
 
  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

   -بسكرة  -جامعة محمد خيضر

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 قسم التربية الحركية

 مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر 

  البدنية و الرياضيةعلوم و تقنيات النشاطات  ميدان في

  تربية حركية عند الطفل والمراهق:تخصص

 تحت عنــــــــــوان:
 

 

 

 

 

مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دراسة ميدانية على  

  -بسكرة  –بجامعة 

:الدكتورحت إشراف ت :من إعداد الطالب   

 دشري حميد       درداش يامين    

 

 

 دور التربيـــــة البدنيـــــة و الرياضيـــــة في تنميــــة القيــــم

الطالب الجامعي الثقافيـــــة لــــدى  

 

 

 

م 1022/ 1025  :الجامعيةالسنة   



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

فهو األحق بالحق   فيه الحمد ّلله حمدا طيبا مباركا

ل نعمه،ووقوفا عند قوله   عليه والشكر على جزي

من لم يشكر الناس لم يشكر ":الصالة والسالم 

 ".  للاه 
أتقدم بالشكر الخالص لألستاذ المشرف على          

لم يبخل علي  الذيدشري حميد /د هذه المذكرة

هذه  توجيهاته القيهمة في والنيرة  بنصائحه

كما  والسداد له التوفيق أتمنى ، و الدراسة 

                                              فـي إنجاز هذا العمل يإلى كل من ساعدنأشكر

إلى كل أساتذة  و ن قريب أو من بعيد ولو بكلمةم

                                                                                                                      بسكرةمعهد التربية البدنية والرياضية 

بسكرة      –وإلى كل طاقم جامعة محمد خيضر 

وجل أن يرشدنا الى  من للا عز أتمنىاألخير وفـي 

  .ويحقق هدفنا النبيل سواء السبيل

                                 

                 :الطالب                                     
 

 درداش يامين



رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

  الصفحة

 شكر وعرفان 

 إهداء 

 قائمة االشكال 

 قائمة اجلداول 

ب-أ  مقدمة 

 الجانب التمهيدي 
 االشكالية 40

 التساؤل العام 40

 التساؤالت الفرعية 40

 فرضيات الدراسة 40

 الفرضية العامة 40

 أهداف الدراسة 40

 أسباب اختيار املوضوع 40

 أمهية املوضوع 40

 حتديد املفاهيم واملصطلحات 40

 الدراسات السابقة واملشاهبة 40

 التعليق على الدراسات السابقة 40

 الجانب النظري 
الرتبية البدنية والرياضية:الفصل األول   

 متهيد 11

تعريف الرتبية -1 11  

لغة -1-1 11  

اصطالحا -1-2 11  

أمهية الرتبية -2 11  

مبادئ الرتبية عند جون ديوي -3 11  



مفهوم الرتبية البدنية -4 11  

تاريخ الرتبية البدنية والرياضية -5 11  

أمهية دراسة تاريخ الرتبية البدنية والرياضية -6 10  

أبعاد الرتبية البدنية والرياضية -7 10  

بعد املواطنة -7-1 10  

االجتماعي البعد -7-2 10  

البعد اخللقي -7-3 10  

مفهوم الرتبية البدنية والرياضية -8 10  

أهداف الرتبية البدنية والرياضية -9 10  

سار جنتأهداف الرتبية البدنية والرياضية حسب دوديل  -11 10  

من الناحية الصحية -11-1 10  

من الناحية الرتبوية -11-2 10  

الرتوحييةمن الناحية  -11-3 10  

من الناحية العالجية -11-4 10  

أمهية الرتبية البدنية والرياضية -11 10  

االسس العلمية للرتبية البدنية والرياضية -12 10  

االسس السيكولوجية -12-1 10  

االسس االجتماعية -12-2 10  

االسس البيولوجية -12-3 10  

بالرتبية العامةعالقة الرتبية البدنية والرياضية  -13 10  

درس الرتبية البدنية والرياضية -14 10  

واجبات درس الرتبية البدنية والرياضية -14-1 10  

بناء درس الرتبية البدنية والرياضية -14-2 10  

الطبيعة الرتبوية لدرس الرتبية البدنية والرياضية  -14-3 10  

حمتوى درس الرتبية البدنية والرياضية -14-4 10  

القسم التمهيدي -14-4-1 11  

القسم الرئيسي -14-4-2 11  



القسم اخلتامي -14-4-3 11  

أغراض درس الرتبية البدنية والرياضية -15 11  

مناهج الرتبية البدنية والرياضية والقيم -16 11  

دور مناهج الرتبية البدنية والرياضية يف توجيه القيم -16-1 14  

الرتبية البدنية والرياضية من القيممتطلبات مناهج  -16-2 14  

القيم االخالقية -16-2-1 14  

القيم االجتماعية -16-2-2 11  

القيم اجلمالية -16-2-3 11  

 خالصة 11

القيم الثقافية:الفصل الثاني   
 متهيد 10

مفهوم القيم -1 10  

تعريف القيم -2 10  

لغة -2-1 10  

اصطالحا -2-2 10  

ببعض املفاهيم االخرىعالقة القيم  -3 10  

القيم واحلاجات -3-1 10  

القيم واالجتاهات -3-2 10  

القيم وامليول -3-3 10  

القيمة واحلقيقة -3-4 10  

القيمة والسلوك -3-5 10  

القيم والدوافع -3-6 10  

أمهية دراسة القيم -4 10  

خصائص القيم -5 10  

اخلاصية الذاتية -5-1 10  

النسبيةاخلاصية  -5-2 10  

اخلاصية التجريدية -5-3 10  



اخلاصية املوضوعية -5-4 10  

تصنيفات القيم -6 10  

تصنيف وايت -6-1 11  

تصنيف الفيل -6-2 11  

تصنيف روكيش -6-3 11  

تصنيف سربجنر -6-4 11  

وظائف القيم -7 14  

القيم كمعايري اجتماعية -7-1 14  

الوظيفة التوفيقية للقيم -7-2 14  

طرق اكتساب القيم -8 14  

االسرة -8-1 14  

اللغة والتعليم -8-2 11  

واإلعالمالسياسة  -8-3 11  

دور الطالب يف تعلم القيم -9 11  

مفهوم الثقافة -11 11  

تعريف الثقافة -11 11  

لغة -11-1 11  

اصطالحا -11-2 10  

أمهية الثقافة -12 10  

خصائص الثقافة -13 10  

سلوكالثقافة  -13-1 10  

الوجدانية -13-2 10  

االكتساب والتعلم -13-3 10  

وظيفة الثقافة -14 10  

تصنيف الثقافة -15 10  

الثقافة املادية -15-1 10  

الثقافة الالمادية -15-2 10  



عناصر الثقافة -16 10  

عناصر معرفية -16-1 10  

نسق للمعتقدات -16-2 10  

نسق للقيم واملعايري -16-3 10  

عناصر رمزية -16-4 10  

القيم بالثقافة عالقة -17 10  

 خالصة 10

الطالب اجلامعي:الفصل الثالث   
 متهيد 11

مفهوم اجلامعة -1 04  

نشأة اجلامعة اجلزائرية -2 04  

أهداف اجلامعة -3 04  

االهداف العامة -3-1 04  

االهداف اخلاصة -3-2 01  

عناصر اجلامعة -4 01  

التدريسأعضاء هيئة  -4-1 01  

اهليكل االداري والتنظيمي -4-2 01  

وظائف اجلامعة -5 00  

البحث العلمي -5-1 00  

اخلدمة العامة -5-2 00  

التكيف االكادميي للطالب اجلامعي -6 00  

مفهوم الطالب اجلامعي -6-1 00  

صفات الطالب اجلامعي املثايل -6-2 00  

مفهوم التكيف االكادميي -6-3 00  

التكيف مع الربنامج الدراسي -6-3-1 00  

وضوح االهداف التعليمية -6-3-2 00  

القدرة على استخدام الوقت وتنظيمه -6-3-3 00  



الصحة النفسية والثقة بالنفس -6-3-4 00  

العالقات االجتماعية املتوازنة -6-3-5 00  

مشكالت الطالب اجلامعي -7 00  

املشكالت الدراسية -7-1 01  

مشكالت تتعلق باملهارات الدراسية -7-1-1 01  

مشكالت تتعلق باخلوف من الفشل الدراسي -7-1-2 01  

مشكالت تتعلق باالمتحانات وأساليب التقييم -7-1-3 01  

مشكالت تتعلق باختيار التخصص -7-1-4 04  

املشكالت الصحية -7-2 04  

املشكالت االقتصادية -7-3 04  

االنفعاليةاملشكالت النفسية  -7-4 04  

املشكالت االسرية -7-5 04  

مشكلة العالقات االجتماعية -7-6 01  

املشكالت الثقافية -7-7 01  

أمهية دراسة وتدريس القيم يف اجلامعة -8 01  

دور اجلامعة يف حتسني املستوى االكادميي للطالب اجلامعي -9 01  

برامج هتيئة الطلبة اجلدد -9-1 01  

االكادميياالرشاد  -9-2 01  

التوجيه املهين -9-3 01  

النشاطات الطالبية -9-4 01  

متطلبات احلياة اليومية -9-5 01  

عالقة التعليم اجلامعي بالرتبية الثقافية -11 01  

 خالصة 01

 الجانب التطبيقي 
االجراءات املنهجية وامليدانية للدراسة:الفصل الرابع   

 متهيد 00

االستطالعية الدراسة -1 00  



منهج الدراسة -2 00  

أداة الدراسة -3 00  

صدق وثبات أداة الدراسة -4 00  

جمتمع الدراسة -5 00  

عينة الدراسة -6 00  

متغريات الدراسة -7 00  

جماالت الدراسة -8 00  

الوسائل االحصائية املستخدمة -9 00  

 خالصة 01

عرض وحتليل ومناقشة النتائج:الفصل الخامس   
01-00  عرض وحتليل نتائج الدراسة 

 مناقشة نتائج الدراسة 01

 االستنتاجات 14

 اقرتاحات وتوصيات 11

 خامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11

 قائمة املراجع 11

 املالحق 

 ملخص الدراسة 

 

 

 

 

 

 



االشكـــــــــــــــــــــــــــــــــالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة   

 الرقم عناوين األشكال الصفحة
 11 ميثل القيم االخالقية اليت هتتم هبا مناهج الرتبية البدنية والرياضية 14
 12 ميثل القيم االجتماعية اليت هتتم هبا مناهج الرتبية البدنية والرياضية 11
مناهج الرتبية البدنية والرياضيةميثل القيم اجلمالية اليت هتتم هبا  11  13 
(11)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  14 
(12)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  15 
(13)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  16 
(14)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  17 
 18 (15)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00
 19 (16)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00
(17)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  11 
(18)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  11 
(19)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  12 
(11)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  04  13 
(11)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  14 
(12)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  15 
(13)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  16 
(14)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  17 
(15)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  18 
(16)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  19 
(17)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  21 
(18)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  21 
(19)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  22 
(21)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  04  23 
(21)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  24 
(22)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  25 



 

(23)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  01  26 
(24)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  27 
(25)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  28 
(26)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  29 
(27)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  31 
(28)يبني متثيال لنسب اجلدول رقم  00  31 

 

ـــــــــــــــــــــداولالجـــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة   

 الرقم عناوين الجداول الصفحة
 11 ميثل جنس الطلبة الذين وزعت عليهم االستمارات 01
 12 ميثل سن الطلبة الذين وزعت عليهم االستمارات 01
 13 يوضح لنا مدى احرتام الطلبة أثناء ممارسة النشاطات الرياضية 01
لنا مدى التحلي بروح الصرب عند ممارسة النشاط الرياضي يوضح 00  14 
 15 يوضح لنا مدى احلرص على النظافة اجلسدية بعد االهناء من النشاط الرياضي 00
 16 يوضح لنا مدى تواضع الطلبة عند اداء النشاط الرياضي 00
الرياضييوضح لنا مدى قدرة الطلبة على حتمل املسؤولية عند ممارسة النشاط  00  17 
 18 يوضح لنا مدى حتقق االخاء بني االفراد واجلماعات عند تأدية النشاطات اجلماعية 00
 19 يوضح لنا مدى ثقة الطلبة بأنفسهم عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية 01
أثناء ممارسة االنشطة اجلماعيةيوضح لنا مدى معاملة الزمالء احلسنة  04  11 
مدى التحلي بالروح الرياضية أثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضيةيوضح لنا  01  11 
 12 يوضح لنا مدى تسامح الطلبة عند اداء االنشطة الرياضية 01
 13 يوضح لنا مدى املسامهة يف تنمية مسة الشجاعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية 01
الفريق خالل حصة الرتبية البدنية والرياضيةيوضح لنا مدى قدرة الطلبة على قيادة  00  14 
 15 يوضح لنا مدى حتقيق العدل بني االفراد عند اداء االنشطة الرياضية 00
 16 يوضح لنا مدى حب االسرة للرياضة من خالل اهتمام الطلبة مبمارستها 00



 17 يوضح لنا مدى احساس الطلبة بوحدة اجلماعة عند ممارسة النشاط الرياضي 00
 18 يوضح لنا ما اذا كانت للرياضة دور يف حتقيق التعاون بني االفراد بإخالص 00
 19 يوضح لنا مدى حتقق عنصر الصداقة عند ممارسة النشاط الرياضي 01
 21 يوضح لنا ما اذا كان ممارسة الرتبية البدنية والرياضية حيقق الوحدة والرتابط 04
البدنية والرياضية يف تكوين الطلبةيوضح لنا مدى مسامهة الرتبية  01  21 
 22 يوضح لنا ما اذا كان التنويع يف االنشطة الرياضية والثقافية يشعر الطلبة باجلدية 01
 23 يوضح لنا مدى تنمية عناصر االتزان والتوازن البدين واجلسمي خالل ممارسة النشاط 01

العامة هلا دور يف ادراك اجلمال  يوضح لنا ما اذا كانت اخللفية الواسعة من الثقافة 00
 24 لدى الطلبة

 25 يوضح لنا مدى التمكن من الدخول اىل جمال االبتكار من خالل ممارسة الرياضة 00

يوضح لنا ما اذا كان ممارسة النشاط الرياضي والثقايف يؤدي اىل اداء احلركة بكل  00
 26 انسيابية

لنا مدى االهتمام مبمارسة الرياضة من خالل حب الناس هلا يوضح 00  27 
 28 يوضح لنا مدى التمكن من اداء السرعة يف االيقاع أثناء ممارسة النشاطات الثقافية 00

 

 

  



 
 أ

:مقدمة  

واملعايري واملبادئ اليت تشكل جمموعة التمثالت االجتماعية للفرد يف اجملتمع من االهداف  واألسستعد القيم      
الرئيسية اليت تسعى الرتبية البدنية والرياضية اىل حتقيقها ،حبكم أن لكل جمتمع اطار من التمثالت االجتماعية اليت 

سا  أببت  الرتبية البدنية والرياضية يقوم على أساسه ويساهم يف تشكيل سلوكه،وتوجيه تفكريه،وعلى هذا اال
آلية حقيقية قادرة  ظاهرة اجتماعية هلا مكانة هامة يف مجيع املؤسسات وخابة التعليمية والرتبوية،وهذا ما جعلها

على خلق ديناميكية وحركية ضمن أفراد اجملتمع،فوجودها ضمن املنظومة الرتبوية ليس من فعل الصدفة،بل هو ناتج 
ي ومنطقي يسعى اىل تلبية متطلبات املؤسسات الرتبوية،من خالل االهداف واملهام املسطرة عن تفكري علم

 .واملوجهة لتلبية رغبات واحتياجات الطالب اجلامعي

تسعى الرتبية البدنية والرياضية اىل حتقيق غايات يف املرحلة اجلامعية عند الطلبة،واملتمثلة يف غر  روح  كما    
يت تساهم يف منو املمارسات الثقافية واالجتماعية واجلمالية،واليت تكون مطابقة للقيم والسري املواطنة الفعالة ال

 احلسن للتياة،وعلى هذا االسا  فهذه الشرحية من اجملتمع،واليت تتمثل يف جمموعة املتعلمني للمؤسسات التعليمية
ا وطاقاهتا،ودوافع نشاطها،وكذلك هي فإهنا حباجة ماسة اىل نسق أو نظام للقيم يعمل مبثابة موجهات لسلوكه

يتضمن أهدافه ومثله العليا،واليت تكون قاعدة يف تكوين حباجة اىل تنظيم اجتماعي حتتاج فيه أيضا اىل نسق للقيم 
 .حياة الطالب اجلامعي ونشاطاته وعالقاته مع االخرين

كما هتدف الرتبية البدنية والرياضية اىل تنمية قدرات الفرد اجلسمية والعقلية والرفع من مساته الوجدانية و      
حىت يستطيع كوحدة متكاملة أن يؤثر يف اجملتمع ويتأثر به،فممارسة االنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية 

مل،كما تكسبه قيما جتعله أكثر قبوال يف تكسب اجلسم الصتة اجليدة فيصبح الفرد أكثر قابلية على الع
 .اجملتمع،فالرتبية البدنية والرياضية وإن كان  وسيلتها احلركة إال أن غايتها الرتبية

ومن هنا برزت احلاجة ملعرفة دور الرتبية البدنية والرياضية يف اكساب وتنمية القيم الثقافية لدى الطالب يف     
                                                                            .اجلانب التمهيدي،اجلانب النظري،اجلانب التطبيقي:ث اىل ثالثة جوانب التعليم اجلامعي،حيث قسمنا البت

أهداف  اجلانب التمهيدي حيث حاولنا من خالله التطرق اىل اشكالية الدراسة وفرضيات الدراسة وكذلك    
ر املوضوع وأمهيته وبوال لتتديد املفاهيم واملصطلتات وكذلك التطرق اىل الدراسات الدراسة وأسباب اختيا

 .السابقة واملشاهبة وإهناء هذا الفصل بالتعليق على الدراسات السابقة

اجلانب النظري والذي اشتمل على ثالثة فصول ففي الفصل االول مت التطرق اىل الرتبية البدنية والرياضية من      
مفهومها وأمهيتها وأهدافها وأبعادها وخمتلف مناهجها ويف الفصل الثاين مت التطرق للقيم الثقافية من خالل حيث 

اليت هتتم هبا،أما الفصل الثالث فقد مت تسليط الضوء على  املفهوم واألمهية واخلصائص وكذا أهم التصنيفات
  .املشكالت اليت يعاين منهاالطالب اجلامعي من حيث مفهومه والصفات اليت يتمتع هبا وكذا 



 
 ب

أما اجلانب التطبيقي والذي تضمن الفصلني االول والثاين،حيث احتوى الفصل االول على االجراءات      
املنهجية وامليدانية للدراسة والذي بدوره تطرقنا فيه اىل الدراسة االستطالعية وكذا التطرق اىل املنهج املتبع وأدوات 

اىل حتديد جماالت الدراسة  باإلضافةدراسة وعينة البتث وكذلك اىل متغريات الدراسة الدراسة وحتديد جمتمع ال
اىل عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها والوسائل االحصائية املستخدمة،أما عن الفصل الثاين فقد تطرقنا فيه 

 .وانتهى البتث باستنتاجات وخامتة واقرتاحات وتوبيات
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:         اإلشكالية  
املمارسات الرتبوية وو  بني التأثري و التأثر على الفكر تعيش كافة اجملتمعات اإلنسانية تصارعا ثقافيا      

   
على 

وألمهية هذا املوضوع أكدت معظم الدول يف املراجعة اجلذرية  كأداة للرتبية يف حتقيق أهدافها املناهج الدراسية  
ومن . إجياد اجلديد و املالئم للمتغريات العاملية املعاصرة يف ضوء القيم الثقافية  هبدفالشاملة ألنظمتها الرتبوية و 

و تتضافر جهودهم  القادة يف دول العامل مجيعا ،و  املفكرين و العلماء و املثقفني  ممث تشغل قضية القيم بال معظ
لنا ل هذا فتربز تشتتها بينهم ، و يف ظ و االنقساماتإلبراز قيم اجملتمع الثقافية يف نفوس أفراده من أجل منع 

إحداث التوازن املطلوب بني القيم و  الثقافية اليت يرفضها اجملتمع التيارات  مواجهة يفالقيم الثقافية دور الرتبية 
ة ، فالرتبية أداة فعالة ميكن عن طريقها غرس قيم األمة يف حياة املواطنني ، و خاصة عن الثقافية و الثقافة العاملي

 .من قيم االمة سواء يف فلسفتها أو أهدافها أو نظامها أو مناهجها سات التعليمية اليت تعترب جزءطريق املِؤس
مكونات العملية التعليمية ، كما أن الكتاب وكما يعترب املنهاج الدراسي حجز الزاوية الذي تلتقي عنده      

مناط الطالب فيحدث فيها ما ينشده من أ ىل شخصيةحيث ينفذ إ أهدافهااملدرسي أداة حتقق الرتبية بواسطة 
ذاتيا قدرا مهما من املعارف و من معتقدات اجملتمع اليت قد  باستخدامهافهو الوسيلة اليت يتعلم الطالب التغيري ، 

داة لغرس مالمح ة إذ يصطبغ بلوهنا و من مث يصبح أوهبذا فالكتاب جزء من قيم األم. ما بعد  ال يغريها يف
 .مقومات تلك القيم يف نفوس الطلبة و 

تكوين و   قيمه ريثري على الطالب اجلامعي وتغيلذي يلعبه الكتاب املدرسي يف التأمهية الدور اوتأكيدا أل      
 –سية ادر الكتب ال) قيم الطالب تتمثل يف  ثرة يفأهم العوامل املؤ حدى الدراسات أن شخصيته ، أثبتت إ

اجلماعة  – اجتاهاهتمو  الت يأراء الزمالء و الزم –شخصيات األساتذة  -حماضرات األساتذة  –األصدقاء 
 . (2 – 8 – 7، ص  9002عطية ،  الرءوفحممد عبد ) . (الطالبية

تسعى إىل تزويد الفرد خمتلف نواحي السلوك  اجتماعيةاهرة فتها ظبية البدنية و الرياضية بصومبا أن الرت     
لرياضة و املنافسة تتضح فمن خالل ااألخالق احلميدة ،  التعاون  الروح الرياضية ، فعل اخلري : ل مث االجتماعي
وانب مبعىن أن هذه اجل و الثقايف و احلضاري للمجتمع  االجتماعيالتقاليد و كل جوانب التطور و  العادات 

حبكم أهنا  االجتماعيةتساعد الفرد على معرفة القيم و املفاهيم السائدة يف جمتمعه ، وهذا ما تصبو إليه التنشئة 
 .(  110، ص  9007السايح مصطفى ، ). عملية تلقني الفرد قيم و ثقافة جمتمعه الذي هو يعيش فيه 

والرتبية البدنية والرياضية حيث أن الثقافة تشمل املعرفة  وعليه من هنا تتبني العالقة املوجودة بني الثقافة    
والعرف وغري ذلك من االمكانات أو العادات اليت يكتسبها االنسان أما الرتبية  واألخالقواملعتقدات والفنون 

امعي ة تعديل يف سلوك الفرد مبا يتناسب مع متطلبات اجملتمع ،حبيث يعد الطالب اجلالبدنية والرياضية فتعترب عملي
بناء اجملتمع،من خالل فاعليته يف رقي وهنضة جمتمعه يف مجيع اجملاالت سواء أكانت  يف الركيزة االساسية واهلامة

 (.،سياسية،ثقافية علمية،اجتماعية) هذه اجملاالت
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القيم يف تنمية ويف هذا االطار يندرج البحث احلايل حبيث حياول التعرف على دور الرتبية البدنية والرياضية     
يف تنمية  دور لرتبية البدنية والرياضيةهل ل:ية البحث التساؤل التايلالثقافية لدى الطالب اجلامعي،وتطرح اشكال

 القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعي؟

 :التساؤالت الفرعية

 يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبة؟ دور لرتبية البدنية والرياضيةل هل

 يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطلبة؟ دور والرياضيةلرتبية البدنية هل ل

 الطلبة؟ يف تنمية القيم اجلمالية لدى دور لرتبية البدنية والرياضيةهل ل

 :فرضيات الدراسة

 الفرضية العامة

 .يف تنمية القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعي دور لرتبية البدنية والرياضيةل 

 :الفرضيات الجزئية

 .يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبة دور البدنية والرياضيةلرتبية ل

 .يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطلبة دور لرتبية البدنية والرياضيةل

 .يف تنمية القيم اجلمالية لدى الطلبة دور ة البدنية والرياضيةيلرتبل

 :أهداف الدراسة

 :العام الهدف

                                                                                .والرياضية يف تنمية القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعيمعرفة أمهية الرتبية البدنية 

 :األهداف الفرعية

 .معرفة مدى مسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبة

 الطلبة لدى لرياضية يف تنمية القيم االجتماعيةلبدنية وامعرفة مدى مسامهة الرتبية ا

 .لدى الطلبة لرياضية يف تنمية القيم اجلماليةمعرفة مدى مسامهة الرتبية البدنية وا
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 :أسباب اختيار الموضوع

الثقافية لدى والرياضية يف تنمية القيم  من االسباب اليت جعلتنا خنتار موضوع دراستنا واملتمثل يف دور الرتبية البدنية
 :الطالب اجلامعي نذكر ما يلي

 .قلة مثل هذه الدراسات اليت ختص الطالب اجلامعي من ناحية قيمه الثقافية

 .معرفة القيمة الثقافية الغالبة لدى الطالب اجلامعي

 .ابراز احلياة االجتماعية اليت يعيشها الطالب اجلامعي

 .يف اجملال الرياضي قلة البحوث النظرية وامليدانية للقيم الثقافية

 :موضوعأهمية ال

 :يلي تكمن أمهية دراستنا يف ما

 .تبني االثر االجيايب للرتبية البدنية والرياضية من خالل القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعي

 .تنبيه الطلبة هلذه القيم بالدور الذي ميكن أن تلعبه الرتبية البدنية والرياضية يف خلق جو جيد ملمارستها

الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية القيم الثقافية وهذا قد تساهم هذه الدراسة يف التوصل اىل فهم مدى امهية ممارسة 
 .من خالل جممل تلك القيم اليت اتت هبا املنظومة الرتبوية يف اجملال الرياضي

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات

واملهارات واملعلومات واالجتاهات اليت ميكن أن يكسبها برنامج هي جمموعة من القيم :التربية البدنية والرياضية
الرتبية البدنية والرياضية لألفراد لتوظيف ما تعلموه يف حتسني نوعية احلياة وحنو املزيد من تكيف االنسان مع بيئته 

 .(00،ص9001أمني أنور اخلويل،).وجمتمعه

 .ات احلركية ساب القدرات البدنية واملهار هي جمموعة أساليب وطرق فنية تستهدف الفرد إك:إجرائيا

هي املعتقدات اليت يؤمن هبا الفرد فتوجه سلوكياته يف احلياة وتوجه شخصيته وحتدد هويته اليت متيزه عن :القيم
عبد الرحيم ).االخرين ، وكذلك القيم تنطلق من االهتمام والرغبة ومقياس القيمة كثقافة االستجابات االجيابية للشئ

 .(02، ص9008ني أبو اهليجاء،عوض حس

 .حمصلة تفاعل االنسان بقدراته الشخصية مع متغريات اجتماعية وثقافية معينة:إجرائيا
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أو العمليات الفنية و االفكار  واألساليب واألشياءالثقافة بأهنا تشمل املهارات املوروثة "مالينوفسكي"عرف:الثقافة
والعادات والقيم وكلمة العادات اليت أشار اليها مالينوفسكي خترج بالتعريف من حيز الوسط البيولوجي اىل جمال 

 .(11،ص9002أمحد رشوان،).جتماعيةاالالدراسات 

 .واالجنازات واإلشاراتهي عامل السلوك املكتسب أواملتعلم عن طريق اللغة والرموز :إجرائيا

تعترب القيم الثقافية نتيجة تفاعل جمموعة عناصر من تاريخ ودين وسياسة نتيجة استقرارها وتفاعلها :القيم الثقافية
 .مع خمتلف العناصر احمليطة هبا

سنة 99إىل 18يكون التحديد الزمين للطالب اجلامعي يف مرحلة املراهقة املتأخرة من سن :الطالب الجامعي
اىل هدا املستوى مت عن طريق امتحان وطين  وانتقالهلعملية التعليمية على مستوى التعليم العايل حبيث خيضع ل

 .باجلامعة لاللتحاقخاضه يف املرحلة الثانوية بواسطته حتصل على شهادة أهلته 

 .وإمكانية من حيث التبادل العلمي الطلبة اجلامعيون هم أولئك الصفوة األكثر وعيا:إجرائيا

 :السابقة والمشابهة الدراسات

من البديهي واملعروف أن الدراسة العلمية والبحث على وجه اخلصوص يتسم بطابعه الرتاكمي،فما من دراسة     
أو حبث إال وجاءت بعده دراسات وحبوث عديدة قد تناوله بالشرح والتحليل أو تشرتك معا يف املوضوع أو بعض 

 .جوانبه

على الدراسات السابقة قصد احلصول على املواضيع والبحوث اليت هلا عالقة  ومن خالل اطالعنا واستفسارنا    
 .العلمية اليت ينبغي على الباحث االنطالق منهاببحثنا ،للبحث على الدالئل 

 :يلي ومن بني الدراسات السابقة اليت هلا عالقة ببحثنا نذكر منها ما    

بعنوان دور الرتبية البدنية والرياضية يف احلفاظ على اهلوية الثقافية يف  9002 "امحدتركي "دراسة  :األولىالدراسة 
ظل العوملة الثقافية ،حيث هدفت الدراسة اىل معرفة تأثري خصائص العينة من حيث املستوى املنطقة ،اجلنس على 

وية الثقافية وكذلك حماولة ابراز أمهية أبعاد اهلوية وحماولة معرفة تأثري ممارسة الرتبية البدنية والرياضية على أبعاد اهل
 200من  القيم االجتماعية الثقافية يف ميدان النشاط البدين ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة تكونت

تلميذ اختريت بطريقة عشوائية ،حيث مت االعتماد على املنهج الوصفي ،حيث قام الباحث باالعتماد على اداة 
يذ و االساتذة وقد كانت نتائج الدراسة أشارت اىل أن متغري املنطقة يؤثر على بعد الدين االستبيان اخلاص بالتالم

واالجتاهات حنو اهلوية الثقافية وكذلك ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني  واإلعالمواالنتماء والتقاسم الثقايف 
كذلك عدم وجود فروق دالة بني اجابات املمارسني والغري ممارسني فيما خيص بعد االنتماء والتقاسم الثقايف و 
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كما ال توجد فروق دالة يف نتائج خمتلف االبعاد املتعلقة بتمثالت االساتذة للمادة وعالقتها بأبعاد اهلوية   االساتذة
 .الثقافية

 بعنوان دور الرتبية البدنية والرياضية يف احلفاظ على القيم 9011" نصرية حاج شريف"دراسة  :الدراسة الثانية
 يف ظل حتديات العوملة الثقافية،حيث هدفت الدراسة اىل معرفة(سنة 91اىل  11من)الثقافية لدى التلميذ املراهق

اجتاهات العينة حنو ادراك القيم الثقافية وأثرها على قيم هذه العينة وحماولة معرفة أبرز املتغريات اليت تساعد على 
الغري ممارسني  و معرفة الفرق يف ادراك القيم الثقافية بني املمارسني تشكيل القيم الثقافية لدى عينة الدراسة وكذلك

للرتبية البدنية والرياضية ودرجة التأثر هبا وكذلك معرفة مدى تأثري خصائص عينة الدراسة يف القيم الثقافية والتأثر 
تلميذ من  900هبا سواء كانوا ممارسني أو غري ممارسني للرتبية البدنية والرياضية حيث تكونت عينة البحث من 

حيث مت االعتماد على املنهج الوصفي واستعمال استبيان القيم الثقافية  ئية،اختريت بطريقة عشوا والية الشلف
يف الفرضية االوىل اليت تناولت هذا   وهذا ما مل يتحقق حيث أشارت النتائج اىل أنه ال يوجد تأثري ملتغري اجلنس 

 اليت تناولت هذا املتغري وكذلك املتغري وكذلك التوصل اىل أنه يوجد تأثري ملتغري السن وهذا ما تؤكده الفرضية االوىل
 .الغري ممارسني للرتبية البدنية والرياضية و توجد فروق يف اكتساب القيم الثقافية ما بني التالميذ املراهقني املمارسني

 :التعليق على الدراسات السابقة

ها يف بناء حبثه وتركيبه من إن للدراسات املشاهبة أمهية معتربة للباحث ملا هلا من فائدة ومرتكزات يعتمد علي    
ناحية االطار واملعلومة،فالدراسات اليت تناولتها يف حبثي كلها يف مصب واحد وهو عنصر الثقافة وتأثريه،وقد قام 

بدراستهم مستعملني يف معظم مراحل البحث املنهج الوصفي عن طريق فهم آليات الثقافة،كما أن الباحثون 
 .وير القيم فهمها ومن مث اجياد احللول املناسبة لتطويرهااهلدف لكل من هذه االحباث هو تط

من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة جند أن الدراسة االوىل تناولت الرتبية البدنية والرياضية على أهنا     
أساس أهنا متغري متغري مستقل وحاولت حتديد طبيعة عالقته بالثقافة كمتغري تابع،أما الدراسة الثانية فتناولتها على 

 .تابع أال وهو القيم الثقافية

 باستغاللنالحظ أن هلا اتصال يكاد يكون مباشرا مع موضوع النتائج الدقيقة وهذا  اىل هذه البحوثوبالنظر     
 .النتائج والتوصيات اليت قام هبا الباحثون

ا لبحث آخر وحبثنا بدوره ومن هنا جند أن كل حبث يكون تكميال لبحث آخر وأن كل حبث يكون منطلق    
 .سيكون ركيزة لبحوث أخرى
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 :تمهيد 

 كل شرائح اجملتمع كل  حيث يندفع و يتنافس إليها ملمارسيهامتثل الرتبية البدنية و الرياضية طريقا واضحا      
فهي  وليها نفع العام ملزاالا م  أاار إاجابية ععو  بأعمارهم و مستوياهتم  ملا هل اختالفحسب طبيعة جنسه و 

وععترب أ اة  م  خالله التقرب لباقي اجملتمع  ععترب ميدان رحب الذي يستطيع اإلنسان مطلب حضاري للجميع إذ
ه و إمكاناعه عنفسيا م  خالل عطوير قدراو  وهنا ا اة حقيقية لرتبيته بدنيا فاعلة يف عوجيه الفر  التوجيه الصحيح ك

                                       .اجلسمية و الفكرية 
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 :تعريف التربية  – 1

إ ا حبثنا يف املعاجم اللغوية لتحديد معنا الرتبية فإننا جند أهنا عرجع يف أصلها الغوي العريب إىل الفعل : لغة  1-1
أي منت " و ربت اهتزتأنزلنا عليها املاء  فإذاوعرى األرض هامدة "ويف التنزيل احلكيم .أي منا و زا  ( يربو -ربا )

نشأه و منا قواه  مبعىنو رباه . و زا ت ملا يتداخلها م  املاء و النبات ، و عقول رىب يف بيت فالن أي نشأ فيه 
  "و لبت فينا م  عمرك سنني قال امل نريك فينا وليدا "و يف التنزيل احلكيم أيضا ... اجلسدية و العقلية و اخللقية 

الزيا ة و و هكذا يتضم  املعىن اللغوي للرتبية عملية النمو  "قل رب ارمحهما كما ربياين صغريا : " يف قوله أيضا و 
 (  41، ص  4991حممد منري مرسي ، ) 

ععين الرتبية يف أبسط معىن هلا التوافق و التكيف ، فهي عبارة ع  عملية عفاعل بني الفر  :  اصطالحا – 1-2
اليت عفرضها البيئة عبعا لدرجة  االجتاهات، و ذللك بغرض حتقيق عوافق بني اإلنسان و القيم و  االجتماعيةبيئته و 

          ( 41، ص  4991عركي راع ، ) .التطور املا ي و الروحي فيها 

 : اهمية التربية  -2

ألهنا اساس البناء و التكوي  اخللقي الذي هو أساس عكوي   الرتبية عملية حيتاج إليها الفر  و اجملتمع ،      
 اقتصا يااجملتمعات و اجملتمعات ومبائها على أسس سليمة ، بل كانت الرتبية سبب رئيسيا يف عنمية الشعوب 

بقوة  انتشرمل ينتشر بقوة السيف و إمنا : و اقافيا و سياسيا و عسكريا ، فاإلسالم على سبيل املثال  اجتماعياو 
وليس ( " األخالق ) سالح الفضيلة و األخالق ، ويف هذا املعىن يقول الفيلسوف الفرنسي الكبري فولتري يف كتابه 

 انتشارهقهرا بالسيف على اكثر م  نصف الكرة األرضية ، بل كان سبب  بصحيح ما يدعى بأن اإلسالم استوىل
 اعصافهم بالقيم العاليةاملسلمون لبث الدعوة ، هو  استعملهأكرب سالح ,رغبة الناس فيه ، بعد أن أقنع عقوهلم ، 

عربز أمهية الرتبية يف زيا ة قدرة الشعوب على مواجهة التحديات  بذلك في ولوع املغلوب بتقليد الغالب إذ ال خي
                                                                      :يف جوانب أخرى كثرية منها و العصرية و احلضرية 

                                                            . االقتصا يةأهنا عامل هام يف التنمية  -
                                                           . االجتماعيةأهنا عامل هام يف التنمية  -
                                                 .الصحيحة  الدميقراطيةأهنا عامل هام يف إرساء  -
                                                                .االجتماعيأهنا اساس التماسك  -
                                                    .االجتماعيإحداث التغري  أهنا عامل هام يف -
                                           .قومية كربى لشعوب العامل  إسرتاعيجيةأهنا أصبحت  -
                   ( 49، ص  4999أمحد حممد الطيب ،) . أهنا ضرورة لبناء الدولة العصرية  -
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 : مبادئ التربية عند جون ديوي -3
التعليم املتميز بالعمل  اجب ان يوضع الطفل يف   إن مبدأ النفعية الربمجاعية و طريقة املشروع  مها أساس     

          :موقف عسمح له بالتفكري و الربهنة م  أجل الوصول جبهده اخلاص إىل التعلم 
                             .عظهر للتلميذ حلول مؤقتة و يكون مسؤوال على اإلعدا  املنظم هلا  -
                   يف وضعية حقيقية للتجربة ويكون يف نشاط مستمر  أن يكون التلميذ موجو ا -
مدى صالحيتها  اكتشافو ععطى له إمكانيات و فرص لتدعيم أفكاره و عطبيقها م  اجل حتديد اارها  -

                                                                               .بنفسه
                                 .لومات ويقوم مبالحظات ضرورية إلاجا  حلوليكون التلميذ مع -
                                                    .يظهر املشكل احلقيقي ليكون حافزا للتفكري  -

                                                                             :ومبا ئها عتمثل يف 
                                                          .يرعكز النشاط املدرسي على منو الطفل -
                                                                                .عربية عملية النمو -
                                                                  .عدم فصل املدرسة ع  اجملتمع -

فطريقة املشروع إذا كانت مطبقة بروح نفعية عكون النتيجة إاجابية ألهنا عستدعي مزج النشاط العقلي بالنشاط     
ن يعيش يف لتحقيق منو التلميذ ليصبح بذلك مواطنا بإمكانه أ االجتماعيةاجلسمي يف وسط عسمح العالقات 

               (  05، ص  5002وايقة عربوية ، ) .  ميقراطيوسط 
 :مفهوم التربية البدنية -4

العقلية  و  وية اليت عوافق اجلوانب البدنية م  العملية الرتب املتكامليعرف بيرت أرنولد الرتبية البدنية ذلك اجلزء      
                                                                     (  50،ص  4991أمحد عبد الرمحان ، .) و الوجدانية لشخصية الفر  بشكل رئيسي عرب النشاط البدين  االجتماعية

هدفها عكوي  املواط   كوزليك الذي يعرف الرتبية البدنية على أنه جزء م  الرتبية العامة ،  كويسكيععريف      
أمني أنور .) بواسطة عدة ألوان م  النشاط البدين املختار لتحقيق هذا اهلدف  اجتماعياو  انفعاليابدنيا و عقليا و 

                                  (  92،  91،ص  4991اخلويل ،

 : تاريخ التربية البدنية و الرياضية  -5
هلا    االجتماعيةعاريخ األنشطة احلركية و البدنية لإلنسان و خاصة األطر و األشكال يهتم هذا العنصر بدراسة      

و عسجيل األحداث والوقائع و عفسريها يف . إخل...كالرياضة و التدريب البدين ، و الرتويح الرياضي ، و األلعاب 
الثقافة و العقيدة الدينية ، و الظروف و  كالسياسة   التأاري يف األحداث  ضوء املتغريات املختلفة اليت م  شأهنا

رؤية فكرية عساعدنا يف  استخالصاألحداث ، هبدف و  اصة علك اليت واكبت هذه الوقائع األمنية والعسكرية و خ
                                        .التعرف على أخطاء املاضي فنتجنبها ، و التعرف على املآار السابقة فنستفيد منها 
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أحداث و وقائع عاريخ الرتبية البدنية و الرياضية يف ضوء املتغريات و النظم املختلفة اليت مرت عليها   استقراءو      
                                                               الرياضية حاليا و مستقبالو  عوجيه اقة نظام الرتبية البدنية م  اخلربات و التجارب اليت م  شأهنا  لينصبععد معينا 

  :وععتمد  راسة عاريخ الرتبية البدنية و الرياضية على التقسيم التارخيي العام و الشائع و الذي ينقسم إىل   
إىل أن املعاجلة التارخيية لنظام الرتبىي البدنية .  (التاريخ القدمي ، عاريخ وسيط ، عاريخ حديث ، عاريخ معاصر ) 

و بني الرتبية البدنية مبعطياهتا الرتبوية ,  اجتماعياجب أن عوضح الفارق بني ما هو متصل بالرياضة كنظام اقايف 
عتقد ، كما اجب التفريق بني البحث التارخيي و البحث األنثروبولوجي و ي( التعليمية ) عطبيقاهتا البيداغوجية و 

أمني أنور ) . ضة الراهنة للريا للظروفاليت اجب أن عقو  أن عاريخ الرياضة ليس جمر  سر  لألحداث  4911 جرير
                                                                                         ( 109ص   5005اخلويل ، 

 : الرياضية  أهمية دراسة تاريخ التربية البدنية و -6
        :التالية  لالعتباراتهتتم الرتبية البدنية بدراسة عاريخ النشاط البدين و الرياضي لإلنسان 

                                                                                    .الدروس و العرب م  املاضي والتعرف على األخطاء و جتنب الوقوع فيها يف احلاضر أو املستقبل  استخالص -1
حنو  النظام  على نضام الرياضة و الرتبية البدنية وذلك لتوجيه االجتماعيةعأاري املتغريات و النظم  استقراء-2

                                                 .الـتأاريات  هذهم   لالستفا ةالتقدم 
 راسة عاريخ الرياضة و األلعاب و الرتبية البدنية كمحكات لتقدير حجم و اجتاه التقدم يف الرتبية البدنية -3

                                                                          .املعاصرة 
                                                                                     .املستقبل  للرياضة يف احلاضر  اإل ارة عرب التاريخ الستخالص عنظيمات جيدة م  معطيات االستفا ة-4
ارة  راسة املدارس الفلسفية الكربى و عأاريها على الرياضة و الرتبية البدنية م  خالل العصور املختلفة حلض-5

                                                                      .اإلنسان 
عكوي  اجتاهات مهنية قوية حنو الرتبية البدنية لدى طالب الرتبية البدنية بالتعرف على إسهامات النظام يف -6

                                 .باإلنسان عرب احلضارات املختلفة  االرعقاء
عشجيع البحث العلمي يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية و خاصة يف منطقتنا العربية اليت عفتقر إىل هذه -7

                     (  492،ص  5004أمني أنور اخلويل  ، ) .النوعية م  البحوث 
 : أبعاد التربية البدنية و الرياضية  -7

                                                                               : عساهم الرتبية البدنية و الرياضية يف عنمية الكفاءات املناسبة لألبعا  الرتبوية يف إطار التكوي  الشامل إىل ما يلي 
اهلدف منها عكوي   الدميقراطي ملي ، البعد عناصره التنموية هي البعد الوطين ، البعد العا :بعد المواطنة  -7-1

 االجتماعي                                                                                       باالنتماءاملواط  الصاحل النزيه و احملب لوطنه و املتفتح على العامل و اإلحساس 
الرتبية السكانية   ية و البيئية ، الرتبية العلمية يف الرتبية البدنعكم  عناصره التنموية :  االجتماعيالبعد  -7-2

، الرتبية الصحية و الوقائية ، اهلدف منها عوظيف املعارف م  خالل املوا  التعليمية  االستهالليةو التنموية و 
                                           . التلميذاملقرتحة على 
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 االنفعاالتالتحكم يف و عكم  عناصره التنموية يف حس  ععامله مع احمليط و األفرا   :البعد الخلقي  - 3 - 7
أاناء املواجهة ، حس  التصرف يف املواقف الصعبة ،  عم األ وار اإلاجابية لفائدة اجلماعة ، و اهلدف منها عنمية 

                                                            .(  51، 52، 52، 51،ص  5044 محيد قاصد ). االجتماعي االنتماءو  االندماجالقدرات و 
يرى فريي أن الرتبية البدنية هي جزء ال يتجزأ م  الرتبية العامة ، إذ عشغل :مفهوم التربية البدنية و الرياضية  -8

           .و العقلية  االنفعاليةو لتنميته م  الناحية العضوية و التوفيقية   وافع النشاطات املوجو ة يف كل شخص ،
أن الرتبية البدنية و الرياضية هي جزء متكامل م  الرتبية العامة و ميدان جترييب هدفه  بيوت شرو يرى عشارلز     

، و ذلك ع  طريق ألوان النشاط  االجتماعيةو  االنفعاليةعكوي  املواط  الالئق م  الناحية البدنية و العقلية و 
على أهنا جسم قوي  أو مهارة رياضية أو ما شابه البدين و الرياضي ، و يضيف إن فهم الرتبية البدنية و الرياضية 

                                            . ( 01، ص  5002أمحد بوسكرة،).الرياضية  طئ يف فهم معىن الرتبية البدنية خا اجتاهذلك هو 
  :أهداف التربية البدنية و الرياضية  -9

ميك  حصرها بضعة أسطر ،لك  نذكر بإاجاز هذه  مما الشك فيه أن للرتبية البدنية والرياضية أهداف كثرية ال
                                                                               :االهداف

                                                                           .املساعدة على االحتفاظ بالصحة واخلربات احلركية وممارستها بشكل صحيح  اخل وخارج املؤسسة -
املراهقة والبلوغ و ور  ممارسة احلياة الصحية السليمة وععريف التالميذ حباجيات النمو اجلسمي يف كل م   وري -

                           .الرتبية البدنية والرياضية يف حتقيق هذه احلاجات 
والسعي ملعاجلة ما قد العناية بالقوائم الصحيحة ومالحظة االوضاع البدنية اخلاطئة يف حاليت احلركة والسكون  -

                       (.ع  طريق النشاط احلركي املكيف)يصيب اجلسم م  عيوب
  عدعيم الصفات املعنوية والسلوك الالئق ،وعنمية االجتاهات االاجابية حنو ممارسة النشاط الرياضي م  خالل  -

                                        (91،ص4995،حممد عوض بسيوين)األنشطة
 :أهداف التربية البدنية والرياضية حسب دوذلي سارجنت -11

        :أربعة أهداف كربى عتمثل فيما يلي 4719الرتبية البدنية  وذيل سارجنت عام  وضع رائد
 :من الناحية الصحية -11-1

                                                          .عقدير التناسق الطبيعي يف جسم االنسان -
                                                       .التعرف على عشريح أعضاء اجلسم ووظائفها -
            (التمري ،التغذية،النوم،االستحمام،املالبس،التهوية):  راسة املؤارات الصحية العا ية مثل -

                                                                               :من الناحية التربوية -11-2
العقلية واجلسمية ،وخاصة علك اليت ميك  استخدامها يف الوصول اىل مهارات مهنية أو بدنية   غرس القدرات

                                                                                               .كالسباحة ،االنزالق
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                                                                          : من الناحية الترويحية  -11-3
                    .جتديد القوى احليوية اليت متك  الفر  م  استئناف أعماله البدنية بنشاط ،عأ ية واجباعه بسهولة

                                                                             :من الناحية العالجية -11-4
                                  .ة،وإصالح العيوب واألخطاء اجلسمياستعا ة الوظائف اليت طرأ عليها خلل 

                                                                       :أهمية التربية البدنية والرياضية -11
اهتم االنسان م  قدمي االزل جبسمه وصحته ولياقته وشكله ،كما ععرف عرب اقافته املختلفة على الفوائد      

 واأللعاب أشكاال اجتماعية كالعب  اختذتواملنافع اليت ععو  عليه م  جراء ممارسة االنشطة البدنية واليت 
نات البدنية ،والرقص والتدريب البدين والرياضة كما أ رك أن املنافع الناجتة ع  ممارسة هذه االشكال م  والتمري

االنشطة مل عتوقف على اجلانب البدين ،الصحي وحسب ،وإمنا ععرف على االاار االاجابية النافعة هلا على 
الفنية ،وهي /ب احلركية املهارية واجلوانب اجلمالية اجلوانب النفسية االجتماعية ،واجلوانب العقلية املعرفية ،واجلوان

جوانب يف جمملها عشكل شخصية الفر  عشكيال شامال متسقا ومتكامال ،ومتثل الوعي بأمهية هذه االنشطة يف 
وكانت الرتبية البدنية والرياضية هي التتويج .عنظيمها يف أار اقافية وعربوية ،عربت ع  اهتمام االنسان وعقديره 

أشكاال واجتاهات عارخيية واقافية خمتلفة يف أارها ومقاصدها  اختذتاصر جلهو  عنظيم هذه االنشطة ،واليت املع
ولعل أقدم النصوص اليت أشارت اىل أمهية .لكنها اعفقت على أن جتعل م  سعا ة االنسان هدفا غائيا وعارخييا

على املواط  أن :"و الفلسفة عندما كتب وأبمي ماذكره سقراط مفكر االغريق النشاط البدين على املستوى القو 
ميارس التمرينات البدنية للحفاظ على لياقته البدنية كمواط  صاحل خيدم شعبه ويستجيب لنداء الوط  اذا  عى 

                                       . (14،402،ص5004أمني أنور اخلويل،) .الداعي
                                                            :االسس العلمية للتربية البدنية والرياضية -12
  االسس السيكولوجية-12-1
البدين لك  ميتد أيضا ليشمل الصفات  واإلعدا إن عأاري الرتبية البدنية والرياضية ليس فقط على مستوى النمو     

تالف الرياضات وعنوعها فإهنا عتطلب املشاركة يف خمتلف املنافسات واالنتظام يف عملية وعلى اخ واإلرا يةالنفسية 
التدريب لنوع النشاط املمارس وإعدا  طريقة عدريب هلذه االنشطة ذات الفعالية العا ية إذ اليتحقق هذا بدون 

هلذا النشاط ،وم  ناحية أخرى وإضافة اىل ذلك فإن  كموضوع راسة وعشخيص خلصائصها الشخصية الرياضية  
بالعمليات النفسية املرعبطة الدقيق  التحليل،وكذلك معرفة االسس النفسية يسهم يف حتليل خمتلف نواحي النشاط 

                                                                                    .بالنشاط احلركي
 :                                     سس االجتماعيةاال-12-2
علعب الرتبية البدنية والرياضية  ورا مهما يف حتسني احلياة اليومية للفر  بصفة خاصة وجمتمعه بصفة عامة     

                                                                               .عدا  للحياة وجتعلها أفضل وأصح وذلك ألهنا عتخلل حياعه اليومية وهي ما ة علمية وظيفية عساعد الفر  اال
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مع اجلماعة ،فما اللعب إال أحد مظاهر التآلف كما أن الرتبية البدنية والرياضية عساعده أيضا على التكيف    
 .معاالجتماعي فم  خالله عز ا  قوة الروابط االنسانية واالجتماعية بني أفرا  اجملت

والرتبية البدنية م  خالل أنشطتها قا رة على ان عقدم الكثري لتغطية احتياجات الفر  واليت عشمل التعاون     
ري يف الغري وشعور االنسان بالطمأنينة  اخل اطار اجملتمع م بأ اء االخري  والرغبة يف التأا،احلب ،االلفة ،االهتما

زكية إبراهيم كامل ).والرتويحع  طريق اللعب حتياجات الذي يعيش فيه ويتمك  م  حتقيق كل هذه اال
                                    (404،ص5005وآخرون،

                                                                     :االسس البيولوجية -3- 12
نظرا لكون اجلسم ذو ميكانيكية معقدة جدا وال بد أن يكون عركيبه مألوفا لكل مريب وقد جاء االقرار م      

علماء الرتبية البدنية والرياضية على أن يكون طالب الرتبية البدنية والرياضية على معرفة واسعة وهذا باإلملام 
وعلم الكيمياء احليوية وعلم أجهزة اجلسم كاجلهاز  ملختلف العلوم الطبيعية والبيولوجية كعلم التشريح الوظيفي

أو احلالة الصحية  لألذىالتنفسي والدوري والعصيب والعظمي إضافة اىل هذا إعطاء عفسريات علمية صائبة 
 ،ص4995بسيوين حممد عوض ،)العلميلالعب وعكون هذه التفاسري مبنية على قواعد علمية مستخلصة م  حتصيله 

57،59)                

                                                      :عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة-13
يس الواسع للرتبية ،وهو مفهوم قريب الصلة م  مفهوم التنشئة الرتبية العامة ععبري يطلق على النمط الرئ    

كافة احملاوالت اليت عبذل لتنمية القدرات واالجتاهات ولك  ليس على حنو غرضي خاص   االجتماعية ،ويقصد به
ملهنة ما او إعدا  لوظيفة معينة ،فهي جزء م  الرتبية الشاملة عتعامل بشكل أساسي مع املشكالت واملوضوعات 

                                                    .العامة اليت بني الفر  وجمتمعه
واالستفا ة م  االنشطة البدنية واحلركية كوسيلة لتحقيق أهداف الرتبية العامة ععد م  الظواهر الرتبوية للقرن      

،ولقد قدم العديد  4922أصبحت م  االجتاهات املطروحة واملقبولة منذ عام العشري  ،فالرتبية للبدن وم  خالله 
جديرة بالدراسة م  أجل العمل على عقبل الرتبية البدنية والنشاط م  مفكري الرتبية البدنية مقرتحات وأفكارا 

احلركي عامة ،كإطار للعمل الرتبوي أو كمجال حيوي لتحقيق أهداف الرتبية العامة ،فقدمت  راسات 
هيدرجنتون،وليامزناش االطار النظري هلذه العالقة ،وقد قدم باحثون كثريون إسهامات ع  عالقة النشاط احلركي 

                                        (817ص،5004أمني انور اخلويل،)االجتاههلذا  إبريقيبية ،فكان ذلك مبثابة عدعيم بالرت 
وهي ليست حاشية أو زينة عضاف للربنامج  وللرتبية البدنية والرياضية جزء بالغ االمهية م  عملية الرتبية العامة

                             .العكس م  ذلك اجلزء احليوي م  الرتبية املدرسي كوسيلة لشغل االطفال لكنها على
                                                                      :درس التربية البدنية و الرياضية -14

يعترب  رس الرتبية البدنية و الرياضية وسيلة م  الوسائل الرتبوية اهلامة لتحقيق األهداف املسطرة لتكوي         
ألوان م   ع  طريق لتكوي  الفر   الفر  ، فهو جزء متكامل م  الرتبية العامة و يعتمد على امليدان التجرييب

                                                                       . االجتماعي االندماجى ات البدنية و الرياضية اليت يتكيف معها و عساعده علالنشاط
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البدنية طبقا ملراحل  احتياجاهتمكما حيقق النمو الشامل و املتزن للتالميذ على مستوى املدرسة ، و حيقق      
لنشاط الرياضي التنافسي  اخل املؤسسة يف أوجه ا لالشرتاكمنوهم و قدراهتم احلركية ، كما يعطي الفرصة 

خارجها ، و هبذا الشكل فإن  رس الرتبية البدنية و الرياضية حيقق األغراض اليت رمستها السياسة التعليمية يف و 
             .جمال النمو البدين و الصحي للتالميذ على كل املستويات

                                                        :التربية البدنية و الرياضية  واجبات درس-14-1
                                 :لقد حتد ت واجبات  رس الرتبية البدنية و الرياضية يف ما يلي 

                                    .بالصحة و البناء البدين السليم لقوام التلميذ  االحتفاظاملساعدة على  -
املساعدة على عكامل املهارات و اخلربات احلركية ، و وضع القواعد الصحية لكيفية ممارستها  اخل وخارج  -

                                                                           .املدرسة 
                                   .القوة ، السرعة ، التحمل : املساعدة على عطوير الصفات البدنية مثل  -
                                                   .التحكم يف اجلسم يف حالة احلركة و السكون  -
 .                                                                                     البيوكميائية و الفيزيولوجية إكساب املعارف واملعلومات ع  أسس احلركة البدنية وأصوهلا البيولوجية -
                                   .عدعيم الصفات املعنوية و السمات اإلرا ية و السلوك الالئق  -
                                                 .التعو  على املمارسة املنظمة لألنشطة الرياضية  -
                                                                                      ( 92، 95، ص  4995حممد عوض بسيوين ، ) .الرياضياإلاجابية حنو ممارسة النشاط  االجتاهاتعنمية  -

                                       :بناء درس التربية البدنية و الرياضية  -14-2
 رس الرتبية البدنية هو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للرتبية البدنية ، وهي الوحدة التشكيلية للدورة      

املوضع عبعا لألهداف املسطرة  االهتماميف النشاط الرياضي أو التعبري اجلسدي ، و يتم مركز  اهتمامهايتمثل مركز 
م  طرف األستاذ و كذلك برناجمه السنوي ، و يتكون  رس الرتبية البدنية و الرياضية م  االث مراحل كل مرحلة 

                                   .يف خدمة احملور املختار 
                                          .وعشمل اإلجراءات اإل ارية و اإلمحاء: المرحلة التمهيدية  -
                                   .و عشمل النشاط التعليمي و النشاط التطبيقي: المرحلة الرئيسية  -
  ( 41، ص  4992وزارة الرتبية الوطنية ، ).و عشمل العو ة إىل حالة اهلدوء و املناقشة : المرحلة الختامية  -

 :لدرس التربية البدنية والرياضيةالطبيعة التربوية  -14-3
إن  رس الرتبية البدنية والرياضية يهدف اىل القيام مبهمة عربوية بالغة االمهية وهي متمثلة يف اكساب الفر       
واالجتاهات اليت عفرضها البيئة،وهذا يف ظل عفاعل الفر  مع بيئته وجمتمعه،وهذا ما يساعد الفر  أو الطالب للقيم 

الكثري م  الصفات الرتبوية حبيث علعب هذه االخرية  ورا هاما يف بناء الشخصية االنسانية،وعلى على اكتساب 
 .هذا االساس يتم بناء أهداف  رس الرتبية البدنية والرياضية
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 :حيتوي  رس الرتبية البدنية والرياضية على االاة أقسام هي :محتوى درس التربية البدنية والرياضية -14-4
 :القسم التمهيدي -14-4-1
ومعرفة الواجبات احلركية املختلفة،واجلزء التحضريي يتضم  بداية  لتقصييتمثل يف اعدا  التالميذ نفسيا      

 :منظمة للدرس،وحيد  جناح املدرس،واحلالة النفسية والبدنية للتالميذ،وم  اهم مميزات هذا اجلزء
 .مترينات بسيطة -
 .مترينات غري مملة -
 .مترينات مسلية -
 .اجب ان عكون التمرينات مناسبة مع جنس وس  التالميذ املراهقني -

 :القسم الرئيسي -14-4-2

لالستخدام يف الواقع العلمي ويقدم يف االلعاب الفر ية  يتمثل  وره يف نقل احلقائق والشواهد واملفاهيم      
اجلماعية ككرة اليد وكرة السلة وغريها،واهم مميزاعه هو برز روح التعاون،مما  واأللعابكألعاب القوى،واجلمباز،

 .يؤ ي اىل جناح احلصة التدريسية

 :القسم الختامي -14-4-3

اىل مرحلة ما قبل القيام  هدف هذا القسم الرجوع اىل احلالة الطبيعية،وهتدئة اعضاء اجلسم عو هتا     
 .رتخاء،ومتاري  ذات الطابع اهلا ئة واالسرتجاع،كالتنفس،االسباحلصة،ويتضم  عدة مترينات للتهدئ

 (91-92،ص4995حممد عوض بسيوين،)

                                                       : أغراض درس التربية البدنية و الرياضية  -15
إن كل  رس م   روس الرتبية البدنية يرمي إىل حتقيق جزء م  األغراض املوضوعة للربنامج كله  سواء كانت      

معينا  اجتاهاولك  بؤرة كل  رس عكون متجهة  اجتماعيةأو  انفعاليةهذه األغراض بدنية أو صحية أو عقلية أو 
الكر اين .) كل ما أمك  التوفيق بني أغراض الدرس و أغراض التالميذ و حاجاهتم كلما حقق الدرس الغاية منه و 

                                                 (  411،  418، ص  5005السايح ، 
 :فيما يلي     وقد حد ت أغراض  رس الرتبية البدنية 

                                  .اجلسمية كناحية أساسية  عكوي  التالميذ م  الناحية -
                                           .الصحية  االجتماعيةعوجبه التالميذ للناحية  -
                                            .إكساب التالميذ املهارات احلركية املختلفة  - 
                                           .و الرياضي  االجتماعيالفرصة للتعبري ع  النفس و عنمية السلوك  إعاحة - 
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 :مناهج التربية البدنية والرياضية والقيم-  16
 :ان مناهج الرتبية البدنية والرياضية علعب  ور يف عوجيه القيم وهذا م  خالل ما عتضمنه مما يلي  

 : دور مناهج  التربية البدنية و الرياضية في توجيه القيم  – 1- 16
املناهج   بية البدنية و الرياضية منهاج  راسة ، متثل جانب هام يف العملية الرتبوية ، حيث ععترب هذه رت عترب الع    

وهذا ما يساعد يف احملافظة على القيم األصلية باإلضافة إىل  احملرك األساسي للمتعلم ، ألهنا املنبع احلقيقي له ،
 ( . 88،ص  5005حممد سعد زغلول ، مكارم حلمي أبو هرجة ، ) . عنميتها وإكساهبا جلميع املتعلمني يف مجيع مراحل النمو 

 :متطلبات مناهج التربية البدنية و الرياضية من القيم  – 2 -16
 :ليها متمثلة فيما يلي إن القيم الىت سيتم التطرق إ

 .األخالقيةالقيم  -
  .االجتماعيةالقيم  -
 .اجلماليةالقيم  -

هي جمموعة املعايري و الفضائل و املثل العليا اليت جاء هبا اإلسالم ، و اليت :  القيم األخالقية – 1 – 2 – 16
عليها م  خالل التعبري  االستداللمباشرة ، ولك  ميك   مالحظة نالحظهامتثل عكوينات فرضية ال ميك  أن 

للبدائل اليت متثل جمموعة م  التصرفات السلوكية اليت قد سلكها الفر  عند ععرضه  اختيارهاللفضي للفر  م  خالل 
 ( . 22، ص  5005حممد سعد زغلول ، مكارم حلمي أبو هرجة ،  ) . ملختلف املواقف يف حياعه التعليمية أو العامة 

وعليه سوف نعرض القيم األخالقية ، اليت اجب أن عتضمنها مناهج الرتبية البدنية و الرياضية وهي متمثلة       
 : يلي  فيما

 
                                

 
 
 
 
     

 
 

 

 اهج الرتبية البدنية و الرياضية ميثل القيم األخالقية اليت هتتم هبا من ( : 11)الشكل 

خالقيةالقيم األ  

 عمل اخلري

 املعاملة احلسنة

 الروح الرياضية

 اإلخاء

 الثقة بالنفس

 الصدق 

 االحرتام

 اإلخالص

 حتمل املسؤولية روح الصرب

 التواضع النظافة
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وميوالت الفر  إىل  اهتماماتمبثابة جمال يعكس لنا  االجتماعيةإن القيم  : االجتماعيةالقيم  – 2 – 2 - 16
، و النظر إليهم كغايات وليس على أساس مصاحل   اآلخري غريه م  االفرا  م  منطلق حبه وميله أىل سعا ة 

مبا هو  االجتماعيةوعليه إي فر  ميتلك هذه الرغبات يتميز بالعطف و احلنان و اإلاارة ، حبيث عتسم القيم 
بزيا ة و نقصان  االجتماعيةعنقص القيمة و ، حبيث عز ا   جتماعياالو عتصل مبدى القبول  اجتماعيامرغوب فيه 
 ( . 78، ص  5005حممد سعد زغلول ، مكارم حلمي أبو هرجة ، ) . االجتماعيهذا القبول 

الرتبية البدنية و الرياضية وهي اليت اجب أن هتتم هبا  االجتماعيةوعلى هذا األساس سوف نعرض القيم      
 :متمثلة فيما يلي 

 

 

 
 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 هبا مناهج الرتبية البدنية والرياضيةميثل القيم االجتماعية اليت هتتم (:12)الشكل

 

 

 حب االسرة

 وحدة اجلماعة

 التعاون

 العدل

 التقوى

 التسامح

 

 املهارة

 القيا ة

 خدمة الغري

 حب الوط 

 الوحدة والرتابط روح املنافسة

 الشجاعة الصداقة

 القيم االجتماعية
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الرتبية اجلمالية اليت اجب على املؤسسات  أهدافهي القواعد اليت حتد   :القيم الجمالية  – 3 – 2 – 16
والتوازن والرتابط بني  التناسقالتعليمية املختلفة أن عسعى لتحقيقها ، باإلضافة أىل اهنا وسيلة أساسية إلحداث 

وهذا  االجتماعيةث عؤ ي هذه القيم وضيفتها يف عوجيه أمناط السلوك العام للحفاظ على البيئة اجملتمع حي أنظمة
حممد سعد زغلول ، مكارم حلمي أبو ) . الفسا   انتشار، بأي خلل يؤ ي إىل  االجتماعيعفا ي إصابة النظام  هلدف
 ( . 91، ص  5005هرجة ، 

هبا م  خالل مناهج الرتبية البدنية و الرياضية  االهتمامحيث ميك  عرض بعض القيم اجلمالية اليت اجب      
 :وهي متمثلة فيما يلي 

 

 
 
 
 
     

 
 

 

 

 

 

 ميثل القيم اجلمالية اليت هتتم هبا مناهج الرتبية البدنية و الرياضية  ( :13)الشكل 
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 :خالصة

كي يتمك  م    هتيئتهو  الغدإذا كانت الرتبية العامة يف مفهومها العام عضع كأحد اهذافها صناعة رجل      
الرياضية و وفق ما متليه متطلبات علك احلياة اليت هو بصد  مباشرهتا فإن الرتبية البدنية  االجتماعيةممارسة حياعه 

على عاعقها هذا اإلعدا  وعوليه أمهية كبرية يف جوانب عديدة قد  عأخذأحد أهم مكونات الرتبية العامة  باعتبارهاو 
املعاصر ألمهية ممارسة النشاط البدين الرياضي جبميع أنواعه وعلى كل  تماعياالجسبق ذكرها ، ولعلى التصور 

املراحل النسبية اليت مير هبا الفر  قد أحداا كثري م  التغيري فيها خيص نظرت اجملتمع ملختلف أنواع هذه املمارسة 
هذا ما يسعى القائمون على فأصبحت أحد أهم املوا  اليت عدرس يف املؤسسات الرتبوية لدى البلدان املتقدمة ، و 

  .الرتبية البدنية و الرياضية إىل حتقيقها يف بال نا 
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 :تمهيد
عملية ثقافية ختتص  القيم وأهنا  عضم  نسان و  اإلخاصية من خصائص اجملتمع اإلنساين ومبا أن تعترب القيم      

 ندو  اإلنساينوظائفها من طبيعة وج ده يف اجملتمع فال وج د للمجتمع  ا تشتق أمهيتها وباجلنس البشري عم م  
الق مي  الطابعتل ين الفرد ونسقه املعريف وتشكل  علىوجدانه وتعمل  أهنا تشكل ضمري اجملتمع وكما . قيم 

 هخاصية متيز أوم  يالثقافة و إنتاج ىعل اإلنسانوحدة اهل ية الثقافية ومتاسكها وكذا قدرة  ىاحلفاظ عل إيلوهتدف 
والتجارب اليت مير هبا االنسان  اليت يشارك فيها أفراد اجملتمعفالعادات والتقاليد وألفكار : باقي املخل قات  عن

   .(62،ص6002عبد الغين عماد، ) مجاعي وحي هلا اىل قيم وتراثيف أعماقه، و يستخدمها اجملتمع جيل بعد جيل  تستقر
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 :م ـــــوم القيـــمفه -1
كلمات الشائعة االستخدام فنحن نسمعها و نقرؤوا كثريا  يف اإلعالم املسم ع واملرئي المن " مـــــــــالقي"ة ــكلم      

حتتله وذه  ما و وذا يشري إىل . واملقروء  ووي كثرية الرتدد على ألسنة الرتب يني و املقطرين  و املثقفني وغريوم 
     .س القيم يتدر  تغري القيم أو وم عن أمهية القيم أودأح ثالكلمة من اوتمام ترب ي وثقايف  فقد يتحد

 :تعريف القيم  -5
 :لغة -5-1
و تظهر األص ل اللغ ية أن  " قيـــــــــم"و مجعها " ة ـــقيم" ت رد املعاجم اللغ ية جمم عة من الدالالت لكلمة      

"  م ــــــــق"الذي تتعدد م ارده و معانيه، و و  ما يشري إليه أصل الفعل "  مـــــــــــق" القيمة مشتقة من الفعل كلمة 
و مل يثبت عليه، و منه ق له عز   إذا مل يدم على الشيء" ةـــــــــماله قيم"يء يقال ألنه يدل على القيام مقام الش

     54االية  الش رى«َعَذاٍب مُِّقيٍم    »ل ــــوج
هم فيه، فالشيء القيم تقامإ  مكان تدومأي يف ،  45الدخان  «إن املتقني يف مقام أمني»  و ق له تعاىل أي دائم

ب أن اغأي مستقيما ، و أورد الر  525األنعام « دينا قيما  » و منه ق له عز وجل  واستقامته  بصالحهماله قيمة 
 (  51م ، ص 6050: ماجد زكي اجلالد) الدين القيم و  الثابت املق م ألم ر الناس و معاشهم 

 :  اصطالحا 5-5
اليت نستعملها للحكم على قيمة الشيء، و وي املعايري اليت حنكم من خالهلا املبادئ  املقاييس والقيم وي     

بأهنا جيدة ، و قيمة و مرغ بة أو على عكس ( األفعال ، امل اقف  الناس ، األغراض ، األفكار ، )على األشياء 
 .ذلك بأهنا سيئة و من غري قيمة أو قبيحة

س ، املعن ية بني الناس يتفق ن عليها فيما بينهم و يتخذون منها ميزانا  يالقيم وي جمم عة من املعايري و املقاي   
 .على تصرفاهتم املادية و  املعن ية  يزن ن به أعماهلم و حيكم ن به

القيمة عبارة عن مفه م أو تص ر  ظاور أو قميت مييز الفرد أو خاص جبماعة ملا و   مرغ ب فيه وج با  يؤثر يف    
 (.66، ص  6050: اجلالد ماجد زكي ) انتقاء أساليب العمل و وسائله و غاياته 

   : عالقة القيم ببعض المفاهيم األخرى  -3
 :الحاجـــاتم و ـــالقي -3-1

أن (  Maslow" )  ـــــــــماسل"   و قد أشارة واحلاجاتن أن وناك تطابقا بني القيم و ــــأعتقد بعض الباحثي    
القيم و احلاجات يلمس اخلط  الفاصل بني اإلنسان بني  االرتباطلكن  ، مفه م القيم مكافئ ملفه م احلاجات

    ذلك أن  فاإلنسان و  ال حيد الذي ميكن الق ل بأنه لديه قيما  معينة ت جه سل كه ، سائر احلي انات األخرىو 
 .ا على املست ى اجملتمعي ، و إمن القيم وي التعبريات املعرفية للحاجات ال على املست ى الفردي فحسب
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 : االتجاهاتالقيم و  -3-5
  إضافةو من جهة أخرى فإنه القيم متتاز بالعم مية  ، وذا من جهة االجتاهإن مفه م القيم أوسع من مفه م     

و كذلك فإن القيم تشكل معايري عامة للمجتمع، بينما ال تشكل . يف الغالب تتسم بالفردية االجتاواتإىل أن 
فهي غايات  شخصية الفرديف بناء  االجتاواتذلك فإن القيم متثل م قفا أكثر أمهية من لو  معايري االجتاوات

     .االجتاواتبل أهنا املك ن األساسي خلف  االجتاواتهنائية و ليس وسيلة كالعديد من 
 : ولــــالقيم و المي -3-3
و بذلك الغرض منه و الغاية املرتتبة عليه فإذا تقلب  خ اطره يتص رهخلاطر من  بأنه ت جيه اإلنسان يعرف امليل    

و نالحظ من خالل التعريف أن امليل يتعلق . وذا اخلاطر على سائر خ اطر اإلنسان، صار وذا امليل رغبة
 أو معن يا       ذلك الشيء س اء كان ماديا علىالفرد إىل ما يشري وجدانه، و جيعله بالتايل ي د أن جيعل  باستعداد

 إال و من خالل ذلك ميكن أن يالحظ الفرق بني كل من القيم و املي ل، حيث أن لكل منهما مفه ما  مستقال 
     .أو املكتسبة يةطر الفأنه ال بد من اإلشارة إىل أن القيم قد تتضمن ج انب متعددة من املي ل س اء 

 :  القيمة و الحقيقة -3-4
الذي ال  بالفرد بعكس القيمة، ألهنا  مرتبطة و ال ي جد اختالف ح هلا احلقيقة ونا ميكن التأكد من صحتها،    

ي جد اتفاق ثابت ح هلا، فقد ختتلف من شخص ألخر و من مكان ألخر، فحقيقة أن الشخص ط له ستة أقدام 
  .، فهذه قيمة مجيال  الشخص ختتلف عن ط ل وذا 

 : القيمة و السلوك  -3-2
وكل فعل كل فرد ميثل تفضيال  ملسلك على األخر،  و معىن ذلك أن الفرد  للسل ك،إن القيم وي م جهات     

يستعمل قيمة ط ال ال قت، يستعملها كلما أختار مسلكا  أو كلما أختذ قرارا  يفضل به مسلكا معينا من بني عدة 
" حيث قال إهنا  ،" س ــــــــم ري" الفرد  و أفعاله، كما يرى  و هبذا فإن القيم تعرف بأهنا حمددات لسل ك. ائلبد

: عبد الفتاح العساف مجال/ رائد فخري أب  لطيفة) "  الت جه أو السل ك املفضل أو املرغ ب فيه من بني عدة ت جهات متاحة
 (   65،64، ص  6056

 :  القيم و الدوافع -3-2
 ن القيم ليست جمرد ضغ ط لت جيه السل ك بإعطائه التربير املناسب يف أبني القيم و الدوافع  االختالفيبدو     

و املعىن املالئم، بينما الدافع و  حالة استعداد داخلي لدى الفرد يسهم يف ت جيه السل ك حن  غاية أو ودف 
    ( 55،ص 5112حممد مجيل خياط، ) معني 

 : أهميـة دراســة القيــم  -4
علماء الدراسات  فقلد أوتم هبا كل من بدراساهتا االوتماممنذ أن بدأ  العلماء باوتماملقد حظيت القيمة     

الفلسفي حيث تعترب القيم  الفكرو علماء النفس و االقتصاد و السياسة ورواد  االجتماعاإلنسانية و اإلنسانية و 
 .من املفاويم الفلسفية اليت يدور ح هلا اخلالفات يف إطار املذاوب و األفكار الفلسفية املختلفة
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ارتباطا وثيقا ل يف حياة الناس أفرادا  و مجاعات و ترتبط عندوم مبعىن احلياة ذاهتا ألهنا ترتبط غلغو القيم تت     
 (  45، ص 6002حممد شفيق، ). اف بدوافع السل ك و اآلمال و األود

 : خصائـــص القيـــــــم -2
من األمهية مبا   ،احلياة و سل ك أفراد جمتمع م  املنظمةإن التعرض لدراسة خصائص القيم كأحد أوم املفاويم      

وذه القيم و من مث السبل اليت ميكن من خالهلا تنمية وذه القيم لدى األفراد، و ميكن حتديد  طبيعةكان لفهم 
 . مـــــــــــــــأوم اخلصائص اليت تتميز هبا القي

 : الخاصيـــة الذاتيــــة -2-1
    الوتماماتاو  والتفصيالتتربط القيم بشخصية الفرد و ذاته ارتباطا  و وثيقا و تظهر لديه على خمتلفة من    

مما جيعلها قضية ذاتية شخصية خيتلف الناس ح ل مدى أمهيتها  واألحكام االجتاواتو االختيارات و احلاجات و 
 .و شخصياهتم  ذاوهتم باختالفو متثلها 

 : الخاصيـــة النسبيـــــة -2-5
الزمن و املكان و اإلنسان، فتقديروا و بيان أمهيتها وجداوهلا ختتلف  باختالفالقيم أهنا ختتلف تعين نسبية     

 ارتباطاهتامن إنسان إىل أخر، و من مكان إىل مكان و من زمان إىل زمان، و ذلك لتص رات األفراد للقيمة و 
ال و  معني يف زمن معني و مكان الزمانية و املكانية و وي بذلك تتبع ملعتقدات اإلنسان و تص راته كما حيددوا

، بل مطلق اإلنسان فقيمة األسرة مثال  عند صاحبها كما سبق بيانه أقصد بذلك إنسان بعينه ألن القيمة ثابتة 
 .الغريبختتلف عند اإلنسان العريب عن قيمتها عند اإلنسان 

  :الخاصيـــة التجريديــة -2-3
معانيها احلقيقة يف السل ك الذي متثله و ال اقع الذي القيم معان جمردة تتسم بامل ض عية و االستقاللية تتضح     

تعيشه، فالعدل من حيث و  قيمة حيمل معىن ذونيا جمردا  غري حمس س، لكنه يتخذ قيمته من ال اقع احلي املمارس 
و نسمي الذي حيايب أحدوم عل األخر  فنسمي سل ك األب الذي يعطي أبناءه حق قهم و يساوي بينهم عادال ،

ال و قيمته  وطابع قيمتهو سل ك واضح و حمدد إال أن مفه م العدل الكلي فقيمة العدل متثلت يف واقع  غري عادل
يزال قائما ، فالعدل يبقى عدال  إال أنه ال يدرك إال من خالل ال اقع الذي متتزج فيه القيمة اجملردة بعامل األشياء 

  (. 22، 24، ص 6050ماجد زكي اجلالد ، )
 : الموضوعيــــة الخاصيــة -2-4
و نعين مب ض عية القيم أهنا خارجية عن ذوات األفراد و عن جتسيد اهتم الفردية، و وي مرتابطة مبعىن أهنا تؤثر     

 (.510، ص  6005كامل أمحد مسري،)  .االجتماعيةو تتأثر بغريوا من الظ اور 
 : تصنيفــــات القيــــــم  -2
         الفلسفية  االطر.الختالفو ذلك  هلااتفاق بني دارسي القيم على أنه ال ي جد تصنيف شامل  وناك     

حيث أول من صنف القيم  أفالط ن"  من ن ع، و يعد أكثر ف حتتية، فالقيمة ال احدة ميكن أن تصنو الفكر 
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" كليك و ن" قيم احلق و اخلري و اجلمال و صنفها : أعترب أن القيم اليت ت جه سل ك الفرد و اجلماعة وي ثالث 
((klakhoun  ان ـــــــــرمي" إىل قيم مجالية و قيم معرفية و قيم أخالقية أما"  (Riman )  فقد صنفها إىل قيم

 .و قيم تتعلق باآلخرين و اجلماعة ، م جهة من الذات و قيم فردية
 :  تصنيــف وايـــت -2-1
   : ي ــــــداف وــــة أوــــالذي حصر القيم يف ست 
 . ســــــــة و اجلنـــــــوي احلب و الصداق : أهداف اجتماعية  -  
 .و امللكية و العمل االقتصاديةالقيمة  :ة ـــــــــــأهداف عملي -  
 الطعام و اجلنس و الفاعلية و الصحة و الراحة و اهلدوء و األمن  :فيزيولوجية أهداف  -  
 السيطرةو  االعرتافو اإلجناز و  االستقالل :أهداف تحقيق الذات  -  
 .ةــــــــــــ املعرفيف تتمثل :معرفيةأهداف  -  
 .السعادة و القيمة بص رة عامة :متفرقةأهداف  -  

 : انـــــــــــــنوع "وايت " فالقيم عند 
 .ة ــم الدميقراطيــــــــــالقي :قيم مقدسة  –أ    
 .ت جه السل ك لي مي، مثل قيم النجاح يف العمل :قيم دنيوية  -ب   
 "  الفيل" تصنيف -2-5

        حيث إن وذه القيم وي نية ال ظائف الشع رالقيم ب ظائف  ارتباطالذي يعتمد يف تصنيف القيم على      
 : و غايتها معا ، و قسمها إىل 

 .ةــــــــة و اجلماليــــــــــــــــــالقيم العقلي
 . االنفعاليةو  االقتصاديةالقيم 

 . القيم الدينية و الروحية، و وي ج ور القيم 
 (Rokeach" ) روكيش " تصنيف   -2-3
 :فقد ميز بني منطني من القيم   
 .خالقية و قيم الكفاءة األو تقسم بدوروا إىل القيم  : الوسيليةالقيم -
و وي غايات يف ذاهتا، ووي القيم اخلاصة بالشخص تدور ح ل الذات، و القيم اخلاصة   :القيم الغائية -

 . بالعالقات بني األشخاص و اجملتمع
 : (Sprenger" ) سبر نجر تصنيف -2-4
 : يـــــــــــــفقد صنف القيم حسب احملت ى أو املضم ن يف ستة أمناط ، و ذلك على النح  التال   
 و هتتم باكتشاف احلقائق و املعارف  :القيم النظرية  -
 . وتسهم بالفائدة و املنفعة : االقتصاديةالقيم   -
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 .النظر عن املنفعة املادية بصرفو هتتم جبمال األشياء و تناسقها  :القيم الجمالية  -
 .اسييو العمل الس السيطرةو هتتم بالسل ك القيادية و السلطة و الق ة و  :اسية يالقيم الس -
 . و هتتم باألم ر الدينية مثل مصري اإلنسان، و خل د الروح، و أمل احلياة  :القيم الدينية  -
، ص  6056مجال عبد الفتاح العساف ، /  رائد فخري أب  لطيفة) و هتتم بالفرد و عالقته مع اآلخرين  : االجتماعيةالقيم  -

65.62.62) 
 : وظائف القيــــم  -2
  :القيم كمعايير اجتماعية -2-1

    :منهاالقيم معايري ذات أوجه متعددة، ت جه سل ك و تسريه بطرق خمتلفة،        
 .االجتماعيةو متجانسة، بالنسبة للمسائل  حمددهتع د القيم اإلنسان على اختاذ م اقف  -
 .هتيؤه لتقبل و تفضيل إيدي ل جية سياسية أو دينية على أخرى، كما رأينا يف املعتقدات و القيم -
 . تستعمل القيم لتقيم الذات و اآلخرين و احلكم عليهم -
 .أخالقيةبقضايا  اآلخرينو  أنفسناكأدوات مركزية للمقارنة و املقابلة بني   تستخدم القيم -
قي حسب احلاجة و الضرورة، و تق م بالتايل بإعالء تقدير الذات، و احلفاظ طتؤمن القيم أساس التربير املن -

    .  عليها
 : الوظيفــة التوفيقيـة للقيـــم -2-5

 .اجتماعيةالت افق عملية تغيري يف اجلهاز النفسي و االنفعايل و املعريف من أجل إرضاء حاجات  يعترب    
         . تتعلق بعض حمت يات القيم مباشرة بأن اع السل ك و الغايات، و اليت ميكن أن تك ن ت فيقية أو مثالية

كاليت تشدد على   انفعالل و و ل ك املسؤ ونالك قيم  أخرى تتعلق بالت فيقية، و وي اليت تشدد على أمهية السو 
 6056مجال عبد الفتاح العساف / رائد فخري أب  لطيفة. ) كراحة الضمري، و سالمة الذات، و العائلة و ال طنغايات عليها  

 ( 25،26،22ص 
 :طرق اكتساب القيم -2
 :االسرة-2-1

إن عناصر االطار الثقايف من قيم وعادات وأمناط السل ك وغريوا ينقلها االباء عن االجداد ،مث تنتقل اىل      
االحفاد او تنتقل عناصر االطار الثقايف من الكبار اىل الصغار من خالل عملية التنشئة،ووي ما يعرف بعملية 

 وأساليبالسل ك واملعايري  ومناذجاع والعادات حيث يتم مب جبها اكتساب وتعلم الصغار الطب.التطبيع االجتماعي
مصطفى )السائدة يف اجملتمع حيث ميكن إعدادوم للحياة واألفكار واآلراءاحلياة والقيم االجتماعية 

 (60،ص5112الباوي،
تق م بإعداد الناشئ وتق م بنقل الرتاث من جيل اىل جيل آخر من أجل تك ين شخصية امل اطن  فاألسرة    

سميا وعقليا وروحيا ،ووي تق م برتسيب يف أعماق الصغار ما تريد ترسيبه من معتقدات وقيم،ومنه ميكن وتربيته ج
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يف بني الثقافة والفرد من خالله يتحقق غرس القيم او تغيريوا  وأساسيالتأكيد على دور االسرة ك سيط وام 
 (50،ص6006زكريا عبد العزيز حممد،)نف س االبناء

 واألموأفراد االسرة احمليطني بالطفل،حيث أن دور االب  واألبوعندما نتكلم عن االسرة فإننا نقصد االم      
هلما دوران متكامالن وهلما دور أساسي يف عملية التطبيع االجتماعي فهما ي ليان اوتمام بإشباع حاجيات 

عن مسببات  وإبعادومهتم من أخطار،الت تر،ومحايتهم مما يهدد حيا حدهاالوالد البي ل جية والتخفيف من 
،وقد يك ن و  ذاته الثقايف الذي تعيش فيه االسرة باإلطاراالمل،وتلقينهم عادات السل ك املختلفة متأثرين يف ذلك 

أما يف اجملتمعات الكبرية واملعقدة ووي تتميز بتعدد أشكال العالقات .االطار الثقايف الذي يس د اجملتمع
يؤدي اىل تك ن داخل اجملتمعات الكبرية ن ع من اخللط الثقايف،مبعىن ان اخللط الثقايف االجتماعية،ووذا كله 

السل ك والقيم  وأمناطالرتبية  مناذجقد يك ن متحررا عن االطار الثقايف للمجتمع،ومن مث ختتلف  لألسرة
املختلفة مناذج خمتلفة االجتماعية واملعايري مع بعضها وينعكس اثر ذلك على االطفال حيث يتعلم اطفال االسر 

نتيجة تعدد الثقافات داخل اجملتمع الكبري ويف وذا الصدد يق ل من السل ك وبالتايل ي اجه االوالد متاعب كبرية 
لقد درست مئات عديدة من االطفال فخرجت من دراسيت الط يلة هبذه النتيجة ووي أن )واطس نالباحث 

ل بل غه سن اخلامسة،ويف معتقدي اننا عند هناية الثانية من عمره بإمكاننا ان نك ن شخصية الطفل او حنطمها قب
 (.ه املستقبليةنك ن قد رمسنا االسس لشخصيت

يستمر  بالغا على شخصيته ال حبيث تؤثر تأثرياان استح اذ االسرة على عملية التطبيع االجتماعي للطفل،    
ط يال،وال تبقى االسرة وي الفاعل ال حيد يف وذه العملية ففي سن معينة يلتحق الطفل باملدرسة وونا ي اجه 

وو  سي اجه .تعقيدا من االسرة وأكثرم اقف اجتماعية مغايرة كلية مل قف االسرة،انه سي اجه بيئة اوسع مدى 
كذلك سيحتك بأفراد آخرين غري الذين تع د .ه هباعهد ل أيضا معايري وأمناط سل كية وقيم وأنظمة جديدة ال

تتميم ما قد تعلمه الطفل او تصحيحه  عليهم يف حميط االسرة،ووذا يبني ما للمرحلة القادمة من خط رة من حيث
 (62،ص5112مصطفى الباوي،)مرتقبة  مسئ لةمث البناء  عليه للحص ل على شخصية 

اجلماعات االخرى اليت ينظم اليها الفرد خالل حياته االجتماعية يف رادوا قيما معينة مث تق م تكسب اف فاألسرة
 (556،ص5115ن روان منري حسن فهمي،)ةمراحل عمره املختلفة،بدور مكمل لدور االسر

 :اللغة والتعليم -2-5
 :اللغة -2-5-1

باعتبار أن اللغة وي احلامل للقيم اليت تس د  ، وذلكتعترب اللغة من بني الع امل املساعدة على اكتساب القيم     
ومن جهة اخرى فاللغة تسهل عملية الت اصل والتبليغ بني أفراد .اجملتمع،وأن عملية التعلم تتم ب اسطتها

تعترب اساسية حلسن سري العمل،ولرفع مست ى  واإلدارةاجملتمع،ومن املؤكد ان عملية االتصال يف ميدان التنظيم 
يف التنظيم،وتأيت امهية اللغة من حيث اهنا تعكس شخصية الفرد وثقافة جمتمعه وأهنا تساعد على  فعالية االتصال

 .تعديل الشخصية والثقافة،ذلك ان االختالل اللغ ي يؤدي اىل االختالف يف إدراك وتنظيم ال اقع
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وتعترب اللغة أي لغة ظاورة اجتماعية تنعكس عليها،وكذلك من خالهلا كل الظ اور اليت تس د اجملتمع من      
ومن تقدم او تأخر ومن هن ض او سق ط،فإن اللغة تنهض بنه ض اجملتمع وتط ره وتسقط بسق ط رفعة واحنطاط 
 (644،ص5152تركي رابح،)اجملتمع وتأخره

 :التعليم -2-5-5
بناء جمتمع ق ي  ألجلليم بص رة كبرية يف نشر قدر من ال عي لدى االجيال الالحقة يساوم التع    

ومتماسك،وتبقى االمية من املشاكل اليت تعاين منها دول العامل وتعد عائقا من ع ائق التقدم االقتصادي ويف وذا 
إن وذا "إن التعليم و  احلامض الذي يذيب شخصية الكائن احلي مث يك هنا كما يشاء(:"حممد اقبال)يق ل 

تركي )ترابفه  الذي يستطيع أن حي ل جبال شاخما اىل ك مة من كيميائية   احلامض أشد ق ة وتأثري من اي مادة
 (655،ص5152رابح،
ان التعليم يطلع بدور وام جلعل عملية التأقلم تتم بشكل متناغم ومتناسق بني الق ة العاملة والتقنيات      

كذلك   ات خمتلفة يف االنتاجتستخدم تقنياملستخدمة يف االنتاج،فكما أن الق ة العاملة املؤولة واملدربة ال ميكن أن 
الق ة العاملة املتخلفة فنيا ومهنيا،ال ميكن ان تدير وتسري االنتاج باستخدام تقنيات متط رة جدا،خص صا يف 
عصر ث رة املعل مات وتكن ل جيا االعالم واالتصال،ومن املنطقي أن ي اكب وذا التح ل والتط ر يف املفاويم 

ويلعب التعليم ونا دورا واما وخطريا يف عملية ترسيخ القيم االجيابية يف االنسان .لتعليموامل ازين تط را م ازيا له يف ا
حىت يصبح االنسان املتعلم املثقف املؤول مهنيا،احملرتم للقان ن املنضبط يف ال قت،املقدر للعمل،واملتفاين يف خدمة 

 (64،ص5112،مصطفى الباوي)وطنه
حامسا وذا أمهية،فهناك فج ة يف القيم بني املرتفعني واملنخفضني يف مست ى ويعترب مست ى التعليم متغريا     

التعليم،أما من ناحية ن ع املدرسة فت جد فروق طفيفة حسب ن ع املدرسة فطالب كليات العملية أكثر ميال 
والفلسفية ملا  ورمبا يرجع ذلك اىل الطبيعة النقدية والتأملية.لقب ل القيم االخالقية عن طالب الكليات النظرية

 .يدرس نه من م ض عات
يف االبعاد والع امل  واإلناثوكذلك تتأثر القيم بالتف ق الدراسي بالنسبة للفرد،كما أن وناك فروق بني الذك ر     

 (556،ص5115ن روان منري حسن فهمي،).اليت ينتظم ح هلا نسق القيم
 :السياسة واإلعالم -2-3
 :السياسة -2-3-1

عند احلديث عن الثقافة السياسية جملتمع معني فإننا نشري اىل النظام السياسي الذي ادجمه الفرد يف فكره     
الفعل السياسي  يأخذومشاعره وقيمه والثقافة السياسية تتك ن من نظام املعتقدات والقيم اليت حتدد ال ضعية اليت 

الصراع ضمن  جذورلقيم تعترب السياسة يف فهم صفته وطريقة تعامل وتفاعل االفراد مع بعضهم البعض وذه ا
 .(62،ص5112مصطفى الباوي،)النخبة والقيادة السياسية
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 :االعالم -2-3-5
تلعب وسائل االعالم اليت حيتك هبا أفراد اجملتمع على اختالف اعماروم اطفاال وشبابا دورا كبريا يف عملية     

 .التنشئة االجتماعية ويف خلق ال عي االجتماعي
يف تنشئة أفراد اجملتمع وتك ين شخصيتهم ووذه ال سائل متعددة ومتن عة،وتلعب وسائل االعالم دورا حي يا     

وتزويدوم باخلربة واملعرفة،ويت قف تأثري كل وسيلة من وذه ال سائل على مدى فعاليتها ون عية مضم هنا وحمت اوا 
الة أو فكرة أو معل مة إما مسم عة أو مرئية أو ومجيع ال سائل تشرتك يف ودف واحد وو  ت صيل رس.من جهة

مقروءة وقد أدرك القائم ن على التنشئة االجتماعية أن الطفل والشباب وحىت الكبار منهم أن ل سائل االعالم 
 (65،ص5112مصطفى الباوي،)أمهية يف بناء شخصية الفرد

 : م ـــــــدور الطالب في تعلم القي -2
تعلم القيم ينبغي أن ي جه من األسرة أوال مث املدرسة ثانيا  مث تتسع الدائرة لتشمل إن دور الطالب يف      

    ر له جماال  واسعا  للح ارــــ فنأن و و حىت يتحقق للطالب دوره الفعال فذلك يتطلب  مؤسسات اجملتمع كافة،
       الكشف عن أفكاره و تقديروا و احرتامها، و تشجيعه على الكالم  و التعبري احلر عن آرائه و املناقشةو 
ص ل إىل اختاذ القرارات ال اعية   ل املشكالت و الحاحل ار و تنمية تفكريه الناقد و اإلبداعي، و تزويده مبهارات و 

و تقدير سل كه  ره لذاته، و تقدي و وضع احلل ل املناسبة للتغلب على الصع بات اليت يالقيها، و تعزيز ثقته بنفسه
 (.15، ص  6050ماجد زكي اجلالد، ) .اإلجيايب

 :Cultureة ــــــوم الثقافـــــمفه -13
    و احلذق و سرعة الفهم و أيضا  مبعىن التق مي و التهذيب يرى علماء اللغة أهنا تعين الفطنة و الذكاء      
: س رة األنفال   « فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم لعلهم يذكرون » الغلبة و من ذلك ق له تعاىلو 

 . 42 آية 
عن مدار التاريخ ، بينما تعين احلياة اليت ط روا اإلنسان يف اجملتمع  قكل طرائتعين  و الثقافة مبفه مها العام     

           مبفه مها اخلاص أسل ب احلياة السائد بني شعب من الشع ب من حيث أساليب التفكري و السل ك 
 الرءوفحممد عبد  ) .املشاعر من خالل ما جتسده العقيدة و القان ن و اللغة و الفن و التكن ل جية و الرتبية بالطبعو 

 . (55ص،6001 عطية،
 :ةــــــف الثقافـــــتعري -11
 : لغــــة  -11-1
غري و  الشيء أي ق مه عندما كان مع جا  يف اللغة العربية ق م " ثقف " تعين كلمة أو مصطلح الثقافة يف اللغة      

 . س ي، فقال العرب ثقفت الرمح أي ق مته
عادة الشيء على حاله و أيضا  إ يأخذ وذا املصطلح معىن اإلصالح و أي جعله على أحسن ص رة و أيضا  

    .التصحيح

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2250&idto=2250&bk_no=50&ID=2261#docu
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                                                                                       : اصطالحا-11-5
 :  Rilihthنتون يف رالف لـــتعري
أن لكل مصطلح من وذه املصطلحات )) اجملتمع و الثقافة بق له لينت ن بني الفرد و  يف تعريفه للثقافة ميز    

فاجملتمع و    االجتماعيةالثالثة من مدل له الذي يشري إىل كيان خمتلف و دور خاص متميز يف احلياة اإلنسانية أو 
ا الفرد فه   ابات مكتسبة يتميز هبا جمتمع معني أمجمجاعة منتظمة من األفراد بينما الثقافة طائفة منتظمة من است

كائن حي قادر على التفكري و الفعل و الشع ر بذاته و لكن استجاباته وذه تتشكل إىل حد كبري يف ض ء 
 .  احتكاكه باجملتمع والثقافة

  :   R.Redfieldتعريف رد فيليـــــد 
ركات املتفق أو املصطلح عليها يف اجملتمع تعكس يف عريف ردفيليد الثقافة بأهنا جمم عة من املفاويم و املدي     
و أوجه النشاط و تنتقل عن طريق ال راثة عرب األجيال لتكسب اجلماعات صفات و خ اص  والفكرالفن 

   (    5، ص  6002السيد عبد العاطي السيد، )  .زةــــــــــــــــــــممي
 :أهميـــة الثقافـــــة  -15
تعتنقها، فامتالك اجملتمع لثقافة مشرتكة يكسب أعضاء وذا اجملتمع شع را  يف  بالنسبة للجماعة اليتالثقافة وامة  -

 .اضطراب أوله املعيشة و العمل املشرتك دون إعاقة  يهيئال حدة و 
جم عة كاملة من املشكالت اليت كما الثقافة تزود الفرد بعدد كبري من أن اع التطبيق املعد من قبل، كما متده مب-

 . وجدت ثقافة أهنا حل ل
وي و  من عادات و عرف و تقاليد و قيم  متثل الثقافة ضرورة أخالقية و تتمثل وذه األخالق يف تراث اجملتمع -
 .كل معامل احلياةتش
  . ات املتقدمةمعاجملت متثل ضرورة إنسانية عامة و الزمة لرقي الثقافة  -
   .تبدو أمهية الثقافة يف أهنا ترتبط بالرتبية و املدرسة يف ج انبها املادية أو الالمادية -
 .تزود الثقافة الفرد باملعرفة و طرق التفكري و أساليب العمل و أمناط سل ك خمتلفة -
 ( 20،25 41ص ، 6002حسني عبد احلميد أمحد رش ان، ) بني األفراد  االجتماعيكما أهنا تسهل عملية التفاعل   -

 :  ص الثقافـــةـــخصائ – 13
 : الثقافــــة سلــــوك -13-1
أن كل اجملتمعات اإلنسانية متتلك  حيث الثقافة سل ك ميكن تعلمه من خالل اللغة و ما تتضمنه من رم ز     

، و الكلمة، و تلك الرم ز تك ن أتفاق من جانب اإلمياءة و اإلشارة: أنساقا من الرم ز منها على سبيل املثال 
يتفاعل مع أعضائه دون معظم أعضاء اجملتمع، و من مث يصعب  على الشخص الغريب عن اجملتمع أن يتعامل أو 

 . أن يتعلم لغة وذا اجملتمع، و ما حتت ي من رم ز ثقافية، و تتن ع وذه الرم ز بني جمتمع ألخر
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 :الوجدانيــــــــة  -13-5
       بها حبكم نشأهتم يف بيئة اجتماعية نختتلف الثقافة من فرد إىل أخر، و ذلك رغم تشابه األفراد يف ج ا     

 . و ثقافية واحدة
 : و التعلــــم االكتساب -13-3

بالرغم من أن كل احلي انات لديها القدرة على التعلم، إال إن اإلنسان و  الكائن ال حيد الذي يك ن قادرا  على  
نتاج التفاعل  ولكنها قل بي ل جياتنقل ما اكتسبه من عادات ألقرانه، و الثقافة ليست غريزية أو عض ية أو تن

 .   االجتماعي
 : وظيفــة الثقافــــة  -14

 عايري و القيم الذي ت جه أفعال الثقافة يف حياة الناس فكل ثقافة حتت ي داخلها على بعض املتؤثر  -
سل ك أعضائها، و ليس أدل على ذلك من اختالف سل ك الناس يف ثقافة عن ثقافة أخرى من حيث و 

 .املعتقدات و أساليب العمل 
شري عن طريق ت فري حاجاته إىل الطعام تسهم الثقافة يف احملافظة على ال ظائف البي ل جية للكائن الب -
 .الشراب و الدفئ و املأوى و اإلشباع اجلنسي و التناسل و احلب و التشجيعو 
اآللة و من خالل الثقافة من خالل الثقافة يستطيع اإلنسان أن يط ر مفه مه عن الذات و عن اجملتمع و  -

 .حيصد اإلنسان ن اتج التعبري اخلالق
 .و العادات و القيم، كاألعراف االجتماعي د أعضاء اجملتمع ب سائل الضبط تعمل الثقافة على تزوي -

  :ة ــــتصنيف الثقاف -12
و كان أول ما . بني وذه العناصرالعلماء الثقافة إىل عناصر جزئية، و أشاروا إىل العالقات ال ظيفة حلل بعض    

 .الثقافة املادية و الثقافة الالمادية: اجتهت إليه أنظاروم تقسيمها إىل عنصرين متميزين مها 
 : (Materialculture)الثقافة المادية  -12-1
 و أواين الطهي تتمثل الثقافة املادية يف الرمح و السهم و شبكة الصيد و كرة القدم و املبىن و قطعة األثاث،      

 .كما تتمثل يف السيارات و القطارات و اآلالت و األفــــــــالم،و األدويـــــة  املنديلالقلم ، الرصاص و و 
      (  (immaterialcultureالثقافــــة الالماديــــة  -12-5
: من أوم أركان الثقافة، و يقصد بالضمنية املظهر التجريدي و وي تنقسم إىل عنصرين مها  الالماديات تعترب    

وي و و يف املعرفة و األفكار و املعتقدات  والتقاليد االجتاواتاألفكار و املعايري، وقد تبدو يف اآلمال و املشاعر و 
  .تشمل كذلك مقدمات األفعال

على لعبة من األلعاب الرياضية، فالقفاز و املضارب و املالبس، و منصات املشاودة وي عناصر للثقافة  :مثــــال 
العبني فهي عناصر الثقافة الالمادية ، وكل لو مهارات الالعبني و سل ك املشاودين و ا املادية أما ق اعد اللعبة،
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 االجتماعيرئيسية لإلنسان األمر الذي يعطيه منطه من الثقافة املادية و الالمادية يدور ح ل إشباع احلاجات ال
   ( 26،25،22،24، ص6002رش ان، أمحد حسني عبد احلميد)  .الذي و  ج ور الثقافة

    :عناصــر الثقافـــــة -12
 :سنشري فيما يأيت إىل أوم عناصر الثقافة

 : عناصر معرفية -12-1
استخدمها و  هبدف وصف البيئة احمليطة وفهمها و املعل مات اليت مجعها أعضاء ثقافة معينة  املعارفتشمل و     

املعرفة بدائية ال تتجاوز حدود ال صف البسيط و األفكار الغيبية، وقد تتط ر و تتعقد حبيث تشمل  تك نوقد 
 .عرفة األخرىجانب أن اع املإىل  أحدث ما ت صلت إليه املعرفة العملية و تطبيقاهتا العملية 

 : نسق للمعتقدات -12-5
ال يتطرق الشك  راسختايشتمل على كم من األفكار و العالقات اليت يؤمن هبا املنتسب إىل الثقافة، إميانا      

 .إليه ال من قريب و ال من بعيد
 :نسق للقيم و المعايير -12-3

على املفاويم و التص رات اليت تساعد الفرد على ترتيب األشياء املادية و غري املادية يف عالقاهتا  يشتمل    
لسل ك ع حدودا  و عالقات ضبعضها ببعض، كما تشتمل على األمناط التجريدية اليت حتفظ يف اجلماعة، و ت

 .اآلخرينالفرد، و العالقات مع 
 : عناصر رمزيـــة  -12-4
    ( 14- 15، ص  6002غثي ، حممد حسن الرب )  .و أمهها اللغة االتصالو تشتمل على خمتلف وسائل    

 : قيــم بالثقافــة العالقة  -12
ترتبط القيم بالثقافة ارتباطا وثيقا إذ إن القيم تنبع من ثقافة اجملتمع الذي يك ن القيم فلذلك جند القيم يف     

 االختالفالقيم اإلسالمية و القيم الغربية بسبب ا شاسعا  بني فنجد تغيري  والثقافات باختالفاجملتمعات ختتلف 
و مع ك ن القيم جزءا  من الثقافة إال أهنا مهيمنة عليه فالثقافة احلقة ال خترج عن قيم اجملتمع  الثقافيةيف  اجلذري

ال ثيق من كافة  الرتباطهماقافة فنرى قيم اجملتمع حتكم ثقافته و تضبطها، لذا ال ميكن فصل القيم عن الث
 .  اجل انب

لألحكام بالنسبة إىل التصرفات و السل ك، فهي أيضا  األساس الضمين ألي من ذج  ملهمةو إذا كانت القيم      
 ثقايف، و وي حتت ي معايري للسل ك ذات صفة مميزة، تلك وي مثال حالة ق اعد اللياقات و أص ل اآلداب

سلطة وذه و  نا و ت جهها يف حياتنا الي ميةالطق س و الشعائر و كثريا من املعايري اليت تق د أفعالالق اعد اليت تنظم و 
وثيق  ارتباطلذلك فهناك   القيم إىل  االنتماءاملعايري و النماذج الثقافية ال تعتمد على الق ة بقدر ما تعتمد على 

            (  550ص  ، 6002عبد الغين عماد ، ) . بني القيم و النماذج الثقافية
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 :ةـــــــــــخالص
مركزا  بشكل رئيسي على التص ر  نستنتج من خالل وذا الفصل الذي خصصه الباحث لتناول القيم الثقافية،    

ولت القيمة يف االنظري املستخدم يف وذه الدراسة  املستخدم يف وذه الدراسة، لذا مت عرض أوم التعريفات اليت تن
غريوم ليليها ت ضح و  لرتب يني و املقطرين و املثقفني كالقيمة يف اللغة العربية و كذا القيمة لدى ا  خمتلف اجملاالت

العالقة بني القيمة ببعض املفاويم األخرى، مث انتقل الباحث إىل إبراز أمهية دراسة القيمة، مث التعرف على أوم 
اصية التجريدية و كذا النسبية، مث التعرف على اخلصائص مبا فيها اخلاصية الذاتية و اخلاصية امل ض عية واخل

الباحث للتعرف على الثقافة لدى  أنتقلاإلبراز دور الطالب يف تعلم القيم، و من ونا تصنيفاهتا و وظائفها و كذا 
علماء اللغة العربية و غريوم ليليها مباشرة أمهيتها و خصائصها و وظائفها و أوم التصنيفات للثقافة على أساس 

 األخري وضح الباحث و يف ادية و الالمادية مث لتشمل على عناصر رمزية و عناصر معرفية و غريوا من العناصر امل
        .    العالقة اليت تربط بني القيم و الثقافة 
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 :تمهيد

 داخلكمؤسسة تعليمية وضيفتها األساسية تكوين وتعليم الطالب ، وتأهيله ألداء دوره الكامل   اجلامعةتعترب     
تسخر اجلامعة كل فاعليها من إدارة و هيئة التدريس من أجل حتقيق  ، اهلدفاجملتمع ، و من اجل حتقيق هذا 

على رفع مستوى التعليم العايل ، حبيث عملت على تشييد  االستقالل، وقد عملت اجلزائر مند  اهلدفهذا 
على مستوى كل الوطن ، وقدمت من التسهيالت املادية ما يتيح للجميع فرصة التعلم ، ولكل  اجلامعات
 .دون متييز إميانا منها  بأمهية تكوين وتعليم الطالب ودوره يف معادلة بناء اجملتمع  االجتماعية املستويات
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صي وعاملي أو حتديد شخ بذاتهالتنظيم الرتبوي أنه ال يوجد تعريف قائم  علماءيرى : مفهوم الجامعة  – 1
 . ( 87، ص  6002،  وآخرون يل دليوفض) . ملفهوم اجلامعة 

وهي تشري إىل تكتل من  ميالدي،ترجع إىل القرن اخلامس عشر ( جامعة ) وهناك من يرى أن أصل كلمة 
 .(  33، ص  6007روجر كنج ، )  .النقاباتأو املتحدة و من ضمنها  ةالكيانات املندجم

من  ومعاهدهاكلياهتا   وتعرف اجلامعة أهنا ختتص بكل ما يتعلق بالتعليم العايل و البحث العلمي الذي تقوم به
به يف سبيل  االرتقاءبه حضاريا متوخية  االرتقاءيف سبيل خدمة اجملتمع و خالل هيئة التدريس و الطلبة الباحثني 

القيم اإلنسانية ، وتزويد البالد باملختصني واخلرباء يف خمتلف اجملاالت و إعداد اإلنسان  وتنميةالفكر وتقدم العلم 
و طرائق البحث املتقدمة ، ويضيف أننا ال نستطيع فهم اجلامعة احلديثة ما مل نستطيع فهم  املزود بأصول املعرفة

املعرفة هو  فاكتساباليت تؤديها اجلامعة ،  وظائفجوانب املعرفة الثالثة ألن ثالثة جوانب تنعكس يف ثالث 
، ص  6002مصمودي زين الدين ، ).  وضيفة البحث ونقل املعرفة هو وضيفة التدريس وتطبيق املعرفة هو اخلدمة العامة

622 . ) 

قامت السلطة  7101ويف سنة  7788بنية أول جامعة يف اجلزائر سنة  :نشأة الجامعة الجزائرية  – 2
الدولة  عملت االستقاللبوضع مبادئها األساسية املستمدة من سياستها الرتبوية العاملية الثابتة وعند  االستعمارية

. اجلزائرية على تدعيم التعليم العايل بإنشاء العديد من اجلامعات واملراكز اجلامعية يف مراكز خمتلفة من البالد 
 ( . 26، ص  7116بوفلجة غياث ، )

الشامل يف اجلامعة هو تنمية  اهلدفجيمع املفكرون و املعنيون و املهتمون باجلامعة بأن  :الجامعة  أهداف – 3
هذا الصف الكامل إىل اهذاف عامة على اساس  ويثر جمطالب جبميع أبعادها و بالتايل تنمية اجملتمع شخصية ال

و هناك االهذاف اخلاصة اليت تلعب دورا مهما و أساسيا  احتياجاتهخصائص الطالب وواقع اجملتمع و متطلباته و 
يف التعليم يف اجلامعة فهي اليت حتدد أسلوب التدريس ونوع الوسائل وطرق التقدم وغريها من األمور املتعلقة 

والطالب على السواء ذالك أن هذه  لألستاذبالعملية التعليمية ووضوح هذه االهذاف وقتها أمر يف غاية األمهية 
من األستاذ و النشاطات التعليمية الىت يقوم هبا كل  الفعالياتتعترب من املوجهات األساسية جلميع  ألهدافا
الطالب فهي اليت تقوم األستاذ ليلعب دوره التعليمي بكفاءة و مهارة كما أهنا هي اليت توجه الطالب ليمارس و 

اخلاصة هلا و بالتايل  األهدافة للجامعة هي حمصلة العام األهدافو أن  اقتدارو دوره التعليمي بفاعلية و مهارة 
العامة ، و هذا كله يعين أن اجلامعة تقوم  أهدافهااخلاصة للتعلم يف اجلامعة يعين حتقيق  األهداففإن حتقيق 

 ( . 300، ص  6002وفاء حممد برعي ، ). األساسية وهي التعليم  بوظيفتها

العامة للتعليم يف اجلامعة تكون عادة كبرية وواسعة وحتمل معاين كبرية  األهدافإن  :العامة األهداف – 1 – 3
أكثر حتديدا أو خصوصية يف إطار هذا املفهوم ميكن القول أن  ألهدافوطويلة املدى وقابلة التفصيل و الرتمجة 

  :هيالعامة للتعليم يف اجلامعة  األهدافأهم 
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ن املختلفة حيث أن مؤسسات اجملتمع ومرافقة أنواعها إعداد كفاءات متخصصة يف جماالت املعرفة و امله -
العام األساسي و الرئيسي  اهلدفحباجة إىل كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تدريبا جيدا أو بعبارة أخرى وبالتحديد فإن 

 ( . 732ص  ،7118 ،وآخرون التلسعيد )  .مهندسنيللتعليم يف اجلامعة هو إعداد أطباء و معلمني وحمامني و 
تنمية الشخصية املتكاملة للطالب حبيث يقوم التعليم يف اجلامعة على أساس الفهم و الوعي للطبيعة  -

يعين العودة  اهلدفعلى وحدهتا وتكامل مكوناهتا و إمهال هذا  احملافظةالبشرية و فهم هذه الطبيعة يعين بالضرورة 
اجلانب املعريف و إمهال اجلوانب و الشخصية  إىل التعليم التقليدي الذي يركز جهوده على تنمية جانب معني من

 ( . 72 - 72، ص  6002شحاتة حممد ربيع ، ) .األخرى مثل اجلانب الروحي و القيمة اللغوية 

قدرة الطلبة على حتكم  تطور اهلدفباملنهج العلمي من خالل هذا  واألخذبتحكيم العقل  االلتزامتطوير  -
احلقائق و معاجلة  اكتشافاملنهج العلمي يف احلصول على املعرفة و  استخدامالعقل و التفكري املوضوعي و 

 .القضايا واملشاكل واملواقف اليت يواجهها 
التعليم حبيث أنه مل يعد نقل املعرفة إىل الطالب كان يف  استمرارو املعارف من أجل  االجتاهاتتطوير  -

األساسي هلذا التعلم أن يتعلم  اهلدفمعة امنا أصبح األساس من التعلم يف اجلا اهلدفاألدب أو العلوم أو املهن ، 
 .الطالب كيف يتابع تعلمه طول حياته 

الواعي و املسؤول عن اخلربة اإلنسانية جبميع أبعادها ألن اخلربة اإلنسانية هي حمصلة  االنفتاحتطوير  -
الفنون و األدب و م يف جماالت العلو  اكتشافاتو جتديدات و  اخرتاعاتمن  جتمع و تراكم منجزات اإلنسان

 .املهن و 
لى إلنسانية عند الشعوب األخرى مما يساهم يف تشجيع التعاون الفكري عا قافاتعلى الث االنفتاح -

 .املستوى الدويل 
 ( .  83، ص  7111شبل بدران مجال الدهشان ، )  .إليهااملسامهة يف جماالت العلم و التكنولوجيا واإلفاضة  -

من  هدفمببادئها و أخالقياهتا و ممارستها أساس و  الدميقراطيةبالدميقراطية تشكل  االلتزامتطوير  -
تستطيع اجلامعة أن تعمل على ترسيخ مفهوم الدميقراطية  اهلدفالعامة للتعليم يف اجلامعة من خالل هذا  األهداف

ى املمارسة و التطبيق تعميق و تعميقه يف أساليب إدارهتا و من خالل عالقة األساتذة بالطلبة ترسيخا قائما عل
األستاذ لألمة العربية و اإلميان ووحدة الوطن العريب حيث أن األمة العربية أمة واحدة و ليست شعارا عاطفيا نظريا 

 .مجيع أمم العامل بل حقيقة قائمة على العناصر الثقافية املشرتكة بني أبناء هذه األمة و اليت تشكل على أساسها 
لذي يوفق بني األصالة واملعاصرة تقوم اجلامعة كغريها من مؤسسات التعليم بنقل الرتاث تطوير التوجيه ا -

 (. 722 ، ص7118 ،وآخرون التلسعيد ) .وجتديدهمن جيل إىل جيل أخر مع تطويره 
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اخلاصة للتعليم يف اجلامعة من ناحية تعليمية يف التغريات السلوكية  األهدافإن  :الخاصة  األهداف – 2 – 3
العادات والقيم و املهارات و املراد تطويرها لدى الطالب أو بعبارة أخرى هي التغيري يف املفاهيم و املعارف 

املراد إحداثها عند الطالب و مع أن هذه التغريات السلوكية متداخلة ومتكاملة وتأثر بعضها يف البعض  االجتاهاتو 
خاصة هبذا التعليم   أهدافالعامة للتعليم يف اجلامعة السالفة الذكر إىل  األهدافاألخر ميكن بصورة عامة حتليل 

 : كما يلي 
 .يتالذاتعليم الطالب كيفية التعلم الذايت والتقومي  -
 .اإلبداعو القدرة على  االبتكار استقالليةالطالب  اكتساب  -
 .القرارات بأسلوب علمي منظم  إحتاديستطيع الطالب  -
 .يتقن املهارات الفنية والعلمية املتخصصة يف جمال عمله  -
 .يدرك املفاهيم و ملعارف املتعلقة بعمله  -
 .الوطينباملعارف و اخلربات اليت متكنه من معرفة أصول ثقافته وتراثه  تزويد الدارس أو الباحث -
 .شخصيتهالطالب القدرة على حتديد ما يريد أن يكون عليه والقدرة على تنمية  اكتساب -
 .احلياةمبوقف املتفرج يف ركب  االقتناعو اإلنتاجية و عن  اإلجيابيةالطالب العاملية حنو  اجتاهاتتكوين  -
 .معانيهامجع املعلومات من مصدرها و تنظيمها و توضيح القدرة على  -
الطالب حنو تغيريه لقيمة ذاته ، فيحرتم نفسه ويثق بذاته ويعتز هبا ويتمسك مبا له من حقوق  اجتاهتكوين  -

 .فيؤدي ما عليه من واجبات 
به ويؤدي الصالة وبرسله و كتحنو اإلميان بالدين اإلسالمي و التمسك به حبيث يؤمن الفرد باهلل  االجتاه -

يدافع على دينه إذا و على أساس املساواة والتسامح وجيتهد يف عمله  اآلخرينيف مواعيدها ويطيع الوالدين ويعامل 
 (. 67 – 68 – 62، ص  6003عبد السالم حامد زهران ، ) . األمر ذلك  أستدعى

االستاذ أي عضو :عناصر رئيسية هييتوقف اداء املؤسسة اجلامعية لوظائفها على ثالث : عناصر الجامعة  – 4
 .هيئة التدريس،الطلبة واهليكل االداري والتنظيمي

 :أعضاء هيئة التدريس-4-1
اذا كانت اجلامعة حتتاج يف اداء وظيفتها اىل خلفية تربوية تنظيمية تتصف باملرونة والقابلية للتطور مع مراعاة     

تضع  فاجلامعة ال.الطرق االكثر أمهية هو بدون شك هيئة التدريسالبعد االنساين يف العالقات االجتماعية،فإن 
اخلربة بواسطة اهليكل االداري والتشريعات فحسب،بل البد أن جتمع يف خمابرها و مدرجاهتا اعداد من املدرسني 

 .والباحثني
لذي يتعلم ذلك الذي يدرب طالبه على استخدام االلة العلمية وليس ا"واملدرس كما يرى جون ديوي هو     

 .حلياةااىل اسلوب  وميتدبالنيابة عنه،هو الذي يشرتك مع طالبه يف حتقيق منو لذاته ليصل اىل اعماق الشخصية 
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ومل يعد .ان االستاذ اجلامعي هو الناقل للمعرفة واملسؤول عن السري احلسن للعملية البيداغوحية يف اجلامعة    
  و منظم لنواحي النشاط املؤدية اىل اكتساب املعارف واملهارات لدى ه االستاذ مدرسا او ملقنا للمعرفة بقدر ما

 .عمليات التقومي هبا وإجراءكتنفيذ الربامج   الطالب،كما انه يقوم مبهمة تنفيذ سياسات اجلامعة
على مذكرات التخرج أو البحوث أو الرتبصات امليدانية  واإلشرافاجلامعي عدة مهام يقوم هبا كالتدريس  ولألستاذ

 .اىل املشاركة يف حتضري االمتحانات وتصحيحها باإلضافة.واإلداريةواالجتماعية والبيداغوجية 
عبد الفتاح أمحد جالل يف مقال له حول اعداد هيئة التدريس أنه جيب حتديد وظائف عضو  الدكتورويشري     

ويؤكد بعد ذلك على أن أعضاء هيئة التدريس تقوم على االقل بوظيفتني .سؤولياته وواجباتهومالتدريس يف اجلامعة 
 :مها

 .التدريس والتوجيه العلمي للطالب -
 (81-87عبد الفتاح أمحد جالل،بدون سنة نشر،ص).عليها واإلشرافاجراء البحوث العلمية  -

حياته الوظيفية من أمهها املشاركة يف ادارة كما أن هناك مسؤوليات تضاف اىل عضو هيئة التدريس أثناء     
 .اجلامعة أو الكلية او القسم العلمي

 :وباإلضافة اىل املهام السابقة جند أن أعضاء هيئة التدريس يقومون مبهام أخرى منها

 .االرشاد االكادميي يف نظام الساعات املعتمدة بالنسبة للربنامج -
اجلامعية واالشرتاك يف تأليفها،إضافة اىل حصوله على الشهادات تطوير املناهج الدراسية وتأليف الكتب  -

 .والكفاءات اليت متكنه من ممارسة هذه املهام

وخالصة القول أن االستاذ اجلامعي هو اهم ركيزة من ركائز اجلامعة،فال بد من االهتمام به من الناحية      
احلاجة الزالت ملحة لالهتمام بنواحي التطوير وعلى الرغم من ذلك فإن .العلمية واالجتماعية واالقتصادية

 .حىت يؤدي مهامه على أكمل وجه لألستاذوالتأهيل العلمي 

  :الهيكل االداري والتنظيمي-4-2

وهيكلة وأهداف خاصة هبا،واليت تقوم على العالقات املوجودة بني  وإدارةتتميز اجلامعة كمؤسسة يف تنظيم      
وهذا الكالم يدعو اىل ضرورة وجود سلطة ادارية تنظم .االسرة اجلامعية والوظائف املوكلة لكل منها خمتلف فئات

 .نفسها،كما تنظم االمكانيات املادية والبشرية وباقي النشاطات

وبشكل بسيط يقصد بتنظيم املؤسسة اجلامعية الشكل املناسب الذي تتبناه اجلامعة من أجل حتقيق      
لعناصر تسمى باهلياكل اجلزائرية،أما اهليكل االداري فهو يتكون من جمموع االشخاص املكلفني أهدافها،هذه ا

بإدارة اجلامعة،والذي يتفرع اىل هياكل فرعية مثل تسيري املوظفني والتسيري بناءا على ما سبق ميكن القول أن 



الطالب الجامعي                                                                             لفصل الثالثا  
 

 
44 

املادية،تعمل هذه املكونات يف تناسق اهليكل االداري والتنظيمي للجامعة يتمثل يف املكونات البشرية والفنية و 
 .وفقا للنظام اهليكلي العاموتكامل 

مهامها يرجع اىل تكوين االطار االداري املتخصص اىل بناء اهليكل  ألداءواجلدير بالذكر ان جناح جامعة       
جلهاز الرتبوي،ألهنما ال ميكن فصلهما عن ا(املمثالن يف اجلهاز االداري والتنظيمي)التنظيمي املرن،هذين االخرين 

وعلى العكس قد حيدث مشكل بني هذين اجلهازين .اجلامعة ومستوى حتصيل طالهبا مرد وديةيسامهان يف حتسني 
 .مما يؤدي اىل حدوث االهناك البريوقراطي للجهاز التعليمي

 :واجلامعة احلديثة تدعم جهازها التنظيمي بإداريني يتميزون بـــ

للمعاهد والكليات،والتزود باخلربة الفنية يف اجلوانب املالية والتنظيمية،والقدرة االملام بشؤون التسيري  -1
 .على معاجلة املشكالت املادية من أساتذة وطلبة

اىل تشجيعهم خبلق  باإلضافةروح املبادرة، وإعطاءجتديد اجلهاز االداري عن طريق تدريب االداريني  -2
 .طبيعتها متيل اىل اجلمود والنمطية يف اداء عملها نظام احلوافز واجلزاءات،طاملا ان االدارة يف

 .ربط االداريني باجلامعة وفق نظام معني باألجهزة االخرى املشرتكة يف العملية التعليمية -3

يعد التعليم اجلامعي من أهم العوامل املؤثرة يف التغيري االجتماعي وتقدم اجملتمعات البشرية :وظائف الجامعة-5
زة الفكرية والفنية هلا وله دور مميز يف تنمية االنتماء الوطين القومي وإعداد الكوادر البشرية اىل يشكل الركي باعتباره

 خمتلف اجملاالت االجتماعية باإلضافة اىل دوره يف توسيع املعرفة االنسانية كل هذا يؤديه كافة املستويات ويف
 :يالتعليم اجلامعي من خالل الوظائف املتعددة واملتمثلة فيما يل

وتطويرها واحملافظة عليها وحتقيق يعد البحث العلمي احد العوامل املهمة يف خلق املعرفة :البحث العلمي-5-1
التقدم العلمي والتقين ويعترب القيام بالبحوث يف اجلامعات سبيل رئيسي ومهم يف رفع املستوى العلمي فيها وحىت 
يكون هذا البحث ناجح يف مهمته البد من توفر الدعم املعنوي واملادي والتسهيالت املطلوبة وميكن القول أوال 

 .واإلنسانيةبحوث والقيام هبا وتشجيعها وتنمية االهتمام بالكفاءات الوطنية والقومية االعداد والتخطيط لل

تعد اجلامعة بؤرة علمية وثقافية يف اجملتمع من خالل تقدمي اخلدمات يف اجملاالت العلمية :الخدمة العامة-5-2
الل موارده الطبيعية بصورة والثقافية واملساعدة يف حل ما قد يواجهه من صعوبات ومشاكل ومساعدته على استغ

،كما تساعد على تكوين الفكر العلمي واإلرشاد البشرية وتقدمي النصح اجيابية من خالل توفري تدريب القوى 
ل عام ما بني االصالة واملعاصرة وحتاول مد اجلسور بينها وبني قطاعات اجملتمع بشك املالئمةوتساهم يف حتقيق 

 .(720،ص7118،وآخرون التل سعيد).البيئة احمللية بشكل خاصو 
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 :التكيف االكاديمي للطالب الجامعي-6

باالتزان ان الطالب اجلامعي هو حمور العملية التعليمية واهلدف االساسي يف بناء شخصية الطالب حىت يتمتع      
تاحة له يف االنفعايل والضبط الذايت،ولكي يسهم الطالب يف شخصيته حيتاج لالن يتعرف على املوارد املختلفة امل

اجلامعة لكي ينمو ويتفاعل معها بفاعلية،ان دور الطالب اليقتصر على تلقي املعلومات بل يتعداه للوصول 
بشخصيته على مستوى النمو املتكامل يف اجلوانب العقلية واجلسمية واالجتماعية واالنفعالية،ان الطالب اجلامعي 

ليسهم يف توجيه اجملتمع يف جمال ختصصه متأثرا اىل درجة كبرية خبربته يف  سوف يستلم هذه القيادة االجتماعية
 (72،ص7113سعيد امساعيل علي،).مبا فيها من معلومات وعالقات ومهارات وقيم.مرحلة اجلامعة

 :مفهوم الطالب الجامعي-6-1

 الدراسة ويعرفه ليلة بأهنم الصفوةان مفهوم الطالب كغريه من املفاهيم اليت ينبغي الرتكيز عليها اثناء هذه     
من حيث التبادل العلمي وقد اليوجد التباين بني الصفوة والقاعدة الشبانية يف اجملتمعات  وإمكانيةاالكثر وعيا 

الفئة االكثر استعدادا حلمل الثورة  ألهنمالنامية يف معىن اخر يؤكد ليلة أنه جيب الرتكيز على الشباب املثقفون 
 نف وكذا الرفض وقد يكون السبب الكايف العتبارهم الفئة االكثر ادراكا بطبيعة التفاعل االجتماعيوالتغيري والع

السائد أو القاطنني باملراكز احلضارية اليت تسبح عادة يف حبر من التفاعالت والتيارات العديدة  واإليديولوجي
 (30،ص7111عبد اللطيف رشيد أمحد،).ملتبادلةاو 

 :الجامعي المثاليصفات الطالب -6-2

يف الدراسة العربية املشار اليها مت أخد اراء عينة البحث من طالب اجلامعة عن مسات الطالب اجلامعي املثايل    
 :فجاءت االراء كالتايل

 .مواظب على حضور احملاضرات -

 .يدرس أوال بأول -

 .اعداد الدروس القادمة -

 .كثرة وتنوع املعلومات -

 .والسمعة الطيبة التدين -

 .صداقته لزمالئه -

 .احرتام احملاضرة -
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 .احرتام االستاذ -

 .واألدبحسن االخالق  -

 .لديه ختطيط جيد للمستقبل -

 .لديه مستوى عايل من الطموح -

 .الكفاح والصرب واملثابرة -

 .احرتام الوالدين -

 .اداء الواجب واملسؤولية -

 .احرتام النظام -

 .اجتماعي متعاون -

 .حب اجلامعة واحرتامها -

 .سالمة العقل واجلسم -

 .حسن املظهر -

 .عليه واإلقبالحب العلم  -

 .الثقة بالنفس -

 .االمانة والوفاء والصداقة -

 .مناقش جيد يف احملاضرات -

 .ثبات وقوة الشخصية -

 .الذكاء والتفكري العلمي -

 .لديه روح القيادة -

 .يتسم بالتسامح -
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 .والتفاؤل املرح -

 .التواضع -

 .االعتماد على النفس -

 .التفوق الدائم -

 .حبوثه العلمية متميزة -

 .مرتب ومنظم -

 (687-688-682،ص6072سعيد جاسم االسدي،)لديه القدرة على االبداع واالبتكار -

 :مفهوم التكيف االكاديمي-6-3

امكانات وحاجات من جهة وبني البيئة وما فيها من ان التكيف االكادميي هو عملية التفاعل بني الفرد من     
خصائص ومتطلبات من جهة اخرى ويكون نتيجة هذه العملية هو التكيف احلسن أو التكيف السيئ ويظهر 

 وأساتذتهسن يف شعور الطالب بالرضا واالرتياح ويعرب عن ذلك بسعادته يف اجلامعة والراحة بني زمالئه التكيف احل
 .ئج الدراسة اليت يتحصل عليها الطالبويظهر ذلك يف نتا

أما التكيف السيئ فيظهر يف شعور الطالب بعدم الرضا عن دوره كطالب يف اجلامعة وهو االمر الذي يظهر     
على شكل احساس بالقلق و التوتر والشعور بالغربة واالكتئاب واالضطرابات النفسية اليت تعيق االتصال بني الفرد 

 (287-222،ص7118،وآخرون سعيد التل).لدراسةاشكل نتائج سلبية على والواقع كما تظهر ب

جنس الطالب،حاجاته الشخصية واالجتماعية :ويتأثر التكيف االكادميي للطالب اجلامعي بعوامل متعددة مثل    
وخربات طفولته وقدراته العقلية والتحصيلية ويتأثر الطالب باخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة يف جماالت التوعية 

الطالب وحرصه على مجع املعلومات والنشاطات اليت  للدراسة اجلامعية ويتأثر التكيف مببادرة واإلعداد واإلرشاد
تقدمها اجلامعة وعندما يلتحق الطلبة يف اجلامعة فإهنم حيملون معهم فروقا واسعة يف تلك العوامل املساعدة على 

 .التكيف وبعض الطلبة ال ميتلكون املهارات الدراسية الكافية للنجاح يف التعليم اجلامعي

موجبة ومرتفعة بني مستوى التحصيل ومستوى التكيف  ارتباطيهددة وجود عالقة دراسات متع وأظهرت     
فالطلبة املتفوقون أكثر مشاركة يف النشاطات وأكثر استماعا بالدراسة اجلامعية ويتضمن التكيف االكادميي 

 :للطالب يف اجلامعة االبعاد التالية
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ويشري هذا البعد اىل مدى رضا الطالب عن دراسته يف اجلامعة :التكيف مع البرنامج الدراسي-6-3-1
 .بالربنامج الذي التحق به ومدى استمتاعه باملوضوعات اليت يدرسها

 :وضوح االهداف التعليمية-6-3-2

لوجود عالقة بني التخصص وحمتويات املواد التعليمية من جهة ويشري هذا البعد اىل مدى ادراك الطالب       
 .هلا يف املستقبل ويشري اىل مدى وجود خطط واضحة لدى الطالب بعد التخرج لالخنراطليت يطمح واملهنة ا

 :القدرة على استخدام الوقت وتنظيمه-6-3-3

ويشري هذا البعد اىل ادراك الطالب مدى كفايته وفعاليته يف برجمة نشاطاته اليومية وتنفيذها حبيث يستخدم      
على حنو الوقت على حنو مناسب أي يوزع وقته بني النشاطات االجتماعية والرتفيهية وبني النشاطات الدراسية 

ملهارات والعادات الدراسية ويشري اىل مدى استخدام يؤدي اىل االرتياح واالبتعاد عن القلق والتوتر وكذلك كفاية ا
 .التحضري املسبق للمحاضرة واستعمال املكتبة وكتابة البحوث:الطالب للعادات الدراسية اجليدة مثل

 :الصحة النفسية والثقة بالنفس-6-3-4

باالتزان االنفعايل يشري هذا البعد على مدى ثقة الطالب بنفسه وبقدراته على مواجهته للمشكالت ومتتعه      
 .وما يرتبط بذلك من قدرة على السيطرة على القلق واالكتئاب والشعور بالغربة

 :العالقات االجتماعية المتوازنة-6-3-5

ومدى تعاونه وتفاعله معهم وقدرته على  واألساتذةيشري هذا البعد اىل قدرة الطالب على التكامل مع الزمالء      
 (202-207،ص7118،وآخرون سعيد التل).جلامعيااقامة اجتماعية ناجحة ومتوازنة يف الوسط 

 :مشكالت الطالب الجامعي-7

تعتمد احلياة اجلامعية اعتمادا كبريا على العالقة بني االستاذ والطالب،وتلك العالقة اليت ينبغي ان تكون       
هي  وإمنااجلامعية ليست جمرد كتاب وحتصيل، فاحلياةاجيابية يسودها الود والعطف واالحرتام املتبادل والثقة،عالقة 

وعن طريق .عبارة عن تفاعل اجيايب بني االساتذة وطالهبم من ناحية،وبني الطالب فيما بينهم من ناحية اخرى
شخصية الطالب وتنمي قدراته تصقل  ومنشطهااالحتكاك واالخنراط يف مجيع جوانب هذه احلياة 

ال بد هلا  وإمناوهذه العالقة التقوم بطريقة عفوية،.وتنعكس هذه العالقة على التحصيل االكادميي للطالب.ومواهبه
من ختطيط مقصود بني قطبيها ونعين هبما االستاذ والطالب،ويتوقف جناح هذه العالقة على ما يتحلى به االستاذ 

الطالب من صفات اجيابية،كما يتوقف جناح هذه العالقة على ما يعانيه الطالب  من مسات وعلى ما يتمتع به
 .اجلامعي من مشكالت
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حيث ان هذه .ال يستطيع ان يقوم بدوره وحتقيق االهداف املرجوة منهوالطالب املثقل باملشكالت       
وتعوق حركاته ونشاطه الذهين واالجتماعي وتعرقل تكيفه النفسي والدراسي  كاهلهاملشكالت تثقل  

 (683-686،ص6072جاسم االسدي،سعيد .)لطالب مما يعاين من مشكالتواالجتماعي،ولذلك ينبغي حترير ا

ترتبط بالدراسة والتحصيل الدراسي،الضغط التحصيلي واخنفاض املعدل الدراسي :المشكالت الدراسية-7-1
الطالب الذين يلتحقون باجلامعة هم أفضل طلبة املدارس الثانوية من حيث التحصيل لكن كثريا ما مع ان 

 :يواجهون مشكالت دراسية يف اجلامعة مع فروق هي

يعتمد التعلم يف اجلامعة اىل درجة كبرية على مهارات التحليل والرتكيب والتطبيق بينما يعتمد يف املدرسة على  -
 .االستذكار واحلفظ

 .بينما يف اجلامعة فيزداد اعتماد الطالب على نفسهيعتمد الطالب يف املدرسة على املدرس  -

تزداد حاجة الطالب يف اجلامعة على مهارات دراسية مثل استخدام املكتبة وكتابة املالحظات اثناء احملاضرة اليت  -
الثانوية قراءة كمية حمدودة من املادة العلمية تعطى بسرعة غري امالئية وكتابة البحوث والتقارير تتطلب الدراسة يف 

 .يف كتاب املقررات يف اجلامعة فيتطلب قراءة كمية اكرب من املادة ويتضمن الرجوع اىل مصادر متعددة

 سعيد التل).األماىل اللغة  باإلضافةان كثري من املسابقات يف اجلامعة تستدعي اتقان الطالب لغة ثانية     
 (222-220،ص7118،وآخرون

حيتاج الطالب اىل مهارات دراسية مناسبة كتنظيم الوقت،أخد :مشكالت تتعلق بالمهارات الدراسية -7-1-1
 .املالحظات،استخدام املكتبة وكتابة البحوث والتوثيق يؤدي نص املهارات اىل زيادة مستوى القلق والتوتر

 :مشكالت تتعلق بالخوف من الفشل الدراسي -7-1-2

الدراسة اجلامعية ضغوطا كبرية على الطالب وتعطي االسرة واجملتمع أمهية كبرية على الطالب ويظهر على  تضع      
كثري من الطلبة خوف الفشل ميكن أن يؤدي اىل اعاقة التحصيل فاخلوف والقلق يؤدي اىل ضعف الرتكيز 

 .الدراسي واخلوف الشديد من االمتحانات

 :التقييم أساليبو مشكالت تتعلق باالمتحانات  -7-1-3

يواجه بعض الطلبة مشكالت يف االعداد لالمتحان خاصة عندما يتطلب االمتحان قراءة موضوعات كثرية      
لتلبية تلك ويعتمد على التحليل والرتكيب وليس جمرد احلفظ ويشكو الطلبة لعدم وجود وقت كايف لديهم 

 .املتطلبات مما يرتكهم حتت حالة من الضغط والتوتر
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 :التخصص باختيارمشكالت تتعلق  -7-1-4

يلتحق الكثري من الطلبة بتخصصات تفوق قدراهتم أو ال تتناسب مع ميوهلم وقدراهتم متأثرين بعوامل مثل       
من افراد اسرهم و اصدقائهم ويؤدي ذلك اىل  مأخوذةاملعدل العام أو معلومات غري دقيقة عن التخصصات 

املهنية يتطلب ذلك من الطالب مجع معلومات عن التخصصات املختلفة واختيار ما  املعاناة مث القلق حول الذات
 (222-220،ص7118،وآخرون يد التلسع).يتناسب منها مع ميوله وقدراته

 :المشكالت الصحية -7-2

تتعلق بصحة الطالب مثل سرعة التعب وضعف البصر وضعف السمع والسمنة املفرطة وفقدان الشهية       
كثريا من هذه و املعدة و االعاقة احلركية و اجلسمية و االمراض املزمنة  اجلهاز التنفسي و اضطرابات امراضو 

 .املشكالت يكون يف زيادة فرتة االمتحانات بسبب زيادة مستوى الضغط

 :المشكالت االقتصادية -7-3

الن تؤمن املصاريف اليت حيتاج اليها الطالب ويشعر بعض الطلبة باحلرج  لألسرةتنتج عن الواقع االقتصادي       
او مصروف اجليب كما ان بعض الطلبة ال جييدون املكان املناسب امام زمالئهم بسبب عدم توفر املالبس املناسبة 

مشاعر  للدراسة بسب صغر البيت و على الطالب التقليل من امهية املشكالت االقتصادية و املالية و حفظ
 .احلرج

 :المشكالت النفسية االنفعالية -7-4

بسيطة والشعور باخلجل وضعف  ألسبابتظهر لدى بعض الطلبة مشاعر القلق واالكتئاب واحلزن والغضب      
الذات من خالل املشاركة يف النشاطات الطالبية  تدينالثقة بالذات وتردد وميكن للطالب ان يعمل على جتاوز 

امعة كما ميكن ملراكز االرشاد يف اجلامعة ان تساعد يف تقدمي برامج وقائية وعالجية يف مواجهة مثل اليت توفرها اجل
 .هذه املشكالت

 :المشكالت االسرية -7-5

ناضج وراشد يتطلع الن يعطي دورا بارزا يف ادارة شؤون ذاته وشؤون غريه  كشخصينظر الطالب اىل نفسه       
مدا على االسرة من النواحي املالية واالجتماعية فيشعر الطلبة ان االهل يتدخلون وهو يف الوقت نفسه ما زال معت

 .يف شؤوهنم ويتوقعون منهم اكثر مما يستطيع اجنازه
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 :مشكلة العالقات االجتماعية - 7-6

 باإلضافةتتمثل يف صعوبة تكوين صداقات وصعوبة التحدث مع االخرين وضعف الثقة ومهارات االتصال       
ان االساتذة مينعوهم من احلوار وميكن ان يساهم يف اىل مشكالت عالقتهم مع االساتذة وكثريا ما يقول الطلبة 

االخر  الرأيحتسني مهارات االتصال يف معاجلة مشكالت العالقات االجتماعية،إن املوضوعية و العدالة واحرتام 
 .اعية تقوم يف االساس على االحرتاموالتحرر من االنغالق والتميزات تساعد يف بناء شبكة اجتم

 :المشكالت الثقافية -7-7

ان  إالواجلدير بالذكر مثة تفسريات للثقافة الشبابية تزعم ان هذه الثقافة متثل احدى املشكالت االجتماعية      
هذا التصور يعكس يف احلقيقة انتشار بعض التيارات الثقافية املعادية للمجتمع واليت ترتبط عادة بظاهرة التطرف 
يف اجملتمعات الغربية ويف بعض الدول النامية ايضا الن هناك حاجة ماسة اىل اعادة فحص مفهوم ثقافة الشباب 

ومن مث ضرورة ربط هذه الثقافة بطبيعة بنية اجملتمعات يف ظرف من الظروف املوضوعية اليت تؤدي اىل ظهورها 
 .ية وقصور أسلوب العمل العام فيهامن ختلف لنظام االنتاج والعالقات االجتماعالعربية 

 :أهمية دراسة وتدريس القيم في الجامعة -8

ناية كبرية واهتماما إن حبث موضوع القيم الثقافية ليس شيئا جديدا يف ميدان الفلسفة فقد حظيت دراستها بع     
عظيما من قبل رواد الفكر الفلسفي وأقطاب الدراسات االخالقية القدماء واملعاصرين ففي حضارات وادي 

االخالقية،وأن بدت هذه االدوار منفردة ادوار مهمة يف اجياد القيم واملفاهيم  واإلنسانالرافدين كان االهلة والطبيعة 
عزلة او متداخلة بعبارات اخرى فإن السبب يعود اىل دور احلكيم العراقي كي ال أحيانا ومزدوجة أحيانا اخرى او من

ينسب لنفسه أي صلة بإجياد القيم واملفاهيم املقصودة،وال حىت الطبيعة،على الرغم من وضوح مؤثراهتا يف ذلك،ان 
 (307،ص6072جاسم االسدي،سعيد ) .الفكري والعمل وما ميتلك من جتربة شخصية وحضرية واإلنتاجاخلربة والقدرات 

 :دور الجامعة في تحسين المستوى االكاديمي للطالب الجامعي -9

جيب أن تبدأ يف وقت مبكر قبل التحاقهم باجلامعة وتعترب الزيارات اليت :برامج تهيئة الطلبة الجدد -9-1
دراسي لتزويدهم باملعلومات يف بداية العام التنظمها املدارس للجامعات مفيدا جدا كما ان اجلامعات تنظم برامج 

 .اليت حيتاج اليها الطالب

 :االرشاد االكاديمي -9-2

تقوم اجلامعات بتخصيص مرشد لكل جمموعة من الطلبة ويكون عادة أستاذ يف اجلامعة ويتطلب وجود عالقة      
 .حبريةبني املرشد والطالب تتسم باملودة واالحرتام تساعد الطالب على التحدث عن مشكالته 
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 :التوجيه المهني -9-3

تقوم مراكز التوجيه بتقدمي مساعدة للطلبة على اختيار التخصص املناسب مليوهلم وقدراهتم وإمكاناهتم جيب     
 .على الطالب أن يعمل على االفادة منها لكي حيسن مستوى تكيفه االكادميي

 :النشاطات الطالبية-9-4

وتساعد نوادي النشاط على اجياد (دينية،رياضية،اجتماعية،ثقافية)خمتلفةتعمل على توفري نشاطات طالبية     
 .ت ممتعة ومفيدةتفاعل اجيايب بني الطلبة وحياهتم يف اجلامعة وجيب ان تكون النشاطا

 :متطلبات الحياة اليومية -9-5

 يف جمال السكنتعمل على توفري اخلدمات اليت تساعد الطالب يف احلصول على احتياجاته اليومية وذلك     
 (287-222، ص7118، وآخرون سعيد التل).والطعام واملواد االستهالكية املواصالت

 :عالقة التعليم الجامعي بالتربية الثقافية -11

اجملتمع جبوانبها املادية،واملعنوية لتحقيق أدمية  ألفرادان التنمية مبعناها الواسع هي اشباع للحاجات االساسية      
اجملتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ألهداف،واملشاركة،وصوال اىل السعادة وحتقيقا باإلنتاجاالنسان وذاته 

واحلضارية،فربامج التنمية عبارة عن برامج ذات اغراض متعددة ال تقتصر على جانب مادي أو معنوي فقط،ولكن 
وسيلة لتحقيق هدف اساس  وإمناعدى ذلك اىل االهتمام جبميع النواحي،فهذه الربامج ليست غاية يف حد ذاهتا،تت

وهو التنمية الشاملة ،فتعرف التنمية بأهنا اصعب عملية تواجه العقل البشري،حيث اهنا جمموعة من اجلهود اليت 
 .تبدل من اجل حتقيق النمو والتقدم لرفاهية املواطن واجملتمع

ميكن ان تؤدى وظيفتها يف معزل عن الثقافة،وكذلك فإن الثقافة ال ميكن ان تنقل اىل حياة الناس  والرتبية ال     
اىل آخر،وتعريف املتعلم بثقافة جمتمعه وهي بذلك بدون االستعانة بالرتبية فهي وسيلة االنتقال للثقافة من جيل 

السعيد مربوك ).يرها وحتديثهااملدرك للثقافة هو القادر على تنميتها وتطو  فاإلنسانتدفع الثقافة اىل التقدم واالزدهار،
 .(37-30،ص6072خطاب،
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 :خالصة

من خالل هذا الفصل مت التطرق اىل نشأة اجلامعة اجلزائرية مث أهداف اجلامعة وعناصرها وكذلك وظائفها،مث       
أن التكيف كما قصده الباحث يف هذه الدراسة مصطلح  باعتبارالتطرق اىل التكيف االكادميي للطالب اجلامعي 

وكذلك التطرق اىل وكذلك التطرق ملختلف املشكالت اليت يعانيها الطالب اجلامعي "دروان"بيولوجي كما أشار اليه
 .دور اجلامعة يف حتسني املستوى االكادميي له،ويف االخري تطرقنا اىل عالقة التعليم اجلامعي بالرتبية الثقافية
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 :تمهيد

بعد إهناء الدراسة النظرية لبحثنا،وذلك باالستعانة باملراجع واملصادر وكذلك مناهج الرتبية البدنية والرياضية مع     
االن اىل  بدراستنا،فإننا نتطرق االخد بعني االعتبار الدراسات السابقة وذلك قصد تغطية بعض اجلوانب اخلاصة

اجلانب التطبيقي الذي سنحاول فيه أن نلم باملوضوع من هذا اجلانب،وذلك بالقيام بدراسة هذا املوضوع دراسة 
اىل اختبار الفرضيات  باإلضافةاالجابة على التساؤالت اليت طرحت يف االشكالية، والغرض منها هو حماولةميدانية،

االدوات االحصائية مع البيانات وحماولة  قصد حتقيق هذا الغرض استعملنا بعض الوسائل واليت مت وضعها سابقا و 
منهجية علمية دقيقة  حتليلها ومناقشتها ومن هذا املنطلق تربز لنا قيمة البحوث العلمية وأمهيتها،خاصة يف اتباع

افة اىل استخدام أداة البحث والتحكم يف متغرياهتا وعلى هذا االساس استعمل الباحث املنهج الوصفي باإلض
  .العلمي خاصة باملنهج واملتمثلة يف االستبيان
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ان أي دراسة ميدانية تعتمد يف خطواهتا االوىل على الدراسة االستطالعية وحىت نعطي :الدراسة االستطالعية-1
 .موضوع حبثناملوضوع دراستنا الصيغة العلمية،قمنا بإجراء دراسة استطالعية لكي نعاجل كل ما خيدم 

العمل مث قمت بعد  صريورةعلى عنوان املذكرة وكيفية  فاقلالتيف بداية االمر مت االتصال باألستاذ املشرف    
ا صلة مبوضوع على الدراسات السابقة اليت هل واإلطالعجبمع املعلومات  تالشروع يف اجناز املذكرة حيث قمذلك 

بدراسة استطالعية حول قسم  تقم وبعد ذلكرة شاملة وكاملة هلذا املوضوع،أخد فك البحث حىت يتسىن يل
تسهيل املهام من رئيس قسم الرتبية احلركية الثالثة بعد أخد طلب الرتبية احلركية اخلاص بالثانية ماسرت لألفواج 

عدد الطلبة الذين يدرسون يف السنة الثانية ماسرت تربية  إلعطائيوهذا من أجل طلب االستفادة من موافقة االدارة 
 .حركية

يام هبا قصد التأكد وعلى هذا االساس تعترب الدراسة االستطالعية من أهم املراحل اليت جيب على الباحث الق   
من مالئمة مكان الدراسة للبحث ومدى صالحية االداة املستعملة حول موضوع البحث،وهذا من أجل التحقق 

 .من صالحية االداة للتطبيق على طلبة السنة الثانية ماسرت تربية حركية عند الطفل واملراهق
املطلوب،وهو فن التنظيم الصحيح لسلسة من املنهج هو الطريقة اليت تؤدي اىل الغرض :منهج الدراسة-2

بوداود عبد )اآلخرونال يعرفها  االفكار إما من أجل الكشف عن حقيقة جمهولة لدينا أو من أجل الربهنة على حقيقة
 (02،ص0202اليمني،

ومجع  تعترب طبيعة املوضوع املدروس هي اليت حتدد نوع املنهج املتبع وملا كنا حباجة اىل وصف ظاهرة حمددة   
بيانات ومعلومات حوهلا وحتليل نتائج تلك البيانات،ويف حبثنا هذا فإن املنهج املناسب لذلك هو املنهج الوصفي 
ألنه يعترب من أكثر املناهج استخداما وخاصة يف جمال البحوث الرتبوية والنفسية والرياضية واالجتماعية،حيث 

 .صورة نوعية أو كمية رقمية يرتكز هذا املنهج على وصف دقيق لظاهرة حمددة على
 (62،ص0111،وآخرون حممد أبو ناصر)

انطالقا من طبيعة الدراسة وألجل اختبار فرضيات البحث والوقوف على مدى حتققها،ومن :أداة الدراسة-3
أجل حتقيق أهداف البحث قمنا بتطبيق االستبيان على عينة الدراسة هبدف التعرف على دور الرتبية البدنية 

 .والرياضية يف تنمية القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعي
للرتبية البدنية  -: وكذلك يتضمن من ثالثة حماور هي(سؤلني:البيانات الشخصية)حيث يتكون االستبيان من 

 (.أسئلة 21 )والرياضية دور يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبة
 (.أسئلة 21 )يم االجتماعية لدى الطلبةيف تنمية القللرتبية البدنية والرياضية دور  -
 (.أسئلة 20)للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم اجلمالية لدى الطلبة -
 :صدق وثبات أداة الدراسة-4
من أجل التأكد من صدق االستبيان قمنا بتوزيع أداة الدراسة على جمموعة من احملكمني حيث :الصدق-4-1

حيث طلب منهم االطالع  جبامعة حممد خيضر بسكرة معهد الرتبية البدنية والرياضيةحمكمني من (3)بلغ عددهم
 .مدى وضوح العبارات -:على االستبيان وإبداء الرأي حوله من حيث
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 .أو مالئمتها للمحور أو تغيريها حالة عدم املوافقة على العبارات اقرتاح البدائل يف -
ل على نفس النتائج لنفس الفرد يف حالة ما اذا أعيد االختبار يقصد بثبات االختبار هو احلصو :الثبات-4-2

نفسه،وقد قمت بتوزيع بعض االستمارات اخلاصة باالستبيان على بعض الطلبة حيث وجدت جتاوب جلل االسئلة 
 .من نفس االفراد فوجدت نفس االجابات

دور الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية القيم الثقافية لدى  موضوع مبا أننا بصدد دراسة:مجتمع الدراسة-5
الطالب اجلامعي فإن جمتمع الدراسة اشتمل على طلبة السنة الثانية ماسرت تربية حركية عند الطفل واملراهق ملعهد 

 .بسكرة حممد خيضر الرتبية البدنية والرياضية جبامعة
عينة عشوائية بسيطة لطلبة الرتبية البدنية والرياضية واليت بدورها متثل تتمثل عينة الدراسة يف أهنا :عينة الدراسة-6

 .طالب 62يف نفس الوقت جمتمع الدراسة واليت خصت طلبة السنة الثانية ماسرت تربية حركية واليت تضمنت 
 إن من مميزات الباحث هو ضبط متغريات الدراسة ومن خالل هذه الدراسة فإن املتغري:متغيرات الدراسة-7

 :املستقل والتابع يتمثالن فيما يلي
 .هو الرتبية البدنية والرياضية:المتغير المستقل-
 .ويتمثل يف القيم الثقافية:المتغير التابع-
 :مجاالت الدراسة-8
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية متت هذه الدراسة على مستوى:المجال المكاني-8-1

 .جبامعة بسكرة
بالنسبة للجانب  0202/0202امعي لقد متت هذه الدراسة خالل املوسم اجل:المجال الزماني-8-2

 .0202اىل غاية هناية شهر فيفري  0202أكتوبر  00وذلك ابتداء من :النظري
 .0202اىل غاية أواخر شهر أفريل  0202وذلك ابتداء من شهر ديسمرب :أما فيما خيص اجلانب التطبيقي

 :االحصائية المستخدمة في الدراسةالوسائل -9
يف هذه الدراسة مت االستعانة يف حتليل نتائج االستمارة اليت حتتوي على جمموعة االسئلة املختلفة بالنسب      

 .ونسب مئوية لك مت استخدام جداول بسيطةاملئوية،وهذا بعد حساب التكرارات اخلاصة بكل سؤال،وكذ
 :حلساب النسبة املئوية القانون التايلالبسيطة استخدمنا يف اجلداول 

 

مجـــــــــــــــــــــــموع افـــــــــــــراد /111×عددالتكـــــــــــــــــــــــــــرارات= النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المئـــــــــــــــــــــــــــــــــــوية 
 ــــةالعينــــــــــــــــــــ
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 :خالصة
الدراسة االستطالعية للتأكد من صدق وثبات  على تضمن فصل االجراءات املنهجية والدراسة امليدانية     

االدوات املعدين هلذه الدراسة وكذلك منهج البحث الذي استعملناه يف دراستنا واملتمثل يف املنهج الوصفي 
والتطرق كذلك اىل أدوات الدراسة واملتمثلة يف االستبيان،وكذلك اىل جمتمع الدراسة والعينة وحتديد املتغريين 

 .ستخدمة يف الدراسةع وكذلك الوسائل االحصائية املاملستقل والتاب
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                                                                                    تحليل البيانات الشخصية -1

اجلنس -  
السن -  

.اجلنس: السؤال األول  
.لدى الطلبة للرياضةمعرفة اجلنس االكثر ممارسة :الغرض من السؤال  

.ميثل جنس الطلبة الذين وزعت عليهم االستمارات:11الجدول رقم   
 الجنس عدد التكرارات النسبة المئوية

 ذكور 53 %87.5
 إناث 53 %12.5
 المجموع 05 %100

 :11تحليل نتائج الجدول رقم  

وهي متثل املبحوثني من  87.5%:بــتقدر  عند فئة الذكور نالحظ أن أعلى نسبة 50رقم من خالل اجلدول     
 .وهي متثل املبحوثني من جنس االناث 12.5% :واليت تقدر بــــ عند فئة االناث نسبة أقل جنس الذكور مث تليها

نسبة الذكور تفوق نسبة االناث وهذا راجع اىل أن أغلب طلبة الرتبية البدنية والرياضية من فئة :ومنه نستنتج أن
 .الذكور

 
 (11)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 10)شكل رقم 

 

87% 

13% 

 .ذكور

 .إناث
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 .السن:السؤال الثاني

 .معرفة الفئات العمرية لدى الطلبة:الغرض من السؤال 

 .ميثل سن الطلبة الذين وزعت عليهم االستمارات:10الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات السن
[02-00] 05 %50 
[02-02] 03 %37.5 
[02-02] 53 %12.5 

 100% 05 المجموع
 :10تحليل نتائج الجدول رقم 

وهي متثل املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم  50%نالحظ أن أعلى نسبة تقدر بــ 50رقم  من خالل اجلدول    
سنة مث  02-03وهي متثل املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم بني  37.5%سنة مث تليها النسبة 00-05بني 

 .سنة  02-02وهي متثل املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم بني  12.5%تليها أقل نسبة قدرت بــ

سنة مث تليها نسبة املبحوثني يف الفئة العمرية  00-05 غلبية املبحوثني تنحصر أعمارهم بنيأ:ومنه نستنتج أن
 .سنة 02-02سنة وأخريا تليها أقل نسبة للمبحوثني يف الفئة العمرية من  02-03من 

 
 (10)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم (12)شكل رقم 

 

50% 

37% 

13% 

(24-23). 

(26-25). 

(28-27). 
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 :االولى الجزئية تحليل الفرضية -0

 .للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبة -

 هل أسلوب االحرتام لديك واجب أثناء ممارسة النشاطات الرياضية؟:السؤال الثالث

 .على النشاط الرياضي لدى الطلبة لوب االحرتاممعرفة مدى تأثري أس:الغرض من السؤال

 .يوضح لنا مدى احرتام الطلبة أثناء ممارسة النشاطات الرياضية:12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 100% 05 نعم
 00% 55 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم  

 -نعم  -أن أغلبية املبحوثني اجابوا بــ أي  100%:نالحظ أن أعلى نسبة تقدر بــ 55رقم  من خالل اجلدول    
ممارسة النشاطات الرياضية وهذا ما يوضح التأثري الكبري الذي تلعبه حصة الرتبية البدنية حول مدى احرتامهم أثناء 

 .والرياضية يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبة

الطلبة ميتازون باالحرتام املتبادل أثناء ممارسة النشاطات الرياضية وهذا ما توضحه نتائج أغلبية :ومنه نستنتج أن
 .تصرحيات املبحوثني

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 12)شكل رقم 

100% 

0% 

 .نعم

 .ال
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 عند ممارستك للنشاط الرياضي،هل تتحلى بروح الصرب؟:السؤال الرابع

 .بروح الصرب عند ممارسة النشاط الرياضي الطلبة حتليمعرفة مدى :الغرض من السؤال

 .بروح الصرب عند ممارسة النشاط الرياضي الطلبة حتلييوضح لنا مدى :10الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 90% 52 نعم
 10% 50 ال

 100% 05 المجموع
 :10تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي نسبة الطلبة الذين كانت اجابتهم بــ  90%نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بــ 50من خالل اجلدول رقم     
حول مدى التحلي بروح الصرب عند ممارسة النشاط الرياضي وهذا راجع اىل عنصر االخالق اليت يتميز  -نعم -

 -ال-اباهتم بــ واليت كانت اج 10%الفردية واجلماعية مث تليها نسبة هبا الطلبة خالل ممارسة االنشطة الرياضية 
 .حول عدم التحلي بروح الصرب عند ممارسة النشاط الرياضي

أغلب الطلبة الذين يتحلون بروح الصرب عند ممارسة النشاط الرياضي حيث كانت التصرحيات :ومنه نستنتج أن
 . 90%النسبة االكرب حيث قدرت بــ  -نعم -بــ

 
 (10)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 12)شكل رقم 

90% 

10% 

 .نعم

 .ال
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 رص على النظافة اجلسدية بعد االهناء من النشاط الرياضي؟هل لديك ح:السؤال الخامس

 .بالنظافة اجلسدية بعد االهناء من النشاط الرياضي معرفة مدى اهتمام الطلبة:الغرض من السؤال

 .على النظافة اجلسدية بعد االهناء من النشاط الرياضي الطلبة حرصيوضح لنا مدى :12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 97.5% 53 نعم
 2.5% 50 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

نعم  -وهي متثل اجابات املبحوثني بــ  97.5%نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بــ  53من خالل اجلدول رقم     
فهي متثل اجابات  2.5%حول مدى حرصهم على النظافة اجلسدية بعد االهناء من النشاط الرياضي أما نسبة  –

 .حول عدم حرصهم على النظافة اجلسدية بعد االهناء من النشاط الرياضي -ال-املبحوثني بــ 

ياضي وهذا ملا حتتويه بعد اهنائهم من النشاط الر أغلبية الطلبة يهتمون بالنظافة اجلسدية :ومنه نستنتج أن
 . 97.5%تصرحيات املبحوثني بنعم بنسبة قدرت بـــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 12)شكل رقم 

 

 

97% 

3% 

 .نعم 

 .ال
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 هل التواضع واجب عند أدائك للنشاط الرياضي؟:السؤال السادس

 .معرفة مدى تواضع الطلبة عند أداء النشاط الرياضي:الغرض من السؤال

 .يوضح لنا مدى تواضع الطلبة عند أداء النشاط الرياضي:12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 85% 50 نعم
 15% 52 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا  85%نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بــ  52من خالل اجلدول رقم    
عند أداء االنشطة الرياضية  وهذا راجع اىل العالقات اجليدة بني الطلبة املتسمة بالقيم ملدى تواضعهم  –نعم  –بــ 

حول عدم تواضعهم عند  -ال -واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بــ  15%االخالقية مث تليها نسبة 
 .العالقات اجليدة بني الطلبةأداء االنشطة الرياضية وهذا راجع اىل عدم حسن 

 –نعم  -الطلبة يلتزمون بالتواضع عند أداء االنشطة الرياضية حيث جند أن االغلبية صرحوا بــ :ومنه نستنتج أن
 .85%بنسبة قدرت بــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 10)شكل رقم 

 

85% 

15% 

 .نعم

 ال
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 ممارستك للنشاط الرياضي؟هل يولد لديك القدرة على حتمل املسؤولية عند :السؤال السابع

 .معرفة مدى قدرة الطلبة على حتمل املسؤولية عند ممارسة النشاط الرياضي:الغرض من السؤال

 .يوضح لنا مدى قدرة الطلبة على حتمل املسؤولية عند ممارسة النشاط الرياضي: 12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 92.5% 52 نعم
 7.5% 55 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

وقدرت نسبتهم بــ  –نعم  -جند أعلى نسبة هي فئة املبحوثني الذين صرحوا بــ  52من خالل اجلدول رقم    
وهذا يوضح أن املبحوثني صرحوا بأن لديهم القدرة على حتمل املسؤولية عند ممارسة االنشطة الرياضية  %92.5

حيبون حتمل املسؤولية عند ممارسة االنشطة الرياضية مث تليها نسبة منخفضة وهذا راجع اىل أن معظم املبحوثني 
 . 7.5 %نسبتهم بـ حيث قدرت –ال  -جدا هي فئة املبحوثني الذين كانت اجاباهتم بــ 

الطلبة لديهم القدرة على حتمل املسؤولية عند ممارسة االنشطة الرياضية وهذا ماتواضحه نسبة :ومنه نستنتج أن
 . 92.5%حيث قدرت نسبتهم بــ  –نعم  -تصرحيات الطلبة الذين أجابوا بــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 11)شكل رقم 

 

92% 

8% 

 .نعم

 .ال
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 الرتبية البدنية االخاء بني االفراد واجلماعات عند تأدية النشاطات اجلماعية؟ هل حتقق:السؤال الثامن

 .جلماعات عند أداء النشاط اجلماعيمعرفة مدى حتقق االخاء بني االفراد وا:الغرض من السؤال

 .يوضح لنا مدى حتقق االخاء بني االفراد واجلماعات عند تأدية النشاطات اجلماعية:12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 97.5% 53 نعم
 2.5% 50 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

حيث قدرت  –نعم  -جند أن أعلى نسبة هي فئة املبحوثني الذين أجابوا بــ  52من خالل اجلدول رقم    
وهذا أن املبحوثني صرحوا مبدى حتقق االخاء بني االفراد واجلماعات عند أداء النشاط  97.5%نسبتهم بــ 

اجلماعي وهذا راجع اىل أن معظم املبحوثني حيبون ممارسة االنشطة اجلماعية من خالل زرع عنصر االخاء فيما 
 .2.5%واليت قدرت بــ  -ال -بينهم مث تليها نسبة منخفضة جدا هي فئة املبحوثني الذين كانت اجابتهم بــ 

معظم الطلبة حيققون االخاء بني االفراد واجلماعات عند أداء االنشطة اجلماعية وهذا ما توضحه :ومنه نستنتج أن
  .97.5%نسبة تصرحياهتم واملقدرة بـــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 11)شكل رقم 

 

97% 

3% 

 .نعم

 .ال
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 ؟مبمارسة الرتبية البدنية والرياضيةهل لديك ثقة بالنفس عند قيامك :السؤال التاسع

 .ارسة الرتبية البدنية والرياضية لدى الطلبةمعرفة مدى حتقيق الثقة بالنفس عند مم:الغرض من السؤال

 .مدى ثقة الطلبة بأنفسهم عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية لنا يوضح:10الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 97.5% 53 نعم
 2.5% 50 ال

 100% 05 المجموع
 :10تحليل نتائج الجدول رقم 

 -املبحوثني بــ  اجيا باتوهي نسبة متثل  97.5%نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بــ  53من خالل اجلدول رقم    
حول مدى ثقتهم بأنفسهم عند ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية كون الرتبية البدنية والرياضية جيد فيها نوع  –نعم 

حول عدم ثقتهم  –ال  -فهي متثل اجيا بات املبحوثني بـــ  2.5%من التفاعل والتواصل مع االفراد أما نسبة 
 .بأنفسهم عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية

أغلبية الطلبة لديهم الثقة بالنفس عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا ما توضحه نسبة :نتج أنومنه نست
 . 97.5%تصرحياهتم واليت قدرت بــ 

 
 (10)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 10)شكل رقم 

97% 

3% 

 .نعم 

 .ال
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 ممارستك لألنشطة الرياضية اجلماعية؟ هل لديك معاملة حسنة بني زمالئك أثناء:السؤال العاشر

 .هناك معاملة حسنة بني الزمالء عند ممارسة االنشطة اجلماعيةمعرفة ما إذا كانت :الغرض من السؤال

 .اجلماعية الرياضية أثناء ممارسة االنشطة احلسنة عاملة الزمالءيوضح لنا مدى م:11الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 100% 05 نعم
 00% 55 ال

 100% 05 المجموع
 11:تحليل نتائج الجدول رقم 

حول مدى  100%بنسبة قدرت بـــ  –نعم  -جند أن معظم املبحوثني أجابوا بــ  05من خالل اجلدول رقم    
حصة الرتبية معاملتهم احلسنة مع الزمالء أثناء ممارسة االنشطة اجلماعية وهذا ما يوضح التأثري الكبري الذي تلعبه 

 .البدنية والرياضية يف تنمية قيم االخالق لدى الطلبة

اجلماعية وهذا ما أغلبية الطلبة لديهم معاملة حسنة فيما بينهم أثناء ممارسة االنشطة الرياضية :ومنه نستنتج أن
 . 100%توضحه نتائج تصرحيات املبحوثني واليت قدرت نسبتهم بــ 

 
 (11)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 12)شكل رقم   

 

100% 

0% 

 .نعم

 .ال
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 هل تتحلى بالروح الرياضية أثناء ممارستك للرتبية البدنية والرياضية؟:السؤال الحادي عشر

 .الرياضية عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضيةمعرفة مدى حتلي الطلبة بالروح :الغرض من السؤال

 .بالروح الرياضية أثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضية الطلبة حتليمدى  لنا يوضح:11الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 92.5% 52 نعم
 7.5% 55 ال

 100% 05 المجموع
 :11تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين  92.5%نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بــ  00من خالل اجلدول رقم    
حول مدى التحلي بالروح الرياضية اثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا راجع اىل  –نعم  -أجابوا بــ 

واليت متثل  7.5%مث تليها نسبة ادلة فيما بينهم العالقات اجليدة بني الطلبة املتسمة باألخالق احلميدة والثقة املتب
 .لعدم حتليهم بالروح الرياضية أثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضية -ال –تصرحيات املبحوثني الذين أجابوا 

الطلبة يتحلون بالروح الرياضية أثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضية حيث جند أن االغلبية صرحوا :ومنه نستنتج أن
 . 92.5%بنسبة تقدر بـــ   -نعم -بــ 

 
 (11)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 10)شكل رقم 

 

92% 

8% 

 .نعم

 .ال
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 :الثانية الجزئية تحليل الفرضية -2

 .القيم االجتماعية لدى الطلبة للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية  -

 ل الوحيد لتحقيق االهداف؟هل التسامح عند أداء االنشطة الرياضية هو السبي:السؤال الثاني عشر

 .معرفة ما اذا كان التسامح هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف النشاط الرياضي:الغرض من السؤال

 .نشطة الرياضيةلنا مدى تسامح الطلبة عند اداء اال يوضح:10الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 57.5% 05 نعم
 42.5% 02 ال

 100% 05 المجموع
وهي متثل  57.5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ  :10تحليل نتائج الجدول رقم 

حول مدى حتقيق التسامح عند اداء االنشطة الرياضية أما نسبة  –نعم  -اجابات املبحوثني الذين اجابوا بــ 
 .حول عدم حتقيقهم لعنصر التسامح عند اداء االنشطة الرياضية –ال  -فهي متثل اجابات املبحوثني بــ  %42.5

الوحيد معظم الطلبة يهتمون بالتسامح فيما بينهم عند اداء االنشطة الرياضية ألنه يعترب السبيل :ومنه نستنتج أن
 .لتحقيق االهداف املرجوة

 
 (10)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 12)شكل رقم 

 

57% 

43% 

 .نعم

 .ال
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 هل ترى أن ممارسة الرتبية البدنية والرياضية تساهم يف تنمية مسة الشجاعة لديك؟:السؤال الثالث عشر 

 .معرفة مدى تنمية مسة الشجاعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية:الغرض من السؤال 

 .مدى املسامهة يف تنمية مسة الشجاعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية يوضح لنا:12الجدول رقم  

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 85% 50 نعم
 15% 52 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

ــ فهي متثل تصرحيات املبحوثني  85%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ     الذين اجابوا بـ
ملدى مسامهتهم يف تنمية مسة الشجاعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا راجع اىل العالقات  –نعم  -

 -بـــ واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا  15%اجليدة بني الطلبة املتسمة بالقيم االجتماعية مث تليها نسبة 
 .حول عدم مسامهتهم يف تنمية مسة الشجاعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية –ال 

أغلبية الطلبة ينمون مسة الشجاعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا من خالل تصرحياهتم :ومنه نستنتج أن
 . 85%بنسبة قدرت بـــ  –نعم  -بــــ 

 
 (12) لنسب الجدول رقميبين تمثيال( 12)شكل رقم 

 

85% 

15% 

 .نعم

 .ال



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                         خامسالفصل ال  
 

 
74 

 هل لديك القدرة على قيادة الفريق خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية؟:السؤال الرابع عشر 

 .والرياضيةلفريق خالل حصة الرتبية البدنية معرفة ما اذا كان للطلبة القدرة على قيادة ا: الغرض من السؤال 

 .والرياضيةمدى قدرة الطلبة على قيادة الفريق خالل حصة الرتبية البدنية  يوضح لنا:10الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 77.5% 50 نعم
 22.5% 53 ال

 100% 05 المجموع
 :10تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا  77.5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ     
حول مدى قدرهتم على قيادة الفريق خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية وهذا راجع اىل رغبة الطلبة  –نعم  -بــ 

واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين  22.5%يف قيادة الفريق خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية مث تليها نسبة 
 .حول عدم قدرهتم على قيادة الفريق خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية –ال  -وا بـــ اجاب

والرياضية وهذا من خالل  بية البدنيةة على قيادة الفريق خالل حصة الرت أغلبية الطلبة لديهم القدر :ومنه نستنتج أن
 . 77.5%بنسبة قدرت بـــ  –نعم  -تصرحياهتم بــــ 

 
 (10)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم (12)شكل رقم 

 

77% 

23% 

 .نعم

 .ال
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 هل ترى أن هناك عدل بني االفراد عند اداء االنشطة الرياضية؟:السؤال الخامس عشر

 .معرفة ما اذا كان هناك عدل بني االفراد عند اداء االنشطة الرياضية:الغرض من السؤال

 .االنشطة الرياضيةحتقيق العدل بني االفراد عند اداء مدى  يوضح لنا:12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 37.5% 03 نعم
 62.5% 03 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا  62.5%نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ من خالل اجلدول أعاله    
حول عدم حتقيق العدل بني االفراد عند اداء االنشطة الرياضية وهذا راجع اىل التمييز بني االفراد وعدم  –ال  -بـــ 

حول مدى  –نعم  -واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ  37.5%حتقيق املساواة بينهم مث تليها نسبة 
 .حتقيق العدل بني االفراد عند اداء االنشطة الرياضية

وهذا من خالل أغلبية الطلبة يرون أنه ال يوجد عدل بني االفراد عند اداء االنشطة الرياضية :ه نستنتج أنومن
 .62.5%بنسبة تقدر بـــ  –ال  -تصرحياهتم بـــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 12)شكل رقم 

 

37% 

63% 
 .نعم

 .ال
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 مبمارستها؟ هل حب االسرة للرياضة يولد لديك الشعور باالهتمام:السؤال السادس عشر

 .من خالل اهتمام الطلبة هبا لألسرة حب للرياضةمعرفة ما اذا كان :الغرض من السؤال 

 .مدى حب االسرة للرياضة من خالل اهتمام الطلبة مبمارستها يوضح لنا:12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 45% 02 دائما
 50% 05 أحيانا
 05% 50 مطلقا

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ  50%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ     
من خالل حب االسرة هلا وهذا راجع اىل اعطاء الرياضة حول مدى اهتمام الطلبة مبمارسة الرياضة  –أحيانا  -

ملدى حب  –دائما  -واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بــــ  45%القيمة االجتماعية مث تليها نسبة 
فهي متثل  5%جدا واليت تقدر بــ  منخفضةاالسرة للرياضة من خالل االهتمام مبمارستها مث تليها أخريا نسبة 

 . -مطلقا  -تصرحيات املبحوثني بـــ 

معظم الطلبة يهتمون مبمارسة الرياضة من خالل حب االسرة هلا حيث جند أن االغلبية صرحوا :ومنه نستنتج أن
 . 50%بنسبة تقدر بـــ   -أحيانا  -بـــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 10)شكل رقم 

45% 

50% 

5% 

 .دائما

 .أحيانا

 .مطلقا
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 بوحدة اجلماعة عند ممارستك للرتبية البدنية والرياضية؟هل تشعر :السؤال السابع عشر

 .معرفة مدى شعور الطلبة بوحدة اجلماعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية:الغرض من السؤال

 .مدى احساس الطلبة بوحدة اجلماعة عند ممارسة النشاط الرياضي يوضح لنا:12الجدول رقم 

 مئويةالنسبة ال عدد التكرارات االجابات
 87.5% 53 نعم
 12.5% 53 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين  87.5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ      
حول مدى شعورهم بوحدة اجلماعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا راجع اىل التفاعل  –نعم  -اجابوا بـــ 

 12.5%االجتماعي بني الطلبة من خالل الثقة املتبادلة فيما بينهم املتسمة بالقيم االجتماعية مث تليها نسبة 
رهم بوحدة اجلماعة عند ممارسة الرتبية حول عدم شعو  –ال  -واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ 

 .فيما بينهمالبدنية والرياضية وهذا راجع اىل عدم التفاعل االجتماعي 

أكرب نسبة من الطلبة الذين يشعرون بوحدة اجلماعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية هم :ومنه نستنتج أن
 .87.5%بنسبة قدرت بـــ  –نعم  -الذين صرحوا بـــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 01)شكل رقم 

87% 

13% 

 .نعم

 .ال
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 هل تعمل الرياضة على التعاون بني االفراد بإخالص؟:السؤال الثامن عشر

 .معرفة ما اذا كان للرياضة دور يف حتقيق التعاون بني االفراد بإخالص:الغرض من السؤال

 .ما اذا كانت للرياضة دور يف حتقيق التعاون بني االفراد بإخالص يوضح لنا:12الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 90% 52 نعم
 10% 50 ال

 100% 05 المجموع
 :12تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا  90%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ      
حول مدى حتقيقهم التعاون فيما بينهم بإخالص عند ممارسة النشاط الرياضي وهذا راجع اىل حب  –نعم  -بـــ 

واليت متثل تصرحيات  10%االخوة وحتقيق التفاعل االجتماعي من خالل القيم االجتماعية مث تليها نسبة 
حول عدم تنمية التعاون فيما بينهم بإخالص عند ممارسة الرتبية البدنية  –ال  -بـــ املبحوثني الذين اجابوا 

 .والرياضية

فيما بينهم بإخالص عند ممارسة النشاط الرياضي وهذا من خالل أغلبية الطلبة حيققون التعاون :ومنه نستنتج أن
 .90%واليت قدرت نسبتهم بـــ  –نعم  -تصرحياهتم بـــ 

 
 (12)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم (01)شكل رقم 

90% 

10% 

 .نعم

 .ال



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                         خامسالفصل ال  
 

 
79 

 هل متثل الصداقة عنصر مهم عند أدائك للنشاط الرياضي؟:السؤال التاسع عشر

 .معرفة مدى حتقق عنصر الصداقة عند اداء النشاط الرياضي:الغرض من السؤال

 .مدى حتقق عنصر الصداقة عند ممارسة النشاط الرياضي يوضح لنا:10الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكراراتعدد  االجابات
 92.5% 52 نعم
 7.5% 55 ال

 100% 05 المجموع
 :10تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين  92.5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ      
لعنصر الصداقة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا راجع اىل ما حول مدى حتقيقهم  –نعم  -اجابوا بـــ 

حتتويه القيم االجتماعية على عنصر الصداقة مث تليها نسبة منخفضة جدا واليت متثل فئة املبحوثني الذين اجابوا بـــ 
 .7.5%ت نسبتهم بــــ حول عدم حتقيقهم هلذا العنصر عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية حيث قدر  –ال  -

أغلبية الطلبة يسرون على حتقيق عنصر الصداقة فيما بينهم عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية :ومنه نستنتج أن
 .92.5%واليت قدرت نسبتهم بـــ  –نعم  -وهذا من خالل تصرحياهتم بــــ 

 
 (10)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 00)شكل رقم 

 

92% 

8% 

 .نعم

 .ال



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                         خامسالفصل ال  
 

 
80 

 هل حتقق الرتبية البدنية والرياضية الوحدة والرتابط بني املمارسني هلا؟:نالعشرو السؤال  

 .معرفة ما اذا كان ممارسة الرتبية البدنية والرياضية حيقق الوحدة والرتابط:الغرض من السؤال 

 .ما اذا كان ممارسة الرتبية البدنية والرياضية حيقق الوحدة والرتابط يوضح لنا:01الجدول رقم  

 النسبة المئوية عدد التكرارات اتاالجاب
 95% 52 نعم
 05% 50 ال

 100% 05 المجموع
 :01تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا  95%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ      
حول مدى حتقيق الوحدة والرتابط عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا راجع من خالل التماسك  –نعم  -بـــ 

واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ  5%االجتماعي وحتقيق االخوة والثقة املتبادلة بينهم مث تليها نسبة 
 .ممارسة الرتبية البدنية والرياضيةلعدم حتقيقهم الوحدة والرتابط فيما بينهم عند  –ال  -

أغلبية الطلبة حيققون الوحدة والرتابط فيما بينهم عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا من :أنومنه نستنتج 
 .95%واليت قدرت نسبتهم بـــ  –نعم  -خالل تصرحياهتم بــــ 

 
 (01)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 02)شكل رقم 

 

95% 

5% 

 .نعم

 .ال
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 :الفرضية الجزئية الثالثة تحليل -0

 .للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم اجلمالية لدى الطلبة-

 هل ترى أن الرتبية البدنية والرياضية تساهم يف تكوينك؟:السؤال الواحد والعشرون

 .مسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف تكوين الطلبة معرفة:الغرض من السؤال

 .مسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف تكوين الطلبة يوضح لنا:01الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 85% 50 نعم
 15% 52 ال

 100% 05 المجموع
 :01تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين أجابوا بـــ  85%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ     
مسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف تكوينهم وهذا راجع اىل ما حتتويه القيم اجلمالية على عنصر  حول –نعم  -

واليت متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا  15%التكوين لدى الطلبة عند ممارسة النشاط الرياضي مث تليها نسبة 
 .لعدم مسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف تكوينهم أثناء ممارسة النشاط الرياضي –ال  -ـــ ب

أغلبية الطلبة صرحوا بأن الرتبية البدنية والرياضية تساهم يف تكوينهم أثناء ممارسة النشاط :ومنه نستنتج أن
 .85%بنسبة قدرت بـــ  الرياضي

 
 (01)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم (00)شكل رقم 

85% 

15% 

 .نعم

 .ال
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 هل التنويع يف االنشطة الثقافية والرياضية يشعرك باجلدية يف العمل؟:السؤال الثاني والعشرون 

 معرفة ما اذا كان التنويع يف االنشطة الرياضية والثقافية يشعر الطلبة باجلدية يف العمل:الغرض من السؤال 

 .ما اذا كان التنويع يف االنشطة الرياضية والثقافية يشعر الطلبة باجلدية  يوضح لنا:00الجدول رقم  

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 95% 52 نعم
 5% 50 ال

 100% 05 المجموع
 :00تحليل نتائج الجدول رقم  

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بــ  95%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ     
التنويع يف االنشطة الرياضية والثقافية وهذا راجع اىل حول مدى شعورهم باجلدية يف العمل من خالل  –نعم  -

واليت متثل  5%رغبة الطلبة وحبهم وإخالصهم يف العمل أثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضية مث تليها نسبة 
لعدم شعورهم باجلدية يف العمل من خالل التنويع يف االنشطة  –ال  -املبحوثني الذين اجابوا بـــ تصرحيات 

 .الرياضية والثقافية وهذا راجع اىل عدم إخالصهم يف العمل أثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضية

الثقافية يشعرهم باجلدية يف العمل أغلبية املبحوثني صرحوا بأن التنويع يف االنشطة الرياضية و :ومنه نستنتج أن
 .95%بنسبة قدرت بـــ  –نعم  -والذين اجابوا بــ 

 
 (00)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 02)شكل رقم 

95% 

5% 

 .نعم

 .ال
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هل ميكنك أن تنمي عناصر االتزان والتوازن البدين واجلسمي أثناء ممارسة الرتبية البدنية :السؤال الثالث والعشرون
 والرياضية؟

معرفة مدى تنمية عناصر االتزان والتوازن البدين واجلسمي خالل ممارسة الرتبية البدنية :السؤالالغرض من 
 .والرياضية

 .الرياضي بدين واجلسمي خالل ممارسة النشاطمدى تنمية عناصر االتزان والتوازن ال يوضح لنا:02الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 75% 55 نعم
 25% 05 ال

 100% 05 المجموع
 :02تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ  75%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اعلى نسبة قدرت بـــ     
خالل ممارسة الرتبية البدنية والرياضية وهذا حول مدى تنمية عناصر االتزان والتوازن البدين واجلسمي  –نعم  -

واليت متثل 25%راجع اىل قدرة الطلبة على تنمية هذه العناصر أثناء ممارسة النشاط الرياضي مث تليها نسبة 
حول عدم تنميتهم لعناصر االتزان والتوازن البدين واجلسمي خالل  –ال  -تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ 

 .بية البدنية والرياضيةممارسة الرت 

حول مدى تنمية عناصر االتزان 75%بنسبة قدرت بـــ  –نعم  -معظم املبحوثني صرحوا بـــ :ومنه نستنتج أن
 .والتوازن البدين واجلسمي خالل ممارسة الرتبية البدنية والرياضية

 
 (02)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 02)شكل رقم 

75% 

25% 

 .نعم

 .ال
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 اخللفية العريضة من الثقافة العامة هلا دور يف ادراك اجلمال لديك؟هل :السؤال الرابع والعشرون

 .الواسعة من الثقافة العامة هلا دور يف ادراك اجلمال لدى الطلبةمعرفة ما اذا كانت اخللفية :الغرض من السؤال

 .ما اذا كانت اخللفية الواسعة من الثقافة العامة هلا دور يف ادراك اجلمال لدى الطلبة يوضح لنا:00الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 62.5% 03 نعم
 37.5% 03 ال

 100% 05 المجموع
 :00تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا 62.5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بــ     
حول إدراكهم للجمال من خالل اخللفية الواسعة من الثقافة العامة اليت ميتلكوهنا وهذا راجع اىل ما  –نعم  -بـــ 

تصرحيات واليت متثل  37.5%حيملونه من قيم مجالية اليت حتتوي على ادراك للجمال لديهم مث تليها نسبة 
حول عدم ادراكهم للجمال من خالل اخللفية العريضة من الثقافة العامة اليت  –ال  -صرحوا بـــ  املبحوثني الذين

 .ميتلكوهنا

بأن لديهم خلفية واسعة من الثقافة العامة يف ادراك اجلمال  –نعم  -أغلبية املبحوثني صرحوا بـــ :ومنه نستنتج أن
  .62.5%بنسبة قدرت بـــ 

 
 (00)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم (02)شكل رقم 

 

62% 

38% 

 .نعم

 .ال



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                         خامسالفصل ال  
 

 
85 

 من خالل ممارستك لألنشطة الرياضية هل ميكنك الدخول اىل جمال االبتكار؟:السؤال الخامس والعشرون

 .معرفة مدى التمكن من الدخول اىل جمال االبتكار من خالل ممارسة الرياضة:الغرض من السؤال

 . جمال االبتكار من خالل ممارسة الرياضةمدى التمكن من الدخول اىل يوضح لنا:02الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 60% 00 نعم
 40% 02 ال

 100% 05 المجموع
 :02تحليل نتائج الجدول رقم 

فهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ 60%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بــ     
حول مدى التمكن من الدخول اىل جمال االبتكار من خالل ممارسة االنشطة الرياضية وهذا راجع اىل  –نعم  -

حول عدم 40%قدرة الطلبة ورغبتهم يف الدخول اىل جمال االبتكار أثناء ممارسة االنشطة الرياضية مث تليها نسبة 
ضية وهذا راجع اىل عدم قدرة الطلبة يف التمكن من الدخول اىل جمال االبتكار من خالل ممارسة االنشطة الريا

 .الدخول اىل جمال االبتكار

أغلبية املبحوثني حيبون الدخول اىل جمال االبتكار من خالل ممارسة االنشطة الرياضية وهذا ملا :ومنه نستنتج أن
 .حتتويه االنشطة الرياضية على عناصر التفاعل والتواصل بينهم

 
 (02)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم (02)شكل رقم 

60% 

40% 

 .نعم

 .ال
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 هل ميكنك أداء احلركة بكل انسيابية عند ممارسة النشاط الرياضي والثقايف؟:السؤال السادس والعشرون

معرفة ما اذا كان ممارسة النشاط الرياضي والثقايف يؤدي اىل التمكن من اداء احلركة بكل :الغرض من السؤال
 .انسيابية

 .ما اذا كان ممارسة النشاط الرياضي والثقايف يؤدي اىل اداء احلركة بكل انسيابية لنايوضح :02الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 72.5% 03 نعم
 27.5% 00 ال

 100% 05 المجموع
 :02تحليل نتائج الجدول رقم 

املبحوثني الذين اجابوا فهي متثل تصرحيات 72.5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ    
حول مدى ممارسة النشاط الرياضي والثقايف يؤدي اىل التمكن من اداء احلركة بكل انسيابية وهذا  –نعم  -بـــ 

من املبحوثني 27.5%راجع اىل اتقان و انضباط الطلبة أثناء ممارسة النشاط الرياضي و الثقايف مث تليها نسبة 
 .احلركة بكل انسيابية عند ممارسة النشاط الرياضي والثقايف الذين ال يؤدون

أغلبية املبحوثني صرحوا بأهنم يؤدون احلركة بكل انسيابية عند ممارسة النشاط الرياضي والثقايف :ومنه نستنتج أن
 .72.5%بنسبة قدرت بــ  –نعم  -وهذا من خالل تصرحياهتم بــ 

 
 (02)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم (00)شكل رقم 

72% 

28% 

 .نعم

 .ال
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 هل حب الناس للرياضة يولد لديك االهتمام هبا؟:السؤال السابع والعشرون 

 .معرفة مدى االهتمام مبمارسة الرياضة من خالل حب الناس هلا:الغرض من السؤال 

 .مدى االهتمام مبمارسة الرياضة من خالل حب الناس هلا يوضح لنا:02ول رقم الجد 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االجابات
 87.5% 53 نعم
 12.5% 53 ال

 100% 05 المجموع
 :02تحليل نتائج الجدول رقم  

وهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين 87.5%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ      
وهذا راجع اىل ما حتتويه حول مدى االهتمام مبمارسة الرياضة من خالل حب الناس هلا  –نعم  -اجابوا بـــ 

الرياضة على عناصر التفاعل والتواصل والتعاون بني االفراد وحتقيق االخوة مث تليها نسبة منخفضة جدا واليت 
الرياضة من خالل عدم  لعدم االهتمام مبمارسة –ال  -واليت متثل تصرحيات املبحوثني بـــ 12.5%قدرت بــ 

 .اهتمام الناس هلا

حول مدى االهتمام مبمارسة 87.5%بنسبة قدرت بــ  –نعم  -أغلبية املبحوثني صرحوا بـــ :ومنه نستنتج أن
 .الرياضة من خالل حب الناس هلا

 
 (02)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 21)شكل رقم 

 

87% 

13% 

 .نعم

 .ال
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 السرعة يف االيقاع أثناء ممارسة النشاطات الثقافية؟يف رأيك،هل لديك :السؤال الثامن والعشرون 

 .معرفة مدى التمكن من اداء السرعة يف االيقاع أثناء ممارسة النشاطات الثقافية:الغرض من السؤال 

 .مدى التمكن من اداء السرعة يف االيقاع أثناء ممارسة النشاطات الثقافية يوضح لنا:02الجدول رقم  

 النسبة المئوية التكراراتعدد  االجابات
 50% 05 نعم
 50% 05 ال

 100% 05 المجموع
 :02تحليل نتائج الجدول رقم  

وهي متثل تصرحيات املبحوثني الذين اجابوا بـــ 50%من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـــ      
وهذا يعين أن هناك من املبحوثني من  –ال  - وهي متثل كذلك نفس النسبة للمبحوثني الذين صرحوا بـــ –نعم  -

لديه السرعة يف االيقاع أثناء ممارسة النشاطات الثقافية وهناك من ليس لديه السرعة يف االيقاع أثناء ممارسة 
 .النشاطات الثقافية

االيقاع أثناء  اىل التقسيم املتكافئ بني من لديه السرعة يفالنسب متساوية فيما بينها وهذا راجع :ومنه نستنتج أن
 .ممارسة النشاطات الثقافية ومن ليس له ذلك

 

 
 (02)يبين تمثيال لنسب الجدول رقم( 21)شكل رقم 

50% 50% 

 .نعم

 .ال
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 :مناقشة نتائج الدراسة

 :التحقق من الفرضية الجزئية االولى-1

لقد افرتضنا أن للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبة،حيث مت التحقق منها من      
خالل حتليل نتائج االستمارة يف الفرضية االوىل،وهذا ما أكده أغلبية الطلبة من خالل أجوبتهم على أسئلة 

الرياضية،وذلك من خالل النسب املتحصل عليها من االستمارة اكدوا لنا اهنم حمرتمون أثناء ممارسة النشاطات 
حول مدى االحرتام بني الزمالء أثناء ممارسة 100%اجوبة املبحوثني على الفرضية االوىل حيث كانت النسبة 

حول مدى 85%حول مدى حتلي الطلبة بروح الصرب عند ممارسة النشاط الرياضي و90%النشاطات الرياضية و
حول مدى املعاملة احلسنة بني الزمالء أثناء ممارسة االنشطة 100%لنشاط الرياضي وتواضع الطلبة عند اداء ا

 .الرياضية اجلماعية ومن هنا حتققت الفرضية االوىل

 :التحقق من الفرضية الجزئية الثانية-0

لقد افرتضنا أن للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطلبة،حيث مت التحقق منها من      
خالل حتليل نتائج االستمارة يف الفرضية الثانية،وهذا ما أكده أغلبية الطلبة من خالل اجوبتهم على أسئلة 

ملبحوثني على الفرضية الثانية حيث كانت النسبة االستمارة،وذلك من خالل النسب املتحصل عليها من اجوبة ا
حول مدى 87.5%حول مدى املسامهة يف تنمية مسة الشجاعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية و%85

حول مدى حتقيق التعاون بني االفراد 90%شعور الطلبة بوحدة اجلماعة عند ممارسة الرتبية البدنية والرياضية و
حول مدى حتقيق عنصر الصداقة بني الطلبة عند ممارسة 92.5%النشاط الرياضي وبإخالص عند ممارسة 

 .النشاط الرياضي ومن هنا حتققت الفرضية الثانية

 :التحقق من الفرضية الجزئية الثالثة -2

ا من لقد افرتضنا أن للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم اجلمالية لدى الطلبة،حيث مت التحقق منه     
حتليل نتائج االستمارة يف الفرضية الثالثة،وهذا ما اكده أغلبية الطلبة من خالل أجوبتهم على أسئلة خالل 

االستمارة،وذلك من خالل النسب املتحصل عليها من أجوبة املبحوثني على الفرضية الثالثة حيث كانت النسبة 
حول ما اذا كان التنويع يف االنشطة الرياضية 95%ة وحول مسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف تكوين الطلب%85

حول مدى تنمية عناصر االتزان والتوازن البدين واجلسمي خالل 75%والثقافية يشعر الطلبة باجلدية يف العمل و
حول مدى االهتمام مبمارسة الرياضة من خالل حب الناس هلا ومن 87.5%ممارسة الرتبية البدنية والرياضية و

 .الفرضية الثالثةهنا حتققت 
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 :االستنتاجات

الثانية ماسرت تربية حركية يبني لنا أمهية الرتبية  السنة لطلبةإن النتائج املتحصل عليها من االستبيان املوجه      
البدنية والرياضية والدور الذي تلعبه يف تنمية القيم الثقافية لدى الطلبة مت التوصل اىل استنتاجات واليت تتمثل فيما 

 :ييل

 .الرتبية البدنية والرياضية تنمي القيم االخالقية بني الطلبة من خالل االنشطة املمارسة -0

 .االنشطة الرياضية اجلماعية تساهم يف تنمية القيم االجتماعية أكثر من االنشطة الفردية -0

االخالق احلميدة،الروح :الرتبية البدنية والرياضية تساهم يف اكساب العديد من القيم الثقافية لدى الطلبة مثل -5
 .الرياضية،الشجاعة،التسامح،التعاون

 .االنشطة الرياضية تساعد الطلبة على احرتام زمالئهم خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية -0

 .الرياضية واألدواتلية هم االكثر حفاظ على االجهزة الطلبة الذين يتحملون املسؤو  -3

 .الرتبية البدنية والرياضية تنمي القيم اجلمالية بني الطلبة من خالل ممارسة النشاط الرياضي -2

ة على أن للرتبية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم تائج تثبت صحة فرضية البحث القائلوهبذا فإن جل الن     
 .لدى الطالب اجلامعي الثقافية
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                                                                                           :االقتراحات والتوصيات

مجلة من االستنتاجات حناول يف االخري أن نقدم جمموعة من االقرتاحات  واستخالصبعد امتام هذا العمل،     
 :والتوصيات واليت تتمثل فيما يلي

 اجراء املزيد من الدراسات حول موضوع القيم الثقافية وكذلك حول الطالب اجلامعي. 
 دة رغباهتم فيهاتشجيع الطلبة وخاصة طلبة الرتبية البدنية والرياضية على ممارسة االنشطة الرياضية وزيا. 
   االهتمام أكثر بالرتبية البدنية والرياضية وذلك ملا هلا من فوائد تعود بالنفع على الطلبة وعلى اجملتمع

 .ككل
  واالحرتام املتبادل وتكوين  باألخالقاحلث على ممارسة االنشطة الرياضية واحلرص على جوهرها

 .العالقات
 يتعلق بالطلبة املمارسني للرتبية البدنية والرياضية ضرورة االهتمام بالقيم االخالقية خاصة ما. 
 احلرص على تنمية القيم االجتماعية لدى طلبة الرتبية البدنية والرياضية. 
 القيام بالبحوث املماثلة وهذا إلثراء املوضوع. 
 احلرص على زيادة وتقوية روح التعاون بني الطلبة أثناء ممارسة الرتبية البدنية والرياضية. 
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 :خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا يف حبثنا هذا واملتمثلة يف دراسة القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعي،فإنه ال     
ميكن االدعاء بأننا استكملنا مجيع جوانب البحث،إذ يبقى هذا املوضوع حباجة ماسة اىل دراسات أخرى،وكذلك 

اء ممارسته لألنشطة الرياضية ودورها يف حياته،ومن الكشف عن أمهية القيم الثقافية اليت قد يكسبها الطالب جر 
جهة أخرى فقد حاولنا إظهار مدى فعالية الرتبية البدنية والرياضية يف كوهنا تشارك يف حتضري الطالب ملواجهة 

وعة تعترب وسيلة تربوية وليست غاية،حبكم أهنا جمماملواقف العديدة واملتنوعة يف اجلامعة واحلياة اليومية،حبيث أهنا 
 النفسمن العمليات البيداغوجية على أبعادها الرتبوية،تؤثر يف منو الطالب من جوانبه املعرفية،الوجدانية العاطفية،

أن الطالب يف اجملتمع يعاين كثريا من نقص االمكانيات،مما يؤدي به اىل العزلة واالنفراد،ألن الطالب  باعتبارحركية،
من يستمع اليه،ليكون احلوار هو احلل الوحيد خلروجه من املشاكل اليت يعاين يف هذه املرحلة يكون حباجة ماسة اىل 

منها ،ولكن احلل االنسب هو ممارسة الرتبية البدنية والرياضية،واليت تعترب حركة بدنية يقوم هبا الفرد ليخفف عن 
حيث متكنه من ة النفسية ،وعلى هذا االساس فالطالب بضرورة ملحة اىل ممارسة الرياض الضغوطاتنفسه من 

 . تغيري منط حياته اليومي

ومن خالل الدراسة امليدانية ميكن لنا تعميم هذه النتائج املتوصل اليها،اىل أن الرتبية البدنية والرياضية مبختلف      
تعترب عامل حاسم يف حياة الفرد بصفة عامة ويف حياة الطالب بصفة خاصة،حيث ال ميكن أن نستغين أنشطتها 

مهما كان السبب،وهذا باحلرص عليها وترغيب الطلبة ملمارستها وذلك من أجل حتقيق أهداف الرتبية البدنية عنها 
والرياضية املختلفة خاصة منها االجتماعية،االخالقية اليت من خالهلا يكسب الطالب مكانة هامة بني زمالئه وينال 

                                                                                         .ياضيةرضاهم من طرفهم وهذه هي أمسى أهداف الرتبية البدنية والر 
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تدريس القيم،دار  لطرائق واسرتاتيجياتماجد زكي اجلالد،تعلم القيم وتعليمها تصور نظري وتطبيقي  -36
 .2010،عمان،3رية للنشر والتوزيع،طاملس

 .2001،القاهرة،1حممد عبد الرؤوف عطية،التعليم وأزمة اهلوية الثقافية،مؤسسة طيبة للطبع والنشر،ط -31

س للنشر العرب،دار الفار جية آلراء املثقفني ،الثقافة العربية والعوملة دراسة سوسيولو الرب غثيحممد حسن  -38
 .2001،االردن،1والتوزيع،ط

مصمودي زين الدين،بعض مشكالت املكونني يف التعليم العايل،اشكالية التكوين والتعليم يف افريقيا والعامل  -31
 .2001العريب،خمرب ادارة وتنمية املوارد البشرية،جامعة فرحات عباس،العدد االول،

،عمان    2دار وائل للنشر،طواملراحل والتطبيقات،حممد أبو ناصر وآخرون،منهجية البحث العلمي القواعد  -10
1111. 

 .1116حممد مجيل خياط،املبادئ والقيم يف الرتبية االسالمية،جامعة أم القرى،مكة املكرمة، -11

 اجلامعي احلديث،االسكندريةحممد شفيق،االنسان واجملتمع،مقدمة يف علم النفس االجتماعي،املكتب  -12

2003. 

احلديث      الجتماعية،املكتب اجلامعي نورهان منري حسن فهمي،القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة ا -13
 .1118االسكندرية،مصر،

 .2005وثيقة تربوية،دراسة استطالعية حول اصالح املنظومة الرتبوية، -11
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 .2005،االسكندرية،1ارف اجلامعية،طمواجهة التطرف الفكري،دار املعوفاء حممد برعي،دور اجلامعة يف  -15

 الرسائل العلمية:ثانيا

الة دكتوراه،جامعة بالتنشئة االجتماعية والدافعية لإلجناز،رسابراهيم السيد أمحد السيد،البناء القيمي وعالقته  -1
 .2005الزقازيق،

        واإلنسانيةوالشعوب،االكادميية للدراسات االجتماعية  واألفرادزاغو حممد،أثر العوملة على اهلوية الثقافية  -2
 .2011-2010 ،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف

يف املرحلة الثانوية              قاصد محيد،دور حصة الرتبية البدنية والرياضية يف التنشئة االجتماعية للمراهقني -3
 .2011-2010ن بوعلي،الشلف،اجلزائر،سنة،معهد الرتبية البدنية والرياضية،جامعة حسيبة ب 15-18

مومن بكوش اجلموعي،القيم االجتماعية وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى الطالب اجلامعي،رسالة  -1
 .2013-2012ماجستري،جامعة بسكرة،

قتصادية،جامعة سطيف         مصطفى الباهي،القيم وتأثريها على املؤسسة،رسالة ماجستري،معهد العلوم اال -5
1115-1116. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                        

 جامعة محمد خيضر بسكرة                                                

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية                                

 تخصص تربية حركية عند الطفل والمراهق                                     

 

  

                      ورمحة اهلل تعاىل وبركاته  مالسالم عليك                                         

 :أخي الطالب أختي الطالبة تحية طيبة وبعد

ختصص تربية حركية  طات البانية والرياضيةاالنشعلوم وتقنيات ات ر يف مياا  املمذكرة لنيل شهادة  يف اطار حتضري
          . 5102/5102للموتم اجلامعي عنا الطفل واملراهق 

منكم  نرجو " دور التربية البدنية و الرياضية في تنمية القيم الثقافية لدى الطالب الجامعي "عنوا  حتت 
  .على أتئلة االتتبيا  بكل مصااقية لغرض احلصول على نتائج دقيقة ختام البحث العلمي باإلجابةالتفضل 

 علمية لألغراض إالعلما أ  اجابتكم تبقى يف اطار تريتنا وال تستعمل 

 .ولكم منا فائق االحترام والتقدير 

 :تحت اشراف الدكتور                                                       :من اعداد الطالب  

 دشري محيا                                                               درداش يامني     

 

 

 

 

 

 5102/0151: الموسم الجامعي

 استمارة استبيان       



 :البيانات الشخصية

 أنثى      -              ذكر              -: اجلنس -0

 (52-52) -     (52-52) -      (52-52): السن -5

 .للتربية البدنية والرياضية دور في تنمية القيم األخالقية لدى الطلبة:المحور األول 

 ؟أتلوب االح رام لايك واجب أثناء ممارتة النشاطات الرياضيةهل   -3

 ال -نعم                                   -  

 ؟هل تتحلى بروح الصرب،عنا ممارتتك للنشاط الرياضي   -4 

                 ال-                                   نعم -   

 ؟هل لايك حرص على النظافة اجلساية بعا االهناء من النشاط الرياضي  -2 

  ال -                                 نعم -   

 ؟التواضع واجب عنا أدائك للنشاط الرياضيهل   -1 

                                         ال -                              نعم -   

 ؟هل يولا لايك القارة على حتمل املسؤولية عنا ممارتتك للنشاط الرياضي  -7 

 ال -                             نعم -   

 ؟النشاطات اجلماعيةهل حتقق ال ربية البانية و الرياضية االخاء بني االفراد و اجلماعات  عنا تأدية   -8 

 ال -                             نعم  -   

 ؟لايك ثقة بالنفس عنا قيامك مبمارتة ال ربية البانية والرياضيةهل  -9 

  ال -                              نعم -   

 هل لايك معاملة حسنة بني زمالئك أثناء ممارتتك لألنشطة الرياضية اجلماعية؟ -01 

 ال -          نعم -    

 



 ؟ ربية البانية والرياضيةحلى بالروح الرياضية أثناء ممارتتك للتتهل  –00

 ال -                      نعم -    

 .للتربية البدنية والرياضية دور في تنمية القيم االجتماعية لدى الطلبة:المحور الثاني 

 ؟األنشطة الرياضية هو السبيل الوحيا لتحقيق األهااف املرجوة هل التسامح عنا أداء –05 

 ال -                      نعم -     

 ؟هل ترى أ  ممارتة ال ربية البانية والرياضية تساهم يف تنمية مسة الشجاعة لايك  -03 

 ال-نعم                        -     

 ؟خالل حصة ال ربية البانية والرياضية لايك القارة على قيادة الفريقهل   -04 

 ال-نعم                       -     

 ؟االنشطة الرياضيةبني االفراد عنا اداء  أ  هناك عال ترىهل  -02 

 ال-نعم                       -     

 ؟هل حب االترة للرياضة يولا لايك الشعور باالهتمام مبمارتتها  -01 

  مطلقا -أحيانا                          -دائما                       -      

 ؟عنا ممارتتك لل ربية البانية والرياضيةهل تشعر بوحاة اجلماعة   -07 

    ال -نعم                             -      

               ؟تعمل الرياضة على التعاو  بني االفراد بإخالصهل  -08 

  ال -نعم                               -     

 ؟الصااقة عنصر مهم عنا أدائك للنشاط الرياضي متثل هل –09 

 ال -نعم                             -     

 ؟حتقق ال ربية البانية والرياضية الوحاة وال رابط بني املمارتني هلاهل   -51 

 ال -نعم                             -    



 .لدى الطلبة ية دور في تنمية القيم الجماليةللتربية البدنية والرياض:المحور الثالث

  ؟ضية تساهم يف تكوينكترى أ  ال ربية البانية والرياهل   -50

                            ال -نعم -     

 ؟والرياضية يشعرك باجلاية يف العملالتنويع يف االنشطة الثقافية هل  -55 

                 ال-           نعم                         -      

 ؟ميكنك أ  تنمي عناصر االتزا  والتواز  الباين واجلسمي أثناء ممارتة ال ربية البانية هل   -53 

   ال -                                 نعم -      

 ؟من الثقافة العامة هلا دور يف إدراك اجلمال لايكاخللفية العريضة هل   -54 

 ال -نعم                                 -       

 ؟ الرياضية هل ميكنك الاخول اىل جمال االبتكار لألنشطةمن خالل ممارتتك   -52 

         ال -نعم                                -      

 ؟ والثقايف عنا ممارتة النشاط الرياضي انسيابيةاحلركة بكل  أداءميكنك  هل  –51 

 ال -   نعم                              -      

                                                    ؟حب الناس للرياضة يولا لايك االهتمام هباهل   - 57 

 ال  -نعم -      

       ؟ ،هل لايك السرعة يف االيقاع أثناء ممارتة النشاطات الثقافية  رأيكيف   -58 

 ال -                      نعم -     

 



  ملخص الدراسة

 تم بحمد اهلل تعالى

 دور التربية البدنية و الرياضية في تنمية القيم الثقافية لدى الطالب الجامعيدور التربية البدنية و الرياضية في تنمية القيم الثقافية لدى الطالب الجامعي  :عنوان الدراسة
 - امعة سسرر جب -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةعلى مستوى  ميدانيةدراسـة 

 .الطالب اجلامعيمعرفة أمهية الرتسية البدنية والرياضية يف تنمية القيم الثقافية لدى : ف الدراسةهد 
 هل للرتسية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعي؟ :مشكلة الدراسة 

 :فرضيات الدراسة
 .للرتسية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم الثقافية لدى الطالب اجلامعي:الفرضية العامة

 :الفرضيات الجزئية
 ة دور يف تنمية القيم االخالقية لدى الطلبةللرتسية البدنية والرياضي. 

 للرتسية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطلبة. 
 للرتسية البدنية والرياضية دور يف تنمية القيم اجلمالية لدى الطلبة. 

 :الميدانية إجراءات الدراسة
 .عينة عشوائية سسيطة:العينة

 .الوصفياملنهج استعملنا  : لمتبعاالمنهج 
 .مت استعمال استمار  استبيان موجهة للطلبة :األدوات المستعملة في الدراسة

جبامعة  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية الدراسة على مستوى متت هذه :المجال المكاني
                   .سسرر 

اىل  5102 أكتوسر 00 وذلك استداء من 5102/5106امعي الدراسة خالل املوسم اجل لقد متت هذه :المجال الزماني
 .   5106أواخر شهر أفريل غاية 

تعون أن طلبة السنة الثانية ماسرت ترسية حركية يتم املتحصل عليها لقد أسرزت النتائج:النتائج المتوصل إليها
  سوولية،التعاون،التسام جلمالية واملتمثلة يف املعاملة احلسنة،املاالقيم االجتماعية،سالعديد من القيم االخالقية،القيم 

 .إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع القيم الثقافية وكذلك حول الطالب اجلامعي -0 :االقتراحات

 .تشجيع الطلبة وخاصة طلبة الرتسية البدنية والرياضية على ممارسة االنشطة الرياضية -5
على الطلبة وعلى  سالنفع ذلك ملا هلا من فوائد تعود والرياضية هتمام أكثر سالرتسية البدنيةاال -3              

 .اجملتمع كرل
 .خال  واالحرتام املتبادلاحلث على ممارسة االنشطة الرياضية واحلرص على جوهرها ساأل -4                

 .يتعلق سالطلبة املمارسني للنشاط الرياضي ضرور  االهتمام سالقيم االخالقية خاصة ما -5              
 .احلرص على تنمية القيم االجتماعية لدى طلبة الرتسية البدنية والرياضية -6              

 .سني الطلبة أثناء ممارسة الرتسية البدنية والرياضية احلرص على زياد  وتقوية روح التعاون -7              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


