرصة لبناء صداقات وعالقات جيدةالغرض من العبارة

 معرفة مدى إتاحة الفرصة لبناء صداقات وعالقات جيدة: يبني 21الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 12 53 34 التكـرار

 %100 12.12 53.54 34.34 النسبـة المئوية

 

  التحليـل: معرفة مدى إتاحة الفرصة لبناء صداقات وعالقات جيدة  ):16التمثيل البياني رقم (

 التحلــيل:

إتاحتهم % عن مدى 34.34نالحظ أنَّ أفراد العينة أجابوا بنسبة  21من خالل اجلدول رقم 
 فأجابوا بدرجة ضعيفة. %12..12أن نسبة يف حني للفرصة لبناء صداقات وعالقات جيدة بدرجة كبرية  
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 حتقيق مركز اجتماعي أفضل :17العبارة رقم 

  حتقيق مركز اجتماعي أفضل: معرفة مدى الغرض من العبارة

 حتقيق مركز اجتماعي أفضل: يبني  مدى 22الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 9 41 49 التكـرار

 %100 9.09 41.41 49.50 لمئويةالنسبـة ا

 

 يبني  مدى حتقيق مركز اجتماعي أفضل  ):17التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% عن حتقيقهم ملركز 49.50نالحظ أن أفراد العينة أجابوا بنسبة  22من خالل اجلدول رقم  
% فأجابوا بدرجة 9% فبدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 41.41اجتماعي أفضل بدرجة كبرية أما نسبة 

 ضعيفة.
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 أداء دوري الرياضي يف التمثيل االجتماعي بشكل فاعل ومميز :18العبارة رقم 

  أدائهم لدورهم الرياضي يف التمثيل االجتماعي بشكل فاعل ومميز. : معرفة مدىالغرض من العبارة

  مدى أدائهم لدورهم الرياضي يف التمثيل االجتماعي بشكل فاعل ومميز. : يبني23الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 10 51 38 التكـرار

 %100 10.10 51.52 38.38 النسبـة المئوية

 

 يبني  مدى أدائهم لدورهم الرياضي يف التمثيل االجتماعي بشكل فاعل ومميز.  ):18تمثيل البياني رقم (ال

 التحليـل:

% عربوا عن أدائهم لدورهم الرياضي يف 38.38نالحظ أن نسبة  23من خالل اجلدول رقم  
جة متوسطة يف حني أن % فعربوا بدر 52.52ومميز بدرجة كبرية، اما نسبة التمثيل االجتماعي بشكل فاعل 

 فأجابوا بدرجة ضعيفة.% 10.10نسبة 
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 التعامل مع طلبة بيئات وثقافات أخرى :19العبارة رقم 

 التعامل مع طلبة بيئات وثقافات أخرى: معرفة مدى الغرض من العبارة

 معرفة مدى التعامل مع طلبة بيئات وثقافات أخرى: يبني 24الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة ـةمتوسط كبيـرة اإلجــابات

 99 20 39 40 التكـرار

 %100 20.20 39.39 40.41 النسبـة المئوية

 

 معرفة التعامل مع طلبة بيئات وثقافات أخرىيبني مدى   ):19التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

تعاملهم مع طلبة بيئات وثقافات % عربوا عن 40.41نالحظ أن نسبة  24من خالل اجلدول رقم  
% فبدرجة 20.20% فبدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 39.39رى بدرجة كبرية أساسية أما نسبة أخ

 . ضعيفة
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 حتقيق طموحات أفـراد أسريت :20العبارة رقم 

 حتقيقهم ألفراد أسرnم.: معرفة مدى الغرض من العبارة

 حتقيقهم لطموحات أفـراد أسرnم: يبني معرفة مدى 25الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة يـرةكب اإلجــابات

 99 22 17 60 التكـرار

 %100 22.22 17.17 60.61 النسبـة المئوية

 

 التحليـل: يبني معرفة مدى حتقيقهم لطموحات أفـراد أسرnم  ):20التمثيل البياني رقم (

% من أفراد العينة قد عربوا عن حتقيقهم 60.61أن نسبة  25نالحظ من خالل اجلدول رقم  
% 22.22% بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 17.17لطموحات أفراد أسرnم بدرجة كبرية اما نسبة 

 فعربوا بدرجة ضعيفة.
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 زيادة احرتام وتقدير ا\تمع يل. :21العبارة رقم 

 : معرفة مدى زيادة احرتام وتقدير ا\تمع يلالغرض من العبارة

 ا\تمع هلم: يبني مدى زيادة احرتام وتقدير 26الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 5 46 48 التكـرار

 %100 5.05 46.46 48.49 النسبـة المئوية

 

 يبني مدى زيادة احرتام وتقدير ا\تمع هلم.  ):21التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

عربوا عن زيادة احرتام % من أفراد العينة 48.49نالحظ أن نسبة  26خالل اجلدول رقم  من 
 .% فبدرجة ضعيفة5.05% متوسطة يف حني أن نسبة 46.45وتقدير ا\تمع هلم بدرجة كبرية، أما نسبة 
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 المحور الرابـع: الدوافع المهنيـة

 دور يف التحاق الطلبة بالرتبية البدنية والرياضية.للدوافع املهنية  عرض وتحليل الفرضية الرابعة القائلة أن

 احلصـول على وظيـفة. :22رقم  العبارة

 : يبني معرفة مدى رغبتهم للحصول على وظيفة.الغرض من العبارة

 : يبني مدى معرفة دافع حصول الطالب على وظيفة27الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 15 39 60 التكـرار

 %100 15.15 39.39 45.46 النسبـة المئوية

 

 حصول الطالب على وظيفة رغبتهم يفيبني مدى معرفة   ):22يل البياني رقم (التمث

  التحليـل: 

% من أفراد العينة أجابوا على انه من أجل احلصول 45.46نالحظ أن نسبة  27اجلدول رقم  من خالل
% فأجابوا عن ذلك بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 39.39على وظيفة بدرجة كبرية، أما بنسبة 

 % فأجابوا بدرجة قليلة.15.15
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 الراتب اجليـد خلرجيي الرتبية البدنية والرياضية. :23العبارة رقم 

 :معرفة مدى الراتب اجليد خلرجيي الرتبية البدنية والرياضية.الغرض من العبارة

 : يبني معرفة مدى الراتب اجليد خلرجيي الرتبية البدنية والرياضية.28الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة ةكبيـر  اإلجــابات

 99 19 56 24 التكـرار

 %100 19.19 5657 24.24 النسبـة المئوية

 

 معرفة مدى الراتب اجليد خلرجيي الرتبية البدنية والرياضية.يبني   ):23التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

ا عن أن الراتب % من أفراد العينة قد عربو 24.24نالحظ أن نسبة  28من خالل اجلدول رقم  
% من أفراد العينة فبدرجة متوسطة يف حني ان نسبة 56.57اجليد خلرجيي الرتبية الرياضية كبرية أما نسبة 

 % فعربوا بدرجة ضعيفة.19.19
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 إتاحة الفرصة للحصول على عمل إضايف من خالل التخصص  :24العبارة رقم 

 لى عمل إضايف من خالل التخصصمعرفة مدة إتاحة الفرصة للحصول ع: الغرض من العبارة

 : يبني معرفة مدى الراتب اجليد خلرجيي الرتبية البدنية والرياضية.29الجدول رقم 

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 10 46 43 التكـرار

 %100 10.10 46.47 43.43 النسبـة المئوية

 

 راتب اجليد خلرجيي الرتبية البدنية والرياضيةيبني معرفة مدى ال  ):24التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% من افراد العينة قد عربوا عن مدى إتاحتهم 43نسبة  نالحظ أن 29من خالل اجلدول رقم  
% بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 47الفرصة على عمل إضايف من خالل ختصصهم بدرجة كبرية أما نسبة 

 % فعربوا بدرجة ضعيفة.10
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 زيادة الفرص للحصول على عمل يف اخلارج  :25رقم  العبارة

 : معرفة مدى زيادة الفرصة للطلبة للحصول على عمل يف اخلارجالغرض من العبارة

 : يبني معرفة مدى زيادة الفرصة للطلبة للحصول على عمل يف اخلارج30الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 21 40 38 التكـرار

 %100 21.21 40.41 38.38 النسبـة المئوية

 

 يبني معرفة مدى زيادة الفرصة للطلبة للحصول على عمل يف اخلارج  ):25التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% من أفراد العينة أجابوا عن زيادة الفرصة 38نالحظ ان نسبة  30خالل اجلدول رقم  من 
% بدرجة 21% بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 41ة أما نسبة للحصول على عمل يف اخلارج بدرجة كبري 

 ضعيفة.
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  للحاصلني على شهادة الرتبية البدنية والرياضية أكثر من غريهمتوفيـر احلوافز واملكافئات  :26العبارة رقم 

والرياضية أكثر معرفة مدى توفري احلوافز واملكافئات للحاصلني على شهادة الرتبية البدنية  : الغرض من العبارة
 من غريهم

مدى توفري احلوافز واملكافئات للحاصلني على شهادة الرتبية البدنية  والرياضية  : يبني معرفة31الجدول رقم
 أكثر من غريهم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 25 47 27 التكـرار

 %100 25.25 47.48 27.27 النسبـة المئوية

 

يبني معرفة مدى توفري احلوافز واملكافئات للحاصلني على شهادة الرتبية البدنية    ):25ياني رقم (التمثيل الب
 والرياضية أكثر من غريهم

 التحليـل:

% من أفراد العينة قد عربوا عن توفري احلوافز 27.27نالحظ أن نسبة  31من خالل اجلدول رقم  
% 47.48والرياضية أكثر من غريهم بنسبة كبرية أما نسبة  واملكفئات للحاصلني على شهادة الرتبية البدنية

 % فعربوا بدرجة ضعيفة.25.25فعربوا بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 
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  االستقرار الوظيفي من أجل حتقيق :27العبارة رقم 

 معرفة مدى حتقيقهم لالستقرار الوظيفي: الغرض من العبارة

 لالستقرار الوظيفيمعرفة مدى حتقيقهم : يبني 32الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 14 72 43 التكـرار

 %100 14.14 42.42 43.44 النسبـة المئوية

 

 معرفة مدى حتقيقهم لالستقرار الوظيفييبني   ):27التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

العينة قد أجابوا عن حتقيقهم % من افراد 43.44نالحظ أن نسبة  32من خالل اجلدول رقم  
أن نسبة % فأجابوا بدرجة متوسطة يف حني 42.41لالستقرار الوظيفي بدرجة كبرية يف حني أن نسبة 

 % فأجابوا بنسبة ضعيفة14.14
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97 

 

  

 والصحيــة الدوافع البدنية المحـور الخامس:

  املزايا الصحية للرتبية البدنية والرياضية :28العبارة رقم 

 املزايا الصحية للرتبية البدنية والرياضية: معرفة مدى عبارةالغرض من ال

 املزايا الصحية للرتبية البدنية والرياضية: يبني معرفة مدى 33الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 04 37 58 التكـرار

 %100 04.04 37.37 58.59 النسبـة المئوية

 

 املزايا الصحية للرتبية البدنية والرياضية مدى يبني معرفة  ):28التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% من أفراد العينة قد عربوا عن املزايا الصحية 58.59نالحظ أن نسبة  33من خالل اجلدول رقم  
% 4.04% فعربوا بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 37.37أما نسبة  للرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبرية

 ربوا بدرجة ضعيفةفع
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  افظة على املستوى اجليد من اللياقة البدنية والرياضيةاحمل :29العبارة رقم 

 احملافظة على املستوى اجليد من اللياقة البدنية والرياضية: معرفة مدى الغرض من العبارة

 رياضيةاحملافظة على املستوى اجليد من اللياقة البدنية وال: يبني معرفة مدى 34الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 09 21 69 التكـرار

 %100 2.09 21.21 69.70 النسبـة المئوية

 

 احملافظة على املستوى اجليد من اللياقة البدنية والرياضية معرفة مدى يبني  ):29التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% من افراد العينة قد عربوا عن احملافظة على 69.70ة نالحظ أن نسب 34اجلدول رقم  من خالل 
% فقد عربوا بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 21.21املستوى اجليد من الياقة البدنية بدرجة كبرية اما نسبة 

 % قد أجابوا بدرجة ضعيفة.9.0.9
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  دراسيت للرتبية البدنية والرياضية تكسلين الصحة اجليدة :30العبارة رقم 

 دراستهم للرتبية البدنية يف اكتساب الصحة اجليدة: معرفة مدى من العبارةالغرض 

 دراستهم للرتبية البدنية يف اكتساب الصحة اجليدة: يبني معرفة 35الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 09 21 69 التكـرار

 %100 2.09 21.21 69.70 النسبـة المئوية

 

 يبني معرفة دراستهم للرتبية البدنية يف اكتساب الصحة اجليدة-)30لبياني رقم (التمثيل ا

 التحليـل:

العينة قد عربوا عن احملافظة على  أفراد% من 69.70نالحظ أن نسبة  35من خالل اجلدول رقم  
ني أن نسبة % فقد عربوا بدرجة متوسطة يف ح21.21املستوى اجليد من الياقة البدنية بدرجة كبرية اما نسبة 

 % قد أجابوا بدرجة ضعيفة.9.0.9
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 ممارسة العادات الصحية السليمة  :31العبارة رقم 

 : معرفة مدى ممارسة العادات الصحية السليمةالغرض من العبارة

 : يبني معرفة مدى ممارسة العادات الصحية السليمة36الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 04 36 59 ارالتكـر 

 %100 04.04 36.36 95.60 النسبـة المئوية

 

 يبني معرفة مدى ممارسة العادات الصحية السليمة  ):31التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

% من أفراد العينة قد عربوا عن ممارستهم 59.60نالحظ أن نسبة  36من خالل اجلدول رقم  
 %04.04% بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 36.36أما نسبة للعادات الصحية السليمة بدرجة كبرية 

 فقد عربوا بدرجة ضعيفة.
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  يف اإلسعافات األوليةاكتساب املبادئ األساسية  :32العبارة رقم 

 اكتساب املبادئ األساسية يف اإلسعافات األولية: معرفة مدى الغرض من العبارة

 ألساسية يف اإلسعافات األوليةاكتساب املبادئ ا: يبني معرفة مدى 37الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 08 32 59 التكـرار

 %100 08.08 32.32 59.60 النسبـة المئوية

 

 اكتساب املبادئ األساسية يف اإلسعافات األوليةيبني معرفة مدى   ):32التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

اكتسا�م % من أفراد العينة قد عربوا عن 59.60نالحظ أن نسبة  37من خالل اجلدول رقم  
% بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 32.32بدرجة كبرية أما نسبة  للمبادئ األساسية يف اإلسعافات األولية

 % فقد عربوا بدرجة ضعيفة.08.08
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 م ى القوالرياضية ميكن احملافظة علمن خالل دراسة الرتبية البدنية وا :33العبارة رقم 

 حمافظتهم القوام اجليد من خالل دراسة الرتبية البدنية والرياضية: معرفة مدى احملافظة الغرض من العبارة

 حمافظتهم القوام اجليد من خالل دراسة الرتبية البدنية والرياضية: يبني معرفة مدى 38الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 07 30 62 التكـرار

 %100 07.07 30.30 62.63 النسبـة المئوية

 

 يبني معرفة مدى حمافظتهم القوام اجليد من خالل دراسة الرتبية البدنية والرياضية  ):33التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

حمافظة القوام % من أفراد العينة قد عربوا عن 62.63نالحظ أن نسبة  38من خالل اجلدول رقم  
% بدرجة متوسطة يف حني أن 30.30بدرجة كبرية أما نسبة  من خالل دراسة الرتبية البدنية والرياضية اجليد
 % فقد عربوا بدرجة ضعيفة.07.07نسبة 
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 جتنب اإلجابات الرياضية ومعرفة طرق عالجها  :34العبارة رقم 

 هاابات الرياضية ومعرفة طرق عالجمعرفة مدى جتنبهم اإلص: الغرض من العبارة

 ابات الرياضية ومعرفة طرق عالجهاجتنبهم اإلص: يبني معرفة مدى 39الجدول رقم

 المجمـوع ضعيفـة متوسطـة كبيـرة اإلجــابات

 99 03 21 75 التكـرار

 %100 03.03 21.21 75.76 النسبـة المئوية

 

 طرق عالجهاجتنبهم اإلصابات الرياضية ومعرفة يبني معرفة مدى   ):34التمثيل البياني رقم (

 التحليـل:

جتنبهم % من أفراد العينة قد عربوا عن 75.76نالحظ أن نسبة  39من خالل اجلدول رقم  
% بدرجة متوسطة يف حني أن نسبة 21.21بدرجة كبرية أما نسبة  اإلصابات الرياضية ومعرفة طرق عالجها

 % فقد عربوا بدرجة ضعيفة.03.03



; ;

; ;
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استنادًا إىل نتائج التحليل اإلحصائي اليت مت عرضها يف الفصل السابق نسعى يف هذا 

 الفصل إىل تفسري النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة، ويف ما يلي مناقشة النتائج

أن: للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية  مناقشـة الفرضيـة األول القائلة-1

 والرياضية.البدنية 

يتكون من عبارات تسعى إىل معرفة ما إذا كان للدوافع األكادميية دور يف التحاق  المحور األول:

الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية، فوجدنا أن أغلب عبارات هذا احملور كانت ترتاوح بنسبة 

للدوافع األكادميية  % بدرجة كبرية، وهذا يدل على أنَّ 68% إىل 15تأثريها على الطلبة ما بني 

) أن عبارة "معدل 03دور يف التحاق مستويات متفاوتة، يف حني وجدنا من نتائج اجلدول رقم (

%، 15الثانوية أو البكالوريا" فرض علي دخول حقل الرتبية البدنية والرياضية كان هلا تأثري بنسبة 

ية أو البكالوريا ليس له تأثري فعال يف بدرجة كبرية على  الطلبة رمبا راجع إىل أن تأثري معدل الثانو 

 التحاق الواقع واليت تنمي احلاجات من بينها حاجات املعرفة والفهم.

ويف األخري فإن الفرضية األوىل لدراستنا والقائلة أن للدوافع األكادميية دور يف التحاق  

 الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية قد حتققت.

: للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية ثانية والقائلة انمناقشـة الفرضيـة ال-2

 البدنية والرياضية.

احملور الثاين يتكون من عبارات oدف إىل التعرف على ما إذا كان للدوافع الشخصية دور 

ترتاوح يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية، فوجدنا أن أغلب عبارات هذا احملور كانت 

% بدرجة  57% إىل 31بنسبة تأثريها على التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية ما بني 

كبرية ، وهذا يدل على أن للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية 
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ت االحرتام بنسب متفاوتة ومرتفعة، وهذا ما تدعمه نظريات الدوافع واليت تنص على حاجا

وتقدير الذات، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة السابقة اليت قام tا ابراهيم بعنوان معرفة العوامل 

اليت دفعت الطلبة إىل اختيار كلياoم اجلامعية واليت توصل إىل أن العامل االجتماعي له دور يف 

 التحاق الطلبة.

افع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم ويف األخري تتفق الفرضية الثانية القائلة أن للدو 

 الرتبية البدينة والرياضية بصفة نسبية.

ن: للدوافع االجتماعيـة دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية مناقشـة الفرضية الثالثـة القائلة أ-3

 البدنية والرياضية.

ع االجتماعية دور يف : يتمثل يف عبارات oدف إىل التعرف على ما إذا كان للدوافالمحور الثالث

التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية، فوجدنا أن أغلب العبارات ترتاوح نسبتها ما بني 

% بدرجة كبرية ، وهذا يدل على أن للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة 61% إىل 34

أن  20تائج اجلدول رقم بقسم الرتبية البدنية والرياضية بنسبة مرتفعة، حيث يف حني وجدنا من ن

% بدرجة كبرية على الطلبة، رمبا ذاك راجع 61عبارة حتقيق مجوحات اسريت كان هلا تأثري بنسبة 

على إحساس الطالب بقيمة أسرته، يف حتقيق طموحاته، وهذا ما تدعمه نظرية تدرج احلاجات 

اسة مع الدراسة واليت تنص على هرم احلاجات ومن بني حاجات حتقيق الذات وتتفق هذه الدر 

 السابقة اليت قام tا.

ويف األخري تتفق الفرضية الثالثة القائلة أن للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم 

 الرتبية البدنية والرياضية بصفة متفاوتة نسبياً.
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رتبية البدنية أن: للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم ال مناقشـة الفرضيـة الرابعـة القائلة-4

 والرياضية.

يتكون من عبارات تسعى على معرفة ما إذا كان للدوافع املهنية دور يف التحاق  المحور الرابع:

الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية، فوجدنا أن أغلب عبارات هذا احملور كانت ترتاوح بنسبة 

ا يدل على أن للدوافع املهنية دور % بدرجة كبرية، وهذ15% إىل 24تأثريها على الطلبة ما بني 

يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بصفة نسبية، يف حني وجدنا أن نتائج اجلدول رقم 

% بدرجة كبرية 24أن عبارة الراتب اجليد خلرجيي الرتبية البدنية والرياضية كان هلا تأثري بنسبة  23

لراتب خلرجيي شهادة ليسانس غري مقنع بالنسبة هلم، وتتفق على الطلبة رمبا راجع إىل أن الواقع ا

هذه الدراسة مع الدراسة السابقة اليت قام tا محاد بعنوان مربرات التحاق الطلبة بكليات الرتبية يف 

 اجلامعات الفلسطينية واليت توصل إىل أن للدوافع املهنية دور يف التحاقهم.

ويف األخري تتفق الفرضية الرابعة القائلة أن للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم 

 الرتبية البدنية والرياضية بصفة نسبية.

للدوافع املدنية والصحية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  مناقشـة الفرضية الخامسـة القائلة أن-5

 والرياضية.

ن من عبارات تسعى إىل معرفة ما إذا كان للدوافع املهنية والصحية دور يف يتكو  المحور الخامس

التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية فوجدنا أن عبارات هذا احملور تؤثر على الطلبة بنسبة 

% فما فوق، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن للدوافع املهنية والصحية دور 59تفوق 

طلبة مبستويات مرتفعة ، فعبارة جتنب اإلصابات الرياضية ومعرفة طرق عالجها كانت يف التحاق ال

ة ع، وهذا تعبري واضح عن شدة س34ة كما يوضحه اجلدول رقم % بدرجة كبري 76نسبة تاثريها 

اطالع الطالب لإلصابات الرياضية ومدى خطورoا لتجنبها ، للمحافظة على املستوى اجليد من 
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، وهذا تعبري  29% بدرجة كبرية كما يوضحه اجلدول رقم 7كانت نسبة تأثريها   اللياقة البدنية

واضح على أن الطالب لديه الدافع للمحافظة على لياقته البدنية ملعرفته للفوائد الصحية والبدنية 

 لتحقيق الرتبية البدنية والرياضية.

لبدنية والصحية دور يف ويف األخري فإن الفرضية اخلاصة لدراستنا القائلة أن للدوافع ا 

 التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية قد حتققت بنسبة مرتفعة.

 االستنتاجــات:-6

 ة نسبية.األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرج  ن للدوافعأ -

دخول قسم الرتبية البدنية أنَّ املعدل املتحصل عليه يف شهادة البكالوريا يفرض على الطالب  -

 والرياضية.

 نفسها. من أجل دراسة الرتبية البدنية والرياضية -

 ا�ال الرياضي.من أجل سعة االطالع وزيادة العمق املعريف يف  -

 .أن للدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة مرتفعة -

 بيداغوجي. رغبة الطالب يف احلصول على مقعد -

 من خالل دراسة الطالب الرتبية البدنية والرياضية يستطيع حتقيق طموحاته.  -

 .ان للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة مرتفعة. -

 من أجل إتاحة الفرصة لبناء صداقات وعالقات جيدة . -

 للتعامل مع طلبة بيئات وثقافات أخرى. -

 للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة نسبية. أن -

 من أجل إتاحة الفرصة للحصول على عمل إضايف من خالل التخصص. -

 زيادة الفرصة للحصول على عمل باخلارج. -

 حتقيق االستقرار الوظيفي.من اجل  -

 بية البدنية والرياضية بدرجة عالية جداً.أن للدوافع الصحية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرت  -

 .املزايا الصحية للرتبية البدنية والرياضية -
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 من اجل جتنب اإلصابات الرياضية ومعرفة طرق عالجها. -

 .ان لدراسة  الرتبية البدنية والرياضية دور يف اكتساب الصحة اجليدة -

 االقتراحـات:-7

لنا فيها الرتف على أنه خيتلف التحاق الطلبة بقسم من خالل هاته الدراسة اليت قمنا tا واليت حاو  

 الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة باختالف دوافعهم وانطالقاً  من الدراسات السابقة نقرتح:

 أن الدوافع هلا أثر كبري يف التحاق الطالب بقسم الرتبية البدنية والرياضية. -

 اللتحاق الطلبة بالقسم لتنمية دوافعهم. إقامة ندوات وحماضرات ختص الدوافع -

 إعطاء الطالب أو معرفة دوافعه من أجل إبرازها وتطويرها سبب ميوله. -

التمييز بني مستويات الطلبة املهنية من خالل معرفة دوافعه معرفة اجتاهاoم وميوالoم وذلك لتحديد  -

 فرص النمو الدراسي 

 ام متغريات أخرى مل تتناوهلا الدراسة.ات أخرى حول نفس املوضوع باستخدإجراء دراس -

 .االهتمام بدراسة دوافع الطلبة حنو الرتبية البدنية والرياضية  -

تعزيز واستمرار دوافع الطلبة حنو االلتحاق بأقسام الرتبية البدنية والرياضية بتوفري اإلمكانيات وتقدمي  -

 هم املهين.احلوافز وإشباع الرغبات  الستغالها يف حتفيزهم على تطوير أدائ

 صعوبات البحث: -8

 صعوبة استعارة املراجع من مكتبة الكلية. -

 صعوبة التحكم يف الوقت املخصص إلجناز هذه املذكرة. -

 صعوبة توزيع وتسليم االستمارات للطلبة. -
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تعد الرتبية البدنية والرياضية نظام تربوي أهدافه اليت تسعى إىل حتسني األداء، حيث أصبحت الرتبية 

البدنية ليست جمرد مادة من مواد املنهاج الدراسي أو جمرد هدف يف حد ذاته، فهي @تم بالنشاط البدين أو ما 

نية والرياضية مكانة كبرية يف الرتبية والتعليم، الدراسات العلمية أن للرتبية البد أثبتت، وقد  يتصل به من رغبات

وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدوافع وامليوالت الشخصية للفرد، فدوافع اإلنسان هي احلسر الذي يوصله إىل 

 حتقيق أهدافه ورغباته.

@م ولدوافع الطلبة حنو االلتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية دور يف حتقيق رغبا@م وميوال 

 وأهدافهم إما إن كانت دوافع مهنية وصحية، دوافع شخصية أو دوافع اجتماعية وأكادميية.

دراستنا هله الظاهرة يف هذا هلذه الظاهرة فهذا البحث يهدف إىل حماولة التعرف على  ومن خالل

دوافعهم يف  خمتلف دوافع الطلبة لاللتحاق بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر، باختالف

الذي رصدنا فيه املعلومات اليت تضم الدراسة من مفهوم  جانبني نظري وتطبيقي، مبتدئني اجلانب النظري

 دافعية ووظائفها ومصادرها ونظريا@ا...اخل.

مث اجلانب التطبيقي ايل يعترب األهم يف دراستنا حبيث يعمل على إثبات مصداقية الفرضيات املقرتحة ، 

طالب يف يدرسون 99اجلانب بإعداد أداة جلمع البيانات وتطبيقها على عينة مكونة من  حيث قمنا يف هذا

وبعد مجع البيانات ومعاجلتها إحصائيًا وحتليلها وتفسريها ومناقشتها باالعتماد على . LMDنظام  ضمن

 ما يلي:اوح الدراسة كالتناول النظري وعلى نا توفره دراسات سابقة كانت ترت 

تائج دراستنا احلالية أن للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية أظهرت ن أوًال:
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 والرياضية ومن أهم العوامل وأكثرها تأثرياً ونسبباً يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية :

 من أجل احلصول على شهادة جامعية. -

 نفسها.من اجل دراسة الرتبية البدنية والرياضية  -

 مسة االطالع وزيادة التعمق املعريف يف ا}ال الرياضي. -

ثانياً: توصلت نتائج دراستنا احلالية أن للدوافع الشخصية دور قي التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية 

 الذي من اهم عوامله األكثر تأثرياً وتسبباً يف دوافع االلتحاق هي:

 من خالل دراسيت الرتبية البدنية والرياضية أستطيع حتقيق طموحايت. -

 تعمل املسؤولية واالعتماد على النفس. -

 تقديري اخلاص ألمهية الرتبية البدنية والرياضية -

 ختصيص الرتبية البدنية والرياضية خيرجين من حالة الركود. -

دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية أسفرت دراستنا احلالة على أنه للدوافع االجتماعية : ثالثاً 

 وذلك من خالل جمموعة من العوامل اليت من أمهها وأكثرها تأثرياً هي:

 زيادة احرتام وتقدير ا}تمع يل. -

 حتقيق طموحات أفراد اسريت. -

 حتقيق مركز اجتماعي أفضل. -

 الرياضيةاالجتاهات اإلجيابية ألفراد ا}تمع حنو الرتبية البدنية و  -
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دراستنا احلالية على أنه للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية من  رابعاً: أسفرت 

 خالل جمموعة من العوامل اليت من أمهها وأكثرها تأثرياً ما يلي:

 من أجل احلصول على وظيفة. -

 من أجل االستقرار الوظيفي. -

 مل إضايف ومن خالل التخصص.إتاحة الفرصة للحصول على ع -

أسفرت دراستنا احلالية على انه للدوافع البدنية والصحية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية  خامساً:

 جمموعة من العوامل اليت من امهها وأكثرها تأثرياً ما يلي:والرياضية وذلك من خالل 

 جتنب اإلصابات الرياضية ومعرفة طرق عالجها. -

 فظة على املستوى اجليد من اللياقة البدنية.احملا -

 دراسيت للرتبية البدنية والرياضية ميكنين من احلافظة على القوام اجليد. -

ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف دراستنا هاته ويف توضيح أو إعطاء نظرة عن دوافع التحاق 

لتحاق ، ونرجو أن تضيفو�ا إىل خمزونكم ية االالطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية ومدى دررها يف دافع

 كراً.شاملعلومايت، وتقبلوا منا فائق التقدير واالحرتام و 
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 ث العلميـيم العالي والبحـوزارة التعل
 ر بسكرةـمد خيضـة محـجامع

 

 قسم التربية البدنية والرياضية        انية واالجتماعية              كلية العلوم االنس
 

 

 انــستبياستمـارة اال
 

 أعزائي الطلبة تحية طيبة وبعد:

صص تربية حركية عند في إطار مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في تخ

على دوافع إلتحاق الطلبة بقسم التربية البدنية الطفل والمراهق والتي تهدف إلى التعرف 

وبصفتك الشخص المؤهل لتزويدنا بالمعلومات المناسبة في هذا الموضوع نرجوا منك  والرياضية،

تخدم إال لغرض اإلجابة على أسئلة اإلستبيان بعناية، ونتعهد بحفظ سرية إجابتك التي ال تس

 البحث العلمي.

 ولك منا جزيل الشكر والتقدير سلفا.                                            

 

 

 ة:ـات عامـمعلوم
 LMDسنة ثالثة              LMDسنة ثانية                  LMDالمستوى: سنة أولى -

 

 ة:ـمالحظ

في  (x)واليتين ثم اإلجابة بوضع عالمة الرجاء قراءة كل العبارات في الصفحتين الم

 الخانة التي تراها مناسبة لشعورك بحسب السؤال.

 لطفًا ال تترك اي عبارة دون اجابة
 
 
 

   

1ملحق رقم   
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    إتاحة الفرصة للحصول على عمل إضافي من خالل التخصص 24

    زيادة الفرص للحصول على عمل في الخارج 25

توفير الحوافز والمكافآت للحاصلين على شهادة التربية البدنية  26

 كثر من غيرهم والرياضية أ

   

    تحقيق االستقرار الوظيفي 27

    للتربية البدنية والرياضيةالمزايا الصحية  28

    المحافظة على المستوى الجيد من اللياقة البدنية 29

    دراستي للتربية البدنية والرياضية تكتسي الصحة الجيدة 30

    ممارسة العادات الصحية السليمة 31

    المبادئ األساسية في اإلسعافات األولية إكتساب  32
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من خالل دراسة التربية الرياضية يمكن المحافظة على القوام 

 الجيد

   

    تجنب اإلصابات الرياضية ومعرفة طرق عالجها  34

 



 ملخــص الدراســة:

 عنوان الدراسـة: دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة.
 التعرف على أهم التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية.هدف الدراسـة: 

 معة حممد خيضر بسكرة.ما دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية جامشكلة الدراسـة: 
 خيتلف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة باختالف دوافعهم.الفرضيـة العامـة: 

  الفرضيات الجزئيـة:

 للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية -

 ة بقسم الرتبية البدنية والرياضيةللدوافع الشخصية دور يف التحاق الطلب -

 للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية -

 للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية -

 للدوافع البدنية والصحية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية -

 الدراسـة الميدانيـة: إجـراءات

طالب يدرسون بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر  99تتكون من  أجريت الدراسة على عينة عشوائية قصدية  العينــة:
 LMDطالب سنة ثالثة  LMD ،33طالب سنة ثانية  LMD ،33طالب سنة أوىل  33بسكرة.

 .هج الوصفي الذي يعتمد على مجع احلقائق وحتليلها وتفسريهااملنهج املتبع يف الدراسة هو املن المنهـج:

 : أجريت الدراسة امليدانية على طلبة قسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرةالمجال المكاني

 : أجريت دراستنا يف الفرتة املمتدة ما بني شهر جانفي إىل أوائل شهر ماي.المجال الزماني

: قمنا يف دراستنا ببناء استبيان تضمن دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة حممد األدوات المستعملة في الدراسـة
 .خيضر بسكرة

 : النتائج المتوصل إليها
 للدوافع األكادميية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة نسبية. -

 الشخصية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة مرتفعة. للدوافع -

 للدوافع االجتماعية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة مرتفعة. -

 للدوافع املهنية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة نسبية. -

 والصحية دور يف التحاق الطلبة بقسم الرتبية البدنية والرياضية بدرجة عالية جداً. للدوافع البدنية -

 أن الدوافع هلا أثر كبري يف التحاق الطالب بقسم الرتبية البدنية والرياضية. -

 
 اقتراحـات:

 إعطاء الطالب أو معرفة دوافعه من أجل إبرازها وتطويرها سبب ميوله -

 حنو الرتبية البدنية والرياضية االهتمام بدراسة دوافع الطلبة  -

تعزيز واستمرار دوافع الطلبة حنو االلتحاق بأقسام الرتبية البدنية والرياضية بتوفري اإلمكانيات وتقدمي احلوافز وإشباع  -
 الرغبات  الستغالها يف حتفيزهم على تطوير أدائهم املهين.


