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 ملخص البحث

النشاطات البدنية دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد عموم وتقنيات  حول جاء عنوان دراستنا
ممارسة النشاط البدني الرياضي  دوافع ماىي أىم عمى التعرف في العام اليدف يكمن، و جامعة البويرةوالرياضية 

سعت الدراسة إلى  اإلجابة عمى عدة ، و البويرة جامعةب والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم لدى طمبة معيد
دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات  التعرف عمىنذكر منيا  تساؤالت

قنيات النشاطات دوافع طمبة معيد عاوم وت التعرف عمى، و البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير التخصص
دوافع طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات  التعرف عمى، و البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير الجنس

ىناك دوافع وكانت الفرضية العامة . البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير الممارسة القبمية لمنشاط الرياضي
والفرضيات الجزئية  لدى طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. لممارسة النشاط البدني الرياضي

ىناك فروق ذات داللة احصائية في دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة  صيغت عمى النحو التالي
فروق ذات داللة توجد ، معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير التخصص

، احصائية في دوافع طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير الجنس
ىناك فروق ذات داللة احصائية في دوافع طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة 

 رياضي.تغزى لمتغير الممارسة القبمية لمنشاط ال

  من مجموعة طمبة معاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمجامعة البويرة تتكون اما بالنسبة لعينة بحثنا
تم إجراء البحث و .من المجتمع االصمي %33بنسبة  طالب (200)ب حيث قدر حجم العينة في دراستنا الحالية 

في الفترة الممتدة من بداية  وذلك والرياضية جامعة البويرة.عمى مستوى معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية 
اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج الوصفي وذلك استجابة ومالءمة لطبيعة و .جانفي إلى منتصف شير ماي

عمى معمومات  نجع الطرق لمحصولأعتبر يي ذال الباسط عبد الحافظ المقياس لعبداستخدام  تمو موضوعنا.
  .دراستناومعارف حول موضوع و مشكمة 

دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة  نضمتي والذي المتواضع البحث بهذا قيامنا خالل من توصمنا   
غيرات معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة البويرة انو التجد فروق ذات داللة احصائية تغزى لمت

 التخصصات الثالثة الذي جاء عكس بعض الدراسات السابقة.  الجنس، الممارسة القبمية و 

وجوب تعزيز واستثمار دوافع طمبة معاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  في مستقبميةالفروض الو  وتمثمت اقتراحاتنا
جراء مزيد من الدراسات في و  رياضية.مع تقديم الحوافز المادية والمعنوية المساعدة عمى الممارسة ال ،والرياضية ا 

ىذا الميدان بغية الكشف عن الدوافع الحقيقة لمطمبة معاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو النشاط 
الرياضية بمعاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية التربية البدنية و ضرورة تطوير برامج مع  البدني الرياضي

 ىذه البرامج وفق دوافع الطالب. والرياضية وتكييف
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 :مقدمة
 

دراسة سموك اإلنسان نحو أي نشاط سواء كان نشاطا رياضيا أو اجتماعيا أو فنيا أو ثقافيا يعتبر من تعد     
ثارة ،األىمية بمكان حيث تختمف  ،فيو من أىم المواضيع التي تناوليا عمم النفس بشكل كبير لما لو من أىمية وا 

لمجتمعات وكذا باختالف اإلنساني وذلك باختالف األفراد وادوافع المشاركة في النشاطات ذات الصمة بالجانب 
الجامعة أرضية خصبة ومجال وتعتبر  ،إلى جانب اختالف اىتمامات كل فرد وميوال تو ورغباتو ،الثقافاتالبيئات و 

احي في جميع من المؤىمةورافد من روافد مد األمة باإلطارات  ،واسع لإلبداع ومنبع غزير لرقي المجتمعات العصرية
إذ   ،وعمى قدر اىتمام األمة بشبابيا تتحدد استمرارية ىذه األمة أو تمك ،الثقافية والسياسية والرياضيةالحياة العممية و 

مكاناتيم في أنشطة وأعمال مفيدة يكتسب من خالليا العديد من  بات من الضروري جدا استثمار طاقات الشباب وا 
  (1رسالة غيرمنشورة ،الكردي).في مواجية المشاكل المتعددةالمعمومات والمعارف والخبرات التي تساىم 

وتعتبر الدوافع إحدى فروع عمم النفس الرئيسية في الوقت الحاضر حيث تمثل األسس اليامة لعممية التعمم وطرق 
وتعتبر دراسة دوافع األفراد نحو ممارسة األنشطة الرياضية عامة وكذا معرفة اتجاىاتيم  ،التكيف مع العالم الخارجي

وتمثل  ،إذ يؤدي باإلنسان إلى االستمرار في ذلك النشاط أو العزوف عنو ،نحو نشاط معين أمرا في غاية األىمية
، حيث تقع عمى عاتقيا المسؤولية المؤسسات التعميمية أىم المؤسسات االجتماعية ذات التأثير الكبير في المجتمع

، ألن األسرة ال تي تسند إلييا وظيفة إعداد الشابنحو فئة كبيرة وىامة من أفراد المجتمع، فالجامعة ىي اإلدارة ال
الجامعية التي الطالب يدخل المؤسسات التعميمية ف (2002عاطب،ر، )األبح تستطيع أحيانا القيام بعممية التربية بمفردىا،

مى أنظمة تربوية في أي مرحمة، ولديو مجموعة ىامة من أنماط السموك فييا ما ىو مقبول نبقي عميو، تحتوي ع
ومنيا ما يحتاج إلى تعديل فنعدلو أو نحذفو، وبذلك يصبح من الميم في بداية كل مرحمة تعميمية تحديد أنماط 

لجودة وبالتالي تصبح عممية التعميم ىي السموك التي ينبغي لمطالب الوصول إلييا، بدرجة مالئمة من الكفاءة وا
 (1991، الخاجة ىدى) .تييئة الظروف والشروط والمواقف إلصدار السموك

النفسية في أواخر القرن العشرين  اىتماما كبيرا من معظم الباحثين في  دوافعوقد احتل موضوع دراسة ال
النفسية لألفراد في تفسير  دوافعالجماعة بصفة خاصة، حيث تسيم دراسة ال يكمجالي دراسات الشخصية ودينام

تنمية الدوافع  من خالل معرفة ميول ورغبات الطمبة  وبالتالي ال بد من ،سموكيم الحالي، والتنبؤ بسموكيم المستقبمي
الحالية عمى طمبة وطالبات وقد اختصرت دراستنا  ،يات النشطات البدنية والرياضيةالذين ينتسبون لمعاىد عموم وتقن

 (.ياضية جامعة محمد أكمي )بالبويرةمعاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والر 
 إنمائيامنيا ما يكون مقاييس و التي تيتم بتطبيق  نيج الوصفيمعمى ال اعتمدتونجد الكثير من الدراسات التي  

منيا  أنمع العمم  ،مما جعل الحاجة لمثل ىذه البرامج ضرورة نفسية وتربوية ومطمبا اجتماعيا وقائياومنيا ما يكون 
منيج، أما من ناحية العينة وىذا حسب ال ألتتبعيمن يكتفي بالتطبيق القبمي والبعدي، ومنيا من يتبعيما بالتطبيق 

 جامعات وغيرىا من فئات المجتمع. أوبين طمبة المدارس  فتختمف
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يطبق  "عبد الباسط عبد الحافظ" وف نقوم باقتراح مقياس الدوافع لا المنطمق جاءت فكرة دراستنا حيث سىذ ومن
عمى عينة من طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة )البويرة( فاليدف منيا التعرف عمى 

 ل عمى حدىالممارسة القبمية لمنشاط كدوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي وفق متغير التخصص والجنس و 

 اإلجابةالبحث والتساؤل العام والتساؤالت الجزئية ثم  إشكاليةومن اجل االنطالق في موضوع الدراسة تم تحديد 
البحث وتحديد المفاىيم والمصطمحات  وأىداف وأىميةاختيار البحث  أسبابعمييا بالفرضيات، بعدىا تم عرض 

 األولفيما يخص الدراسة النظرية فقد قسمناىا إلى فصمين الفصل  أمالمدراسة وىذا كمدخل عام لمدراسة،  األساسية
الدوافع في المجال الرياضي،  األولثالث محاور، المحور  إلىوىو فصل خمفية معرفية نظرية التي بدورىا تنقسم 

محور الثالث فقد جاء تحت عنوان التكوين في ال أماوالمحور الثاني فخصصناه لموضوع النشاط البدني الرياضي، 
فيما يخص الفصل الثاني فيو متعمق بالدراسات المرتبطة  أمامعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، 

كالىما، كما تناولنا في الدراسة التطبيقية فصمين  أوالمتغيرين  إحدىدراسات تناولت  أربعبالبحث حيث تم عرض 
جراءاتمنيجية ليما فصل أو  البحث الميدانية الذي قمنا فيو بعرض الدراسة االستطالعية، المنيج المتبع، مجتمع  وا 

الفصل الرابع  يأتيالمعتمد عمييا في معالجة البيانات، وبعدىا  اإلحصائية واألساليب األدواتوعينة الدراسة، ثم 
تي تؤكد أو تنفي صحة الفرضيات الموضوعة، عرض وتحميل ومناقشة النتائج المتعمقة بالدراسة والوالذي يخص 

 وصوال الى االستنتاج العام والخاتمة واالقتراحات والفروض المستقبمية. 



التعريف بالبحث                                                  مدخل عام                                     
 

 

2 

 االشكالية: -1

الدوافع واالتجاىات مكونا من مكونات شخصية الفرد إذ تمعب دورا في توجيو سموكو تجاه مختمف أنشطة  تعتبر
االتجاىات ما ىو إال عبارة عن الرغبات ( إلى أن مفيوم 1971كاألنشطة التعميمية حيث يشير إبراىيم وجيو ) ،الحياة

 (151:ص1971ابراىيم وجيو محمود،(.واالستجابات نحو مجموعة معينة من المثيرات

فالنشاط البدني الرياضي عموما أصبح من أىم مظاىر الرقي التي يقاس بيا رقي األمم في وقتنا الراىن، لذا تحرص 
 ،النشاط الرياضي في مختمف األنواع، سواء كانت أنشطة ترويحية أو تنافسيةمعظم الدول عمى توجيو أبنائيا إلى ممارسة 

فإذا كانت الدوافع نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي واحدة من أىم المواضيع التي تحضي بالدراسة والتمعن في مجال 
معرفة مبررات ممارسة عمم النفس بصفة عامة وعمم النفس الرياضي عمى وجو الخصوص نظرا لما ليا من أىمية في 

حيث  ،فان دراسة االتجاىات النفسية نحو ممارسة نشاط معين دون غيره أيضا ليا نفس األىمية ،النشاط البدني الرياضي
نحو األنشطة الرياضية المقترحة عمى مستوى معاىد عموم وتقنيات  عدنا ذلك عمى الكشف عن اتجاىات الطمبةايس

ويعد األنشطة الرياضية واحدا من بين أىم األنشطة  ،التجاىات أو السعي إلى تعديمياالنشاطات البدنية  وتعزيز ىذه ا
الرياضية المقترحة في برامج التربية الرياضية بالجامعات والمعاىد حيث تساىم في بناء عناصر المياقة البدنية والحركية 

  .لمتطمبات إعداد الرياضي

دوافع اقبال طمبة قسم " عبد السالم بوزيان ومراد بن عمارة جاءت تحت عنوانلقد توصمت العديد من الدراسات مثل دراسة 
جاءت تحت عنوان "دوافع  " ودراسة ليحياوي سعيدعموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عمى التخصص الرياضي

ودراسة  "ث من التعميم االساسيممارسة النشاط البدني الرياضي في حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثال
الباحث بن عطاء اهلل محمد التي جاءت بعنوان "دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معاىد عموم وتقنيات 
النشاطات البدنية والرياضية وعالقتيا باتجاىاتيم نحو كرة اليد" والتي جاءت مجمميا تصب عمى اىمية الدوافع في توجيو 

 نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي.رغبة الفرد 

وما ىو واضح أن معيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة اكمي محند اولحاج بالبويرة يشيد إقبااًل واسعًا 
 من قبل الطمبة عمى ميدان التربية البدنية والرياضية، وليذا جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن دوافع الطمبة في االلتحاق

 بمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة اكمي محند اولحاج والتي نطرحيا في التساؤل التالي:

 التساؤل العام:

 ماىي دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة البويرة؟
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 التساؤالت الفرعية:

توجد فروق ذات داللة احصائية في دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد عاوم وتقنيات ىل  /1
 النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير التخصص؟

لبويرة ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في دوافع طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة ا /2
 تغزى لمتغير الجنس؟

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في دوافع طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة  /3
 تغزى لمتغير الممارسة القبمية لمنشاط الرياضي؟

 الفرضية العامة: -2

 عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.ىناك دوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد 

 الفرضيات الجزئية:

ىناك فروق ذات داللة احصائية في دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات  -
 البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير التخصص.

مبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى توجد فروق ذات داللة احصائية في دوافع ط -
 لمتغير الجنس.

ىناك فروق ذات داللة احصائية في دوافع طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى  -
 لمتغير الممارسة القبمية لمنشاط الرياضي.

 أسباب اختيار الموضوع: -3

نظرا ألىمية معرفة دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي في معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ارتأينا الى 
اجراء البحث لمحاولة فيمو والتغمغل بو وبالتالي ادراكو جيدا كونو ذو قيمة يعنى بيا في الوقت الراىن وذالك لي عدة 

 اسباب منيا: 

 اسباب ذاتية: 3-1

الرياضي لدى طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  رغبتنا وفضولنا في ابراز دوافع ممارسة النشاط البدني ىي
 والرياضية بجامعة البويرة.
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 سباب موضوعية:أ 3-2

 يد عموم وتقنيات النشاطات نشاط البدني الرياضي لدى طمبة معأىم دوافع ممارسة ال الوقوف عمى
 بجامعة البويرة. البدنية والرياضية

 .تقديم دراسة حول دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى الطمبة 
  الوصول الى الدوافع الحقيقية لممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد عموم وتقنيات

 النشاطات البدنية والرياضية جامعة البويرة.
 أهمية البحث: -4

 البدنية النشاطات وتقيات عموم بمعيد مبةالط عند الدوافع أىم عمى بالوقوف اىتمت أنيا الدراسة ىذه أىمية تكمن
 النحو عمى أدائيم تطوير عمى تحفيزىم في الستغاللياالطمبة  عند الدوافع معرفة نتائجيا خالل من ويتوقع والرياضية،

 .األفضل

 أوجو الوقوف وكذا الدراسي، النمو فرص وتحديد الطمبة مستويات بين التمييز في الدراسة ىذه تساعد أن يمكن كما   
 البويرة. بجامعة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات العموم بمعيد التحاقيم دوافع في الطمبة عند واالختالف االتفاق

 أهداف البحث: -5

 وتقنيات عموم ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد دوافع ماىي أىم عمى التعرف في العام اليدف يكمن
 البويرة. جامعة والرياضية البدنية النشاطات

 سعت الدراسة إلى  اإلجابة عمى عدة تساؤالت:

دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  التعرف عمى-
 البويرة تغزى لمتغير التخصص؟

 معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير الجنس؟دوافع طمبة  التعرف عمى-

طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير الممارسة القبمية دوافع  التعرف عمى-
 لمنشاط الرياضي؟
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 تحديد المصطمحات: -6

 مفهوم الدافع : 6-1

دم بواسطة دافع بمعنى ، جعل يتقد شخصا أو شيئا و أزالو عن مكانو، دفعا بمعنى أبع"من فعل دفع :المغوي التعريف
 (120صبحي حموي واخرون:ص) المحرض عمى فعل شيء ما. وبدافع كذا بمعنى بداعي كذا والدافع: محرك يدفع قاربا شراعيا

 المفاىيم النفسية األساسية .تعددت مفاىيم الدافع كغيره من  :يصطالحالتعريف اال

 (22:ص2000)خميل المعايضة،".تحرك الفرد من أجل إعادة التوازنالداخمية والخارجية التي  "مجموعة الظروف بأنو: يعرف إذ

 بينما ىناك من يعرفو عمى أنو :"مثير فعال داخمي يسبب التوتر ويدفع الفرد إلى السموك بطريقة تخفيض ذلك التوتر".
 (363:ص2000خميل، )فوزي محمد

  .المعتمد لمتقسيم وفقا الدراسة في المستخدم المقياس سمم عمى الطمبة عمييا يحصل التي الدرجة التعريف االجرائي:

 الدافعية:فهوم م 6-2

 عمماء النفس، وبالتالي تعددت محاوالت تعريفيا ومن ىذه التعاريف نذكر: موضوع الدافعية باىتمام عدد من حضيلقد 

)محمد  .محمد عالوي وسعد جالل بانو الحاالت او القوى الداخمية التي تحرك الفرد وتوجيو لتحقيق ىدف معينتعريف -
 (181:ص1978حسن عالوي،

معينة  بأنواعبينما الدكتور عبد الظاىر الطيب يعرف الدافعية بانيا حاالت فيزيولوجية داخل الفرد تجعمو ينزع الى القيام -
 من السموك في اتجاه معين وتيدف الدافعية الى حفض حالة التوتر لدى الكائن الحي وتخميصو من حالة عدم التوازن.

 (176:ص1994)محمد عبد الظاىر الطيب،

 ىو اندفاع الى مجموعة من االفعال ذات ىدف وغاية. التعريف االجرائي:

 الممارسة:فهوم م 6-3

مراسا، وممارسة: عالجو وزاولو، يقال مارس االمور واالعمال، تمرس الشيء احتك بو  مارس الشيء :ويغملالتعريف ا
 (470)المعجم الوسيط:ص وتدرب عميو

 (83:ص1990)مصطفى عشوي، تعني تكرار النشاط لتوجيو معزز. :يصطالحالتعريف اال
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 النشاط البدني:مفهوم  6-4

ميادين التربية والتربية الرياضية خصوصا، ويعد عنصرا فاعال في ، ميدان من تعريف قاسم حسين: التعريف االصطالحي 
، دنيا والنفسي واالجتماعي والخمقيإعداد الفرد من خالل تزويده بميارات وخبرات حركية تؤدي إلى توجيو نمو الفرد نموا ب

 (65:ص1990)قاسم حسن حسين، الوجية اإليجابية لخدمة الفرد نفسو من خالل خدمة المجتمع.

تعريف أمين أنور الخولي: تعبير شامل لكل ألوان النشاطات البدنية والرياضية التي يستخدم فييا البدن بشكل عام، وىو 
مفيوم أنثروبولوجي أكثر منو اجتماعي ألن جزء مكون ومظير رئيسي لمختمف الجوانب الثقافية واالجتماعية لبني 

 (72:ص1990)امين انور الخولي، اإلنسان.

: النشاط البدني الرياضي ىو مجموعة من التمرينات واأللعاب والمباريات التي يؤدييا الفرد داخل إلجرائيالتعريف ا
 المدرسة وخارجيا قصد تنمية ميارتو الحركية والبدنية أو قصد الترفيو والترويح عن النفس في أوقات الفراغ.
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 تمهيد:

ىي الدوافع في المجال الرياضي و ر اساسية، حيث تضمن المحور االول و تم تخصيص ىذا الفصل الى ثالث محا
إحدى فروع عمم النفس الرئيسية, في الوقت الراىن حيث تمثل األسس اليامة لعممية التعمم وطرق التكيف مع العالم 

ذيابات , محمد ناجد ) ،محركات السموك اليومي عمى وجو العمومالخارجي, وقد اجمع عمماء النفس عمى أن الدوافع ىي 

( إلى أن الرغبة التي تسبق الفعل " السموك " وتحدده  Sallyوقد أشار صالح نقال عن ) (18:ص8991 ,عيسى, سيى أديب,
الفرد نحو اختيار فالدوافع ىي التي توجو  (8918 , سيى أديب,احمد زكي, صالح) ،وتسمى القوى الدافعة أو المثير الدافع

نشاط معين دون غيره من األنشطة األخرى سواء كانت فنية ثقافية أو الرياضية, إذ تؤثر عمى مدى االستمرار في 
النشاط البدني الرياضي بنظمو وقواعده وألوانو والمحور الثاني تضمن ، ممارسة النشاط أو تركو والعزوف عنو

ميدانا ىاما في إعداد الفرد الصالح وذلك من خالل تزويده بخبرات وميارات واسعة تمكنو من  ، يعتبرالمتعددة
وبالمثل ، مستقرة، كما لو دور كبير في تكوين الفرد بصفة عامةعو وجعمو يستطيع تشكيل حياة التكيف مع مجتم

والحركية، وما يتصل  ءات البدنيةتبرز أىمية الممارسة الرياضية كوسيمة من بين الوسائل التي تخص لتنمية الكفا
عمى التحصيل في الدراسة والعامل في توافقو الميني  الطالببيا من قيم صحية ونفسية واجتماعية وذىنية تساعد 

اما المحور الثالث فقد خصص لمحديث عن التكوين بمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية ، وحتى مردوده
، باإلضافة الى اىمية التكوين المتعمق بالتربية البدنية لمينية والكفاءات الشخصيةوالرياضية الممثمة في الكفاءات ا

والرياضية في التشريع الجزائري وسنختتم المحور بالحديث عن ميعد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
انس ممثمة في بالبويرة وتكوين خاص بو فيو يشتمل عمى ثالث تخصصات اساسية في طور الماستر والميس

تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي، وتخصص التدريب الرياضي النخبوي باإلضافة الى تخصص االدارة 
والتسيير الرياضي، وكذا يقوم المعيد بالتكوين في طور الدكتورة في تخصصي التدريب الرياضي و النشاط البدني 

 الرياضي التربوي.
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 تعريف الدوافع:   -1
 ،الدوافع بأنيا حالة من التوتر تثير السموك في ظروف معينة وتوجيو وتؤثر عميو أسامة كامل راتبيعرف   

بأنيا قوى داخمية  فيعرف الدوافعمحمد حسن عموي  ماا ،بمعنى أخر أنو حالة من نوع خاص توجو سموك الفرد
  (132ص 10029، )حمادة مفتي إبراىيمتحرك الفرد إلى بذل جيد لتحقيق ىدف معين. 

 نظريات الدوافع:  1-2
إن دراسة مختمف النظريات والقواعد والمبادئ العامة والتي ليا ارتباط وثيق بعمم النفس وعمم النفس الرياضي 
عمى وجو الخصوص تساعد عمى جمع كم ىائل من المعمومات والحقائق عن سموك اإلنسان ودوافعو حيث أننا نجد 

فسموك الفرد غالبا ال يصدر عن دافع واحد بل ىو نتيجة  ،الكثير من النظريات التي تطرقت إلى موضوع الدوافع
محمد حسن ) وىذه الدوافع تتبدل وتتعدل مع مراحل تطور الفرد. ،لمجموعة من الدوافع المتداخمة مع بعضيا البعض

 (103ص  28819عموي، 

   نظرية الحاجات: 1-2-1
النظرية إلى عالم النفس "موراي" الذي يرى أن الحاجات ىي التي تحرك الفرد وتدفعو لمقيام  يعود أصل ىذه

والحاجة ىي  ،حيث أن القوة الدافعة تنطمق مما لدى الفرد من حاجات ،بمواقف معينة قصد إشباع ىذه الحاجات
ص  28839محمد عبد الظاىر الطيب، ). التي تجعل الفرد ينتقل من مواقف مشبعة إلى مواقف تحقق لو إشباع ىذه الحاجة

162) 

 نظرية التدرج في الحاجات:  1-2-2
 ،يعتبر "ماسمو" أن الدافعية تنمو عمى نحو ىرمي لإلنجاز حاجات ذات مستوى مرتفع كحاجات تحقيق الذات

 ،كالحاجات البيولوجية واألمنية ،غير أن ىذه الحاجات ال تظير في سموك الفرد إال بعد إشباع الحاجات األدنى
وأقوى ىذه الحاجات ىي الحاجات البيولوجية حيث ال يسعى الفرد إلشباع حاجات الحب واالنتماء إال بعد إشباع 

ذا حصل تعارض بين الحاجات الدنيا والحاجات العميا بنفس القوة  ،الحاجات الفسيولوجية وحاجات األمن والسالمة وا 
 تي تسيطر وتظير حتى يتم إشباعيا والشكل التالي يبين تدرج الحاجات عند "ماسمو"فان الحاجات الدنيا ال
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  9سموك الفرد ىي عمى النحو التاليأما "موراي" فقد حدد خمسة معايير أساسية, قصد التعرف عمى حاجة من خالل 
 .توابع السموك ونتائجو 
 لنتيجة.نمط السموك المشبع لموصول إلى تمك ا 
 .اإلدراك االنتقائي لمجموعة من المثيرات واالستجابات 
 .التعبير عن صراحة االنفعاالت أو المشاعر ذات الصمة بالحاجة 
 والعكس عند الفشل في الوصول إلى النتائج المرجوة. ،الرضا عند إشباع الحاجة 

 نظرية العاممين ل هيرز بورج:  1-2-3
وقد تطورت ىذه النظرية وتبمورت عن  ،نظرية الحاجات نظرية كفريدريك ىيزبرج تتوافق إلى حد ما

( حيث كانت 2808" الذي تم نشره سنة ) الدافعية نحو العملالدراسة التي قام بيا "عبرزبورج" في كتاب " 
شباع حاجات عدد من الموظفين الذين يعممون بإحدى عشرة  شركة أمريكية في تشير الدراسة إلى معرفة دوافع وا 

 .  ج"مدينة " بتسير 
 نظرية الغرائز لـ ماكدوجال: 1-2-4

حيث يؤكد أن كل الرغبات والدوافع األولية  ،وليام ماكدوجال" صاحب ىذه النظرية ىو عالم النفس
إذ أن الغرائز ىي التي تحرك الفرد وتدفعو لمقيام بأي نشاط ميما كان عقميا أو  ،لإلنسان فيي فطرية غريزية

 وقد قام "ماكدوجال" بترتيب الدوافع األساسية كما يمي 9 ،حركيا
 سموك الغريزي دون تعمم أو اكتسابيظير ال. 
 ىذه السموك عام في النوع الواحد يكون. 
 .يمكن اكتشاف الظواىر الموازية في أنواع حية 
 .كل غريزة تستخدم تراكيب جسمية متميزة تالءم الوظائف المنوط بيا 
  يزة أساسية تفسر في مجمميا السموك اإلنساني وىي9 الوالدية, المقاتمةوقد وضع ثالثة عشر غر، 

 ،غرائز التركيب ،التحصيل ،التزادر ،تأكيد الذات ،التعاطف البدائي السمبي ،االجتماع ،البحث عن الطعام, النفور
  (285ص 28839محمد عبد الظاىر الطيب، ) .وبعض الغرائز األقل أىمية كالضحك والسعال ،االستعانة

 كما بين أن كل غريزة ليا أربعة أوجو 9
 وىو االستعداد لمالحظة المثيرات وجو إدراكي. 
 و نزوعي وىو نماذج استجابة معينةوج. 
  إلى الغريزةاندفاع ينتسب. 
 .اندفاع لمفعل أو الرغبة الغريزية 

استداللية عمى شكل عواطف ترتبط وأعتبر أن الغريزة ال تظير في سموك الفرد بصورة واضحة ولكن تظير بصورة 
أي أنيا استعداد  ،ذات طبيعة نفسية جسدية ،كما أن الدوافع مصدرىا استعدادات وراثية فطرية ،بموضوع معين
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ومن ثم  ،يشعر بانفعال خاص عند إدراكو ،فطري نفسي تدفع الفرد إلى االنتباه إلى مثير نفسي يدركو إدراكا حسيا
  .  (MORROYH: p1923)يسمك سموك معين اتجاىو

 النظرية الوظيفية:  1-2-5
يعتبر العالم "ألبورت" من رواد ىذه النظرية حيث يرى أصحاب ىذه النظرية أن دوافع الفرد تتغير وتتطور مع 

ويتم ذلك التطور والنمو عن طريق اإلبدال والتعديل في نمو الفرد وقيمو واتجاىاتو وكذا أنماط  ،تغير الفرد ونموه
 فدافع الفرد يرتبط بمجموعة من مبادئ التطور والنمو والتي ىي9 ،تفاعمو مع عناصر البيئة المادية والمعنوية

  ر خاصة وأن عممية التعمم المرحمة الوظيفية وتعني طاقة الدافع عند الفرد مشتقة من طاقة الالشعو
 عند الفرد تحدث دائما الجديد من الطاقات واالتجاىات والميول.

 الدافع بمرحمة نمو الفرد وتطوره االستقاللية الوظيفية ترفض نظرية المثير الشرطي حيث يرتبط. 
 والتقميد. ،والتدريب ،والنضج ،والنمو ،يتكون النمط العام لمدافعية عند الفرد من9 التكامل 
 .دافع الفرد يتم تفسيره من خالل معرفة المرحمة التي يمر الدافع ذاتو 
 .تفسير األحداث الطارئة في حياة الفرد 
 .تفسير عممية نجاح التنشئة االجتماعية 
 حيث يتم تنمية تمك  ،تفسير أسباب ومبررات التي تقف وراء عبقرية الفرد وذكائو وتكيفو مع المواقف

 (48ص  28769، عباس محمود عوض) الدوافع.
 9 نظرية التعمم االجتماعي 1-2-6

يرى أصحاب ىذه النظرية أن دوافع الفرد إلى التعمم السابق, وكذا إلى عممية القيد وتكرار المواقف في 
إلى أن نظرية التعمم االجتماعي تتأسس بالتعمم  "  Bandura (1990)البرتو بانديورا "المجتمع حيث أشار

عمم بمالحظة اآلخرين وتقميدىم, وىذا يعني أن الفرد عندما يالحظ سموك اآلخرين عندئذ أي الت ،"المحاكاة "بالنمذجة
إلى التعمم السابق حيث  "دوالميمر "ويشير ،(111ص محمد حسن عموي9) يكون باستطاعتو أداء بعض السموك المالحظ
إذ أن نجاح أو فشل استجابة معينة تؤدي إلى التعرف عمى النتائج  ،يعتبر من المصادر الرئيسية التي تحرك الفرد

أيضا أن  "دالميمر"كما يرى  ،وبالتالي تنشأ الرغبة والدافع في تكرار السموك الناجح ،سواء أكانت ايجابية أو سمبية
ر عمى تزويد السموك ومع ذلك فان الحافز يقتص ،الحافز ىو9 كل استثارة تكون من القوة بدرجة كافية لمتزود بالطاقة

االستجابة  ،العالمات الدالة ،وعميو فان التعمم ينطوي عمى أربعة مفاىيم ىي )الحافز ،بالطاقة ولكن ال يوجد سموك
  (102ص  28839محمد عبد الظاىر الطيب، ) والتعزيز(.

 خالل مختمفإن أصحاب النظرية اتفقوا عمى أن أغمب دوافع الفرد تقوم عمى أساس الحواجز المكتسبة من 
 أما المصادر األولية لمدوافع فيي قميمة نسبيا. ،أنماط السموك المقمدة والمتكررة

 9تصنيف الدوافع  1-3
 :يقصد بيا الحاالت الخارجية غير النابعة من داخل الفرد نفسو التي تشبعيا الممارسة واألداء  دوافع داخمية

 مثل الرضا والسرور والمتعة . ،بوصفيا ىدفا في حد ذاتو
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 :ص  10019عالوي محمد حس، ) .ويقصد بيا الحاالت الخارجية غير النابعة من داخل الفرد نفسو دوافع خارجية
213)  

 
 أنواع الدوافع: 1-4

 أجمع الدارسون عمى تمييز أربع أنواع من الدوافع ىي كما يمي9
  :الدافع الفطري 

والصراع من اجل  ،الجوع الجنس...الخدافع  يتميز بأنو عام ومشترك بين جميع أفراد النوع من أمثمة ذلك9
كما يمتاز بكونو  ،حيث يعتبر المعب وسيمة تربوية لمطفل في المرحمة األولى ،البقاء ويمتاز بظيوره في سن مبكرة 

 (224ص  28639عبد الرحمن  محمد العيسوي، ) .دافعا قويا يثير سموك الطفل
  :الدافع المكتسب 

وذلك بحكم تأثير المجتمع وما يفرضو من قيود عمى سموك الفرد وتمعب ىو دافع مشتق من الدوافع الفطرية 
التنشئة االجتماعية دورا ىاما في بعث ىذه الدوافع والتي يعبر بيا الطفل عمى حساسيتو لمدوافع االجتماعية ومن 

 بينيا االتجاىات التي يسمكيا الطفل في حياتو.
 (22ص   المرجع نفسو9)

  :الدافع الشعوري 
الدافع الذي يشعر اإلنسان بوجوده ويستطيع تحديده, وتتجمى الدوافع الشعورية في األفعال واألقوال التي ىو 

 (16ص  28849يوسف الحرساوي، ). تصدر عن الفرد عمدا

 خصائص الدوافع: 1-5
في تتميز الدوافع بان ليا أسسا فطرية واضحة وعوامل بيولوجية ظاىرة, فممثقافة والتربية والبيئة دور ىام 

لم ييتم عمماء النفس الغربيون  ،أنماط ونماذج ظيور الدوافع حسب ترتيب معين في أنماط إشباع ىذه الدوافع
كما ال  وما يمكن أن تؤديو من أدوار في توازن الشخصية وفي استعادة التوازن بعد االختالل. ،بالحاجات الروحية

بل يجب مراعاة  ،ماعية عن الدوافع الفيزيولوجيةيمكن فصل الدوافع بعضيا عن بعض كأن نفصل الدوافع االجت
 (243ص 9 2881محمد حسن عالوي، ) .تفاعل األبعاد العضوية والنفسية واالجتماعية والروحية

 الدوافع في المجال الرياضي: 1-6
ومن ثم بات من  ،تتنوع األنشطة البدنية والرياضية من خالل الممارسة في النوادي أو المؤسسات التعميمية

الضروري عمى المعمم والمربي والمدرب أن يكون عمى دراية كبيرة بالدوافع التي تحرك الطالب أو المتمرن لممارسة 
 (المرجع نفسو).النشاط حتى ولو كانت ىذه الدوافع مؤقتة

لصحة مثل اكتساب ا ،تتنوع أىداف الرياضيين الممارسين لمنشاط الرياضي بعضيم تحركو دوافع داخمية
 ،والتطور وىؤالء غالبا ما يستمرون في مزاولة النشاط الرياضي, في حين أن بعضيم اآلخر تحركيم دوافع خارجية

وىؤالء غالبا ما يتوقفوا عن الممارسة إذا لم يصموا إلى تحقيق  ،مثل المظير أو الحصول عمى التقدير االجتماعي
  (Ryan, R Williams  G, Patrick, et Deci, E, 2009: p6-124) .تمك األىداف
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أما الدوافع المرتبطة  ،ويرى بعض الباحثين أن الدوافع المرتبطة بالمظير والوزن يغمب عمييا الطابع الخارجي
في حين أن الدوافع المرتبطة  ،وكذلك المتعمقة بالمتعة فانو يغمب عمييا الطابع الداخمي ،بالنواحي االجتماعية

 (Ingle dew , D, Mark land , D, 2008: p237-807-828) .بالصحة والمياقة فمن الممكن أن تكون داخمية أو خارجية

ولقد اتفق الكثير من العمماء في ىذا المجال بأن السموك الرياضي يصل مرحمة يصبح بيا نمط حياة عندما 
ة أي حصول الفرد عمى المكافأة من ذاتو كأن يشعر بالرضا واالرتياح يصل تحركو من خالل دوافع داخمي

كأن يمارس الفرد النشاط الرياضي ألنو يقدر التمارين  ،واالسترخاء أي يكون السموك الرياضي حيزا في وعي الفرد
خرى التي الرياضية ويتم تحركو وفق نظام متكامل, أي أن السموك الرياضي يتفق وينسجم مع القيم والمبادئ األ

 ,Williams,  2002, Landry et Salmon,  2004, Wilson, Rodgers, Blanchard) .يؤمن بيا الفرد من خالل عمق شخصيتو
&Gesell, 2003, Wilson, Roaders, &Fraser, 2002)   

 9الدوافع المباشرة لمنشاط البدني الرياضي 1-6-1
البيئة وثقافة المجتمع ومدى وذلك تبعا لتعدد وتنوع  ،والرياضيةتعددت الدوافع نحو ممارسة األنشطة البدنية 

النادي والمدرسة كما أنيا تتجمى في  الفرد الممارس لمناشط الرياضي بما يحيط بو في البيت والشارع و تأثر
عالوي، ). اإلحساس بالرضا واإلشباع والمتعة الجمالية والشعور باالرتياح وتسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق

  (106-105ص 9 2881، محمد حسن
 ونوجز ىذا التنوع والتعدد من خالل9

 .اإلحساس بالرضا واإلشباع كنتيجة لمقيام بالنشاط البدني 
 الرشاقة والجمال وميارة الحركات المتعة الجمالية بغية. 
 الشعور باالرتياح كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات التي تتميز.  
  تتطمب المزيد من الشجاعة والجرأة.بصعوبتيا أو التي 
 االشتراك في المنافسات الرياضية. 
 .التفوق الرياضي 

 الدوافع غير المباشرة لمنشاط البدني الرياضي:  1-6-2
فيناك دوافع من أجل اكتساب الصحة والمياقة  ،الدوافع غير المباشرة لمنشاط البدني كثيرة متنوعة ومختمفة

إضافة إلى دافع الترويح واستغالل أوقات الفراغ و التخمص من  ،وتطوير قدرة الفرد عمى العمل واإلنتاج ،البدنية
 (85ص 9 2884محود عبد الفتاح عنان، ) اإلرىاق والتوتر العصبي وذلك من اجل تطوير الصحة النفسية.

 دافع االنجاز الرياضي:  1-6-3
 النجاح وانجاز الميام المنوطة بالرياضي.يقصد بو الجيد الذي يبذلو الرياضي من اجل 

 مفهوم الدافعية:  1-6-4
 ،تدفع الفرد لمقيام بسموك معين في ظروف معينة ،الدافعية ىي عبارة عن قوى محركة ومنشطة في وقت واحد

 وتوجيو نحو إشباع حاجة أو تحقيق رغبة أو ىدف معين.
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طمعت ) "وتحريك السموك أو العمل وتقوية النشاط وتنظيموعممية استثارة "عمى أنيا Young (1961 ) "يونغ "يعرفيا
  (220ص9 2868منصور إبراىيم شقشوق، 

وىي بيذا المعنى تعتبر إحدى خصائص الشخصية  ،بأنيا الميل العام لموصول إلى أىداف معينة"كذلك تعرف 
 (Saliva R, 1986:p354)  .الثابتة نسبيا

أسامة كامل راتب، ) استعداد الرياضي لبذل الجيد من أجل تحقيق ىدف معين.بأنيا "أما أسامة كامل راتب يعرفيا   
  (226ص 9  2888

 9 الدافع الباعث و التوقعالتطرق إلى العناصر األساسية لياإعطاء تعريف كامل لمدافعية إال ب ال يمكننا
يثير سموك الفرد قصد القيام بمواقف معينة وفق ظروف  ،9 وىو مثير داخمي مصحوب بالتوتر االيجابي الدافع
 ،وىو مرتبط بعمر العممية التعميمية وقد يستمر إلى أمد طويل ،كتعمم الطفل مختمف الميارات الحركية ،معينة

وبالتالي التصرف  ،وكذا معرفة المحيط الخارجي ،فالدافع ييدف إلى مساعدة الطفل المتعمم بمعرفة نفسو وذاتو
 ظروف والمواقف المختمفة. حسب ال
إذ يعتبر بمثابة حافز يدفع الفرد إلى السموك بطريقة تقمل ذلك الدافع  ،9 وىو خارجي يحرك الدافع وينشطوالباعث 

 بإشباع الحاجات.
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 مفهوم النشاط البدني الرياضي: -2
إن ممارسة النشاط البدني والرياضي بنظمو وقواعده السميمة وألوانو المتعددة يعتبر ميدانيا من ميادين التربية 

بخيرات وميارات واسعة، تمكنو من التكيف مع مجتمعو وعنصرا قويا في إعداد الفرد الصالح من خالل تزويده 
وتجعمو قادرا عمى تشكيل حياتو وتساعده عمى مسايرة تقدم العصر وتطوره، وذلك لكون النشاط الرياضي يعمل عمى 

ا من ترقية العادات اإلنسانية من خالل تأثيره عمى صحة الفرد البدنية والعقمية والخمقية والحركية أو الميارة في أدائي
خالل نشاط رياضي معين ىي عبارة عن وحدة تشترك في إنجازىا مختمف األجيزة الحيوية لدى اإلنسان كما أنو ال 

 يمكن االستغناء عن الجانب النفسي واالجتماعي والوجداني.
بدنية وقد تميزت ممارسة النشاط البدني والرياضي بكونيا وسيمة من بين الوسائل التي تختص بتييئة الكفاءة ال  

والحركية وما يتصل بيا من قيم صحية ونفسية واجتماعية وذىنية تساعد الفرد عمى التحصيل في الدراسة وفي 
إعطاء مردود وتوافق ميني، وقد تبمورت الحاجة الماسة في وقتنا الحالي إلى تكثيف الدراسات في مجال ممارسة 

لييا من خالل الممارسة المنتظمة في ظل تنوع األىداف وصوال إلى األىداف التي يرمي إ النشاط البدني والرياضي،
 وقد ،ى مقومات النشاط البدني والرياضيوالدوافع المتعمقة بو، ومدى تأثيراتو التي تدفع بالفرد إلى التعرف أكثر عم

أخذ النشاط البدني والرياضي صورا مختمفة منذ ظيور اإلنسان عمى وجو األرض حيث تباينت بمرور الحضارات، 
تميزت كل حضارة بطابعيا الخاص وفق متطمبات كل عصر، حيث كانت ىناك أنشطة كالسباحة والمصارعة و 

، وربما لم يكتب التاريخ القديم عن حضارة أولت لمرياضة اىتماما مثمما أولتيا الحضارة الخوالفنون القتالية ...
وضعية كان لو موقفا إيجابيا، مثمما لمدين اإلسالمية كما أنو ال يوجد دين من األديان السماوية أو األديان ال

اإلسالمي من مواقف، حيث برز النشاط البدني والرياضي من خالل ارتباطو باألركان والمناسك وشروط القيام 
 بالعبادات، فيذه عمى سبيل المثال ال الحصر.

، حيث ما اعترف بيا كمادة بالمثل بدأت الممارسة تأخذ مكانتيا في عصر النيضة بتطور المفيوم التربوي لإلنسان
منيجية في المدارس وتبمورت الحاجة الماسة بأن تكون الممارسة الرياضية في وقتنا الحالي، حيث بدأ المجيود 
البدني الذي يبذلو يقل تدريجيا حتى أصبح في بعض البمدان المتحضرة يقترب من العدم، وحتى الذين يقومون 

ىي وليدة حاجة  لبدنيةة وال تغطي جميع مفاصل الجسم، أي أن الممارسة ابمجيودات بدنية فإنيا محدودة ومتكرر 
 .الخاإلنسان الماسة لمنشاط البدني في الحضارات الماضية والمستقبمية وعودة إلى الطبيعة والبساطة في الحياة...

 :الرياضي النشاط تعريف -1-1
 بتييئة ودوافعو، الفرد حاجات إشباع عمى تساعد موجية ممارسات تتضمن ،تربوية وسيمة بأنو "الخولي أمين"و يعرف

 .حياتو في الفرد يتمقاىا التي واقف لمم المماثمة التعميمية المواقف
 أنشطة خالل من الفرد وقيادة بتنظيم ييتم الذي التربية جانب أنو " Clark.w.hethrvington " ويعرفو

 (عمرو بدران).الطبيعي  لمنمو المالئمة الظروف إتاحةأو  المستويات، كل في والتكيف التنمية الكتساب العضالت
 األجيزة طريق عن الجسمية اإلنسان لقدرة المنمي النشاط من نوع بأنو" Bucher T بيوكر تشارلز" عرفو كما

وقد تتجل أىمية ممارسة النشاط البدني والرياضي  التعب ومقاومة الشفاء عمى القدرة عنيا وينتج المختمفة العضوية
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الناحية االجتماعية عمى المراىق باعتبارىا مساحة مفتوحة لتحقيق عممية االندماج لمتمميذ المراىق مع مجتمعو، من 
 ةكما تسمح لو أن يحصل عمى القيم التي تعجز األسرة عمى توفيرىا لو وتساىم أيضا بتطوير الطاقات البدني

والنفسية وتنمية قنوات االتصال في الجماعة، وزيادة فرص التعاون والتنافس وكال العمميتين تساىم في تعميمة فن 
الخبرات والميارات الحركية التي تزيده رغبة  التعاون والمعاممة واحترام األنظمة وفيم العالقات االجتماعية واكتساب

 (:Aص 9A@AB، محمد رفعت) وتفاعال أكثر في الحياة.
  أهداف النشط البدني الرياضي: -1-2

ال تعتبر الممارسة الرياضية الركيزة األساسية لتحمية جسم الفرد فحسب، بل حدودىا تتعدى ىذا االمنظور نظرا 
لمدور الذي تمعبو والميارة التي ُأْسِنَدْت إلييا، بحيث تبقى قبل كل شيء تربية تعمل عمى الحفاظ وكذا تحسين 

النفسية والحركية لمفرد، حيث نجد أن الممارسة الرياضية أدمجت في نظام التعميم بدأ بالتعميم االبتدائي إلى القدرات 
غاية التعميم الجامعي، وكذلك نجدىا في النوادي ودور الشباب والجمعيات التي ترمي إلى ىدف واحد، ىو التحضير 

سسة التي يعتبر جزًءا منيا، وتيدف الممارسة الرياضية البدني لمفرد حتى تسيل عميو االندماج واالتصال في المؤ 
إلى القاعدة الواسعة من أبناء المجتمع فعاليات الرياضة المختمفة والتي تحدد أىدافيا، بتحسين الصحة وصيانتيا 

ص أىم والترقية وزيادة اإلنتاج لتطوير المياقة البدنية التي تخمق القدرة عمى الدفاع عن الوطن. وىنا سنحاول تمخي
Bاألىداف كاآلتي 

 هدف التنمية الحركية: -1-2-1
إن النشاط البدني والرياضي يسعى دوما إلى أرفع النتائج والمستويات الميارية والحركية بمختمف أنواعيا لدى الفرد، 

اط بشكل يسمح لو بالسيطرة الممكنة عمى حركتو وميارتو ثم عمى أدائو، وحتى يحقق ىذا اليدف يجب أن يقدم النش
Bالبدني الرياضي من خالل األنشطة الحركية وأنماطيا ومياراتيا المتنوعة في سبيل اكتساب 

 .الكفاية اإلدراكية 

 .انطالقة الحركية 

 .الميارة الحركية (9، امين انور الخوليA@8B 9ص>>) 

واالرتقاء بكفاءاتيا، كما يستعمل ىدف التنمية الحركية عدد من القيم والخبرات والمفاىيم حيث يعمل عمى تطويرىا 
ومن ىذه المفاىيم نجدB الميارة الحركية، الكفاءة اإلدراكية. فالميارة الحركية تنمي مفيوم الذات وتكسبو الثقة 
 بالنفس، والميارة الحركية توفر طاقة العمل وتساعد عمى اكتساب المياقة البدنية، وىي أيضا تتيح فرص االستمتاع

 (>9ص 9AA:B، محمد حسن عالوي) .ترويحبأوقات الفراغ والتنشيط وال
 هدف التنمية االجتماعية: -1-2-2

تعد التنمية االجتماعية عبر برامج النشاط البدني، أحد األىداف الميمة والرئيسية، فاألنشطة الرياضية تتسم بثراء 
لمرياضة عدد كبيرا من المناخ االجتماعي ووفرة العمميات والتفاعالت االجتماعية التي من شأنيا اكتساب الممارس 

القيم والمميزات المرغوبة، والتي  تنمي الجوانب االجتماعية في الشخصية ومن بين األىداف االجتماعية لمنشاط 
 (>9ص 9A@:B، عصام عبد الخالق) ".Coakleyالبدني من خالل عرض "
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 هدف التنمية النفسية: -1-2-3
والخبرات والحصائل االنفعالية المقبولة التي تكتسبيا برامج النشاط يعبر ىدف التنمية النفسية عن مختمف القيم 

البدني والرياضي لمممارسين لو، بحيث يمكن إجمال ىذا التأثير في تكوين الشخصية المتزنة لإلنسان والتي تتصف 
 بالشمول والتكامل.

أعمق مستويات السموك، ولقد أوضحت كما يؤثر النشاط البدني والرياضي عمى الحياة االنفعالية لمفرد بتغمغمو إلى 
" عمى خمسة عشر ألف من الرياضيين التأثيرات Netko" و"Oglifiالدراسة التي أجراىا رائد عمم النفس الرياضي "

 Bالنفسية التالية 
 .حراز أىداف عالية ألنفسيم ولغيرىم  اكتساب الحاجة إلى تحقيق وا 
 لسمطة.االتسام باالنضباط االنفعالي والطاعة واحترام ا 
  الثقة في النفس، االتزان االنفعالي، التحكم في Bاكتساب مستوى رفيع من الكفايات النفسية المرغوبة مثل

 (>9ص Bمرجع سابق) النفس، انخفاض التوتر، انخفاض في التغيرات العدوانية.

 هدف التنمية الترويحية: -1-2-4
والمتعة والترويح واليدف الترويحي لمنشاط البدني ىو تشير األصول الثقافية لمرياضة أنيا نشأت بيدف التسمية 

اليدف الذي يرمي إلى اكتساب الفرد لمميارات الحركية الرياضية وكذلك زيادة عن المعارف والمعمومات المتصمة 
 بيا، وكذا إثارة االىتمامات باألنشطة الرياضية، وليا تأثيرات إيجابية نحوه بحيث تصبح ممارسة األنشطة الرياضية
نشاطا ترويحيا يستمتع بو الفرد في وقت فراغو مما يعود عميو بالصحة الجيدة واالرتياح النفسي واالنسجام 

 االجتماعي.
 هدف التنمية المعرفية: -1-2-5

يتناول ىدف التنمية المعرفية العالقة بين ممارسة النشاط البدني والرياضي والخبرات والمفاىيم المعرفية التي يمكن  
من خالل ممارسة النشاط البدني والرياضي وتحكم أداءه بشكل عام، وييتم اليدف المعرفي بتنمية  اكتسابيا

المعمومات والميارات المعرفية كالفيم والتطبيق، التحميل والتركيب وتقديم الجوانب المعرفية رغم انتسابيا لمنشاط 
لتعبيرات المفظية، الصحة الرياضية والوقاية، البدني والرياضي مثلB تاريخ الرياضة وسير األبطال، المصطمحات وا
 ضبط الجسم واألنماط التنفيذية، طرق األداء الفني والمياري وأساليبيا.

 هدف التنمية الصحية: -1-2-6
النمو، وجعل الفرد مياال  يساىم النشاط البدني الرياضي بقدر وفير في تنمية لموظائف الكبرى وتناسقيا وتحفيز

 (>;ص 9AA8B، امين انور الخولي ،كمال درويش) تكيف مع الوسط الطبيعي.لمعمل وبالتالي ال

 الدوافع المتعمقة بممارسة النشاط البدني والرياضي: -2
إن الدوافع المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي تتميز بالطابع المركب، نظرا لتعدد أنواع األنشطة الرياضية 
ومجاالتيا، ومن األىمية القصوى معرفة أىم الدوافع التي تحفز األفراد عمى ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة 
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" أىم األسباب المرتبطة بالنشاط Rudikش فيو، ويفسر "وأىميتيا بالنسبة لمرياضي، أو بالنسبة لممجتمع الذي يعي
Bالرياضي إلى 

 دوافع المباشرة: -2-1
 .اإلحساس بالزمن واإلشباع بسبب النشاط الرياضي الممارس 
 .المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجمال وميارة الحركات الذاتية 
 الشجاعة والجرأة. محاولة التغمب عمى تمك التدريبات التي تتسم بالصعوبة والتي تتطمب 

 دوافع غير المباشرة: -2-2
 .محاولة الوصول إلى القوة والصحة عن طريق النشاط الرياضي 
 .السعي عن طريق الممارسة الرياضية إلى االستعداد لمعمل واإلنتاج 
 .الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم بو الممارسة الرياضية (عمي المنصوريB 9;ص) 

 الرياضية:البدنية و األسس العممية لمنشاطات  -3
يعتمد النشاط البدني والرياضي في تصوره عمى أسس عممية ىائمة غير أن توظيفيا في الميدان يبقى صعب المنال 
بسبب جيل القاعدة االجتماعية إضافة إلى عدم تمكن المدرس من استيعاب فكرة رصيده العممي وتطبيقيا في 

لمنسيان والتجاىل، ويستند النشاط البدني والرياضي عمى قاعدة عممية ثابتة بيولوجية نفسية الميدان لتصبح عرضة 
 وحركة اجتماعية تضمنيا مرجع تشارلز الشيير المتمثل في أسس التربية البدنية.

 :الرياضيالبدني و س البيولوجي لمنشاط ااألس -3-1
فاىيم المتعمقة بالنشاط البدني والرياضي، مما يتطمب يعتبر ىذا األساس جزءا ال يتجزأ من مجموع المعارف والم

معرفة القائمين عمييا بيذا المجال باعتبار جسم اإلنسان ذو ديناميكية معقدة جدا والبد أن يكون ىذا التركيب مألوفا 
، وكذلك ما يتصل بيا من بيعة عمل العضالت أثناء كل تمرينلكل مربي حتى يمكنو من إعطاء تفسيرا عمميا لط

أجيزة تمدىا بالطاقة مثل الجياز الدوري التنفسي والجياز العظمي الذي تعمل أجزاؤه كروافع تقوم بيا العضالت، 
قواعد بيولوجية  لذلك فإن منيج التربية البدنية والرياضية باحتوائو عمى المواد البيولوجية يمكن المربي من اكتساب

 (>9ص 9A@:B ،فيصل ياسين الشاطر ،محمود عوض بسيوني) تمكنو من تفسير الظواىر المحيطة بالعممية عامة.
 األسس النفسية لمنشاط الرياضي: -3-2

مع تطور أىداف النشاط البدني والرياضي بعد اقتصارىا عمى أىداف بدنية جافة ذىبت إلى الخوض في 
النفسية تمكن من مستوى التأثير الفعال عمى الجوانب السيكولوجية لمفرد، فأصبح من الضروري معرفة األسس 

إعطاء تحميل ألىم نواحي النشاط البدني والرياضي و تساىم في التحميل الدقيق لمعمميات النفسية المرتبطة بالنشاط 
 الحركي وكذلك إعداد طرق لمتعميم والتدريس الرياضي لكافة األنشطة.

 األسس االجتماعية لمنشاط الرياضي: -3-3
ي العالقات اإلنسانية السميمة المثقفة ومن أوجو نشاطات متعددة نستطيع تنمية إن التربية البدنية والرياضية تنم 

 الصفات االجتماعية لتحقيق المصالح الشخصية وفي نفس الوقت تؤكد الخصائص الضرورية لمحياة االجتماعية.
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وأساسية بمفيوميا وتعتبر المعارف والمفاىيم المتعمقة بالجوانب االجتماعية لمتربية البدنية و الرياضية ضمنية 
 تتحداىا مظاىر اجتماعية يجب تفسيرىا ، تحميميا و توجيييا من قبل المربي والقائمين عمى ىذا المجال .

وقد اعتبر المتخصصون في ميدان النشاط البدني الرياضي أن ألي نشط ما أسس يركز عمييا، بحيث تعضد 
وىو ما جعميم  تمف الميادين خاصة العممية منيا،كمقومات لمنشاط وىي ال تخرج عن ما يحيط باإلنسان في مخ

 .يفضمون األسس التالية كقاعدة لمنشاط الرياضي
 خصائص النشاط البدني والرياضي: -4
 الخصائص العامة لمنشاط البدني والرياضي: -4-1

Bيمكن تمخيص أىم الخصائص المرتبطة بممارسة النشاط البدني والرياضي فيمايمي 
  الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي وىو تعبير تمقائي عن متطمبات الفرد.النشاط البدني 
  إن أي نشاط يقوم بو لفرد ما ىو إال التعبير عمى  مستوى الفرد وعن شخصيتو ككل، وىو ما ينطبق عمى

 النشاط البدني والرياضي الممارس، إال أن وسيمة التعبير عن الشخصية.
 البدني والرياضي. التدريب والمنافسة أىم أركان النشاط 
 .يحتاج التدريب والمنافسة الرياضية إلى درجة كبيرة من المتطمبات واألعباء البدنية 
 .لو أثر واضح أثناء الفوز أو اليزيمة وما يرتبط بكل منيما من النواحي السموكية الواضحة 
 محيطو ومجتمعو،  يحتوي النشاط البدني والرياضي عمى عدة مزايا مفيدة تساعد الفرد عمى التكييف مع

زاحة حاالت عاقمة في ذىنو.   حيث يستطيع إخراج المكبوتات وا 
  يختمف النشاط البدني والرياضي عن النشاط اليومي العادي لإلنسان من ناحية المتطمبات واألعباء البدنية

مفرد ألنو والنفسية،فالمجيود البدني الكبير المرتبط بالنشاط الرياضي يؤثر عمى سير العمميات النفسية ل
 يحتاج لدرجة عالية من االنتباه والتركيز.

  إن النشاط يحمل في طياتو" الطابع التنافسي" وذلك بالنسبة لرياضة المستويات العالية التي ييدف فييا
الفرد إلى الوصول ألعمى مستوى ممكن في نوع النشاط البدني الرياضي التخصصي، ويعتبر بعض 

صيغة المعب ويتضمن تنافسا مع الذات أو مع الغير، أو مواجية مع  العمماء، أن كل  نشاط بدني لو
 العناصر الطبيعية فيو رياضة.

 الخصائص النفسية المرتبطة بممارسة النشاط البدني والرياضي: -4-2
ىنالك الكثير من األنشطة البدنية والرياضية المتعددة والمتنوعة، ولكل نشاط رياضي خصائصو النفسية  التي 

ويتميز بيا عن غيره من أنواع األنشطة الرياضية األخرى سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات نوع ينفرد 
النشاط، أو بالنسبة طبيعة الميارات الحركية أو القدرات الخططية التي تشمل عمييا أو بالنسبة لما يتطمبو النشاط 

كير واالنتباه( أو بالنسبة لما ينبغي أن يتميز بو الالعب )كاإلدراك والتصور والتذكر و التف من عمميات عقميا عميا
 )كالتعاون والشجاعة وقوة اإلرادة كالتصميم وضبط النفس والمثابرة(. من سمات نفسية معينة

 



 المحور الثاني                                                                             النشاط البدني الرياضي

 

 

23 

 أسباب ممارسة النشاط البدني والرياضي: -5
األنواع النشطة الرياضية، ونظرا تتميز األسباب المرتبطة بالنشاط الرياضي، بتعددىا نظرا لتعدد المجاالت لمختمفة 

 لتعدد األىداف التي يمكن تحققيا عن طريق ممارستو لمنشاط الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
Bومن أىم العوامل لتي تساىم في تشكيل دوافع الفرد لممارسة النشاط الرياضي ما يأتي 

 .المتطمبات لحياة الفرد، وأثر البيئة التي يعيش فييا 
 ة العائمية لمفرد، وتوجيو الوالدين ألبنائيم لممارسة النشاط الرياضي.الحيا 
  التربية الرياضية في المرحمة الدراسية األولى وما تشمل عميو من مؤثرات ومنبيات كالنشاط الداخمي)درس

 التربية البدنية الرياضية مثال( والنشاط خارج الجدول الدراسي.
  والمؤسسات واألندية الرياضية.التربية الرياضية في الساحات 
 .الميرجانات والمنافسات الرياضية 
 .الوسائل اإلعالمية لمتربية الرياضية عن طريق الحصص والمجالت، التمفزة 
 .التشريعات الرياضية واإلمكانيات التي تتيحيا الدولة لمتربية الرياضية 
  النشاط الرياضي كيدف في حد ذاتو، وبمحاولة وىناك الكثير من الدوافع العامة التي توجو الفرد لممارسة

يقسم "روديك" الدوافع المرتبطة  تحقيق بعض اليداف الخارجية عن طريق لممارسة ىذا النشاط وطبقا لذلك
Bغير مباشرة. وأخرى مباشرة أسباببالنشاط الرياضي إلى (9 ،محمد حسن عالويAA:B 9<9ص) 

 األسباب المباشرة لمنشاط الرياضي: -5-1
Bيمكن تمخيص الدوافع المباشرة فيما يمي 

 .اإلحساس بالرضي واإلشباع كنتيجة لمنشاط البدني والرياضي 
 .المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجمال وميارة الحركات الذاتية لمفرد 
   الشعور باالرتياح كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية التي تتميز بصعوباتيا وتتطمب المزيد من الشجاعة

 الرياضية وما بيا من خبرات انفعالية متعددة.
  .حراز الفوز  (;@9ص 9A?@B، سعد جالل ،محمد حسن عالوي) تسجيل األرقام القياسية والبطوالت، إثبات التفوق وا 

 غير مباشرة لمنشاط الرياضي: األسباب -5-2
Bمن أىم الدوافع الغير مباشرة لمنشاط الرياضي ما يأتي 

  والمياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياضي.محاولة اكتساب الصحة 
 .ممارسة النشاط البدني الرياضي يساىم في رفع مستوى قدرات الفرد عمى لعمل واإلنتاج 
 .اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي 
  مشاركة معينة وىذا بال إلى جماعة لالنتماءالذي تقوم بو الرياضة،إذ يسعى الفرد  االجتماعيالوعي بالدور

 (9<9ص 9AA:B، محمد حسن عالوي) .في الندية والفرق
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 تاريخ ممارسة النشاط البدني والرياضي في الجزائر:  -6
تعتبر الحفريات المنتشرة في كل مناطق البالد ومختمف المراكز الممثمة لمحضارة القديمة لمجزائر، شاىدة إلى 
يومنا ىذا عن مرور الحضارات ببالدنا واستقرارىا في تمك المناطق لخير دليل حول إبراز وجود اإلنسان الجزائري 

من أجل البقاء في تمك الحقبة الزمنية لتي كانت  عبر العصور، وكذا إيضاح سبل حياتو وطريقة عيشو، وصراعو
تعرف بفترة ما قبل التاريخ. فكان السكان يعتمدون في أسموب حياتيم عمى األنشطة البدنية والحركية من أجمل 

B" كان السكان "Andre Julian“الصراع عمى البقاء باإلضافة إلى األنشطة األخرى، يقول المؤرخ أتدري حوليان 
بيا، وكذا تربية  طريقة عيشيم عل اصطياد الحيوانات المفترسة، واعتماد الزراعة التي كانوا عارفين يعتمدون في

 (ch.andre julien, 1968:  p56)".الماشية واألغنام والماعز، واألبقار، واألحصنة
 

Bعن قوة الجزائري" من خالل وصفة لمسكان إذ يقول Bدين، بفضل كان السكان البربر عدي ويتحدث محفوظ قداش
جنسا  "ىيرودروث"نسبة مواليد عالية وتعمير استثنائي، وكان األطفال مرحبا بيم لدى األسر، لقد كانوا، كما يقول 

  .من الناس ذوي جسم قوي ورشيق ومقاوم
منا الروماني( بقيادة القائدين"مسينيسا" و"يوغرطة" تجعين قادوا معارك ضارية ضد المحتل)أما بالنسبة لمجزائريين الذ

 (A:ص 9AA;B، محفوظ قداش) نظن بأن إعدادىم البدني والحركي كان موازيا إلعداد الرومان وغيرىم من الشعوب.
واحتموا بدورىم" نوميديا" في القرن الخامس بعد الميالد، وتخمصوا بذلك  يونوالبزنط  يونويضيف قائال جاء الوندال

وجد ليم آثار واضحة في الجزائر، وبالمقابل شيدت تم يدم طويال وال لالروماني لكن تواجدىم بالمنطقة  االحتاللمن 
ىذه المنطقة عدة انتفاضات شعبية ضد المحتل باختالف ألوانو، مما يدعونا إلى الظن اليقيني بأن الجزائريين كان 

 (hamdi.mohamed, 1985) لدييم إعداد بدني وحربي بصفة جيدة.
العرب، وىذا ما يفسر السرعة التي أقبل ليا أبناء  ونالغاية التي جاء بيا الفاتحوكذلك أدرك أبناء نوميديا حقيقة 

نوميديا عمى اإلسالم سرعة، وبقاءىم عميو ووفائيم لو، إن ىذا اإلقبال عمى اإلسالم بيذه لسرعة أدىش كل 
تي بذلتيا الالتينية المؤرخين الغربيين، الذين الحظوا أن اإلسالم والعربية قد قضيا بسيولة عمى المحاوالت ال

 والمسيحية خالل قرون طويمة، لربط مصير المغرب العربي بالغرب األوروبي.
ومما ينبغي التذكير بو ىو إبراز الدور الكبير الذي قام بو الدين اإلسالمي في تحرير الطاقات، والعمل عمى 

ليا صفة القوة والشجاعة من أجل تنمية  التحضير البدني الجيد لبناء األمة، وذلك من خالل الممارسة البدنية التي
البدني من خالل القيام بالتكاليف الشرعية البدنية المفروضة عمى  روح الدفاع وجياد األعداء والغزاة، وكذلك العمل

 (:?ص 9A@=B ،محمد مبارك الميمي، عبد اهلل شريط) العبد المسمم.
إذ  ألشرفالرياضة بشكل عام ما ذكره األستاذ مصطفى  ومن الشواىد التي تدل عمى أن الجزائريين كانوا يمارسون

Bوكان الشبان من أبناء الفالحين زيادة ىذا التكوين المعرفي، يمارسون الرياضة البدنية التي جعمت منيم  يقول"
رجاال اكتممت فييم صفات الرجولة، خاصة أنيم كانوا يعيشون في اليواء الطمق، وان حياتيم كانت تمضي في 

يقول الدكتور أبو القاسم سعد اهللB" وكان بعض المؤدبين يسمكون مع تالميذىم مسمكا تربويا جيدا،  واليناء".الرخاء 
فيشاركون ويشاطرونيم ألعابيم ونحو ذلك، فقد روى محمد بن سميمان أن مؤدبة، وىو عمر بن يوسف، كان يخرج 
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كرة. كما سبق وان ذكرنا فإن ىذه المرحمة من مع الطمبة يوم الخميس إلى المرج خارجة تممسان، ويمعب معيم ال
من طرف المستعمر ما  واالقتصادية االجتماعيةتاريخ الجزائر تميزت بالتدمير الشامل لمختمف اليياكل والمنشآت 

لممجتمع الجزائري والذي تسبب ىذا الوضع في حرمانو  واالقتصاديتسبب في تدىور المستوى المعيشي والثقافي 
 (9@ص 9A@;B، مصطفى شريف) الجانب حقو في مزاولة النشاط البدني والرياضي.في ىذا  ييموالذي من حقوق عديدة 
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:بمعهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالتكوين   -1 

نبذة تاريخية:  1-1  
يعود السبب الرئيسي في بداية تكويف إطارات جامعية في التربية البدنية إلى قرار وزارة الشبيبة والرياضة القاضي  

بعدما كانت هناؾ معاهد جهوية بسرايدي والشمؼ 1978 وهذا عاـ ، بتوقيؼ تكويف مدرستي التربية البدنية والرياضية
حممت وزارة التربية الوطنية عمى عاتقها مهمة تكويف إطاراتها في ف  (P.A)أيضا معاهد لتكويف األساتذة المساعديف 

في تحسيف صورة  ،إيمانا منها بدور درس التربية البدنية وفي مختمؼ المستويات التعميمية ،هذا الميداف الحيوي
ف عميها أف ذاؾ فما كا، التوافؽ النفسي لممتعمميف ،اكتساب المتعمميف الحركات والمهارات الرياضية المناسبة ،الجسـ

 ،لكف النموذج المكوف ساعتها لـ يرؽ إلى المستوى المطموب )معمموف ،سوى فتح مراكز لتكويف مدرسيف مختصيف
 .وأساتذة التعميـ األساسي في التربية البدنية والرياضية مدة تكوينهـ عاميف فقط( ،مساعدوف ،أساتذة

 (17ص  :7991 ،)شمغوـ عبد الرحماف
االنطالقة الحقيقية لتكويف إطارات في التربية البدنية والرياضية ذوي مستوى جامعي يقوـ الواجد منهـ ال  وكانت

 ،وبالتالي أصبح مطالبا بإثبات قدراته لمتكويف مكانة اجتماعية مرموقة عف طريؽ الجدية في العمؿ ،مجاؿ لتعويضه
 ،قانوف التربية البدنية والرياضية)عمى عمـ تاـ بقوانيف وطرؽ التعميـوعميه أف يكوف أيضا  ،والقدوة الحسنة، والسيرة المثالية

7911.) 

، وزارة التربية الوطنية عانت مادة التربية البدنية والرياضية باألخص مف التناطح القائـ بيف عدة وزارات منها:ولقد 
لكف كؿ ذلؾ لـ ، وزارة الشبيبة والرياضة ،الوزارة المسؤولة عف أنشطة التكويف ،وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

وتعتمد في   ،وصارت مادة كباقي المواد مدرجة في برامج المنظومة التربوية، يفقدها القيمة العممية والعممية
 .(99،7999/  99)أمر رقـ متحانات والمسابقاتاال
 في التربية البدنية والرياضية: الكفاءات -1-2

نػي )التكػويف( هالعقود الثالثة االخيرة وحتى يومنا هذا في سبيؿ تطوير برامج االعداد المتمت محاوالت عديدة خالؿ 
و المػػػؤتمرات ألممتخصصػػػيف فػػػي التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية سػػػواو مػػػف خػػػالؿ الدراسػػػات والبحػػػوث والمسػػػوح الميدانيػػػة 

 فكار.طر البحث والتقصي وحؿ المشكالت واقتراح األأعماؿ وغيرها مف والندوات وورش األ
فيمػا عػرؼ بمػدخؿ الكفايػات كوسػيمة لتحسػيف عمميػة 1954سيندر سككوت قدمه فكار التي القت نجاحا ما مف بيف األ

عػػداد المهنػػي بشػػكؿ مجمػػؿ فػػي التربيػػة البدنيػػة الرياضػػية، فمقػػد واكػػب ذلػػؾ ظهػػور مػػدخؿ المػػواد البينيػػة، وضػػغوط اإل
الحالة االقتصادية في الواليات المتحدة االمريكية، وظهور مجػالس التعمػيـ العػالي فػي مختمػؼ الواليػات، ممػا كػاف لػه 

بػراز مػدخؿ الكفػاوات إؿ المهني في المجاؿ، وخاصػة فػي ثر واضح عمى الكميات والجامعات التي تقدـ برامج التأهيأ
 عداد المهني. المهنية، وتأثرت به في مجاؿ اإل

ف تأهيػػؿ القيػػادات فػػي مجػػاؿ التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية يعتمػػد عمػػى نظػػرة المجتمػػ  لهػػذ  أجككون انككدروزويتقػػدـ      
نهػػا وكالػػة التغييػػػر أو ينظػػر لهػػا عمػػػى أحػػدى وكػػاالت التطبيػػ  االجتماعيػػػة، إنهػػػا أالمهنػػة، التػػي قػػد ينظػػػر لهػػا عمػػى 

 جوانب التأهيؿ الي تتحكـ بها هذ  النظرة، وتتمثؿ في االعتبارات التالية:بموز والتنمية االجتماعية، كما حدد 
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 نوعية الطالب المتقدميف. انتقاو 
 نها.و المواد والمقررات التي يتمق 
 جتمعي.منتظرهـ عمى المستوى الوار والمهاـ التي تداأل 
 (711ص: 7991 امينانورالخولي،)وضاع والمراتب التي سيحتمونها خالؿ حياته العممية والمهنية.األ 

 يجازها في:إطارات التربية البدنية والرياضية يمكف إف الكفايات المطموبة في التكويف في أوقد اجتم  الخبراو عمى 
 الكفاءات المهنية: 1-2-1

نشطة تخصصه أداو مهاـ و أاالستمرار في لى القدرات والقابميات التي تتيح لمفرد إيشير تعبير الكفاوات المهنية 
قؿ مف الجهد والتكاليؼ، والمؤسسات المعنية بتأهيؿ وتكويف أقؿ زمف ممكف وبأالمهني بنجاح واقتدار، في 

ف تواجههـ بعد أفي ضوو واجبات ومهاـ يفترض  ف تعد الطالبأالمتخصصيف في التربية البدنية والرياضية، يجب 
التخرج وما يقابمه مف صعوبات ميدانية، وذلؾ بمقابمة هذ  الواجبات بكفايات مهنية تساعد المهني عمى تحقيؽ 

 مهامه بنجاح.
نساف مستنير ومواطف إف يهتـ بالفرد كأعداد المهني يجب ف اإلأالتي ترى  وجهة النظر سنيدر سكوتويعتقد      

مثقؼ، ومرب قدير ومعمـ ماهر، وقائد مختص في مجاؿ مهني ورياضي محدد، وحيثما يعمؿ الفرد المهني سيواجه 
فضؿ مف أدوما بعدد مف المشكالت التي تتطمب الكفايات المهنية والشخصية، وهذ  الكفايات يمكف تنميتها بطرؽ 

باإلضافة الى هداؼ الطالب المعمـ، أمى احتياجات واهتمامات و خالؿ سمسمة مف الخبرات المخططة والمؤسسة ع
ف أمتطمبات المهنة نفسها، وهذ  الكفايات والخبرات ال ينبغي تخطيطها بعزلها عف بعضها البعض، ولكف يجب 

نخطط معا في ضوو الكفايات المطموبة مهنيا، بحيث تكوف هذ  الكفايات واقعية ونشطة متصمة بحياة الطالب 
 (719ص: 7991 الخولي، انور اميف)مهـ المهني. ومستقب
لى الكفايات المهنية تشكؿ غالبية ما يفكر فيه إشار أفي مؤتمر  حينما  جاكسونليه إالشيو نفسه ذهب      

 المهنيوف في التربية البدنية والرياضية والتي تتمثؿ في:
 دوار التي تقدمها المدرسة لممجتم .معرفة االسهامات واأل 

  عف تنظيمات المجتم  والمدرسة.معرفة المزيد 

 .فهـ طبيعة التالميذ ونموهـ وتطورهـ 

 بعاد العممية التعميمية وكيؼ يمكف تحسينها.أ فهـ 

 فراد واحتياجاتهـ.المهارة في تعديؿ الخبرات المتعمقة في ضوو طبيعة األ 

  التعميمية.المعرفة والمهارة في استخداـ مصادر ومواد التدريس والوسائؿ 

 .(711ص: 7991 الخولي، انور اميف)المهارة في استخداـ التدريس المناسب وطرؽ القيادة الدائمة 

 الكفاءات الشخصية: -1-2-2
عداد، والتي تعتمد مؤسسات التأهيؿ والتكويف في التربية البدنية ساسية في عممية اإلحد الجوانب األأهي      

حد دعائـ نجاح المهني في مجاؿ التربية البدنية ألى البحث عنها كأحد شروط القبوؿ بها، باعتبارها إوالرياضية 



التكىين في معهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المحىر الثالث                              

 

 

29 

تعبر عف خصائص وصفات ضرورية ومهمة لتقرير الفعالية المهنية والعمؿ الناجح في والرياضية، وهذ  الكفايات 
 .(718ص: 7991 امينانورالخولي،)المجاؿ الرياضي

يجازها فيما إقائمة بالصفات والكفايات الشخصية والتي أوصى بها، ويمكف  جاكسون ميلصدر مؤتمر أولقد      
 يمي:
 يماف بقيمة التدريس والقيادة.اإل 
 .االهتماـ الشخصي برعاية االخريف 
 فراد.احتراـ وتقدير األ 
 طفاؿ والشباب وتقديرهـ كمواطنيف.فهـ األ 
 .التفهـ االجتماعي والسموؾ الراقي 
  بالدعابة.روح مرحة تتسـ 
 . معايشة المجتم 
  فوؽ متوسطة.حالة صحية 
 .االهتماـ واالستعداد لمتدريس والقيادة 
 .مستوى قدرات عقمية فوؽ المتوسط، م  حس باد  مشترؾ 
 .صوت واضح النبرات قوي وخاؿ مف عيوب النطؽ، م  استخدامه بشكؿ جيد 
 .استخداـ فعاؿ وطمؽ لمغة القومية 
 (719ص: 7991 الخولي، انور اميف)يكفؿ قيادة رشيدة. الطاقة والحماس بالقدر الذي 

 نظرة تحميمية في برنامج التكوين بقسم التربية البدنية والرياضية: -2
مف  ،حضي موضوع تكويف الفرد باهتماـ خاص ومتزايد مف طرؼ جمي  الدوؿ لما له مف أهمية في التنمية الوطنية

ومما ال شؾ فيه هو أف مشكؿ  ،النواحي االقتصادية واالجتماعية تماشيا مقولة "إذا صمح الفرد صمح المجتم "
 ،مجة غياثف)بو التكويف في الجزائر ينفرد عف نظير  في بالد أخرى تبعا لمظروؼ الخاصة التي مرت وتمر بها الجزائر 

 .(81ص  :7981
مما أدى إلى اختالؼ  ،بمد يخض  لمسياسة المتبعة واألفكار السائدة فيههذا باإلضافة إلى أف التكويف في أي 

أهداؼ ومهاـ مدرس التربية البدنية والرياضية مف دولة إلى أخرى سواو مف حيث برامج التكويف أو حتى ناحية 
 :مهاـ البيداغوجي الرياضي Barschحدد، يديولوجيات وطبيعة كؿ دولةإومرد ذلؾ هو اختالؼ  ،المحتوى
 .اكتساب الرغبة في الرياضة 
 .تطوير الميوؿ لتحقيؽ نتائج المستوى العالي 
 (81: ص1999)ساكر طارؽ، .يجابية حوؿ قيمة النشاط الرياضينقؿ المعارؼ اإل 
يجابي فقد أشار إلى أنه في بريطانيا تتحدد مهمة أستاذ التربية البدنية والرياضية في نقؿ االتجا  اإلAndrewأما 

 ,p170:6891(Andrew Dohns c). بطريقة يحثهـ فيها عمى البحث عمى النشاط وحب الرياضةلمتمميذ 
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وهذا ال ، وفي هذا إشارة دالة عمى ما ينبغي أف يكوف بيف المعمـ والمتعمـ مف عالقات وطيدة تسهؿ بموغ األهداؼ 
ليس بمعنى التمقيف المهاري أو  ،التعميـيعني أيضا أنه بالرغـ مف مهمة معمـ التربية البدنية والرياضية والمتمثمة في 

وأف يتعمـ ويتدرب عمى الطرؽ الفنية  ،بؿ يجب التوسي  أكثر لبموغ أهداؼ اجتماعية ونفسية ،التربية الوقائية فحسب
التربية البدنية والرياضية قد شممها التطور مف حيث المحتوى  فوفي هذا السياؽ نقوؿ أ ،رؼافي نقؿ المهارات والمع

 ،بؿ تعدت هذا المفهوـ ،أو ما شابه ذلؾ ،فمـ تعد عبارة عف حركات بدنية أو جسـ قوي فقط، ئؿ واألهداؼوالوسا
تشترؾ وتتفاعؿ م  كؿ الحقوؿ اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية واحتمت موقعا  ،وأصبحت حقال مف الحقوؿ الهادفة
و قد أكدت  ،حيث أصبحت حاجة ممحة حياة األفراد في المجتم  الحديث ،في برامج الدوؿ المتقدمة حضاريا

وتنمية قابميتهـ ومواهبهـ واكتشاؼ وتطوير قدراتهـ  ،الخطط والبرامج الحديثة أثرها الفعاؿ في تطير قدرة الناشئة
 (791ص :7988 ،فاطمة ياس الهاشمي ،)غساف محمد الصادؽ.لخ كؿ ذلؾ مف أجؿ عمؿ منتجإ...

وليس بطريقة نظرية ، اما إقحاـ العموـ االنسانية في البرامج التكوينية ألساتذة التربية البدنية والرياضيةفبات لز 
 .لكف يجب تطبيقها ميدانيا ،فحسب

اعات يرى أف هناؾ صر  Chavvierلكف  ،ف الهدؼ األساسي مف التكويف هو إعداد معمميف أكفاو عمميا ومهنياأل
ج  ذلؾ إلى الخمط ما بيف المياديف اإللقائية )الديداكتيكية( والبيداغوجية والمفهوـ ار تسفر دائما عمى تكويف ناقص 

الحالي لمتكويف الذي يأخذ المعارؼ التقنية كمحتوى أساسي لمتكوينوالذي يجعمه هشا باعتبار  ال يأخذ بعيف االعتبار 
فإنه ال يكفي معرفة ، جي جد معقداآلف الواق  البيداغو ، ستاذ في سموؾ قسمهكؿ الصعوبات الي سيواجهها األ

نظريات التعمـ وقوانينها إذا أردنا التحكـ في زماـ األمور داخؿ درس التربية البدنية والرياضية ألجؿ هذا يبدو مف 
)شمغـو عبد  .الضروري إدخاؿ تغيرات أو إضافات عمى التكويف الحالي أو إعطائه شكال جديدا ليتكيؼ م  هذا الواق 

  (71: ص 7991الرحماف، 
 مراحل التكوين بقسم التربية البدنية والرياضية:  -3

ف يمر بثالث مراحؿ أأف التكويف ال بد  G.Feery أطر التكويف بقسـ التربية البدنية والرياضية يقوؿ وبالنسبة الى
 هي:
 :اكتساب  والتي يرمي مف خاللها، كاديمية بأصح معنى الكممةوهي المرحمة العممية أو األ المرحمة األولى

 وطرؽ البحث بهدؼ اإللماـ بمختمؼ المتطمبات العممية التعميمية. ،المعارؼ
  :أو التكويف الديداكتيكي ي النشاط أو مجموعة مف النشاطات،وتشمؿ التكويف المتخصص فالمرحمة الثانية، 

والطرؽ والمنهج التي تسهؿ بواسطتها عممية توصيؿ  ،ففي هذ  المرحمة يتعمـ المكوف وينتؽ المفاهيـ العامة
 وتمقيف المعرؼ والمهارات إلى المتعمميف.

 :والتي يكسب مكوف المستقبؿ مف خاللها عددا  ،السوسيوبيداغوجي، وتضـ التكويف البيداغوجي المرحمة الثالثة
 Ferry)حضر مف أجؿ القياـ به.وعددا مف التصرفات والسموكات التي لها عالقة م  الدور الذي يت ،مف المواقؼ

Gill , 1985:P 01-02) 
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 أهمية التكوين المتعمق بالتربية البدنية والرياضية في التشريع الجزائري: -4
كانت الدولة تتب  سياسة منهجية التحريض والبحث عف ممارسة الرياضة وظمت التربية البدنية والرياضية منظمة 

وقد يجسد هذا  ،(1989)حتى إصالح المنظومة التربوية لقسـ التربية البدنية والرياضية سنة (1979) بأحكاـ قانوف 
المنظومة الوطنية لمتربية البدنية والرياضية مجموعة مف الممارسات المدرجة في ) 89/33(اإلصالح في قانوف 

االقتصادي والثقافي م  مراعاة القيـ السياؽ والتطور المنسجـ والمندرج في المحيط األساسي واالجتماعي وكذا 
 (781-789ص : 7981،)الميثاؽ الوطني .اإلسالمية

 كما تهدؼ المنظومة الوطنية لمتربية البدنية والرياضية الجديدة عمى وجه الخصوص لممساهمة في:
 .تفتح شخصية المواطف 
 تربية الشباب. 
 المحافظة عمى صحة الكفاوات المنتجة لدى العماؿ. 
  تدعيمهـ الدفاعية.المواطنيف و تجنيد 
 ة الوطنية بإنتاج القيـ الثقافية.إثراو الثقاف 
 تحقيؽ مثؿ التقرب والتضامف والصداقة والسمـ بيف الشعوب. 

 تحسيف مستمر لمستوى النخبة قصد ضماف التمثيؿ المشرؼ لمبالد عمى الساحة الدولية.-
الصادر عف وزارة الشباب والرياضة المتعمؽ بتعديؿ  )95/39(في شكؿ قانوف أمرية)76/89/33(وقد تـ تعديؿ القانوف 

وجاوت فيه قواعد وأسس التكويف الرياضي وفؽ  ،المنظومة الوطنية لمتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
 (89/91،7989قانوف رقـ ، )ج.ج.د.شالمواد التالية: 

  لمحاجيات الكمية والنوعية المسجمة في ميداف التأطير لممنظومة تتمثؿ مهمة التكويف في االستجابة  :)54(المادة
ويختص التكويف في تزويد الهياكػؿ واألجهػزة المنصػوص عميهػا بالمسػتخدميف  ،الوطنية لمتربية البدنية والرياضية

ويظػػػػـ التكػػػػويف لممؤسسػػػػات والهياكػػػػؿ فػػػػي دورات قصػػػػيرة أو طويمػػػػة األمػػػػد أو فتػػػػرات  ،العػػػػامميف لموقػػػػت الجزئػػػػي
 سطة.متو 

  56(المادة(: 
تحديػػد الحاجيػػات مػػف مػػؤطري الممارسػػات البدنيػػة والرياضػػية ومحتويػػات وبػػرامج مػػدة التكػػويف مػػف طػػرؼ الػػوزير  -

 باالشتراؾ م  الوزير أو الوزراو المعنييف بعد أخذ الرصد الوطني لمرياضة. ،المكمؼ بالرياضة

 مياديف التنشيط والتدريب الرياضي.يهدؼ التكويف عف بعد إلى ضماف اكتساب تكويف أساسي في  -

  يهدؼ تكويف االطارات شبه الرياضييف إلى إمداد هياكؿ المنظومة الوطنية لمتربية البدنية  :(58)المادة
والرياضية بمستخدميف متخصصيف في الطب واإلعالـ اآللي الرياضي وفي تسيير هياكؿ التنظيـ والتنشيط 

يمكف القياـ بتكويف  ،في صيانة المنشآت الرياضية والمحافظة عميهاو  ،ودعـ الممارسات البدنية والرياضية
 اإلطارات شبه الرياضييف في جمي  المؤسسات المتخصصة.
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  يهدؼ التكويف الدائـ إلى ضماف تحديد المعمومات لدى مستخدمي تأطير الممارسة البدنية  :(59)المادة
 (99/99،7999األمر رقـ  ،.)ج.ج.د.شوالرياضية وتحسيف مستواهـ

 جامعة البويرة:i.s.t.a.p.sتقديم معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة -5
 تقديم:

التاب   2004سبتمبر 121هو امتداد لقسـ عمػوـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المؤسس بالقرار الوزاري رقـ 
طالب)ة( بتخصص واحد هو التدريب  180استيعاب لػ لمعهد العموـ االجتماعية واإلنسانية لممركز الجامعي بطاقة 

المتضمف ترقية المركز الجامعي  04/06/2012المؤرخ بػ  241-12الرياضي وبعد صدور المرسوـ التنفيذي رقـ 
كما يمعب معهد عمػوـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دورا بارزا في  ،أكمي محند أوالحاج إلى مصؼ الجامعات

لتكويف العالي والتدريس في مختمؼ التخصصات بناو عمى الطمبات المقدمة وفؽ النظاـ الجديد ؿ.ـ.د مف التكّفؿ با
خالؿ المهاـ المرتبطة بالتكويف عمى مستوى المعهد والمتمثمة في مجاؿ التدريب الرياضي، وبحكـ توس  الشعب 

إدارة المعهد إلى إقتراح فتح فروع التكويف والفروع في الميداف توازيا م  التطورات واإلصالحات الجديدة، إرتأت 
بإستحداث قسميف جديديف يتعمؽ األمر بػ: قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي، وقسـ النشاط البدني الرياضي التربوي، 
وهذا بالنظر الى الحاجة الممحة والطمب المتنامي لإلطارات المختصة في مجاؿ األنشطة الرياضية والتربية البدنية، 

المساهمة في احتواو الكـ الهائؿ مف الطمبات المقدمة لمتكويف األكاديمي   وكذلؾ  ة التدريب، البحث العممي،منهجي
 في المستويات الثالث.

 .ك قسم التدريب الرياضي

 ك قسم النشاط البدني الرياضي التربوي.

 ك قسم اإلدارة والتسيير الرياضي.

 حول التكوين في القانون الخاص: لمحة  5-1

  :ليسانس 5-1-1
  :الرياضي التدريب  -

نمتمس أهداؼ التكويف الجوهرية في مختمؼ األوساط الرياضية التي ترمي إلى تحقيؽ األداو الرياضي الرفي  
المستوى الذي يساعد عمى تحقيؽ األرقاـ القياسية والفوز بالمباراة في المنافسات الرياضية المحمية أو الدولية سواو 

لمبتدئيف أو المتقدميف أو الفرؽ النخبوية، ينحصر الهدؼ األسمى لمتكويف في فرع التدريب كاف التنافس يشمؿ فئة ا
        الرياضي عمى تنمية الحركة الرياضية الوطنية.

 تنحصر مجاالت التكويف في ثالثة محاور أساسية:
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 التكويف العممي النظري. 
 التكويف الفني البيداغوجي. 
 .التكويف التطبيقي الميداني 

التكويف كؿ ما له صمة بالعموـ البيوطبية والعموـ االجتماعية واإلنسانية الرياضية مف جهة، وبالعمـو  مجاؿ 
المنهجية والبيداغوجية مف جهة أخرى، فضال عمى النشاطات البدنية و الرياضية ذات الطاب  الجماعي و الفردي و 

    الدفاعي و المدعمة بالممارسات الميدانية.

عمى العمؿ م    مختصيف في التدريب الرياضي التنافسي القادريف و المهيئيف لتخصص إلى تكويفيهدؼ هذا ا
 الرياضييف ذوي المستوى العالي وأندية النخبة، ويمكنهـ االلتحاؽ بوزارة التربية الوطنية، وزارة الشباب والرياضة،

 أندية النخبة، األسالؾ المشتركة.

 :النشاط البدني الرياضي التربوي -

يكمف الهدؼ الرئيسي وراو فرع النشاط البدني الرياضي التربوي الذي يطغى عميه البعد التربوي، التكفؿ بشريحة 
التالميذ المتمدرسيف و الطمبة الجامعييف التابعيف لمقطاع العمومي و القطاع التربوي الخاص، كؿ ذلؾ مف أجؿ 

س فقط مف الزاوية البدنية و المهارات الحركية بؿ األهـ تنمية شخصية األطفاؿ و المراهقيف و الطمبة الجامعييف لي
و العالقات االجتماعية اإلنسانية في الوسط االجتماعي الذي   يكمف في تنمية التحصيؿ التعميمي و التوافؽ النفسي

 ينتموف إليه.

عمى   فيهدؼ هذا التخصص إلى تكويف مختصيف في النشاط البدني الرياضي التربوي القادريف و المهيئي 
االلتحاؽ بوزارة التربية الوطنية، وزارة الشباب   العمؿ م  تالميذ المدارس والثانويات كما يمكف لمطمبة المتخرجيف

 والرياضة.

 :اإلدارة والتسيير الرياضي -

يهدؼ هذا التكويف إلى تغطية العجز الواضح المعالـ عمى مستوى التسيير الناج  لممنشآت و األجهزة مف   
 موارد البشرية المؤهمة و ذلؾ عمى مستوى األوساط التالية:جهة، و لم

 الوسط المدرسي. 
 الجماعات المحمية و البمديات. 
 فرؽ الرياضة النخبوية. 
 .األوساط الرياضة المكيفة 



التكىين في معهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المحىر الثالث                              

 

 

34 

يهدؼ هذا التخصص إلى تكويف مختصيف في إدارة الموارد البشرية الرياضية وتسيير المرافؽ الرياضية.يمكف لمطمبة 
وزارة الشباب والرياضة، المنشآت الرياضية،  المتخرجيف االلتحاؽ بااللتحاؽ بمياديف كثيرة كوزارة التربية الوطنية،
 االتحاديات الرياضية، النوادي الرياضية، األوساط الرياضية المكيفة .

  ماستكر 5-1-2

 تدريب رياضي نخبوي: -

التدريب الرياضي مف أجؿ التكفؿ بالتأطيػر التقني لمهيئات يهدؼ هذا التكويف إلى إعداد إطارات وباحثيف في  
 الرياضي سواو عمى المستوى الفدرالي أو الخاص. ويمثؿ التدريب الرياضي مكونا أساسيا في لمسار التنافسي.
ويتضح أنه الغنا عنه في الرف  األقصى لمتجمية. مهاـ هذ  اإلطارات ستتمثؿ في البحث وتصميـ ومتابعة التدريب 

عادة تقويـ نشاطاتها مف خالؿ اإلعالـ واالتصاؿ وترقية ا نشاو شبكة عالقات م  الهيئات الرياضية، وا  لرياضي، وا 
 أساسيات التدريب والممارسة الرياضية النخبوية.

وذلؾ بتوفير فضاو نظري ومنهجي متعدد االختصاصات لمطمبة، وربطها بمنهجية التدريب، وفسيولوجية الحركة 
وعموـ األعصاب وتكوينا عالي المستوى تحضيرا ألطروحة الدكتورا . ويتيح التكويف جممة واسعة مف  والبيوميكانيؾ

وحدات التعميـ، سواو عمى المستوى النظري )البيوميكانيؾ، الفسيولوجيا، عموـ األعصاب، المراقبة الحركية، اإلدراؾ، 
 ميؿ الحركة والتجمية الرياضية(.التخطيط والتحضير لمتجمية الرياضية( أو المنهجي )اإلحصاو، تح

 –حث العممي الرياضي كأستاذ االنخراط في سمؾ التربية والتعميـ ،الخوض في الب  يمكف لمطالب في هذا المجاؿ
والتمدرس والشبه مدرسي، العمؿ في مراكز التكويف المهني ومراكز   ، تأطير نشاطات ما قبؿ التمدرسباحث

 (31/12/2016)موق  جامعة البويرة، شوهد يـو تأطير الرياضة الجماهيرية ورياضة النخبة.  الشباب والهيئات المختصة،

جية الحركة وذلؾ بتوفير فضاو نظري و منهجي متعدد االختصاصات لمطمبة، وربطها بمنهجية التدريب، وفسيولو   
  .والبيوميكانيؾ وعمـو األعصاب وتكوينا عاليا لمستوى تحضير األطروحة الدكتورا 

، ولكف 2014-2013وكاف هذا حسب التحديثات األخيرة لموق  جامعة البويرة والذي كاف في الموسـ الجامعي   
 :، تـ اضافت تخصصيف لطور الماستر وهوما2016-2015في الموسـ الجامعي 

، وأيضا تـ فتح النشاط البدني المدرسي، وتخصص تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضيةتخصص  -
( مناصب، ونشاط 10مسابقة الدكتورا ، في تخصصيف اثنيف وهوما التدريب الرياضي النخبوي باستيعاب )

ففتحت  2017-2016(مناصب، وفي الموسـ الجامعي 06البدني الرياضي التربوي باستيعاب )
مناصب في التدريب الرياضي فقط، كما تـ نقؿ مقر المعهد في هذا الموسـ مف الجامعة المركزية الى (10)

 القطب الجامعي.
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( تخصصات في مسابقة الدكتورا  بإضافة تخصص جديد 03فتـ فتح ) 2018-2017اما في الموسـ الجامعي 
( 04( مناصب ايضا و )03) باستعجاب( مناصب، إضافة لتدريب 03) باستيعابوهو االدارة والتسيير الرياضي 

  .بنسبة لتخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي
بجامعة i.s.t.a.p.s ( لمتعرؼ أكثر عمى معهد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 03أنظر الممحؽ رقـ )

 البويرة(. (
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 خالصة:

لقد توصمنا من خالل ىذا الفصل الى بناء قاعدة معرفية لدراستنا من خالل االستناد الى ثالث محاور          
بجميع النواحي  لإللمامميمة، والتي تناولنا فييا مجموعة من المعارف والمفاىيم الخاصة بمفردات الدراسة، وىذا 

 .والمظاىر الخاصة بيا لتمييد الطريق الى الدراسة التطبيقية وتسييل عممية تنفيذىا عمى ارض الواقع

ىذا الفصل وفق متغيرات دراستنا الحالية  لسابقة كمرجع رئيسي لتقسيم محاورولقد اعتمدنا عمى الدراسات ا 
وىذا بعتباره المتغير الرئيسي  تطرقنا في اوليا الى الدوافع ومتطمباتو المعرفية والنظرية، حيث تناولت ثالث محاور

باإلضافة الى ممارسة  في دراستنا والذي نريد معرفة ميول واتجاىات الطمبة نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي،
خصيصو اما المحور الثالث فتم تفي دراستنا،  وىذا ألىميتواسسو وخصائصو، و  البدني الرياضي من اىدافو النشاط

لمحديث عن التكوين في معاىد التربية البدنية والرياضية عامة ومعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 خاصة، وىذا بأطواره الثالثة الميسانس والماستر والدكتوراه.

المفاىيم المتعمقة لذا ان القول ان لمخمفية المعرفية النظرية دور كبير في توجيو الباحث لضبط جميع        
 ء في الدراسة التطبيقية والتنفيذ الفعمي ليا.يد لمموضوع واالحاطة بو قبل البدبمتغيرات دراستو وبالتالي الفيم الج
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 تمهيد

 المنيجية، من المفصميات أساسيا ومفصال ميما عنصرا السابقة فييا الدراسات بما البحث أدبيات مراجعة تعد     
، كما تعد الخطوة خاصة األكاديمية العممية والتقارير عامة العممية البحوث وكتابة وانجاز إعداد في انطالقة ونقطة

صيل ورصين، كما تتطمب ىذه المراجعة المزيد من الجيد العقمي لكي أولى في التخطيط لمشروع بحث جديد و األ
 ساسية لذلك.أال محطة إتتسم بالدقة والعمق وما الدراسات السابقة 

 جيد لبناء الرئيسة القاعدة ىي بل األكاديمية، البحوث في مركزية نقطة السابقة الدراسات مراجعة تمثل كما     
نما  فراغ من تبنى ال االكاديمية الدراسات أن عمى يؤكد شك بال وىذا ،رصين بحثي  تراكمية معرفية عممية ىي وا 
ضافة تقدم تحقيق وغايتيا السابقين الباحثين جيود من تنطمق  .المنجزة اإلنسانية لممعرفة وا 
ن العديد من األسس النظرية لمدراسات المقترحة يعتمد عمى دراسات سابقة سواء كانت نظرية أمما ال شك فيو و      

راء الباحثين ونتائج التي تحصموا عمييا في أوقات سابقة، وتكمن أو تطبيقية )ميدانية(، وىذه الدراسات تعكس أ
لى تحديد مدى مساىمة النتائج إإضافة الفائدة من ىذه الدراسات في استخالص العبر من خالل القراءة التحميمية ليا 

و دراستو، ولكي يظير ألييا في تمك الدراسات والتي ليا صمة بموضوع البحث المراد تنفيذه إالتي تم التوصل 
ن يوضح كيف يختمف بحثو عن البحوث السابقة وما يميزه عنيم فالغرض أالباحث األىمية من دراستو ال بد من 

طار النظري لمموضوع، إعطاء أفكار حول المتغيرات التي أىمية الدراسة، ساس اإلأو  من ىذه الدراسات تحديد قوة
ض ر كما تزود الباحث بمعمومات حول العمل الذي تم إنجازه والذي يمكن تطبيقو، ومن ىذا المنطمق سوف نقوم بع

و كالىما، حيث تم أ يممارسة النشاط البدني الرياضو أ الدوافعالدراسات التي تناولت متغيرات دراساتنا سواء 
 عرض الدراسات في شقين الدراسات السابقة والدراسات المشابية كما يمي:

 الدوافعي تناولت متغير أوىي تتمثل في الدراسات التي تناولت كال متغيرات دراستنا  الدراسات السابقة: -
 .وممارسة النشاط البدني

ممارسة النشاط و متغير أ الدوافعما في متغير اتنا اسر وىي الدراسات التي تشاركت مع د الدراسات المشابهة: -
 البدني الرياضي.

ختالف والعالقة وجو التشابو واإلأوبعد عرض الدراسات المرتبطة بالبحث قمنا بالتعميق عمييا بيدف عرض      
 االستفادة منا تمكنيتم توضيح ما  لمرتبطة التيا الدراسات من االستفادة أوجوبين الدراسات، كما سوف نتطرق الى 

 الذي البحث يميز ما توضيحوالتي فييا يتم  الحالية الدراسة مميزات وبعدىا سوف نذكر والدراسات، البحوث تمك من
 أو نظرية عممية معرفة من يقدمو أن يمكن ما لتوضح وىذا ودقيقة مركزة بعبارات السابقة، البحوث عن إعداده سيتم
  .إضافية عممية
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 :المشابهة اتالدراس- 1

 الدراسة االولى: 1-1

دوافع اقباؿ طمبة قسـ عموـ وتقنيات النشاطات " دراسة لي عبد السالـ بوزياف ومراد بف عمارة جاءت تحت عنواف
دراسة ميدانية وصفية بقسـ عمـو ، 2011/2012" لمسنة الجامعية:البدنية والرياضية عمى التخصص الرياضي

 توجو في أىمية األكثر العوامؿ معرفة، حيث ىدفت الدراسة الى البدنية والرياضية، جامعة ورقمةوتقنيات النشاطات 
 لتخصصات الطمبة إقباؿ أسباب معرفة، والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عمـو قسـ في التخصص نحو الطمبة
 نيالكو  الطمبة توجيو في الفعاؿ  الرئيسي المعيار ىي المعدالت كانت إذا ما معرفة، أخرى تخصصات حساب عمى

 .المعمولة الوحيدة التقنية

 فرضيات الدراسة:

 النشاطات وتقنيات عمـو قسـ طمبة التحاؽ في الرياضي واإلعالـ االجتماعي الوسط يؤثر الفرضية العامة:      

 .الرياضي لمتخصص الرياضية و البدنية

 الفرضيات الجزئية:

 بالتخصص الرياضيةو  البدنية النشاطات وتقنيات عمـو قسـ طمبة التحاؽ عممية في االجتماعي الوسط يؤثر 
 .الرياضي

 لتخصص والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عمـو قسـ طمبة التحاؽ في دور الرياضي لإلعالـ 
 .الرياضي
 االولى.طالب مف االطوار  100اتبع الباحث المنيج الوصفي، وعينة عشوائية مكونة مف  منهجية البحث:

 اقتراحات الباحث:

  في مصيره تقرير في االختيار حرية لمطالب تتاح أف بمعنى مستمرة عممية التوجيو عممية تكوف أف ينبغي 
 بعد ثـ الجامعة ثـ المدرسة في توجيو ىناؾ يكوف أف يجب ذلؾ وعمى الدراسية حياتو مراحؿ مف مرحمة كؿ

 .الجامعة التخرجمف
 عف تعبر ال نوأل لوحدىا المعدالت عمى االعتماد عدـ و لمتوجيو معايير و أسس وضع إلى االنتباه يجب 

 .لمطالب الحقيقية القدرات

 استعداداتو و قدراتو و ذكائو و الطالب رغبة معرفة عمى الجامعات في القبوؿ سياسة تعتمد أف يجب 
 االمتحانات نتائج و التحصيمية القدرات عمى االعتماد جانب إلى بالطبع وذلؾ شخصية وسماتالخاص، 

            .العامة
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 :الثانيةالدراسة  1-2

ممارسة النشاط البدني الرياضي في حصة التربية البدنية والرياضية جاءت تحت عنواف "دوافع  دراسة ليحياوي سعيد
بيف تمميذ مقارنة في والية باتنة ، دراسة 2001" لمسنة الجامعية: لدى تالميذ الطور الثالث مف التعميـ االساسي

معرفة دوافع تالميذ المدينة مقارنة بزمالئيـ في  ، حيث ىدفت الدراسة الىدالي ابراىيـ، جامعة الريؼ والمدينة
الريؼ، معرفة اثر المنطقة الجغرافية عمى دوافع تالميذ الطور الثالث مف التعميـ االساسي نحو ممارسة النشاط 

معرفة اثر الجنس عمى دوافع تالميذ الطور الثالث نحو ممارسة  ،الرياضي في حصة التربية البدنية والرياضية
 .النشاط الرياضي في حصة التربية البنية والرياضية

 تساؤالت الدراسة:

  ىؿ يقبؿ تالميذ الطور الثالث في الريؼ عمى ممارسة االنشطة الرياضية في حصة التربية البدنية
 والرياضية كما يقبؿ زمالئيـ في المدينة؟

  لممنطقة الجغرافية تأثير عمى دوافع ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية البدنية والرياضية عند ىؿ
 تالميذ ذكور الطور الثالث مف التعميـ االساسي؟

  ىؿ تختمؼ دوافع ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية البدنية والرياضية عند تمميذات الطور الثالث
 مف التعميـ االساسي؟

  تختمؼ دوافع ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث ىؿ
 مف التعميـ االساسي في المدينة باختالؼ الجنس؟

  ىؿ تختمؼ دوافع ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث
 ؼ باختالؼ الجنس؟مف التعميـ االساسي في الري

 فرضيات البحث:

  يتمتع تالميذ الطور الثالث مف التعميـ االساسي في الريؼ بدوافع ضعيفة نحو ممارسة النشاط الرياضي
 في حصة التربية البدنية والرياضية مقارنة بزمالئيـ في المدينة.

 لرياضي في حصة التربية توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ذكور المنطقتيف في دوافع ممارسة النشاط ا
 البدنية والرياضية في الطور الثالث مف التعميـ االساسي.

  توجد يشترؾ تالميذ الطور الثالث مف التعميـ االساسي في المدينة في دوافع ممارسة النشاط الرياضي في
 حصة التربية البدنية والرياضية.

 لريؼ، في دوافع ممارسة النشاط الرياضي في توجد يشترؾ تالميذ الطور الثالث مف التعميـ االساسي في ا
 حصة التربية البدنية والرياضية.

تمميذ مف الطور الثالث مف التعميـ  200اتبع الباحث المنيج الوصفي، وعينة عشوائية مكونة مف  منهجية البحث:
 .االساسي شممت خمس متوسطات مف مدينة باتنة
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 اقتراحات الباحث:

ظروؼ المادة بتوفير البيئة المادية واالجتماعية المناسبة لممارسة النشاط العمؿ عمى تنظيـ وتحسيف  -
 البدني.

 االىتماـ بممارسة التربية البدنية والرياضية وخاصة في المناطؽ الريفية. -
 العمؿ عمى نشر الثقافة الرياضية لدى افراد المجتمع الجزائري كجزء مف الثقافة العامة. -
 ىات التالميذ الرياضية.االعتناء بدوافع وميوؿ واتجا -

 الدراسة الثالثة: 1-3

ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معاىد عمـو تحت عنواف "دوافع  دراسة بف عطاء اهلل محمد جاءت
دراسة ، 2014/2015" لمسنة الجامعية: وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وعالقتيا باتجاىاتيـ نحو كرة اليد

 ، حيث ىدفت الدراسة الى03الجزائر، جامعة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةميدانية بػبعض 

 اإلجابة عمى عدة تساؤالت:

  ما ىي أىـ دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية
 والرياضية ؟

  سة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معاىد وعمـو ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في دوافع ممار
 تقنيات النشاطات البدنية والرياضية تعزى لمتغير الجنس, الممارسة القبمية, نوع النشاط الممارس؟

 ما طبيعة اتجاىات طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو نشاط كرة اليد؟ 

  في اتجاىات طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
 تعزى لمتغير الجنس, الممارسة القبمية لكرة اليد؟

 تساؤالت الدراسة:

ما ىي أىـ دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات الدنية  التساؤل العام:  
 ـ نحو ممارسة كرة اليد؟والرياضية وما عالقتيا باتجاىاتي

 التساؤالت الفرعية:
  توجد عالقة بيف دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية

 والرياضية واتجاىاتيـ نحو نشاط كرة اليد.
  الرياضية تعزى توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في دوافع طمبة معاىد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية و

 لمتغير, الجنس, الممارسة القبمية, نوع النشاط الممارس.
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  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حسب
 مقياس كينيوف .

  والرياضية تعزى توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية
 لمتغير الجنس والممارسة القبمية.

 طالبا مقسمة عمى المعاىد التالية: 160مف اتبع الباحث المنيج الوصفي، وعينة عشوائية مكونة  منهجية البحث:

 "3عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية "الجزائر  معيد -

 "الجمفة"معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -
 معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة  "بويرة" -

 اقتراحات الباحث:

ضرورة تطوير برامج التربية البدنية و الرياضية بمعاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وتكييؼ  -
 ىذه البرامج وفؽ دوافع الطالب.

نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي عموما ونشاط كرة اليد  إبالء  أىمية وعناية كبيرتيف لدوافع الطمبة -
 عمى وجو الخصوص.

ضرورة الكشؼ عف دوافع الطمبة نحو ممارسة األنشطة الرياضية, واالىتماـ باألبعاد النفسية والعقمية  -
 لممارسة النشاط البدني.

ي الرياضي وذلؾ بتفعيؿ اإلرشاد تشجيع الدراسات الجادة التي تيتـ بالجوانب النفسية لممارسي النشاط البدن -
 النفسي الرياضي.

تعزيز االتجاىات اإليجابية لمطمبة نحوى ممارسة النشاط نشاط كرة اليد بصفة خاصة واألنشطة الرياضية   -
 بصفة عامة خاصة بمعاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية .

ظيـ دورات رياضية وتفعيؿ دور الرياضية تكويف إطارات ذات كفاءة وتكويف أساتذة لإلشراؼ عمى تن -
 الجامعية مف خالؿ البطوالت والمنافسات الرسمية.

 وضع برامج مف شأنيا تنمية االتجاىات اإليجابية لدى الطمبة نحوى ممارسة النشاطات الرياضية الجماعية -
اضية التي تسيـ في تنمية توفير العتاد والوسائؿ البيداغوجية الالزمة والمنشآت الرياضية، منيا القاعات الري -

 الميارات الفنية لممارسي كرة اليد، حتى تصبح ممارسة النشاط البدني والرياضي ممارسة حقيقية نفعية.
 زيادة اىتماـ الباحثيف بدراسة الدوافع واالتجاىات النفسية وعالقتيا باألنشطة البدنية والرياضية المختمفة. -
 مبة نحوى ممارسة النشاط البدني والرياضي في جميع المعاىد.التأكيد عمى دراسة دوافع واتجاىات الط -
ضرورة إعادة النظر في بعض األنشطة البدنية والرياضية  مف حيث الكـ والنوع والحداثة وتحسينيا  -

 لموصوؿ بيا إلى مستوى أفضؿ.
 ضرورة إدراج النشاطات الجماعية ضمف االمتحانات الرسمية لمتربية البدنية والرياضية. -
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 الدراسة الرابعة: 1-4

دراسة رزقي التيامي ويحيى رضا وبوراس طارؽ جاءت تحت عنواف "دوافع التالميذ نحو ممارسة االنشطة الرياضية 
، دراسة مسحية عمى بعض ثانويات 2007/2008سنة " لمسنة الجامعية: 18-15الجماعية في الطور الثانوي مف 

 الى:ي قسنطينة، حيث ىدفت الدراسة بوالية خنشمة واـ البواقي، باتنة، جامعة منتور 

 محاولة التعرؼ عمى دوافع التالميذ نحو ممارسة األنشطة الجماعية وىذا عند الجنسيف ) ذكور/ إناث ( -1

 .وىذا باختالؼ المستوى الدراسي تحديد نوعية الدوافع لدى تالميذ الطور الثانوي -2

 فرضيات الدراسة:

 الفرضية العامة:

 الدرجة الكمية لمدوافع مابيف الجنسيف .* ىناؾ فروؽ في 

 الفرضيات الجزئية:

 ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في دوافع الميوؿ الرياضي 
  ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في دوافع تحقيؽ الذات 
  ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في دوافع المياقة البدنية والصحة 
  ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في دوافع التفوؽ الرياضي 
 ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في دوافع االنجاز 
 ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في الدوافع االجتماعية 
 ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في دوافع التشجيع الخارجي 
  ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في الدوافع العقمية 
  ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في الدوافع الخمقية 
  ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في الدوافع االنفعالية والنفسية 

 ىناؾ فروؽ مابيف الجنسيف في دوافع ممئ الفراغ11

تمميذ وتمميذة يتراوح أعمارىـ مابيف  90 مفاتبع الباحث المنيج الوصفي، وعينة عشوائية مكونة  منهجية البحث:
 .موزعيف عمى ثالث ثانويات إناث 45ذكور و  45سنة مف بينيـ 15-18

 

 اقتراحات الباحث:
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في نياية ىذه الدراسة التي احتوت عمى جانب نظري وأخر تطبيقي وتحميؿ نتائج العمؿ الميداني نستطيع  
 القوؿ انو :

يجب إعطاء التالميذ دروس نظرية حوؿ األنشطة الرياضية وأىدافيا وأىميتيا وخاصة األنشطة الرياضية  -
 الجماعية .

أف تكوف حصة التربية البدنية والرياضية تمتاز بطابع تنافسي الذي مف خاللو يبذؿ التالميذ قصارى  يجب -
 جيدىـ لتعمـ الميارات الحركية .

 عدـ فرض ممارسة الرياضة عمى التالميذ الذيف ىـ في حاالت غير عادية كالغضب والقمؽ . -
خاللو يستطيع تحديد دوافع تالميذه وبذلؾ يجب أف يكوف ىناؾ حوار بيف التالميذ واألستاذ والذي مف  -

 يسطر برنامج يتماشى ودوافع ىؤالء التالميذ .
 يجب أف يتقيد األستاذ بالبرنامج التربوي وليس لرغبات التالميذ. -
 االىتماـ بالجانب النفسي لمتالميذ ومحاولة تجنب االصطداـ والتدخؿ معيـ بالقوة . -
 تشجيع أبنائيا عمى ممارسة الرياضة . يجب عمى األسرة أف تكوف ىي السباقة في -
 تحسيف العمؿ الجماعي )عمؿ المجموعات( . -
 .النشاطات البدنيةالعمؿ عمى تحفيز التالميذ مف خالؿ دعوة األولياء لمشاىدة  -

 
 التعميق عمى الدراسات: -2

النقاط التي سوؼ عرض الدراسات المرتبطة اف ىناؾ عالقة بيف ىذه الدراسات الحالية في بعض يتضح مف خالؿ 
 نتطرؽ الييا بالتفصيؿ:

 اجريت كؿ ىذه الدراسات في البيئة العربية كميا في الجزائر ووالياتيا. المجال المكاني:من حيث 

تختمؼ الدراسات السابقة الذكر في الصياغة ولكنيا تشترؾ مع دراستنا الحالية في انيا  من حيث متغيرات الموضوع:
 ع لتطوير صفات سواء كانت بدنية او ميارية او فيزيولوجية.كميا اقترحت برامج لمدواف

كاف اليدؼ االبرز الذي اشتركت فيو ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية كميا تصب عمى دوافع  من حيث الهدف:
 ممارسة النشاط البدني الرياضي.

 اشتركت كؿ الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الوصفي. من حيث المنهج:

تنوعت كيفية اختيار العينات في الدراسات السابقة بيف العينات العشوائية  ث العينة وكيفية اختيارها:من حي
 والعينات المقصودة، والدراسة الحالية اعتمدت في اختيار العينة عمى الطريقة العشوائية البسيطة.

 : استخدمت الدراسات السابقة الذكر االدوات التالية من حيث االدوات المستخدمة:
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، االختبارات البدنية والميارية، االستبياف، المقابمة، ونحف في دراستنا اعتمدنا عمى مقياس المصادر والمارج العممية
 الدوافع لعبد الباسط عبد الحافظ. 

معدات االحصائية التالية: المتوسط الدراسات المذكورة الوسائؿ وال استخدمت من حيث الوسائل االحصائية:
ستيودنت، معامؿ االرتباط بيرسوف لحساب ثبات  "tية، المنواؿ، االنحراؼ المعياري، "ئو الحسابي، النسبة الم

 االختبار، معامؿ صدؽ االختبار.

النشاط  ةمعظـ الدراسات السابقة توصمت الى نتائج ايجابية ومف اىميا ىناؾ دوافع لممارسمن حيث النتائج: 
 البدني والرياضي تغزى لعدة متغيرات.

تمكف الباحث مف االستفادة مف تمؾ البحوث والدراسات، حيث شممت ايطارا اوجه االستفادة من الدراسة السابقة: 
 نظرا لموضوع الدراسة الحالية، كما تـ االستفادة مف االجراءات المستخدمة في تمؾ الدراسات مف حيث: 

 المالئمة لتطبيؽ الدراسة. تبعة في اجراءات البحث وتحديد المسار الصحيح لمخطواالمت تتحديد الخطوا -
 تحديد محاور فصؿ الخمفية النظرية لمدراسة. -
 ضبط متغيرات موضوع الدراسة. -
 تحديد المنيج المناسب وكيفية اختيار العينة. -
 االدوات المستعممة في الدراسة. -
 المالئمة لطبيعة الدراسة. تحديد انسب القوانيف والمعادالت االحصائية -

 

 مميزات الدراسة الحالية: 

يميز البحث الذي سيتـ اعداده مف البحوث السابقة بعبارات مركزة ودقيقة، وىذا لتوضيح ما يمكف اف  يتـ توضيح ما
يقدمو مف معرفة عممية نظرية او عممية اضافية، حيث مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة نجد اف الدراسة 

عموـ وتقنيات النشاطات البدنية الحالية تختمؼ وتتميز عنيا لكونيا استيدؼ مجتمع بحث يتمثؿ في طمبة معيد 
النشاط البدني الرياضي يضاؼ الى ذالؾ اف الدراسة الميدانية اجريت  ممارسةوالراضية لجامعة البويرة لمعرفة دوافع 

 القبمية.ة في البيئة الجزائرية وعمى الجنسيف )ذكر وانثى( والتخصص والممارس
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  خالصة:

 تلهننا  ءاسننتها تمنن  التنن  المءتبطنن  البحثينن  ال ءاسننا  مءاجعنن  هننت عممنن  بحنن  إجننءا  عننن  الهامنن  الخطننتا  منن      
 نتعمم تنح  ،مي كتءا عممي  المعءف   أ ساسأ عمى السابق  البحت  مءاجع  فكءة تقتم، حي  البح  بمتضتع عالق 
، حين  تكمن  األهمين  من  عنء  تاسن  بحنء  فن نقطن  الإ هنت منا التاحن  فالبحن  ،عمينه تنبننى خنءت األ به قام مما

فتجمينن   ،بالمتضنتع الن ي يكننت  بدن    ءاسنته كننامال تمنامال ا  الباحن  إلمامناعطنال ءاسنا  المءتبطن  بالبحن  فنن  إ
 أغننتاء المتضننتع، تالتدننت  إلننى أ  عنن  يسنناع  تبمننك  كبيننء عمننى سننبء متنت المعمتمننا  منن  مدننا ءها المختم نن  تال

ء ان  باألبحننا  السننابق  تكمنن  فنن  إعطننا  الباحنن  معءفنن  بتنناءي  تطننت أخننءل لالسننتع ينن تهننناأ أهم ،ت ادننيمه تنتاهجننه
 .ت   إليها تق  تكت  م تاحا لمح المتضتع، تت تح عينيه عمى نقاط لم يك  ليم
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 تمهيد:  
عن الحقيقة،  بحثوالتي يعتمد عمييا الباحث في  األساسياتيعتبر المنيج المستخدم في أي دراسة عممية من    

وينصب اىتمام الباحث  الباحثاختيار المنيج المناسب لمدراسة مرتبط بطبيعة الموضوع الذي يتناولو  أنحيث 
اختالف المواضيع من حيث التحديد فلمنيج دون غيره من المناىج األخرى تبعا لطبيعة الموضوع الذي يتناولو، 

 (228ص :2002كمال محمد المغربي، )والوضوح يستوجب اختالف في المناىج المستعممة.

في موضوع الدراسة من خالل عرض الدراسة وفي ىذا الفصل سوف نقوم بتوضيح الخطوات المنيجية المتبعة 
االستطالعية لمبحث والدراسة األساسية التي تضم طبيعة المنيج المتبع فييا ومدى مالءمتو لموضوعيا، وعرض 

باإلضافة إلى حدود الدراسة ومجاالتيا المتمثمة  مجتمع الدراسة والعينة وكيفية اختيارىا، المتغيرات األساسية ليا، كذا
البشري، المجال الزماني والمجال المكاني، وكذا أدوات الدراسة واألسس العممية ليا وذلك من حيث  في المجال

الصدق والثبات والموضوعية، وبدون أن ننسى األساليب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة والتي استعممناىا في 
 تحميل وتفسير النتائج.   
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 :الدراسة االستطالعية 3-1
رة عامة حول جوانب الدراسة الميدانية ظلقاء نإولى التي تساعد الباحث في تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األ

 .عمى بعض محور دراستو الميدانية االطالع لبحثو حيث يقوم الباحث بتنظيم زيارات لميدان دراستو أو
 (298، ص2004: ترجمة بوزيد صحراوي ،موريس أنجرس)

دراسة تجريبية أولية يقوم بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبل قيامو ببحثو بيدف  الدراسة االستطالعية كما تعتبر
ولجمع أكبر قدر ممكن من المعمومات حول موضوع  (،397: ص2013 كريم، الرضا عبد )محمد أساليب البحث وأدواتو اختيار
فالبحوث االستطالعية ىي تمك ، المراد البحث فييالى جانب التحقق من وجود العينة بجميع الخصائص إ ،البحث

و أو معمومات أوال يتوفر عمى بيانات  ،ي باحث من قبلألييا إالبحوث التي تتناول موضوعات جديدة لم يتطرق 
شكالية وصياغة ي باحث أن ضبط سؤال اإلأذ ال يخفى عمى إ، لخإبعادىا وجوانبيا...أحتى يجيل الباحث ماىي 

نجاز الجانب الميداني الذي يعطي إساس أدوات البحث المناسبة فيي أما أو الدراسة،  انطالقساس أالفرضيات ىو 
وذلك بغرض تحقيق ، استطالعيةساسية قمنا بدراسة جراء الدراسة األإوقبل المباشرة في ، مصداقية لإلشكالية

 ىداف.مجموعة من األ
 هداف الدراسة االستطالعية:أ 3-2

 االستطالعية فيما يمي:تكمن أىداف دراستنا 
 وخصائصو.صمي الذي تستيدفو الدراسة مع األمعرفة حجم المجت 
  اختيارىاضبط العينة المناسبة حسب متغيرات الدراسة وطريقة. 
 الدوافع نحو ممارسة النشاط مقياس والمتمثمة في اختيارىا تم التي الدراسةدوات أمن مالئمة  التأكد.  
  ولية لمدراسة االستطالعية مؤشرات لمدى تعطينا النتائج األ الدراسة، حيثالصياغة النيائية لفرضيات

 مالئمة الفرضيات وماىي التعديالت الواجبة في حالة عدم مالئمتيا.
عمى مستوى معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  االستطالعيةنا بدراستنا ومن ىذا المنطمق قم 

 .ىداف السالفة الذكرلتحقيق األ البويرة،
 الدراسة األساسية: 3-3

 :المنهج 3-3-1
لى حقائق إجل الوصول أيقصد بالمنيج تمك المجموعة من القواعد واألنظمة العامة التي يتم وضعيا من      

أبو  محمد عبيدات، محمد)مقبولة حول الظواىر موضوع االىتمام من قبل الباحثين في مختمف مجاالت المعرفة اإلنسانية

باختالف مشكمة البحث وأىدافيا، وكذا ن مناىج البحث تختمف في البحوث أكما،(35ص، 1999عقمة مبيضين:  ،رنصا
ومن ىذا المنطمق ونظرا لطبيعة ن يتبع الباحثون مناىج عممية مختمفة، أباختالف المطموب البحث عنو فيمكن 

النشاطات البدنية  تد عموم وتقنياهلدى طمبة مع دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي"المتمثل في  موضوعنا
في دراستنا الحالية ووفقا لممشكمة المطروحة فان  وصفيالمنيج ال ارتأينا أن نعتمد عمى ،"والرياضية لجامعة البويرة

الذي يعرف أنو مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاىرة محل الدراسة، ويمكن  المنيج الوصفي
تعريفو بأنو ذلك العامل الذي من خاللو نقوم بتحديد طبيعة وخصائص بعض الظواىر المعينة ألجل تحميل 
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صائي ىادفين من خالل أسموبو أخك قياسيا بطريقة كمية في قالبو و العالقات بين مختمف المتغيرات محاولين بذل
 (59:ص2002بشير صالح الراشدي، ).ذلك أي استخالص نتائج الموضوع و تنبؤاتو عن تطو مختمف الظواىر

 وتم إتباع الخطوات التالية: 
 .وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالل جمع المعمومات الكافية 
 الدقيق و تحميل النتائج الجيدة اعتمادا  التحقق من المعمومات المجموعة حول موضوع الدراسة بالوصف

 عمى الظروف المصاغة والمحددة سابقا بغية استخالص التعميمات ذات النتائج الجيدة.
 :متغيرات البحث 3-3-2

 :كما يمي الحالية من خالل عنوان الدراسة وعمى ضوء الفرضيات الموضوعة يمكن تحديد متغيرات الدراسة
. تو بالمتغير التابع موضع الدراسةالعامل الذي يتناولو الباحث بالتغيير لمتحقق من عالقىو  تقل:المس المتغير -أ

 (74،ص1999عمي:  احمد سوزان الشافعي، احمد )حسن
 "الدوافع " فيالمتغير المستقل يتمثل  في دراستناو 
 .يبدلوو أ تتغير حينما يطبق الباحث المتغيرو أالتي توجد الظاىرة  ىو المتغير التابع: -ب

 (74،ص1999عمي:  احمد سوزان الشافعي، حمدأ )حسن
 "ممارسة النشاط البدني والرياضي " فيالمتغير التابع يتمثل في دراستنا و 
 :المجتمع 3-3-3

يعتبر المجتمع مجموعة من المفردات أو وحدات المعاينة التي ستجمع عنيا البيانات، فقد يكون مجموعة من      
ومن خالل ، (82، ص2010)محمد صالح الدين مصطفى واخرون: السكان داخل الدولة أو سكان محافظة معينة أو مدينة معينة

تمثل في طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ىذا التعريف يمكن تحديد مجتمع دراستنا الحالية والم
، والذي يبمغ عددىم 2018- 2017بجامعة البويرة لجميع السنوات الخمسة و التخصصات لمموسوم الجامعي 

(608) . 
 ينة البحث:ع 3-3-4

 . المجتمع تمثيال صحيحاالعينة ىي ذلك الجزء من المجتمع التي يتم اختيارىا وفق قواعد وطرق عممية لتمثل 
 (57ص  :2002كمال محمد المغربي، )

وعمى ىذا األساس تتكون عينة بحثنا من مجموعة طمبة معاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمجامعة 
تم اختيارىم من المجتمع االصمي  %33بنسبة  طالب (200)ب حيث قدر حجم العينة في دراستنا الحالية   البويرة

 .بطريقة عشوائية إلعطاء جميع أفراد نفس الفرصة لمظيور في العينة المدروسة كما ىو مبين في الجدول أدناه 
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 توزيع عينة الدراسة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة البويرةيبين  "1جدول رقم "
 الممارسة القبمية التخصص الجنس

 غير ممارس ممارس االدارة والتسيير الرياضي تربوين.ب. ر. ال التدريب الرياضي انثى   ذكر
170   30 61 96 43 180 20 

 200المجموع:   200المجموع:   200المجموع: 
ىو أىم التوزيعات االحتمالية المتصمة عمى االطالق ومعظم :التوزيع االعتدالي )الطبيعي لعينة البحث( *

 30العشوائية متصمة تتبع بشكل أو بآخر ىذا التوزيع خاصة عند وجود عدد مفردات كبير )اكبر من المتغيرات 
بشروط بدال منيا  الطبيعيستخدم التوزيع ت مفردة( حتى ان بعض توزيعات المتغيرات العشوائية المتقطعة يمكن ان

 .معينة لكل توزيع
يتم التأكد من التوزيع الطبيعي لعينة البحث المأخوذة عشوائيا من مجتمع الدراسة لتحديد اي االختبارات يتم       

استعماليا في المعالجة االحصائية، حيث يعتبر التوزيع االعتدالي لمعينة اىم شرط في االختبارات البرامترية، فعند 
البديل لو، فعندما تكون الداللة المعنوية اكبر من مستوى الداللة فياذا  عدم تحققو نتوجو مباشرة لالختبار الالبرمتري

يدل عمى ان ىناك توزيع اعتدالي لعينة البحث اما اذا كان اصغر من ولو في احد االختبارات او احد العينات فياذا 
 يدل عمى انيا ال تتبع التوزيع االعتدالي.  

عند  وسيميرنوف  بالنسبة لمجنسين )ذكر/انثى(ف كموجومور ويمك و و يبين نتائج اختبار شابير  (:2الجدول رقم)
 .0.05مستوى الداللة 

 اختبارقيمة  الجنس
 سيميرنوفو  كموجوموروف

قيمة اختبار 
 شابيرو ويمك

درجة 
 الحرية

 الختبار االحتماليةالقيمة 
 سيميرنوفو  كموجوموروف

 االحتماليةالقيمة 
 شابيرو ويمك الختبار

 0.000 0.003 170 0.960 0.087 ذكر
 0.778 0.200 30 0.978 0.095 انثى

 وىذا من خالل كموجوموروف غير دالة احصائيا، و  نالحظ من الجدول بأن قيمة اختبار شابيرو ويمك وسيميرنوف
ع الدرجات بالنسبة لمجنسين يلذلك فإن توز ، الذكورعند  0.05القيمة االحتمالية التي جاءت اقل من مستوى الداللة 

 )ذكور اناث (ال تتبع التوزيع الطبيعي.
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  مقياس الدوافع نحو ممارسة النشاط البدني الرياضيدرجات االناث في  : توزيع 01الشكل رقم 

 

 مقياس الدوافع نحو ممارسة النشاط البدني الرياضيفي  الذكوردرجات توزيع  :02الشكل 

 

عند ممارسة سيميرنوف  بالنسبة لمو  كموجوموروف يبين نتائج اختبار شابيرو ويمك و سيميرنوف (:3الجدول رقم)
 .0.05مستوى الداللة 

الممارسة 
 القبمية

 اختبارقيمة 
 سيميرنوفو  كموجوموروف

قيمة اختبار 
 شابيرو ويمك

درجة 
 الحرية

 الختبار االحتماليةالقيمة 
 سيميرنوفو  كموجوموروف

 االحتماليةالقيمة 
 شابيرو ويمك الختبار

 0,000 60,00 180 0,0941 0,081 ممارس
غير 
 ممارس

0,0104 0,0976 20 0,200 0.870 

وىذا من خالل  غير دالة احصائيا، كموجوموروف نالحظ من الجدول بأن قيمة اختبار شابيرو ويمك وسيميرنوف
بالنسبة  لذلك فإن توزيع الدرجاتفي عينة الممارسين،  0.05القيمة االحتمالية التي جاءت اقل من مستوى الداللة 

 ال تتبع التوزيع الطبيعي .غير ممارس(-لمممارسة القبمية )ممارس
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 نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي : توزيع درجات الغير ممارسين لمنشاط في مقياس03الشكل 

 
 نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي : توزيع درجات الممارسين لمنشاط في مقياس04الشكل 

 
عند  الدراسة لتخصصاتكموجوموروف بالنسبة و  يبين نتائج اختبار شابيرو ويمك وسيميرنوف (:4الجدول رقم)

 .0.05مستوى الداللة 
 

 التخصصات
 اختبارقيمة 

 و كموجوموروف
 سيميرنوف

قيمة اختبار 
 شابيرو ويمك

درجة 
 الحرية

 الختبار االحتماليةالقيمة 
 كموجوموروف

 سيميرنوفو 

 االحتماليةالقيمة 
شابيرو  الختبار

 ويمك
 0,079 0,200 96 0,976 0.073 ن.ب.ر تربوي
 0,000 0.020 61 0,876 0.124 التدريب الرياضي

 0,297 0,200 843 0,969 0,089 والتسيير الرياضيا.
وىذا من خالل كموجوموروف غير دالة احصائيا،  نالحظ من الجدول بأن قيمة اختبار شابيرو ويمك و سيميرنوف

ع  درجات يلذلك فإن توز في عينة التدريب الرياضي،  0.05القيمة االحتمالية التي جاءت اقل من مستوى الداللة 
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( ال تتبع التوزيع دارة و التسيير الرياضياال -لتدريب الرياضيا -النشاط البدني الرياضيالثالث) تخصصاتال
 .الطبيعي

 نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي في مقياس: توزيع درجات التخصص 05الشكل

 
 نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي مقياس تخصص التدريب الرياضي درجات: توزيع 06الشكل        
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 نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي مقياسفي  ير الرياضييالتس : توزيع درجات تخصص االدارة و07الشكل

 
 مجاالت البحث: 3-4

 من أجل معالجة الفرضيات والوصول إلى نتائج تخدم أىداف الدراسة قمنا بتحديد ثالثة مجاالت لمبحث ىي:
يشمممل المجممال البشمري عممدد األفمراد الممذين أنجممزت الدراسمة عمممييم أو أنجمزت الدراسممة مممن  المجاال البشااري:-3-4-1

ممن معيمد ماعمدا طمبمة المدكتوراه طمبة جميمع السمنوات وجميمع التخصصمات  وتمثل مجال دراستنا البشري فيخالليم، 
 .(2017/2018)عموم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية بجامعة البويرة لمموسم الجامعي 

معيممد عممموم وتقنيممات لقممد أجريممت دراسممتنا ىممذه بجانبييمما النظممري والتطبيقممي عمممى مسممتوى  المجااال المكاااني:-3-4-2
 النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أكمي محند أولحاج البويرة.

 يشمل ىذا الجانب الوقت الذي أستغرق إلجراء ىذه الدراسة والتي سوف نقسمو إلى:  المجال الزماني:-3-4-3
 .2018 إلى غايت شير فيفري2018لقد انطمقنا في بحثنا ىذا في أواخر شير جانفي الجانب النظري:-
 .2018إلى غاية شير ماي  2018انطمقنا فيو ابتداء من شير فيفري الجانب التطبيقي: -
 أدوات البحث: 3-5

عمى الباحث أن يحدد األداة المثمى التي تناسب بحثو، فال توجد أداة معينة يمكن تفضيميا بشكل مطممق عممى غيرىما 
تعتمممد عمممى عممدة عوامممل منيمما طبيعممة البحممث واليممدف منيمما، مممن األدوات، وبنمماء عمممى ىممذا فممإن عمميممة اختيممار األداة 

التعممرف عمممى دوافممع ممارسممة النشمماط البممدني الرياضممي لممدى طمبممة معيممد عممموم و  ومنممو فممإن اليممدف مممن دراسممتنا ىممو
تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ، وتماشيا مع تحقيق ىذا اليدف وممن التأكمد ممن فرضميات الدراسمة الموضموعة 

 األدوات التالية: اخترنا كطمبة باحثينبو لمتوصل الى نتائج يستند إلييا الباحث، تتطم وما
 :مقياس الدوافع نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي 2-5-1

 عمى المقاييس التي استعممت في البحوث السابقة والتي تخص دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي االطالعبعد 
عبد الباسط عبد الحافظ" األردن الذي أستعمل في دراسة الدوافع نحو ممارسة النشاط تالي "تم االستعانة بالمقياس ال

وتم تكييفو وتطبيقو في البيئة الجزائرية من طرف الباحث بن عطاء اهلل محمد في دراستو البدني في مدينة الحسين, 
التي جاءت بعنوان "دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية 



 الفصل الثالث                                                                  منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 

57 

عد وعرضو عمى ىيئة ب.2014/2015سنة  03بجامعة الجزائر والرياضية وعالقتيا باتجاىاتيم نحو كرة اليد" 
ضافة فقرات أخرى أكثر  المحكمين حيث توصمنا إلى إعداده بالشكل الحالي بعد االستغناء عمى بعض الفقرات وا 

 مالئمة لمدراسة الحالية, حيث كانت محاور كاآلتي:
 .دوافع المياقة البدنية والصحية 
 .الدوافع االجتماعية 
 .الدوافع النفسية 
 .دوافع الميول الرياضية 
  افع السمات اإلرادية واألخالقيةدو 

 "عبارة"  48وقد بمغت عبارات المقياس 
 سيكومترية المقياس: 3-6

ا من طرف العديد من الباحثين الذين طبقو وفق متطمبات الدراسة الحالية  أداتي البحث من صدق وثبات التأكدلقد تم 
الدوافع  لقياس درجة أداة أخرىفي الدراسات السابقة في البيئات العربية، ويمثل المقياس الحالي و المعدل  األداتين

، ويوضح ىذا  الدوافع النظرية المختمفة والتي تناولت مفيوم األطر، في ضوء نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي 
 لمدوافع.التصور النظري المكونات النفسية 

حساب معامل الثبات ومعامل الصدق، لالمطبقة في بحثنا، و  لألداة عمى الخصائص السيكومترية وييدف التعرف
 .تم اختيارىم من مجتمع الدراسة اإلجماليةالعينة  أفرادفردا من 30قمنا بتطبيقو عمى 

النشاط الباحث بن عطاء اهلل محمد في دراستو التي جاءت بعنوان "دوافع ممارسة  وكان ىاذا حسب دراسة      
البدني الرياضي لدى طمبة معاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وعالقتيا باتجاىاتيم نحو كرة اليد" 

 2014/2015سنة  03بجامعة الجزائر 
يقصد بو مدى تحقيق األداة لمغرض الذي أعدت لو، فتقيس ما أعدت لقياسو فقط، فال تقيس خطأ أو الصدق:  -أ

كما يعني صدق االختبار أو المقياس ىو قدرتو عمى قياس ما (،119: ص1997)األغا احسان،نريد قياسو شيئا غيره لم نكن
 (.178:ص1987وآخرون،  زوبعي )عبدالجميلوضع ألجمو
الدوافع نحو ممارسة  مقياسالدراسة ) ةأدا بعرضقام الباحث  :)صدق المحكمين(الصدق الظاهري  -أوال 

، عمى عدد من المحكمين المتخصصين في مجال موضوع الدراسة، المعدلة في صورتو (النشاط البدني الرياضي
رآىا  أخرىفقرات  إلغاءالعديد من الفقرات كما تم  تصحيحوفي ضوء التوجييات التي أبداىا المحكمون فقد تم 

 عميو. ، ومنو تم استنباط المقياس من دراستو دون اجراء اي تعديالتال تخدم الموضوع أنياالمحكمون 
يمكن من خاللو معرفة  أنواع الصدق التييعتبر صدق التكوين الفرضي احد  :ثانيا : صدق التكوين الفرضي

عمى عينة حيث قام الباحث بذلك سمة معينة من الدراسة الحالية،  أومدى قياس االختبار لتكوين فرضي معين 
تم تحميل  طالبا وطالبة 30بمغ عددىم  "كرة يد"طمبة معاىد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخصص 

حيث تم حساب معامالت االرتباط بين كل  ،لمعموم االجتماعية البرامج اإلحصائية spss عن طريق حزمةالبيانات 
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مقياس الدوافع جميع االرتباطات بين بنود  أنوقد تم التوصل إلى  لكل مقياسوالدرجة الكمية  ينبند من بنود المقياس
 ينو تؤكد ىذه االرتباطات صدق جميع بنود المقياس 0001عند مستوى الداللة  إحصائيا جة الكمية مرتفعة ودالةوالدر 

 .الدوافعلقياس 

من النتيجة النيائية لمعامل الثبات  انطالقاتم استنتاج معامل صدق المقياس  :حساب معامل الصدق :ثالثا     
عند مستوى  إحصائيا( ، وىي درجات دالة     لمعينتين يساوي ) ومنو فمعامل الصدق، ة الكميةالمحسوب لمعين

 .( مما يشير إلى وجود اتساق داخمي قوي بين فقرات المحور في كل من العينتين0005( و )  0001الداللة )
 الثبات: -ب

أخرى عمى نفس أعيد تطبيقو مرة  يعرف الثبات في معناه العام عمى أنو يعطي االختبار نفس النتائج إذ اما     
أي  درجة شيئا من  االتساق،الأي لو تكررت عمميات قياس الفرد الواحد ألظيرت  المجموعة وتحت نفس الظروف،

 (6: ص2014، ىيثم محمد كاظم).أن درجتو ال تتغير جوىريا أثناء تكرار االختبار
لمقياس ثابت، وأفضل معامل وىاذا لكي نعتبر أن ا 0.60حيث أن معامل الثبات في األصل ال يقل بشكل عام عن

مقياس الدوافع نحو النشاط البدني حساب ثبات  فمم يتم اعادةفي الدراسة الحالية ، 0.90ثبات ىوما كان فوق
ىذا وذلك الن المقياس تم تطبيقو من قبل في البيئة الجزائرية وعمى نفس مجتمع ، والمطبق في بحثنا الرياضي

 وىي درجة مقبولة لثبات األداة. 0085كرونباخ( αلقد بمغت قيمة )اخرى، و الدراسة الحالية ولكن ألىداف بحثية 
 الوسائل اإلحصائية: 3-7

ال يمكن ألي باحث أن يستغني عن الوسائل اإلحصائية ميما كانت الدراسة التي يقوم بييا، فيي تمده بالوصف 
وده إلى نتائج ال تنطبق عمى الوقائع الموضوعي الدقيق، فالباحث الذي يعتمد عمى المالحظة الشخصية غالبا ما تق

العممية انطباقا تاما، أما االعتماد عمى اإلحصاء ىو من يقود الباحث إلى األسموب الصحيح والنتائج السميمة، ولذا 
 سوف نقوم باستعمال الوسائل اإلحصائية التالية:

 :ىممذه القممميم مقسمموم عمممى عممددىا، يممتم حسممماب الوسممط الحسممابي لمجموعمممة مممن القمميم ىممو مجمممع  المتوسااط الحسااابي
 المتوسط الحسابي بالعالقة التالية:

 مجموع. : 
x: .القيمة أو الدرجة 
n: .(60: ص2015رائد ادريس محمود الخفاجي، عبد اهلل مجيد حميد العتابي، )عدد األفراد أو عدد الدرجات 

تماثل الصفات المراد دراستيما ألفراد العينة، حيث يعد من أىم مقاييس النزعة المركزية، يساعد عمى معرفة مدى 
 كما يفيد المتوسط في مقارنة مجموعتين، بمقارنة متوسطي حسابيما عندما نجري نفس القياس عمى المجموعتين.

 :ويتمحسابيممعرفةتقاربأوتباعدنتائجالمجموعةعنوسطياالحسابيوعالقتيكالتالي االنحراف المعياري: 
 
 مجموع. : 
X:.القيمة او الدرجة 
  : المتوسط الحسابي.̅ 

𝐒 =  
 (𝐗− 𝐱 )𝟐

𝐧
 

�̅� =
 𝒙

𝒏
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n: .(424ص 2009:حمو، أبو عبداهلل يعقوب الجادي، حسين عدنان)عدد األفراد أو عدد الدرجات 

وىو من أىم مقاييس التشتت ويعرف أنو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات القميم عمن متوسمطيا الحسمابي، واالنحمراف 
معرفة توزيع أفراد العينة أي مدى انسجاميا، وىو يتأثر بالمتوسمط والمدرجات المتطرفمة أو تشمتتيا المعياري يفيدنا في 

 وبمدى صالحية االختبار المطبق، ويفيدنا أيضا في مقارنة مجموعة بمجموعة أخرى.
 :اختبار مان ويتني 

فتريممة أو نسممبية كاختبممار "ت" اختبممار ال معممممي بممديل الختبممار "ت" وىممو يسممتخدم عنممدما تكممون المسممتويات ىممو      
 اختبار "ت"، وىو يستخدم مع مجموعات مستقمة، ويتعامل مع مسمتويات رتبيمة، وأيضما شروط ولكن ال تنطبق عمييا

 لتالية:ا اختبار "ت" شروط عندما ال تتحقق
 المعاينة العشوائية. -
 حجم العينة صغير. -
 الفرق بين حجمي العينتين. -
 اعتدالية توزيع التكراري لكال عينتي البحث. -
 بعضيا. عن كبيرة بصورة ختمفالعينة يال يجب أن يكون تباين  -

باتبمماع الخطمموات وعنممدما ال يتحقممق أي شممرط مممن ىممذه الشممروط يممتم تطبيممق اختبممار مممان ويتنممي البممديل الختبممار "ت"، 
 التالية:

 مجموعتين. مجال بعدد رتب إلى الدرجات نحول -
 تصاعدية. بصورة حدة عمى مجموعة كلة قيم نرتب -
 لممجموعتين. ويتني مان باختبار الخاصة الصيغة نطبق -

 
 
 

: n1, n2.أحجام العينات المستخدمة 
: R1, R2مجموع رتب القيم لكل مجموعة. 

 (259ص :2002)محمد نصرالدين رضوان، .U1, U2األصغر في القيمتين وىي القيمة U نوجد
 وسكال واليسر اختبار ك Wallis)-Kruskal (: ندما يستخدم لحساب الفروق بين مجموعتين او اكثر وىذا ع

تكون الدرجات عمى المتغير التابع ضمن مقياس تراتيبي، أو عندما تكون الدرجات عمى المتغير التابع ضمن 
 .نسبة أو مقياس مسافات ولكن لم يتحقق افتراض السواء أو التجانس في التباينمقياس 

 شابيرو اختبار ( ويممكShapiro-wilk’s Test :) يستخدم االختبار لمتحقق من مدى اقتراب الدرجات من
 التوزيع الطبيعي.

 

http://w.mdar.co/cat-130010.html
http://w.mdar.co/cat-130010.html
http://w.mdar.co/cat-130010.html
http://w.mdar.co/cat-130010.html
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 س فكموجومورو  إختبار( ميرنوفKolmogorov-Smirnov) : مدى اقتراب يستخدم االختبار لمتحقق من
 الدرجات من التوزيع الطبيعي.

 طريقة المقارنة بين مستوى الداللة والقيمة االحتمالية: :(1)مالحظة
عمى داللة قيم اختبارات الفروق اعتمادا عمى مستوى الداللة والقيمة  يكون الحكم عمى النتائج اإلحصائية وكذا

فقيمة اختبارات الفروق دالة إحصائيا، أما إذا كانت (α=  0.05)االحتمالية، فإذا كانت القيمة االحتمالية أصغر من
  دالة إحصائيا، حيث يتم مقارنة القيمة الناتجة في السطر  اختبارات الفروق غير فقيمة( α=  0.05)أكبر من

Asymp. Sig. (2-tailed)  بمستوى الداللة(0.05  =α)  الذي ىو مستوى الشك بمعنى أننا نثق في قرارنا
أصغر من قيمة  Asymp. Sig. (2-tailed)فإذا كانت القيم الناتجة تحت % 5 ونشك% 95المتخذ بنسبة 

(0.05  =α)  وجود فروق ذات داللة إحصائية أما إذا عمىدلت (0.05  =α) من قيمة مستوى الداللة  صغرأ
 إحصائية.فال توجد فروق ذات داللة 

 .excel 2010، ونظام spss 19.0: تم استعمال كل من برنامج (02مالحظة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث                                                                  منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 

61 

 خالصة:
من خالل مما تطرقنما إليمو فمي ىمذا الفصمل نسمتطيع القمول بمأن ال يمكمن ألي باحمث أن يسمتغني عممى منيجيمة البحمث 
خممالل إنجممازه لدراسممة حممول ظمماىرة مممن الظممواىر إذ أن منيجيممة البحممث ىممي التممي تممزوده بأسمماليب وطممرق البحممث التممي 

لمختممف األدوات المتمثممة فمي المصمادر والمراجمع  استخداموتسيل عميو عممية جمع المعمومات والبيانات عن طريق 
والمجممالت والوثمممائق وكمممذلك الوسمممائل اإلحصممائية التمممي تسممماعد الباحمممث فمممي تحميممل النتمممائج والبيانمممات المتحصمممل لكمممي 

يعتبممر التحديممد الممدقيق لكممل مممن يسممتطيع أن يثبممت أو ينفممي الفرضمميات التممي تمممت صممياغتيا فممي بدايممة البحممث، حيممث 
وذلممك بإتبمماع  إلجممراءات الميدانيممة، مممن أىممم الخطمموات التممي يقمموم بيمما الباحممث مممن أجممل تقممويم بحثممو،منيجيممة البحممث وا

ولممدى نعتبممر ىممذا الفصممل العمممود الفقممري لمدراسممة بصممفة عامممة لمبحممث  الطريممق الصممحيح فممي خطمموات إجممراء الدراسممة،
عد الباحمث فمي الوصمول إلمى ذلمك ألنمو ضمم أىمم العناصمر والمتغيمرات التمي ستسما وبصمفة خاصمة لمجانمب التطبيقمي،

فيممما سممبق حاولنمما  نتممائج، يمكممن مممن خالليمما التحقممق مممن الفرضمميات وكممذا الوصممول إلممى األىممداف المرجمموة مممن عدمممو،
كممذلك مواصممفات االختبممارات المسممتعممة،  توضمميح أىممم خطمموات الدراسممة مممن مممنيج وعينممة ومجمماالت وأدوات البحممث،

 . ة الالزمةوكيفية إجراء التجربة والمعالجة اإلحصائي
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 تمهيد:
ا ذي نقوم فيو بجمع النتائج المتحصل عمييا وعرضيالخطوات المنيجية لمبحث، يأتي ىذا الفصل ال إتباعبعد 

القيام بيا من أجل التحقق من صحة الفرضيات من  الباحثينوىي من الخطوات التي يجب عمى وتحميميا ومناقشتيا 
عدميا، كما يسيل عممية مقارنة النتائج المتحصل عمييا بالفرضيات المطروحة من أجل الخروج بدراسة واضحة 
المعالم وخالية من المبيمات، وذات قيمة عممية تعود بالفائدة عمى البحث بصفة عامة، كما سنحاول من خاللو 

ن تكون مصاغة بطريقة أشكال المطروح  في الدراسة مع الحرص عمى إلزالة اإل لتفسيرعطاء بعض اإأيضا 
منظمة، وىذا انطالقا من النتائج التي جمعيا من خالل الدراسة الميدانية التي أجريت في معيد عموم وتقنيات 

حويل تمك النتائج الميدانية لذا يكمن اليدف الرئيسي من ىذا الفصل ت ،بجامعة البويرة النشاطات البدنية والرياضية
، وىذا باستخدام ساسية لمدراسةىداف األلى نتائج ذات قيمة عممية وعممية يمكن االعتماد عمييا في بموغ األإ

لى نتائج البحوث السابقة ومن ثم إلى النتائج النيائية، وتوضيحيا استنادا إحصائية لغرض التوصل ساليب اإلاأل
وبعدىا يتم مناقشة النتائج ومقابمتيا  حصائية،مختمف الوسائل اإل ، وىذا باستخدامالجزئية مقارنتيا بفرضيات البحث

 بالفرضيات الموضوعة.
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 :نتائجالعرض وتحميل  -4-1
 :األولىعرض وتحميل النتائج المتعمقة بالفرضية / 1

 الجنس.توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الفرضية الصفرية: ال 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.الفرضية البديمة: 

 : واإلناثبين الذكور  قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضينتائج  -1-1
 .واإلناث(:نتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين الذكور 05الجدول رقم ) 

 االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد العينة الجنس
 18.34 189.15 170 الذكور
 16.11 188.30 30 االناث
 .واإلناثقياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين الذكور  لنتائج التمثيل البياني (:08رقم) الشكل

 

 
 

 مثل( الذي ي05الجدول رقم )حصائي الموضحة في من خالل نتائج التحميل اإل (:05تحميل نتائج الجدول رقم )
( يمثل التمثيل البياني 80، والشكل رقم )واإلناثنتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين الذكور 

نالحظ ان قيمة المتوسط الحسابي ، واإلناثقياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين الذكور لنتائج 
بانحراف  800.88ىو  لإلناثالمتوسط الحسابي  إنكما  80.81بانحراف معياري قدره  81..80لمذكور ىو 
 رب في مستوى الدوافع لدى الجنسين.وىذا يعني تقا 81.88معياري قدره 
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في مستوى  واإلناث لمذكوروظاىرة بين الجنسين  فروق كبيرةوجد ال تنو أ نستنتج من خالل ما سبق االستنتاج:
 .الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي

 :في مستوى الدافعية (α=  0.05)مستوى الداللة عند  واإلناثبين الذكور الفروق  -1-2
مان ويتني  مجموع الرتب متوسط الرتب الجنس 

 المحسوبة
القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 الدوافع

 غير دال 0.616 2403.5 17231.36 101.36 ذكور
 2868.50 95.62 إناث

 .                                                            (α=  0.05)عند مستوى الداللة  واإلناثالفروق بين الذكور (: 06الجدول رقم)
 الذي يمثل( 06)حصائي الموضحة في الجدول رقم التحميل اإلمن خالل نتائج  (:06تحميل نتائج الجدول رقم )

(، 101.36)لمذكور  الرتب متوسطات نأ، نالحظ (α=  0.05)عند مستوى الداللة  اإلناثالفروق بين الذكور و 
والتي جاءت متوسطات الرتب  اإلناث متقاربة من ميوىي ق (،17231.36) ككلفجاءت  الرتب مجموعما أ
، عند مستوى الداللة (2403.5)عمى مان ويتني  كما بمغت قيمة(،2868.50)الرتب  مجموعأما (، 95.62)
𝛂ة الدالل، وىي أكبر من مستوى (0.616)القيمة االحتمالية التي جاءت قيمتيا و ( 0.05) ، وىذا ما      

مقياس الدوافع نحو النشاط في  اإلناثال تختمف عمى نتائج  الذكورن نتائج أي أ، حصائياإنيا غير دالة ى أيدل عم
 .البدني الرياضي

في مستوى الدوافع نحو النشاط البدني  إحصائيةنستنتج من خالل ما سبق انو ال توجد فروق ذات داللة  االستنتاج:
الفرضية الصفرية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرياضي تعزى لمتغير الجنس ومنو نقبل 

الجنس، ونرفض الفرض البديل الذي ينص عمى انو توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، اي ان 
 .اإلناثمستوى الدوافع لدى الذكور ال يختمف عند 

 لفرضية الثانية:عرض وتحميل النتائج المتعمقة با/ 2
 .تعزى لمتغير الممارسة القبمية لمنشاط البدني الرياضي إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال الفرضية الصفرية: 
 تعزى لمتغير الممارسة القبمية لمنشاط البدني الرياضي. إحصائيةتوجد فروق ذات داللة الفرضية البديمة: 

 نتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين الممارسين وغير الممارسين:  2-1
 

لنتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين الممارسين وغير  بياني جدول (:07الجدول رقم )
  الممارسين.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة الممارسة القبمية
 17.91 189.45 180 ممارس

 18.69 185.85 20 غير ممارس
 



 الفصل الرابع                                                                     عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 

 

66 

 
لنتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين الممارسين وغير  التمثيل البياني (:09الشكل رقم)

  الممارسين.
 

 
 (:07تحميل نتائج الجدول رقم )

الذي يمثل نتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط ( 80من خالل نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الجدول رقم )
( يمثل التمثيل البياني لنتائج قياس الدوافع .8البدني الرياضي بين الممارسين وغير الممارسين، والشكل رقم )

ىو  ممارسينقيمة المتوسط الحسابي لم أنلممارسة النشاط البدني الرياضي بين الممارسين وغير الممارسين، نالحظ 
بانحراف  185.85ىو لغير الممارسين كما ان المتوسط الحسابي  17.91بانحراف معياري قدره  189.45

 .الممارسين وغير الممارسين وىذا يعني تقارب في مستوى الدوافع لدى 18.69معياري قدره 
نستنتج من خالل ما سبق أنو ال توجد فروق كبيرة وظاىرة بين الممارسين وغير الممارسين في مستوى  االستنتاج:

 الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي.
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 :( في مستوى الدافعيةα=  0.05)مستوى الداللة وغير الممارسين عند  الفروق بين الممارسين -2-2
الممارسةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 القبمية
مان ويتني  مجموع الرتب متوسط الرتب

 المحسوبة
القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 الدوافع

 غير دال 0.207 1490.50 18399.50 102.22 ممارس
 1700.50 85.03 ممارس غير

 .                                                            (α=  0.05)عند مستوى الداللة  وغير الممارسين الممارسين(: الفروق بين 08الجدول رقم)
الذي ( 08)من خالل نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الجدول رقم  (:08تحميل نتائج الجدول رقم )

، نالحظ أن متوسطات الرتب (α=  0.05)عند مستوى الداللة الفروق بين الممارسين والغير ممارسين يمثل
فقد جاء  ممارسينال بنسبة لغير إما (،18399.50) الرتب فجاءت ككل أما مجموع(، 102.22)لمممارسين 

، عند (1490.50)مان ويتني عمى  كما بمغت قيمة(،1700.50)الرتب  أما مجموع(، 85.03)المتوسط الحسابي
𝛂الداللة، وىي أكبر من مستوى (0.207)القيمة االحتمالية التي جاءت قيمتيا ( و0.05)مستوى الداللة   

الغير ممارسين ال تختمف عمى نتائج الممارسين ، وىذا ما يدل عمى أنيا غير دالة إحصائيا، أي أن نتائج     
 في مقياس الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي.

في مستوى الدوافع نحو النشاط البدني  إحصائيةنستنتج من خالل ما سبق انو ال توجد فروق ذات داللة  االستنتاج:
الفرضية الصفرية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرياضي تعزى لمتغير الممارسة ومنو نقبل 

 أية إحصائية تعزى لمتغير الممارسة، الممارسة، ونرفض الفرض البديل الذي ينص عمى انو توجد فروق ذات دالل
 ال يختمف عند الغير ممارسين. مستوى الدوافع لدى الممارسين أن

 الفرضية الثالثة:
 :رض وتحميل النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة/ 3

 توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص.الفرضية الصفرية: ال 
 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص.توجد فروق الفرضية البديمة: 

تخصةةا التةةدريب الرياضةةي، النشةةاط البةةدني نتةةائج قيةةاس الةةدوافع لممارسةةة النشةةاط البةةدني الرياضةةي بةةين  3-1
 : وتسيير الرياضي واإلدارةالرياضي التربوي 

تخصا التدريب الرياضي، نتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين  (:09الجدول رقم ) 
 .وتسيير الرياضي واإلدارةالنشاط البدني الرياضي التربوي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة التخصا
و ت ر إدارة  18 800.81 81.81 

 80.11 88..80 1. تربوي
بتدري  18 8.8.00 8..88 
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لنتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين تخصا التدريب  التمثيل البياني (:10الشكل رقم)
 وتسيير الرياضي. واإلدارةالرياضي، النشاط البدني الرياضي التربوي 

 

 
 

  (:09تحميل نتائج الجدول رقم )
( الذي يمثل نتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط .8من خالل نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الجدول رقم )

( يمثل التمثيل البياني لنتائج قياس الدوافع لممارسة 88صات، والشكل رقم )مختمف التخصالبدني الرياضي بين 
ر يالتسي و اإلدارةقيمة المتوسط الحسابي لتخصص  إن، نالحظ صصاتخالنشاط البدني الرياضي بين مختمف الت

 المتوسط الحسابي لتخصص النشاط الرياضي التربوي ىو  أنما ك 81.81 راف معياري قدرهبانح 800.81ىو 
 8.8.00سط الحسابي لتخصص التدريب الرياضي ىو تو الم أنكما  80.11 بانحراف معياري قدره88..80

 صصات .تخوىذا يعني تقارب في مستوى الدوافع لدى جميع ال88..8 بانحراف معياري قدره 
 االستنتاج:

النشاط  -والتسيير اإلدارةجميع التخصصات )نستنتج من خالل ما سبق أنو ال توجد فروق كبيرة وظاىرة بين 
 في مستوى الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي.التدريب الرياضي(  -الرياضي التربوي
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مستوى عند وتسيير  واإلدارةالفروق بين تخصا التدريب الرياضي، النشاط البدني الرياضي التربوي  -3-2
 :( في مستوى الدافعيةα=  0.05)الداللة 

كروسكال  متوسط الرتب الجنس 
 واليس

القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

و ت ر إدارة مستوى الدوافع  غير دال 8,269 8.111 8..8. 
 8..0. تربوي

بتدري  88..01 
وتسيير  واإلدارةتخصا التدريب الرياضي، النشاط البدني الرياضي التربوي (: الفروق بين 10الجدول رقم)

 .                                                            (α=  0.05)عند مستوى الداللة  الرياضي
 الذي يمثل( 10)من خالل نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الجدول رقم  (:10تحميل نتائج الجدول رقم )

عند مستوى الداللة وتسيير  واإلدارةالفروق بين تخصا التدريب الرياضي، النشاط البدني الرياضي التربوي 
(0.05  =α) مع التربوي متقاربة ة وىي قيم (8..8.)والتسيير الرياضي  لإلدارة، نالحظ أن متوسطات الرتب

كروسكال كما بمغت  (،01..88) و كذالك مع التدريب الرياضي  (،8..0.)والتي جاءت متوسطات الرتب 
، وىي أكبر من (8269)القيمة االحتمالية التي جاءت قيمتيا ( و0.05)، عند مستوى الداللة (8.111) واليس

𝛂الداللةمستوى  و التسيير الرياضي و  اإلدارة، وىذا ما يدل عمى أنيا غير دالة إحصائيا، أي أن نتائج      
 ال تختمف في مقياس الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي.النشاط التربوي و التدريب الرياضي 

 
 االستنتاج:

في مستوى الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي  إحصائيةنستنتج من خالل ما سبق انو ال توجد فروق ذات داللة 
الصفرية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص، الفرضية تعزى لمتغير التخصص ومنو نقبل 

 أن أيونرفض الفرض البديل الذي ينص عمى انو توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص، 
والتسيير ال يختمف عن تخصص النشاط التربوي و كذالك ال يختمف عن  اإلدارةتخصص  مستوى الدوافع لدى
 التدريب الرياضي.
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 مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضيات: 4-2
 مناقشة الفرضية االولى:

توجد فروق ذات داللة احصائية في دوافع طمبة معيد عاوم وتقنيات النشاطات  ال عمى انو األولىتنص الفرضية  
الطمبة  أغمبية، ومن خالل النتائج المتحصل عمييا نجد ان البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير الجنس

من خالل نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الجدول في عكس اتجاه الفرضية الموضوعة  تصب إجابتيمكانت 
 أما وىي قيم(، 81.981)لمذكور المتوسط الحسابي نالحظ أن  الفروق بين الذكور واالناثالذي يمثل( 22)رقم 

، وىذا ما يدل عمى أنيا غير دالة إحصائيا، أي أن (811982)حسابيال والتي جاء المتوسط اإلناث متقاربة من
 نتائج الذكور ال تختمف عمى نتائج االناث في مقياس الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي.

نستنتج من خالل ما سبق انو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي 
الفرضية الصفرية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، منو نقبل تعزى لمتغير الجنس و 

ونرفض الفرض البديل الذي ينص عمى انو توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، اي ان مستوى 
 الدوافع لدى الذكور ال يختمف عند االناث.

الباحثين في  وأراءتتوافق مع الفرضية الموضوعة ومما يزيد من تأكيدىا نتائج الدراسات السابقة ال وىذه النتائج      
وفى ضوء ذلك فإن الدافعية من وجية نظر  اتجاه تحقيق الفرضية، عكستصب  ىمآراء أنىذا المجال حيث نجد 

األداء، وأن استثارة الدافع لدى م، تؤثر عمى كال من التعمم ومستوى 3892" روبرت سنجر م،3891وليـام وارن "
الفرد المتعمم لتحقيق مستوى عالي من االنجاز يمثل درجة عالية من الواجبات التعميمية باعتبار أن اإلنجاز 

والخططية لألداء ثم يأتي دور الدافعية لمحث عمى بذل  الميارية الرياضي يتطمب اكتساب الفرد لمنواحي البدينة و
 .لتحقيق أفضل المستويات الرياضيةالمزيد من الجيد وذلك 

 الانو أي  محققة غير األولىتوجد فروق ذات داللة إحصائية، أن الفرضية ال ومن خالل كل ىذا نستنتج انو      
 .  طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والراضيةودافعية التعمم لدى  الجنسعالقة بين  توجد

   
 مناقشة الفرضية الثانية:

في تحقيق  الفرضية الثانية و التي كنا نتوخى فييا معرفة مدى وجود  فيي ال تساىمإن النتائج المحصل عمييا 
م مو البدني الرياضي لدى طمبة معيد عفي دوافع ممارسة النشاط  إحصائيةفروق ذات داللة  يتضمناختالف 

من خالل نتائج التحميل اإلحصائي و  ،لتخصصوتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير ا
مختمف ( الذي يمثل نتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين 02الموضحة في الجدول رقم )

( يمثل التمثيل البياني لنتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين 01، والشكل رقم )صصاتخالت
المتوسط  إنو 31..39 ىو ريوالتسي اإلدارةتخصص ان قيمة المتوسط الحسابي ل الحظنا،  صصاتخمختمف الت

سط الحسابي لتخصص التدريب الرياضي ىو و متالو 398.01 ىو لتخصص النشاط الرياضي التربوي الحسابي
 .صصاتخجميع الت وىذا يعني تقارب في مستوى الدوافع لدى 380.99
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 -النشاط الرياضي التربوي -جميع التخصصات )االدارة والتسييروظاىرة بين  ال توجد فروق كبيرة الحظ انونومنو 
 في مستوى الدوافع نحو النشاط البدني الرياضي.التدريب الرياضي( 

 توجد و الانومن خالل كل ىذا نستنتج انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، وأن الفرضية الثانية غير محققة أي 
 .طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالتعمم لدى دافعية و  التخصصاتعالقة بين 

 
 :مناقشة الفرضية الثالثة

م وتقنيات النشاطات مو في دوافع طمبة معيد ع إحصائيةىناك فروق ذات داللة  وعمى ان األولىضية تنص الفر  
ومن خالل النتائج المتحصل  ،الممارسة القبمية لمنشاط الرياضي البدنية والرياضية بجامعة البويرة تغزى لمتغير

من خالل نتائج التحميل في عكس اتجاه الفرضية الموضوعة  تصب إجابتيمانت ك الطمبة أغمبية أنعمييا نجد 
( الذي يمثل نتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي بين 00الموضحة في الجدول رقم ) اإلحصائي

( يمثل التمثيل البياني لنتائج قياس الدوافع لممارسة النشاط البدني 00ممارسين وغير الممارسين، والشكل رقم )ال
المتوسط و  81.941الرياضي بين الممارسين وغير الممارسين، نالحظ ان قيمة المتوسط الحسابي لمممارسين ىو 

 مستوى الدوافع لدى الممارسين وغير الممارسين.وىذا يعني تقارب في  811911الحسابي لغير الممارسين ىو 
وظاىرة بين الممارسين وغير الممارسين في مستوى الدوافع نحو  أنو ال توجد فروق كبيرة نستنتج من خالل ما سبق
 النشاط البدني الرياضي.

 توجد و الانة أي ومن خالل كل ىذا نستنتج انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، وأن الفرضية الثالثة غير محقق
طمبة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية التعمم لدى دافعية و  الممارسة القبمية لمنشاط البدني الرياضيعالقة بين 
 .والرياضية
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 خالصة:
يحتوي مضمون ىذا الفصل عمى اإلجراءات الميدانية بدءا بالتجربة االستطالعية باإلضافة إلى كل تفاصيل البحث 
الميداني في ما يخص المقياس والتي ىي عبارة عن استمارة موجية لعينات البحث والمكونة من طمبة معيد عموم 

حصائية ، وىذه االجرات في الواقع طريقة منيجية في وتقنيات النشاطات البدنية لجامعة البويرة وكذلك الدراسة اإل
أي بحث يريد أن يرقى إلى مستوى العمل الجاري التي تساعد الباحث عمى تفسير نتائجو من جية وتثبت التدرج 
                                                   التجربة الميدانية في الشكل المنيجي الذي يتبناه أي بحث منيجي .                                                
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عتسنتنج عاج: اال
ما تم التطرق اليو في الجانب النظري وعرض وتحميل اىم النتائج في الجانب التطبيقي، اصبح بإمكاننا  من خالل

، حيث صمم الباحثان مقياس لمدوافع استخالص مضمون ىذه الدراسة التطبيقية التي ازالت الغموض عن ىذا العمل
التأكد منو من خالل  م، وىذا ما تالنشاطات البدنية والرياضية لجامعة البويرةلدى فئة من طمبة معيد عموم وتقنيات 

المعطيات النظرية و التطبيقية وبناءا عمى تحميل ومناقشة تحميل اىم النتائج المتوصل الييا في الجانب التطبيقي، و 
 يمي: النتائج المحصل عمييا تم استنتاج ما

  افع الطمبة نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي تعزى لمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دو
 الجنس.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع الطمبة نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي تعزى لمتغير
 التخصص.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع الطمبة نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي تعزى لمتغير
 الممارسة القبمية لمنشاط البدني الرياضي.

ومن خالل ىذه النتائج توصمنا الى عدم وجود دوافع لممارسة النشاط البدني الرياضي لدى طمبة معد عموم وتقنيات 
س الفرضية العامة وعكس بعض الدراسات السابقة والتي نذكر منيا البدنية والرياضية والتي جاءت عك النشاطات

 اهلل محمد". دراسة "بن عطاء
ع
 



 الخاتمة
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 :خاتمة
يعتبر النشاط البدني الرياضي الجامعي من بين النشاطات اليامة بالنسبة لمطمبة عامة وطمبة معاىد عموم 

حيث تختمف دوافع مشاركتيم باختالف البيئات والسن  ،وتقنيات النشطات البدنية والرياضية عمى وجو الخصوص
والجنس و التخصصات و ممارساتيم القبمية وعوامل أخرى متعددة, فيناك من الطمبة من دوافعو نحو ممارسة 
النشاط البدني الرياضي ىو اكتساب الصحة والمياقة البدنية ومنيم من دوافعو نفسية بحتة حيث يسعى من خالل 

لتخمص من المتاعب والضغوط التقسية خاصة مع ما شيده العصر من زخم وتطور تكنولوجي فاق الممارسة إلى ا
نسانية بين الزمالء والرفاق وىناك  كل التصورات ومنيم من يسعى من خالل الممارسة إلى ربط عالقات اجتماعية وا 

ات رياضية, خاصة من طرف أيضا من لو دوافع الميول الرياضية خاصة بالنسبة لمطمبة الذين ترعرعوا في بيئ
يا والنتائج المتوصل إلييا وتبعا لمدراسة التي قمنا ب ،ناىيك عن الدوافع العقمية والجمالية وغيرىا ،الوالدين واألخوة

 فروق وجود عدم تبين فقدخمصنا إلى أن مستوى دوافع الطمبة نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي كان منافيا فإننا 
الممارسة القبمية وكذا نوع  الجنس لمتغير تعزى ممارسة النشاط البدني الرياضي دوافع في إحصائية داللة ذات

 في فروق وجود عدم إلى تشير النتيجة وىذه ،( 0.05 ) من اكبر عمييا الداللة مستوى قيم فكانتالنشاط الممارس 
 القبمية لمنشاط البدني الرياضي. و التخصص و الممارسة الجنس، لمتغير تعزى الطمبة عند االلتحاق دوافع
أخيرا ال يعتبر ىذا الجيد المتواضع كافيا إلبراز حقيقة  دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لدى فئة طمبة     

الجامعة لكن بالتأكيد نعتبره لبنة يمكن ليا أن تسيم في فتح المجال واسعا لمقيام بدراسات مماثمة تكون أكثر عمقا 
وة نرجو أن تتموىا خطوات أخرى في مجال دراسة دوافع ممارسة النشاط البدني الرياضي لطمبة معيد ودقة فيي خط

عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية كونو ساحة مفتوحة لجميع الميول والرغبات واالتجاىات نحو ممارسة 
 .األنشطة الرياضية والبدنية اليادفة والخالقة



 اقتراحات وفروض مستقبلية
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 وفرضيات مستقبلية: اقتراحات
 مع تقديم الحوافز  ،وجوب تعزيز واستثمار دوافع طمبة معاهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 المادية والمعنوية المساعدة عمى الممارسة الرياضية.

  عموم وتقنيات إجراء مزيد من الدراسات في هذا الميدان بغية الكشف عن الدوافع الحقيقة لمطمبة معاهد
 .النشاطات البدنية والرياضية نحو النشاط البدني الرياضي

  الرياضية بمعاهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وتكييف التربية البدنية و ضرورة تطوير برامج
 هذه البرامج وفق دوافع الطالب.

  البدني الرياضي.إبالء  أهمية وعناية كبيرتين لدوافع الطمبة نحو ممارسة النشاط 
  ضرورة الكشف عن دوافع الطمبة نحو ممارسة األنشطة الرياضية, واالهتمام باألبعاد النفسية والعقمية

 لممارسة النشاط البدني.
  تشجيع الدراسات الجادة التي تهتم بالجوانب النفسية لممارسي النشاط البدني الرياضي وذلك بتفعيل اإلرشاد

 النفسي الرياضي.
 واالتجاهات النفسية وعالقتها باألنشطة البدنية والرياضية المختمفة.مام الباحثين بدراسة الدوافع اهت زيادة 

 .التأكيد عمى دراسة دوافع الطمبة نحوى ممارسة النشاط البدني والرياضي في جميع المعاهد 

 الى الجوانب  التركيز عمى الجوانب النفسية لطمبة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، اضافة
 .المعرفية والبدنية

 
. 
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Research Summary: 

Study Titl: Motivation of physical activity sports students of the Institute of Science and Technology 

Physical and Sports Activities University of Bouira. 

Objectives of the study: The general objective is to identify what are the most important motivations 

of physical activity in sports among the students of the Institute of Science and Technology of Physical 

and Sports Activities, University of Bouira. 

Hypotheses of the study: There are motives for the physical activity of sports students of the Institute 

of Science and Technology of physical activities and sports. 

Partial Hypotheses: There are differences of statistical significance in the motives of physical activity 

sports athlete students of the Institute and techniques of physical activity and sports at the University 

of Bouira attributed to the variable specialization. 

- There are statistically significant differences in the motivation of the students of the Institute 

and the techniques of physical and sports activities at the University of  Bouira, which are 

attributed to the gender variable. 

- There are statistically significant differences in the motivation of the students of the Institute 

and the techniques of physical and sports activities at the University of Bouira, which are 

attributed to the variable of tribal practice of sports activity. 

Field study procedures: 

- Sample: The sample of our research consists of a group of students of the institutes of science 

and technology of physical activities and sports of the University of Bouira, where the sample 

size in our current study of 200 students with 33% of the original community. 

- Sphere: The research was carried out at the level of the Institute of Science and Techniques of 

Physical and Sports Activities University of Bouira. 

- Time domain: This study was conducted in the period from the beginning of January to the 

middle of May. 

 Methodology:  In this research, we have relied on the descriptive approach in response to the 

nature of our subject. 

 Tools used in the study: The scale was used for Abdalbaset Abdel Hafez, which is considered 

the most effective way to obtain information and knowledge about the subject and problem of 

our study. 

 Results: Through this modest research, which includes the motivations of practicing sports 

physical activity among the students of the Institute of Science and Techniques of physical and 

sports activities, the University of Bouira found that there are no statistically significant 

differences related to gender, tribal practice and the three disciplines, which contradicted 

previous studies. 

Suggestions and Future Prospects: 

 The motivation of the students of scientific and technical institutes of physical and sports 

activities must be enhanced and invested, while providing material and moral incentives to 

assist in sports practice. 

 More attention should be paid to the students' motivation towards establishing moral values and 

voluntary traits, planting the seeds of cooperation and strengthening human relations in order to 

serve the objectives of higher education. 

 Further studies are conducted in this field in order to reveal the real motives of the students of 

science and technology of physical and sports activities towards physical physical activity. 

 


