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.الّسليمة واإلبتعاد عن العادات غير الصحيّة  
(36جدول رقم )  

155 
مدى تأثير اإلنخراط في النّادي الّرياضي على الحالة 

 البدنيّة والنفسيّة للطّلبة.
(37جدول رقم )  

156 

معرفة مدى تحقيق الصّحة البدنيّة والنفسيّة وتحقيق 

الّذات لدى الطّلبة إثر مشاركتهم في النّادي الّرياضي 

 بصورة فّعالة ومنتظمة.

(38جدول رقم )  

157 
مدى تأثّر مستوى أداء الطّلبة في فريقهم  معرفة

 الّرياضي بالحالة البدنيّة التي يكونون عليها.
(39جدول رقم )  

158 
معرفة مدى تأثّر المردود الّرياضي للطّلبة في الفريق 

 بالحالة النفسيّة التي يكونون عليها. 
(40جدول رقم )  

159 
 معرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي الّرياضي

 يكسبهم بعض الّصفات البدنيّة.
(41جدول رقم )  



160 
معرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي الّرياضي 

 يكسبهم بعض الّسمات النّفسيّة اإليجابيّة.
(42جدول رقم )  

161 
معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي ي كسب 

 الطّلبة مهارات أساسيّة في األلعاب المختلفة.
(43رقم )جدول   

162 
معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي ي كسب 

 الطّلبة قدرة على تعلّم المهارات الّرياضيّة بسهولة.
(44جدول رقم )  

163 
معرفة مدى ميول الطّلبة إلكتساب عناصر اللّياقة 

 البدنيّة.
(45جدول رقم )  

(46جدول رقم ) مدى ميل الطّلبة إلكتساب قوام ووزن معتدل. 164  

165 
معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي ي كسب 

 الطّلبة القدرة على ممارسة التّمارين الّرياضيّة المختلفة.
(47جدول رقم )  

166 
معرفة مدى ميل الطّلبة نحو التّمارين الّرياضيّة التي 

 تتوافق مع طبيعة اللّعبة التي يمارسونها.
(48جدول رقم )  

167 
ة للحصول على جسم رياضي معرفة مدى ميل الطّلب

 وعضالت مشدودة.
(49جدول رقم )  

168 
معرفة ما إذا كان ممارسة األنشطة الّرياضيّة في النّادي 

 ت كسب الطّلبة مهارات حركيّة.
(50جدول رقم )  

169 
معرفة مدى ميول الطّلبة إلظهار مهاراتهم في اللّعب 

 عندما يلعبون في النّادي الّرياضي.
(51جدول رقم )  
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ّالشكـــل الص فحة  الت رقيم عنـــــــــــوان

49 
صات األكاديميّة للجذع المشترك  مخطّط يوّضح التّخصُّ

 الخاص بالمعهد.
(01شكل رقم )  

(02شكل رقم ) األنماط المختلفة للميول. 76  

(03شكل رقم ) نظام هيكل تنظيمي لنادي رياضي جامعي. 92  

ع أفراد العيّنة حسب متغيّر اإلختصاص.توزي 122 (04شكل رقم )   

(05شكل رقم ) توزيع أفراد حسب متغيّر الجنس. 123  

(06شكل رقم ) توزيع أفراد العيّنة حسب متغيّر الطّور الّدراسي. 124  

(07شكل رقم ) نوع النّشاط المفّضل بالنّسبة للطّلبة. 125  

الطّلبة.نوعيّة النّوادي الّرياضيّة التي ينخرط فيها  126 (08شكل رقم )   

(09شكل رقم ) مدى ميول الطّلبة لممارسة النّشاط الرياضي الخاجي. 127  

(10شكل رقم ) معرفة درجة اهتمام الطّلبة نحو النّشاط الّرياضي. 128  

129 
معرفة مدى تحفيز الميول الّرياضيّة في األنشطة البدنيّة 

 والّرياضيّة داخل الجامعة.
(11شكل رقم )  



130 
رغبة طلبة التربية البدنية والرياضية في معرفة مدى 

 اإلنخراط في النّوادي الّرياضيّة.
(12شكل رقم )  

131 
معرفة الهدف من وراء ممارسة الطّلبة للنّشاط الّرياضي 

 في النّادي.
(13شكل رقم )  

132 
معرفة مدى ميل الطّلبة للّرفع من مستواهم البدني 

 والّرياضي أثناء التّدّرب في النّادي.
(14م )شكل رق  

133 

معرفة ما إذا كانت ممارسة األنشطة الّرياضيّة في 

النّادي الّرياضي تساعدك في التّحسين من لياقتك 

 البدنيّة.

(15شكل رقم )  

134 
معرفة كيفيّة تقييم الطّلبة لمستواهم الّرياضي بعد 

 انخراطهم في النّادي الّرياضي.
(16شكل رقم )  

ة في حياتهم العاّمة.مدى أهميّة الّرياضة بالنّسبة للطّلب 135 (17شكل رقم )   

136 
معرفة شعور الطّلبة عندما يشتركون مع زمالئهم في 

 اللّعب.
(18شكل رقم )  

137 
معرفة دور اللّعب الجماعي في تحقيق جميع رغبات 

 الطّلبة.
(19شكل رقم )  

138 
معرفة مدى ميول الطّلبة لإلشتراك واللّعب في الفرق 

 الّرياضيّة.
(20شكل رقم )  

139 
مدى تحفيز الميول الّرياضيّة في اللّعب الجماعي مع  معرفة

 الّزمالء.
(21شكل رقم )  

140 
معرفة رأي اآلخرين تجاه ممارسة الطّلبة لألنشطة 

 الّرياضيّة في النّادي الّرياضي.
(22شكل رقم )  



141 
ا من التّعاون  معرفة إن كان النّادي الّرياضي يوفّر جّوًّ

 والمشاركة الفّعالة مع الّزمالء. 
(23كل رقم )ش  

142 
يوّضح مدى ميول الطّلبة إلى تكوين عالقات إجتماعيّة من 

 خالل اإلنخراط في النّادي الّرياضي.
(24شكل رقم )  

(25شكل رقم ) معرفة مدى اتّصال وتواصل الطّلبة مع ناديهم الّرياضي. 143  

144 
معرفة لماذا يمارس الطّلبة األنشطة الّرياضيّة في النّادي 

 الّرياضي.
(26م )شكل رق  

145 
معرفة مدى ميول الطّلبة لممارسة التّمرينات الّرياضيّة 

 خارج الجامعة.
(27شكل رقم )  

(28شكل رقم ) معرفة لماذا ينخرط الطّلبة في النّوادي الّرياضيّة. 146  

147 
معرفة مدى ميول الطّلبة نحو النّادي الّرياضي الذي يوفّر 

ا من األمن والطّمأنينة.  لهم جّوًّ
(29شكل رقم )  

148 
معرفة مدى ميول الطّلبة نحو النّادي الذي يوفّر لهم 

 مختلف الوسائل والتّجهيزات الّضروريّة للّعب
(30شكل رقم )  

149 
معرفة مدى توفّر األنشطة والبرامج الّرياضيّة الجديدة 

 والمتنّوعة في النّادي الّرياضي.
(31شكل رقم )  

.اديمعرفة لماذا يلعب الطّلبة في الفريق الّرياضي للنّ  150 (32شكل رقم )   

151 
معرفة مدى تأثير المشاركة في النّادي الّرياضي على 

 الميول الّرياضيّة لدى الطّلبة.
(33شكل رقم )  

152 
معرفة دور النّشاط الّرياضي في المحافظة على صّحة 

 الطّلبة.
(34شكل رقم )  
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154 
ة مدى ميل الطّلبة لممارسة العادات الصحيّة الّسليمة معرف

 واإلبتعاد عن العادات غير الصحيّة.
(36شكل رقم )  

155 
مدى تأثير اإلنخراط في النّادي الّرياضي على الحالة 

 البدنيّة والنفسيّة للطّلبة.
(37شكل رقم )  

156 

معرفة مدى تحقيق الصّحة البدنيّة والنفسيّة وتحقيق الّذات 

لبة إثر مشاركتهم في النّادي الّرياضي بصورة لدى الطّ 

 فّعالة ومنتظمة.

(38شكل رقم )  

157 
معرفة مدى تأثّر مستوى أداء الطّلبة في فريقهم الّرياضي 

 بالحالة البدنيّة التي يكونون عليها.
(39شكل رقم )  

158 
معرفة مدى تأثّر المردود الّرياضي للطّلبة في الفريق 

نون عليها. بالحالة النفسيّة التي يكو  
(40شكل رقم )  

159 
معرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي الّرياضي 

 يكسبهم بعض الّصفات البدنيّة.
(41شكل رقم )  

160 
معرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي الّرياضي 

كسبهم بعض الّسمات النّفسيّة اإليجابيّة.ي    
(42شكل رقم )  

161 
ط في النّادي الّرياضي ي كسب معرفة ما إذا كان اإلنخرا

 الطّلبة مهارات أساسيّة في األلعاب المختلفة.
(43شكل رقم )  

162 
معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي ي كسب 

 الطّلبة قدرة على تعلّم المهارات الّرياضيّة بسهولة.
(44شكل رقم )  

يّة.معرفة مدى ميول الطّلبة إلكتساب عناصر اللّياقة البدن 163 (45شكل رقم )   



(46شكل رقم ) مدى ميل الطّلبة إلكتساب قوام ووزن معتدل. 164  

165 
معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي ي كسب 

 الطّلبة القدرة على ممارسة التّمارين الّرياضيّة المختلفة.
(47شكل رقم )  

166 
معرفة مدى ميل الطّلبة نحو التّمارين الّرياضيّة التي 

فق مع طبيعة اللّعبة التي يمارسونها.تتوا  
(48شكل رقم )  

167 
معرفة مدى ميل الطّلبة للحصول على جسم رياضي 

 وعضالت مشدودة.
(49شكل رقم )  

168 
معرفة ما إذا كان ممارسة األنشطة الّرياضيّة في النّادي 

 ت كسب الطّلبة مهارات حركيّة.
(50شكل رقم )  

169 
اتهم في اللّعب عندما معرفة مدى ميول الطّلبة إلظهار مهار

 يلعبون في النّادي الّرياضي.
(51شكل رقم )  
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 *مقّدمــــــــــــــة البحـــث:

 اليوم في عصر متطّور جدًّا، عصــر التقّدم العلمي والفكري والتقني الذي نحُن نعيُش 

مّس جميع مجاالت الحياة اإلجتماعّية، الثقافّية، العلمّية والمعرفّية، لذلك فقد فرضت هذه 

للجامعة، وذلك لضمان تكوين الوضعّية الجديدة على الّدول تحسين المستوى التعليمي 

جامعّي نوعي للّطلبة يعمل على إعداد الفرد إعداًدا كامال ومتوازًنا من الّنواحي الجسمّية 

والفكرّية والنفسّية، كما يعمل على توجيه الفرد توجيًها سليًما، وُيكسبه رصيًدا معرفيًّا كافًيا 

ورغبات وُميوالت جديدة لدى  ويضمن تحقيق معارف ومهارات واّتجاهات نفسّية إيجابّية

، الّطالب المتكّون ونقصد هنا ميدان الّتكوين في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الذي نشهد فيه مؤّخًرا تطّورا هائال في الّتكوين الجامعي الذي يقوم وفق مناهج ومعايير 

ا ُمتطّلبات وخصائص مدروسة منم قبل مختّصين ومؤّطرين ذووا كفاءات عالية ُيراعى فيه

كّل تخصُّص أكاديمي ومحاولة استمالة الّطلبة وجذبهم لممارسة األنشطة الرياضّية الّتربوّية 

 والخارجّية الاّلصفّية.

حيث تُتيح هذه المرحلة لطلبة التربية البدنية والرياضية الحصول على تكوين نوعي 

هم وميوالتهم ورغباتهم والتي يكتسب وفّعال ُيساعدهم في تنمية وتطوير ُقدراتهم واستعدادات

فيها الّطالب العادات الّسلوكّية مّما ُيساهم بشكل كبير في تحديد شخصّيته، فباعتبار أّن 

الّنشاط البدني والّرياضي بنوعيه الّداخلي والخارجي بجميع أشكاله ُيعتبر ميدان تكوين 

 نفعالّية، العقلّية واإلجتماعّية.للّطالب الُمتعّلم من الّناحية البدنّية، الُخُلقّية، اإل
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 ب
 

لى الّلعب والّلهو إذ  يميــلُ  الفرد بالفطرة إلى ُحّب ُممارسة الّنشاط البدني والرياضي، وا 

الّلذة الكاملة في الّلعب مع زمالئه في الفريق الرياضي أو في الّنادي، حيث أّن الميل  يجدُ 

إلى اإلجتماع باآلخرين والميل لتحقيق الصّحة البدنّية والنفسّية واكتساب المهارات البدنّية 

يق والحركّية المختلفة هي من سمات الممارسة الرياضّية والتي يتوّجه إليها الّطالب ُبغية تحق

 مساع وأهداف مختلفة فيزيولوجّية واجتماعّية إلى جانب الّراحة النفسّية وُحّب المرح.

والّرياضة عموما هي مجموع العملّيات والّطرق البيداغوجّية، العلمّية، الطبّية، الّصحّية، 

وتمارس التي ُتكسب الفرد الّرياضي الّصحة الجسمّية والنفسّية، القّوة، الّرشاقة، اعتدال القوام، 

ممّثلة فيما يعطى من درس أو مجموعة من هذه األخيرة منذ دخول الّتلميذ المرحلة اإلبتدائّية 

الدروس في التربية البدنية والرياضية واألنشطة الّداخلّية والخارجّية وتكون الممارسة داخل 

ّية في أّنها نطاق المدرسة أو خارجها، وتكمن أهمّية الرياضة الاّلصفّية في الّنوادي الّرياض

 ُتكّمل المقّررات الدراسّية لدى الّتلميذ أو الّطالب، وتكون خارج الّدوام الّرسمي.

ومن هنا نستنتج الّدور الّرئيسي للّنوادي الرياضّي المختلفة، فقد تطّرقنا في دراستنا 

 ّيةالرياض األنديةو  الّنوادي الّرياضّية الجامعّيةالبحثّية إلى نوعين من األندية هما: 

األخرى، نظرا لكون الّطلبة ينخرطون فيها بشكل واسع، فباإلضافة إلى أهمّية هذه  الخارجّية

الّنوادي في بناء شخصّية الّطلبة وتنميتها وتقوية األجسام والحفاظ على صّحة األجسام، فهي 

ى أيضا تعطي الفرصة للّطلبة البارزين في تحسين مستواهم، وكذلك ذوي الميول والّرغبات إل

 المزيد من الممارسة الرياضّية.
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الذي ولهذا قمنا من خالل هذا البحث وفي هذا الصدد كان اختيارنا لموضوع بحثنا 

يتناول "عالقة التخصُّصات األكاديمّية لطلبة التربية البدنية والرياضية بُميوالتهم الرياضّية 

وضوع من خالل طرح إشكالّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية"، حيث قمنا بالّتعريف بالم

بحثنا التي تُصبُّ في صلب الموضوع الذي نحن بصدد دراسته وكذلك فرضّياته وأهمّيته 

وأسباب وأهداف هذا البحث، كما استعّنا بالّدراسات الّسابقة وأخيرا تحديد تحديد مصطلحات 

 البحث وهذا ُكلُّه فيما يخّص الجانب الّتمهيدي.

الّدراسة التي حّددناها في ثالثة فصول: الفصل األّول كان  أّما الجانب الّنظري من

والفصل الثّاني كان بعنوان  التخصُّصات األكاديمّية لطلبة التربية البدنية والرياضيةبعنوان 

الّنوادي الرياضّية وطلبة التربية الثّالث جاء تحت عنوان  أما الفصل، الميول الرياضّية

 .البدنية والرياضية

وّضحنا فيه إجراءات البحث وبيان  األّولأّما الجانب الّتطبيقي فقد تناولنا فيه فصلين: 

الّطرق المستخدمة في البحث ومجتمع وعّينة البحث ومجاالته، والّدراسة اإلستطالعّية، وكذا 

 طريقة الّتحليل اإلحصائي.

ة، ومن خالله تّم تحت عنوان عرض وتحليل نتائج الّدراس طبيقي الثّانيالفصل التّ أّما 

عرض الّنتائج وتحليلها ومناقشتها في ضوء الفرضّيات، كما اختتم هذا الفصل باستنتاجات 

ومن ثّم إعطاء توصيات واقتراحات وفرضّيات مستقبلّية، وكذا المراجع المعتمدة في البحث، 

  وقد أنهينا هذا البحث بخاتمة عبارة عن ملّخص لكّل ما ورد فيه.



 

ظري -ا الجانب النّ

 للدراسة:
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إشكالّية الّدراسة: .1

مشكلة البحث بدراسة العالقة بين الّتخّصصات األكاديمّية لطلبة الّتربية البدنّية تعّلق ت

، حيث داخل الجامعة وخارجها في الّنوادي الرّياضية االنخراطهم نحو ــوالتــميوالّرياضّية و 

عملّية تفسير وتعديل في سلوك الفرد، " ظهرت نظرّيات جديدة ُتفّسر عملّية الّتعلّــم على أّنها:

إذ أّنه أثناء عملّية التّـــــــكويــن يكتسُب الّطالــب أساليب جديدة للسُّلوك تّتفق مع ميوله وتؤّدي 

لقدراته وتعمل على تحقيق أهدافه فُكّلما كان سلوك الّطالب  واالستجابةإلى إشباع حاجاته 

إذ  ، 1"ملت قدراته على تبّني هذا الّنوع من السُّلوكالمتعّلم موافقا ألهدافه زادت رغبته وع

ُقدراته استخداما بّناًء وكذلك لمعرفة مختلف حاجاته  الستخداميحتاج الّطالب إلى الّتوجيه 

 وطرق إشباعها.

وفي ظّل هذا السياق فمن الّطبيعي في ضوء ذلك أن تهتّم الجامعة، بما في ذلك معاهد 

وخاّصة وفي ضوء األنظمة وميادين الّتكوين في علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية 

، حيث باتت من أهّم ميادين الّتكوين العالي اّلتي تضطلع LMDالّتعليمّية الجديدة كنظام 

الّتخصُّصات األكاديمية التي  وفي جميعكوين الّطلبة في مجال علوم الّرياضة، بمهّمة ت

تندرج ضمنها سواء تخصٌّصات فرع الّتربية وعلم الحركة، أو تخصُّصات فرع الّتدريب 

الّرياضي، حيث يّتسم المحتوى البيداغوجي الخاّص بُكّل تخصُّص بضمان تكوين نوعي 

نتاج إطا  الميادين والٌمؤّسسات الّرياضّية،رات وكفاءات للعمل في مختلف للّطلبة الٌمتعّلمين وا 

.265، ص9971، األردن، للطباعة والنشرط ج، دار الشروق المدخل إلى الّتربية والّتعليم، عبد اهلل الّرشدان وآخرون: : (1)
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لعب طبيعة الّتخصُّص دورا رئيسّيا في تكوين الّطالب في مختلف المجاالت والّنواحي ـحيث ي

المعرفّية والوجدانّية وخاّصة من الّناحية السُّلوكّية، وُيتيح اكساب مهارات واستعدادات 

وفي أّي تخصُّص بر جميعها ُمخرجات هاّمة ألّي مرحلة دراسّية واّتجاهات جديدة، والتي ُتعت

 من الّتخصُّصات التي ُيتيحها المعهد.

لوك عتبر علم الّنفس الّرياضي أحد العلوم الحديثة اّلتي تدرس سيُ  على ذلك وبناًءا

ة الّرياضي، وُتساهم في تطوير سماته الّشخصّية وذلك للّرفع من ُمستواه وتحقيق الّصح

 فسّية من جهة وكذا تكوين الميول والّرغبات اإليجابية من جهة ُأخرى.النّ 

     ة لدى الفرد يذكرـالّنفسيّ  اتـاهـواالتجي العوامل ــعن باق الميــــلرا ألهمّية ـــــــونظ

 .1"الميــل هو الُمسّلمة األولى واّلتي ال غنى عنها لتفسير األمور الّنفسّية "أنّ " دوغال ماك"

لعمرّية فئات االّدراسة اّلتي ُيقّدمها علم الّنفس الرياضي للميول والّرغبات لُمختلف الإّن 

رها للجنسين بمختلف تخصُّصاتهم ُتساهم بشكل جّدي في تنمية الّرغبات واالّتجاهات وتطوي

 نحو ُممارسة األنشطة الرياضية الّداخلية والخارجّية.

البحث وضبطها ضبطا دقيقا، ولقياس وفي ضوء ذلك ولكي نتمّكن من تحديد مشكلة 

ميول الّطلبة نحو الُممارسة الرياضية بُمختلف أشكالها، قام الباحث بإدراج ُمتغّير آخر يعكس 

بشكل حقيقي وواقعّي نوع وقّوة هذا الميل لدى طلبة الّتربية البدنّية والرّياضية من خالل 

                                                           
 .72، ص9919، دار الكندي للّنشر والّتوزيع ، األردن، سنة 1طعلم النفس العام، الداهري صاحل، الكبيسي: : (1)
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ل انخراطهم في الّنوادي الّرياضّية الُمشاركة اإليجابّية في الّنشاط الخارجي وذلك من خال

رغباتهم للُمشاركة في األنشطة الّرياضّية  و ، إذ ُتقّوي اّتجاهاتهم وُتكّون ُمُيوالتهمالجامعّية

 الُمختلفة التي ُتوّفرها هذه الّنوادي.

 داخل الجامعة وخارجهاحيث يرى الكثير من العلماء والمختّصين أّن الّنوادي الّرياضّية 

اًء تربوّيًا ُتطّبق فيه برامج رياضّية ُمتنّوعة، وأّن هذه البرامج تتماشى مع دوافع ُتعدُّ فض

وُميوالت ورغبات واّتجاهات الّطلبة بُمختلف تخصُّصاتهم، كما أّن تطبيق تقنيات الّنشاط 

وزيادة رغبتهم في ُممارسة الّنشاط الّرياضي  الّطلبةالبدني والّرياضي ُيساعُد على جذب انتباه 

 ، الخارجي( وبالّتالي توجيه رغباتهم وُميولهم.لداخليا)

مّما سبق ذكره حول الّتخصُّصات األكاديمية لطلبة الّتربية البدنية والّرياضّية وتأثيرها 

 الّتالي: الّتساُؤل البحثية نطرح في الّنوادي الّرياضّية الجامعيّ  االنخراطعلى ُمُيوالتهم نحو 

ربية البدنية الت لطلبةصُّصات األكاديمية الّتخ إلى أّي مدى ُتساهم-

 ؟الرياضية في الّنوادي  االنخراطنحو  الرياضية في تحديد ُميوالتهم والرياضية
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 ويندرج تحت هذا الّتساؤل الّرئيسي الّتساؤالت الفرعية التّالية:

 الّتساؤالت الفرعّية: .2

وطلبة  (الرياضي تدريب) صتخصُّ  بين طلبة ةذات داللة إحصائيّ  هل توجد فروق-
الميل  لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل ميلهم في (تربية حركيةتخصُّص )

  ؟النشاط الرياضي لُممارسة

( وطلبة تدريب رياضية بين طلبة تخصُّص )هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّ -
الميل إلى ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركيةتخصُّص )

 ؟اإلجتماع باآلخرين

( وطلبة تدريب رياضيهل توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصٌّص )-
الميل ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركيةتخصُّص )

 ؟للُمتعة وُحّب اللّعب

وطلبة ( تدريب رياضيهل توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص )-
الميل ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركيةتخصُّص )

 ؟لتنمية وتطوير الصحة البدنّية والنفسّية

( وطلبة تدريب رياضيهل توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص )-
الميل ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركيةتخصُّص )

   ؟إلكتساب المهارات البدنية والحركية
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 الفرضّية الّرئيسّية: .3

ُتساهم التخصُّصات األكاديمّية لطلبة التربية البدنية والرياضية في تحديد 
 .ةنحو اإلنخراط في النوادي الرياضيّ  ُميوالتهم الّرياضّية

 ويندرج تحت هذا الفرض الرئيسي الفرضيات الجزئّية التالية:

 الفرضّيات الفرعّية: 3-1

( وطلبة تخصُّص تدريب رياضيتوجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص )-

الميل لُممارسة ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركية)

 .النشاط الرياضي

وطلبة تخصُّص ( تدريب رياضيتوجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص )-

الميل إلى اإلجتماع ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركية)

 .باآلخرين

( وطلبة تخصُّص تدريب رياضيتوجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص )-

للُمتعة وُحّب الميل ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركية)

 .لّلعبا
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( وطلبة تخصُّص تدريب رياضيفروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص ) توجد-

الميل لتنمية وتطوير  ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خاللتربية حركية)

 .الصّحة البدنّية والنفسّية

تخصُّص ( وطلبة تدريب رياضيتوجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص )-

الميل إلكتساب ( في ميلهم لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل تربية حركية)

  .المهارات البدنّية والحركّية

 ة:ــــة الّدراســــــــّـــ أهمي .4

تّتضُح أهمّيُة الّدراسة من خالل أهمّية الموضوع قيد الّدراسة حيث أّن للّتخّصصات 

األكاديمّية التي تُخصُّ طلبة الّتربية البدنية والرياضّية أهمّية كبيرة، تتجّلى من خالل 

الّتخصُّصي الذي يتلّقاه الّطلبة في ُمختلف الشُّعب والفروع، كأعضاء عملّية الّتكوين 

ممارسة األنشطة الّرياضّية المختلفة والّتعبير عن الميول والّرغبات  فاعلين في

كما أّن هذه والمؤّسسات الّرياضية والميادين،  األنشطةواالستعدادات نحو مختلف 

 ُتمّكُننا من: ةـــّدراســال

وأثرها على  )الّتدريب الّرياضي، الّتربية وعلم الحركة( الّتخصُّصينأكثر في  الّتعّمق-

في الّنوادي الّرياضية الجامعّية باعتبارها نشاط رياضي  االنخراطول الّطلبة نحو يُ مُ 

 خارجي ال صّفي.
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خصائص وُمتطّلبات ُكل تخّصص التي تتوافق مع ميول ورغبات الّطلبة من  معرفة-

للّنوادي الّرياضّية الجامعّية ومعرفة نوع األنشطة اّلتي خالل من خالل استطالع 

 لّطلبة أكثر إقباال عليها والُمشاركة فيها.ُيمارسها، وأّي ا

سمات نفسّية ُمهّمة تتحّكم في سلوك  باعتبارها والّرغبات الميولبموضوع  اإلهتمام-

 الفرد.

 من نتائج البحث وتطبيقها على أرض الواقع. اإلفادة ُمحاولة-

 ـة:ــالّدراس أهـــــــداف .5

وراء دراستنا البحثّية التي ُقمنا بها تتمحور حول الّتخصُّصات  إّن الهدف من

األكاديمّية وأثرها على ميول ورغبات طلبة الّتربية البدنّية والّرياضّية نحو ُممارسة الّنشاط 

  ي الّنوادي الّرياضّية الجامعّية؛ف االنخراطالّرياضي من خالل 

 :حيث تهدف دراستُنا إلى 

  ّلطلبة الّتربية البدنّية ق أكثر في الّتخصُّصات األكاديمّية عمُّ محاولة الّتفصيل والت

والّرياضّية بمعهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية بجامعة العربي بن مهيدي 

 بوالية أم البواقي.

  ُون إليه ويرغبون فيه.دفع الطلبة إلى اختيار الّتخصُّص الذي يميل 
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  ُمحاولة التطرُّق بشكل ُموّسع في موضوع الميوالت، لمعرفة ميوالت طلبة الّتربية البدنّية

والّرياضّية وبالّتالي ُمعالجة السُّلوك والّتحكُّم فيه أكثر بما يتماشى مع ُمتطّلبات الّتكوين 

 بالمعهد.

  يات النشاط وتقنإثراء المكتبة الجامعّية ومراكز البحث العلمي، وخاّصة في ميدان علوم

 البدني والّرياضي.

  ُمحاولة إيجاد حّل علمي إلشكالية البحث المطروحة، وكذا الّسعي إلى تأكيد الفرضّيات

 في الّدراسة. المقترحة

 الموضوع: اختيارأسباب .6

 :تكُمن أسباب اختيار الموضوع فيما يلي

 نقص البحوث والّدراسات التي تناولت هذه المواضيع. .1

رغبة الباحث من خالل هذا الموضوع إبراز أهمّية الّتخصُّصات األكاديمية على ميول  .2

 .داخل الجامعة وخارجهافي النوادي الّرياضية  واالنخراطالّطلبة نحو ُممارسة الّرياضة 

أهمّية الّسمات الّنفسّية وخاّصة الميل، ودور الّتخصُّص األكاديمي في تكوينها  إبراز .3

 وتنميتها وتطويرها أكثر لدى الطالب.

إعطاء أكثر توعية للّطلبة المتكّونين، وتوعيتهم بضرورة ُمزاولة الّنشاط الخارجي وعدم  .4

 باألنشطة الّداخلية الُمبرمجة فقط. االكتفاء
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ا لهذا الموضوع إلى تحقيق بعض األهداف في مجال تكويننا نسعى من خالل اختيارن .5

 والتي ُتعتبر مسعى ُكّل باحث أكاديمي.

 .الُمصطلحـات والكلمات الّداّلــة:7

 الّتخصُّصات األكاديمّية لطلبة الّتربية البدنّية والّرياضّية: 7-1

 يب رياضي:تخصُّص تدر  7-1-1

 1على الّشيء: عّوده إّياه فتعّوده")تدريبًا( الّشخص  دّرب الّتعريف اللُّغوي: *

  :النظريالّتعريف *

هو تخصُّص يسمح لنا بتكوين إطارات وكفاءات في تدريب ُمختلف أنواع الّرياضات، "

ُيمّثل المدّرب الّرياضي العامل األساسّي في عملّية  رياضات جماعّية، ورياضات فردّية، حيث

 2"الّرياضيالّتدريب، فتزويد الفرق الّرياضّية بالُمدّرب المناسب ُيساهم في الّرفع من ُمستوى 

 تخصُّص تدريس: 7-1-2

 3"الّشخص الكتاب: جعله يدرسه )تدريسًا(درَّس  الّتعريف اللُّغوي:*

  

                                                           
 .270، صقاموس المحيط: (1)

 .09، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )بدون تاريخ(، ص1، طالمدرب الرياضي: زكي حممد حسن: (1)
 .271، صنفس المرجع، قاموس المحيط: (2)
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 :النظريالّتعريف  *

، ابتدائيطارات للّتدريس في ُمختلف أطوار الّتعليم)يسمّح لنا بتكوين إهو تخصُّص "

بإعداد ُأستاذ متوسط، ثانوي( في ُمختلف الُمؤّسسات الّتربوّية والمهنّية، حيث يقوم المعهد 
الُمستقبل، بجعله ٌيلّم بقواعد الّتدريس الُمناسبة نظرّيا، وتطبيقها من أجل اإلسهام في ضمان 

 1"د، وازدهار حياتهاُمستقبل البال

 :الميول 7-2

 2مال يميُل مياًل إلى الّشخص أو الّشيء، رغب فيه وأحّبه"" الّتعريف اللُّغوي: *

 :النظريالّتعريف *

 3"وجدانه تستأثرنحو أشياء معّينة  االنتباه إلستمرارهو استعداد لدى الفرد يدعو "

 الّرياضّية الجامعّية: تعريف األندية 7-3

الّرياضي الجامعي عبارة عن جمعّية رياضّية ُتعنى بكاّفة أشكال األنشطة الّنادي "

 والتّنظيمات والّدورات الّرياضّية وكذا الُمنافسات الّرياضّية الُمختلفة في الوسط الجامعي، حيث

                                                           
 .09دون تاريخ(، ص، منشأة املعارف، اإلسكندرية،)ب1، ططرق تدريس التربية البدنية والرياضيةعفاف عبد الكرمي:  :(3)
 .728، ص المنجد في الّلغة واألعالم :(4)

 .114، ص1980مصر، ، دار الثقافة، 1ط، النمو من الطفولة إلى المراهقةمنصور حممد، يوسف مجيل:  :(1)
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تقوم بتسيير وتنظيم الّرياضة في إطار الّترقية الُخُلقّية والّرياضّية وكذلك تطوير ُمستوى 

 1"مع ُمستلزمات وتطلُّعات الجماهير الّرياضّية يتالءمجعله الّطلبة و 

 الّتربية البدنّية والّرياضّية: تعريف طلبة 7-4

 الّتعريف اإلجرائي:*

 لتحاقلالأولئك الّطلبة من ُمختلف الشُّعب الذين سمحت كفاءتهم العلمّية والبدنّية هم "

ختلف بالّتكوين الّتخصُّصي في معهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية، في م

 ."ُحهاـالفروع والّتخصُّصات التي ُيتي

 والُمرتبطة بموضوع الّدراسة: الّسابقة. الّدراسات 8

 تحليل الّدراسات الّسابقة: عرض و 8-1

 :ما يليمن أهّم البحوث والّدراسات الُمرتبطة، 

 :الّدراسة األولى 

ية تغيُّر اّتجاهات ُطاّلب الّترب مدى»عنوان: تحت  ،2014سنة  ،"رولف" دراسة الّدكتور

ربوي، ّنفس التّ لم العالبدنّية والّرياضّية نتيجة لدراسة المواد الّتربوّية األخرى، مثل)علم الّتربية، 

 المناهج، فلسفة الّتربية...الخ(.

  
                                                           

 .121، ص2198، دار البحث، قسنطينة، اجلزائر، 1ط، ج ، داإلدارة التربوية الجامعية: حممد الطيب العلوي: (2)
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 وهدفت الّدراسة إلى:

 في اّتجاهات الطُّالب.أثر تدريس الُمقّرر الّتربوي على الّتحّكم  معرفة-1

 الّنفسّية للطُّاّلب الّدارسين لها. باالتجاهاتعالقة دراسة الُمقّرر الّتربوي -2

وقد تّم  "باستور"،وشمل ُمجتمع الّدراسة جميع طاّلب الّتربية البدنّية والّرياضّية بجامعة 

 40ذكرا و 65طالبا وطالبة من كال الجنسين، 115اختيار العّينة القصدّية اّلتي كان قوامها 

  وقد خلصت الّدراسة إلى الّنتائج الّتالية:أنثى، وتّم استخدام المنهج الّتجريبي، 

 وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين ما قبل وما بعد دراسة المواد الّتربوّية في اّتجاهات 

الّنفسّية للّدارسين  االتجاهاتالّطالب مّما ُيوّضح أّن للبرنامج الّتربوي تأثيرا إيجابّيا على 

 لها.

 :الّدراسة الثّانية 

طاّلب كلّيت الّتربية  وميوالت دوافع»عنوان: تحت ، 2009سنة ، أبو سالم"دراسة الدكتور "

 .»البدنّية والّرياضّية في جامعة األقصى حول العمل بمهنة الّتدريس والّتدريب

  حيث هدفت الّدراسة إلى:

طاّلب كلّية الّتربية البدنّية والّرياضية نحو العمل بمهنة  دوافع وميوالت الّتعرف على-1

طالبا وطالبة من كال الجنسين، وقد تّم اختيار  95الّتدريب والّتدريس، وكانت عّينة الدراسة 

طالبا من اإلناث بنسبة  40و %57.9من الّذكور بنسبة  55العّينة القصدّية، حيث بلغت 
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 كانتوصفي، واعتماد استبيان من تصميم الباحث، وقد ، وقد تّم استخدام المنهج ال42.1%

  :نتائج الّدراسة كاآلتي

  نحو مهنة الّتدريس، وقد كانت الفروق لصالح هناك اّتجاه ايجابي عام لدى عّينة الّدراسة

اإلناث، وكان اّتجاه ايجابي لدى عّينة الّدراسة نحو العمل بمهنة الّتدريس، ولم توجد 

 .فروق بين كال الجنسين

 :الّدراسة الثّالثة 

وميوالت بعض طلبة  دوافع« عنوان:تحت ، 2011، "أنور محمود رحيم"ل دكتوراهدراسة 

 حيث هدفت هذه الّدراسة إلى:" السليمانّية نحو الّنشاط الّرياضي، جريتجامعة "

 الّتعّرف على اّتجاهات بعض طلبة جامعة السليمانّية نحو الّنشاط الرياضي.-1

 الّتعرُّف على وجود أو عدم وجود فروق في ميوالت ودوافع الّطلبة.-2

طالبا، استخدم المنهج الوصفي فيها،  150وقد أجريت الدراسة على عّينة عشوائّية قوامها 

وقد توّصل الباحث في وتّم تصميم استبيان من قبل الباحث، وتم استخدام المنهج الوصفي، 

 ة:ضوء دراسته إلى الّنتائج التّالي

 .المحور الذي يمّثل الّتوّتر والمخاطرة كان تسلسله األّول عن باقي المحاور 

  يشّكل  والترويحاّتجاه عّينة البحث الُممارسة لألنشطة الرياضّية بغرض الّصّحة الجسمّية

 نسبة كبيرة من عّينة البحث.
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  نحو  جاهاتاالتكما ظهر أّن ُممارسة األنشطة الرياضّية للفرص الجمالّية فيمّثل أضعف

 ُممارسة تلك األنشطة.

 :الّدراسة الرّابعة 

، بعنوان: الدوافع التي تُنّمي اّتجاهات الّطلبة 2009سنة ، "ميمون عيسى"دراسة الّطالب 

نحو الّتكوين في ميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية، جامعة محّمد بوضياف، 

والية المسيلة، وقد اعتمدت الّدراسة على المنهج الوصفي المسحي، حيث بلغ العدد الُكّلي 

تصميم محاور االستبيان بعد دراسة ُمستضيفة األهداف طالبا، وقام الباحث ب259للعّينة 

من صدق األداة وثباتها تّم جمع البيانات وتحليلها باستخدام  التحققالّرئيسّية للبحث، وبعد 

 .spssv13برنامج 

 ومن أهّم نتائج هذه الّدراسة:

  وتقنيات الّطلبة الجامعّين يملكون اّتجاهات ايجابّية نحو الّتكوين في ميدان علوم

 الّنشاطات البدنّية والّرياضّية.

 أدبي وعلمي على دراية تاّمة لما ُيقّدمه الّتكوين من أهداف اجتماعّية  االختصاص

 حركّية وصحّية.و ونفس

  اّتجاهات ايجابّية نحو ميدان الّتكوين ال  ال يملكونالّطلبة الذين في الفئة الثّانية

 يتناسب مع مستواهم الّدراسي وأّنهم ُأرغموا عليه.
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  وجود فروق ذات داللة إحصائّية على استبيان الّطلبة الجامعّيين نحو الّتكوين في

 ميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية بين مختلف رتب الّتوجيه.

أّنه ضرورة الّتحديد الّدقيق لمعالم كل من نظام )ل م د(  به الباحث ومن أهّم ما وّصى*

وميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية، مع ضرورة تحديد الّطالب المناسب في 

 مكانه الّضروري.

 :الّدراسة الخامسة 

 بدافعيةقتها بعنوان:" تطوير المناهج الّتربوّية وعال، "عباش أيوب"دراسة الّطالب الباحث 

الميول لممارسة األنشطة البدنّية والّرياضّية لدى تالميذ الّطور الثّالث من الّتعليم الثّانوي"، 

رسالة ماجستير في نظرّية ومنهجّية الّتربية البدنّية والّرياضّية، معهد الّتربية البدنّية والّرياضّية 

 .2007/2008، للسنة الجامعّية 3بسيدي عبد اهلل، جامعة الجزائر 

تهدف الّدراسة إلى تحقيق الفرضّية العاّمة اّلتي تهدف إلى ايجاد العالقة بين  حيث

الّتربوّية له عالقة بدافعّية الميول لممارسة األنشطة  المناهجتطوير  الدراسة وأنمتغّيرات 

من الّتعليم الثّانوي، وقد استعمل الباحث المنهج  الثالثالبدنّية والّرياضّية لدى تالميذ الّطور 

تلميذ  200، وكانت عّينة البحث مكّونة مننظرا لمناسبته لطبيعة الّدراسة االرتباطي لوصفيا

 أّما األدوات المطّبقة فتمّثلت في استمارة استبيان وّزعت على عّينة الّدراسة.أستاذا  50و 
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  لي:اّ *وقد كانت نتائج البحث كالت

توجد عالقة ارتباط موجبة وداّلة احصائّيا بين كفاية الوسائل الّتعليمّية وتنويع استخدامها -1

 البدنّية والّرياضّية. األنشطةوفقا للمواقف الّتعليمّية وبين دافعّية ميول الّتالميذ لممارسة 

توجد عالقة ارتباط موجبة وداّلة بين تنويع أساليب وطرق الّتدريس وتهيئة المحيط -2

 للّتالميذ وبين دافعّية ميولهم لممارسة األنشطة البدنّية والّرياضّية.

توجد عالقة ارتباط موجبة وداّلة احصائّيا بين استخدام أسلوب الّتقويم الّذاتي ألداء -3

 الّتالميذ وبين دافعّية ميولهم لممارسة األنشطة لبدنّية والّرياضّية.

 السادسة الدراسة: 

تأثير األنشطة الرياضية الّّلصفية في  "دراسة الطالب "بواب عالء الدين"، تحت عنوان: 

في النشاط البدني  2مذكرة ماستر ،تنمية الميول الرياضية لدى تّلميذ المرحلة الثانوية"

الرياضي المدرسي، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة العربي بن 

، وقد إعتمد الباحث في دراسته على 2016/2017م البواقي، للسنة الجامعية مهيدي لوالية أ

تلميذ و تلميذة من خالل اإلعتماد  100المنهج الوصفي، حيث بلغ العدد الكلي لعينة البحث 

(، من المجتمع اإلحصائي للدراسة الذي بلغ %10تطبيق العينة الطبقية العشوائية )على 

محاور  3األدوات المطّبقة فتمّثلت في استمارة استبيان مكونة من تلميذ و تلميذة، أّما  1000

 حيث هدفت الدراسة إلى:رئيسية وّزعت على عّينة الّدراسة.
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التعرف على دور النشاط الاّلصفي في تنمية الميول نحو التحدي واإلثارة والّنجاح -1

 لدى تالميذ الطور الثانوي.

شطة المفضلة وزيادة الحوافز التي تساعد التعّرف على رغبات التالميذ بالنسبة لألن-2

 على الرفع من الممارسة الرياضية.

لفت إنتباه المسؤولين المعنيين )جمعيات رياضية، النوادي الرياضية( كي يولوا إهتمام -3

 خاص، وتوفير المناخ المناسب للتالميذ لممارسة الرياضة خارج المدرسة.

 بمختلف جوانبها.اإللمام بخصائص سن مرحلة المراهقة الوسطى -4

 ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

  الرياضية في النوادي الرياضية على ميول إلكتساب الّلياقة تؤّثر ممارسة األنشطة
 البدنية.

  تؤّثر ممارسة األنشطة البدنية الرياضية بساحات الّلعب في األحياء على الميول
 للتحدي واإلثارة الرياضية.

 الرياضية في المنافسات بين المؤّسسات على  تؤّثر ممارسة األنشطة البدنية
 الصّحة البدنية. وتنميةالميول لتطوير 

 الّتعليق على الّدراسات الّسابقة والُمشابهة لموضوع الّدراسة: 8-2

على الّدراسات السابقة في مجال الّدراسة التي نحن بصدد القيام بها  االطالعبعد 

" التي رولفجاءت الّدراسة األولى للدكتور " حيثاألهداف بأّن هناك تباينا من حيث  نالحظ

، والتي في اّتجاهات الطُّالب ممعرفة أثر تدريس الُمقّرر الّتربوي على الّتحكتهدف إلى 

طالبا وطالبة، بينما اهتّم الّدكتور "محمد الثّابت" في دراسته  115ُأجريت على عّينة قوامها 
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أثير تدريس ُمقّرر الّتربية الرياضّية على تنمية بجانب آخر، إذ يهدف من خاللها إلى تحديد ت

اإليجابّية نحو ُممارسة الّنشاط الّرياضي لدى طلبة كلّية الّتربية الرياضية، شعبة  االّتجاهات

تعليم أساسي، جامعة المنوفية. أّما الّدراسة الثالثة "ألبو سالم" فقد هدفت في أساسها على 

اّتجاهات طالب الّتربية البدنّية نحو العمل بمهنة الّتدريس الّتعرف على الّدوافع التي تُنّمي 

تّم اختيار العّينة طالبا وطالبة من كال الجنسين، و  95الّدراسة  عينةوالّتدريب، وكانت 

القصدّية، ومن أجل الّتعّمق أكثر في متغّيرات الموضوع قيد الّدراسة فقد تطّرقنا في األخير 

في اختصاص حركة  2، ماستر 2009في تخّرجه سنة  "إلى دراسة الّطالب "ميمون عيسى

الّدوافع التي تُنّمي اّتجاهات الّطالب الجامعيين وحركته، والتي تهدف للّتعرف على اإلنسان 

نحو الّتكوين في ميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والرياضّية بجامعة محّمد بوضياف 

" في تخّرجه أيوب عّباشإلى دراسة الّطلب الباحث " باإلضافة إلى تطّرقنا بوالية المسيلة، 

، أطروحة ماجستير في اختصاص نظرية ومنهجّية الّتربية البدنّية 2007/2008سنة 

والرياضّية، حيث وبعد دراسة مستضيفة األهداف توّصل الباحث إلى ايجاد عالقة ارتباط 

والبيئة الّتعليمّية ويع طرق الّتدريس قوّية بين كفاية الوسائل الّتعليمّية وتنويع استخدامها وتن

ميولهم لُممارسة األنشطة البدنّية والّرياضية، كما أوجد العالقة بين استخدام  دافعيةوبين 

الميول لُممارسة األنشطة البدنّية والّرياضّية، وقد رّكز الباحث  ودافعيةأسلوب الّتقويم الّذاتي 

متغّير دافعّية الميول لممارسة األنشطة البدنّية أثناء مراجعته وتحليله لهذه الّدراسة على 

والّرياضّية، نظرا لكونه المتغّير الّتابع في دراستنا البحثّية التي نحن بصدد القيام بها سواء من 
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ناحية المعلومات الّنظرّية من مصطلحات ومفاهيم ونظرّيات هامة، أو من ناحية منهجّية 

ة وطرق دراستها، وفي األخير تطرقنا إلى أهم الدراسات تغّيرات الّنفسيّ معالجة مثل هذه المُ 

في  2، ماستر2017الُمشابهة أال وهي دراسة الطالب "بواب عالء الدين" في تخرجه سنة 

تخّصص حركة اإلنسان وحركية، والتي تهدف للتعّرف على دور النشاط الاّلصفي في تنمية 

الطور الثانوي، وكذا التعرف على رغبات الميول نحو التحّدي واإلثارة والّنجاح لدى تالميذ 

التالميذ بالنسبة لألنشطة المفّضلة وزيادة الحوافز التي تساعد على الرفع من مستوى 

الممارسة الرياضية ومن أجل اإللمام أكثر بخصائص سن مرحلة المراهقة الوسطى وخاّصة 

المعنّيين )جمعيات فيما يخّص ميوالتهم الرياضّية وذلك من أجل لفت إنتباه المسؤولين 

خاصا بها ويوّفروا المناخ المناسب للتالميذ رياضية، النوادي الرياضية( كي يولوا إهتماما 

للمارسة الرياضة خارج المدرسة، وقد رّكز الباحث في هذه الّدراسة على ُمتغّيرين هما متغير 

وكذلك علة متغّير"األنشطة "الميول الرياضية" نظرا لكونه المتغّير الّتابع في دراستنا البحثّية، 

الرياضّية الاّلصفية" ألّنها ُتعتبر شكال من أشكال ممارسة النشاط الرياضي الخارجي ، مثلها 

كما تتشابه الّدراستان في  مثل اإلنخراط في النوادي الرياضية التي إنفرد الباحث بدراستها،

يث المنهج المعتمد أو من منهجية اإلجراءات الميدانية المستخدمة في كال الدراستين من ح

حيث أداة الدراسة ونوع العّينة...الخ، وهذا ما دفعنا كذلك للتركيز على النتائج البحثية التي 

توّصلت إليها هذه الّدراسة من أجل مقارنتها مع ما توّصلنا إليه نحن في دراستنا وبالتالي 

ة دراستنا ودّقتها وموضوعيتنا تدعيم أكثر نتائج دراستنا البحثّية مما يزيد بال ريب من مكان
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في تناول اإلشكال ودراسته دراسة ُممنهجة، فبعد الدراسة التطبيقية التي قام بها الباحث في 

توّصل الباحث إلى معرفة تأثير ممارسة األنشطة هذه الدراسة وبعد جمع وتحليل البيانات 

ياقة البدنية، كما توّصل الرياضية الاّلصفية في النوادي الرياضية على ميول إلكتساب اللّ 

الباحث كذلك إلى تأكيد أن كالًّ من ممارسة األنشطة الرياضية سواء بساحات الّلعب في 

األحياء أو ممارستها في المنافسات الرياضية المختلفة بين المؤّسسات على الميول للتحدي 

يسية لهذا البحث واإلثارة الرياضية وكذا تنمية الصّحة، وبالتالي فقد تحّققت الفرضية الرئ

والقائلة ب" يؤّثر النشاط الرياضي الاّلصّفي بشكل إيجابي على تنمية الميول الرياضية لدى 

 تالميذ المرحلة الثانوية"، وذلك بعد تحّقق كل الفرضيات الفرعّية لهذه الدراسة.

وقد وّجهنا اهتمامنا في ُمراجعتنا واّطالعنا على الّدراسات الّسابقة والُمرتبطة بموضوع 

في دراستنا، وتعّمدنا أن تكون في المجال الّتربوي الّرياضي باألخّص في ميدان الّتكوين 

 الّتربية البدنّية والّرياضّية، والّنواحي الّنفسّية للّطالب.

وبالّرغم أّن دراسات المعرفة الكاملة بطبيعة الّتخصُّصات األكاديمّية وكيف تؤّثر على 

ميوالت طلبة معاهد الّتربية البدنّية والّرياضّية، وذلك في ضوء الُمقّرر الّتربوي المعمول به 

نفسهم حالّيا في ميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والرياضّية، وكذلك اّتجاهات الّطلبة أ

نحو الّتكوين بميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية، وكذلك اّتجاهاتهم نحو 

الُممارسة الّرياضّية الفّعالة بمختلف أشكالها سواء في مجال الّدراسة األكاديمّية أو في الّنوادي 

 الّرياضّية المختلفة.
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ّسابقة والُمشابهة والتي تناولت الّتكوين لذلك فقد ُكّنا أكثر تحديدا في اختيار الّدراسات ال

في معاهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية وبالّتحديد موضوع الّتخصُّصات 

األكاديمّية لطلبة الّتربية البدنّية والرياضّية والُمحتوى البيداغوجي لعملّية الّتكوين، وكذلك 

علم الّنفس أهمّية في المجال الّرياضي، أكثر موضوعات موضوع الميول اّلذي ُيعتبر من 

األخيرة أهمّيتها الكبيرة ودورها الفّعال وما ساهمت به نتائُجها في تطويرها  هاتهوالتي تُبّين 

للمجال الّرياضي ومن ناحية الُممارسة الّرياضّية وكذلك من ناحية الُمقّررات الّتربوّية في 

 لرياضّية.ميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية وا

ــّة منها: 8-3  موقف الّدراسة الحـــــاليـ

تنفرُد الّدراسة الحالّية التي ُقمنا بها أّنها قّدمت معلومات عن مدى أهمّية الّتخصُّصات 

األكاديمّية اّلتي يدرسها طلبة الّتربية البدنّية والرياضّية بتكوين وتنمية ميوالتهم الّرياضّية نحو 

ي الّرياضّية الجامعّية، وأّن هذه الّدراسة تختلف عن معظم الّدراسات في الّنواد االنخراط

تخصُّص الّطالب ؤّثر الّسابقة والّمشابهة لها باألهداف اّلتي تسعى لتحقيقها لمعرفة كيف يُ 

 االنخراطوأّن ، األكاديمي على ميوالته الّرياضّية نحو الُممارسة الّرياضّية بمختلف أشكالها

ُيعتبر من أبرز هذه األشكال اّلتي  داخل الجامعة وخارجهاوالُمشاركة في الّنوادي الرياضّية 

 تعكس بشكل حقيقي وواضح ُقّوة هذا الميل لدى طالب الّتربية البدنّية والّرياضّية.

كما ساعدت هذه الّدراسات الُمرتبطة الباحث على ضبط وتحديد ُمتغّيراته البحثّية بشكل 

ق من خالل معرفة خصائص ُكّل تخصُّص أكاديمي وأثره على ميول الّطلبة، كما واضح ودقي
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قّدمت هذه الّدراسات معلومات وافرة حول ُمتغّيرات الّدراسة، واّلتي ساعدت الباحث على 

لدراسة معرفة حدود دراسته وُمتطّلبات بحثه، وكيفّيات دراسة الموضوع والمنهجّية الّصحيحة 

 اّلتي تُصبُّ في قالب واحد. لّدراساتوامثل هذه المواضيع 

شاهدًا كما أّن الّنتائج البحثّية التي توّصلت إليها هذه البحوث والّدراسات الّسابقة ّتعتبر 

عليه في عرض وُمناقشة نتائج بحثه وُمحاولة تأكيدها  االعتمادعلمّيًا ُيمكن للباحث 

راسة، وأّن الباحث قد توّصل إلى من مصداقّية البحث العلمي وصّحة الدّ  ما يزيدوتعميمها، 

 األهداف اّلتي سعى إليها من خالل بحثه.



 

ل الفصل  :األوّ

صات األكاديميّة لطلبة  التّخصُّ

 التربية البدنية والرياضية
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 تمهيد:

ُيعّد معهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية بجامعة أم البواقي، والذي ُتعزى 

إليه مهّمة تكوين الّطلبة لنيل شهادة الّليسانس في التربية البدنية والرياضية أو إكمال الّتعمُّق 

الّتعمٌّق أكثر في لمرحلة الّتدرُّج أو إكمال الّتكوين و في الميدان ونيل شهادة الماستر الُمتّوجة 

  ميدان ومجال الّتكوين الّتخصُّصي.مرحلة ما بعد الّتدرُّج ونيل شهادة الدكتوراه في 

في  الّتخصُّصات األكاديمّيةولذلك سنتطّرق في هذا الفصل إلى الّتفصيل في ُمختلف 

ت في ميدان علوم وتقنيا إطار التكوين الجامعي العالي لطلبة التربية البدنية والرياضية

الّنشاطات البدنية والرياضية وكذا الُمحتوى البيداغوجي للجذع الُمشترك بمعهد علوم وتقنيات 

الّتكوين النشاطات البدنية والرياضية بجامعة العربي بن مهيدي في ُمختلف الشُّعب وُفروع 

 الخاّصة بالمعهد من جهة.

المعهد من وسائل ومرافق بيداغوجّية ومقاييس وغيرها من الوسائل من  وما يحتويه 

جهة أخرى والتي تزيد من جدوى عملّية الّتكوين الّتخصُّصي الذي يتلّقاه الّطلبة على اختالف 

 تخصُّصاتهم األكاديمّية.
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 مفهوم عملّية الّتدريس: 1-1

 ار الّتقليدي:الّتدريس في اإلط مصطلح 1-1-1

هو ما يقوم به الُمعّلم من نشاط ألجل نقل المعارف إلى ُعقول الّتالميذ، ويتمّيز دور "

الُمعّلم باإليجابّية ودور الّتلميذ بالّسلبية في ُمعظم األحيان، بمعنى أّن الّتلميذ غير ُمطالب 

بداء الّرأي، ألّن الُمعّلم هو المصدر الوحيد للمعرفة بالّنسبة للتّ  لميذ، إاّل أّن بتوجيه األسئلة وا 

هذا المفهوم الّتقليدي لعملّية الّتدريس كان سائدا قديما، أّما اليوم فتغّيرت المفاهيم وتبّدلت 

 1."الظُّروف، وغزا التطوُّر العلمي ُكّل المجاالت، مّما أوجد مفهوما جديدا له

 مصطلح الّتدريس بمفهومه الُمعاصر: 1-1-2

الّتدريس الُمعاصر لكونه علمًا تطبيقّيًا انتقائيًا متطورا، فهو عملّية تربوّية هادفة  إنّ "

كاّفة العوامل الُمكّونة للّتعلم والّتعليم، ويتعاون خاللها كٌل من  االعتباروشاملة، تأخذ في 

سّمى واألسرة والمجتمع، لتحقيق ما يُ  الصفيةالمعّلم والّتالميذ واإلدارة المدرسّية والُغرف 

باألهداف التربوّية، والّتدريس إلى جانب ذلك عملّية تفاعل اجتماعي وسيلتها الفكر والحواس 

 2."والعاطفة واللُّغة

 
                                                           

الطبعة األوىل، ، ّتربية الرياضّيةُمعاصر للواقع الالمهارات الّتدريسّية والّتدريب الميداني في ضوء الرحاب عادل جبل، عبد اهلل احلليم حممد:  :(1)
 .09تاريخ(، ص دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندريّة، مصر، )بدون 

 .المرجع نفسه :(2)
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 مفهوم الّتدريس كتخصُّص أكاديمي: 1-1-3

 إّن هذا الّتخصُّص يسمح لنا بتكوين إطارات للّتدريس في ُمختلف أطوار الّتعليم"

الثانوي( وفي ُمختلف الُمؤّسسات الّتربوّية، والمهنية، حيث يقوم المعهد ، المتوسط، االبتدائي)

بإعداد أستاذ المستقبل، يجعله ُيلمُّ بقواعد الّتدريس المناسبة نظريًّا وتطبيقيًّا، من أجل اإلسهام 

 1"في ضمان ُمستقبل البالد، وازدهار حياتها

ت وعملّيات وما يستخدمه من به المدّرس من اجراءا ما يقومكُل  "كما ُيعرف بأّنه 

 2"أدوات ووسائل تعليمّية مع الّطلبة إلنجاز مهام ٌمحّددة لتحقيق أهداف ُمحّددة سلًفا

 تدريس ت ب ر(:) لتخّصصالتعريف اإلجرائي  1-1-4

ة ( أحد الّتخّصصات التي يتكون فيها طلبالتربية الحركيةُيعتبر تخّصص تدريس ) "

 لرياضيةنية واالذين ُوّجهوا لهذا التخّصص بمعهد أو قسم التربية البدالتربية البدنية والرياضية 

ن لمادة كمدرسي، حيث يسمح بإعداد إطارات وكفاءات للعمل بجامعة العربي بن مهيدي

  )*("ميةالتربية والرياضية من الجانبين النظري والتطبيقي لمختلف المؤسسات واألطوار التعلي

                                                           
 .9، صمرجع سبق ذكره، 1ط طرق تدريس التربية البدنية والرياضية، عفاف عبد الكرمي: : (1)

 نفس المرجع. :(2)
 .تعريف إجرائي:  (*)
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 ي:ـاضـيب الرّ ــالّتدري 1-2

 دريب الميداني:مفهوم التّ  1-2-1

إّن الّتدريب الميداني )الّتربية العملّية( ُيعتبر فترة من الّتدريس الموّجه الذي يخرج فيه "

إلى  المجال الّتطبيقي في مدرسة من مدارس الّتعليم العام، ليقوم خاللها الّطالب الُمعّلم 

 ما يتعّلق بها من الّنواحي اإلدارّية، ويتّم يب على تدريس ماّدة الّتربية الّرياضّية وُكلُّ بالّتدر 

ذلك تحت إشراف عضو هيئة تدريس من الكلّية )المشرف الّداخلي( وموّجه تربية رياضّية من 

وذلك في خالل أيذام ُمتفّرقة أو ُمتتالية كما ُتحّددها اإلدارة الّتعليمّية )المشرف الخارجي( 

المتفّرقة،  األيام)وغالبا ما يكون لمّدة يوم واحد أسبوعيًّا في  الرياضيةلوائح كلّيات الّتربية 

 1"الُمتتالية( األيامولمّدة أسبوع أو أسبوعين في 

 دريب الرياضي:مفهوم التّ  1-2-2

هو عملّية تربوّية مبنّية على أسس ومبادئ علمّية تهدف إلى إعداد الفرد من الّناحية البدنّية "

ّنفسّية لتحقيق أعلى مستوى رياضي ممكن في أنواع الّرياضة، وال واالجتماعيةوالعقلّية 

مكانّيات الفرد  2"وضمن استعدادات وُقُدرات وا 

 

                                                           
 .53ص  ،مرجع سابقرحاب عادل جبل، عبد اهلل احلليم حممد: : (1)
(2:) .2003,  ARISPVIGOT,  , Editionédition4eme  d’entrainement,Manuel :  WEINECK.J 
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 مفهوم التدريب كتخصُّص أكاديمي: 1-2-3

يسمح لنا بتكوين إطارات وكفاءات في تدريب ُمختلف أنواع  االختصاصإّن هذا "

الّرياضات، رياضات فردّية، رياضات جماعّية، حيث ُيمّثل المدّرب الرياضي العامل 

األساسي في عملّية الّتدريب فتزويد الفرق الّرياضّية بالمدّرب المناسب، ُيساهم في الّرفع من 

 1"ُمستوى األداء الّرياضي

 تدريب رياضي(:) لتخّصصالتعريف اإلجرائي  1-2-4

بدني وتدريب رياضي ُيعتبر تخّصص التدريب الرياضي بفرعيه التنافسي وتحضير  "

التخّصص آخر يتكّون فيه طلبة التربية البدنية والرياضية بجامعة العربي بن مهيدي الذين 

في  ُمختّصينات ومدّربين ُوّجهوا لهذا التخّصص األكاديمي، حيث يسمح لنا بإعداد إطار 

الّنظرية والّتطبيقّية  بالجوانبمختلف أنواع الرياضات واألنشطة الفردية والجماعية ، وُملّمين 

         )*( "لمنهجية التدريب الرياضي والتحضير البدني وذلك للرفع من ُمستوى األداء الرياضي

2

 

 

 
                                                           

  . 15، صمرجع سبق ذكرهالمدّرب الّرياضي، زكي حممد حسن:  :(1)
 .تعريف إجرائي: *()
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 البدنّية والّرياضّية:الّتكوين بمعهد علوم وتقنيات الّنشاطات  1-3

 مفهوم الّتكوين بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: 1-3-1

هو أحد ميادين الّتكوين الفاعلة في جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، حيث يتوّفر 

على كاّفة اإلمكانّيات المادّية والوسائل والمرافق البيداغوجّية، والمخابر، وكذا على أساتذة 

ودكاترة مختّصين في كاّفة فروع الّتكوين على مستوى المعهد، حيث يتّم على ُمستواه الّتكوين 

لّتخصُّصي لطلبة التربية البدنية والرياضية في تخصُّصي )التدريب الرياضي، التربية وعلم ا

الحركة( وذلك خالل )مرحلة الّتدرُّج( المكّللة بنيل شهادة الّليسانس في أحد الّتخصُّصين 

السابقين خالل طور الّليسانس أكاديمي، أو نيل شهادة الماستر في أحد الّتخصُّصين )تدريب 

طور الماستر أكاديمي، أو إكمال الّتعمُّق ضير بدني، حركة اإلنسان وحركته( خالل وتح

الّتدّرج( الُمؤّهلة لنيل شهادة الدكتوراه  ما بعدإلى مرحلة ) االنتقالأكثر في الميدان من خالل 

 في أحد هذه الّتخصُّصات األكاديمّية.

 التأطير:*

إّن الطبيعة البشرّية تفرُض نفسها دائما فال معنى لوجود ُمختلف أنواع االمكانات  "

 الحديثة المتطّورة في غياب االنسان، حيث هو المحّرك األساسي لمختلف االمكانات كي 
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ُتحّقق الهدف الذي تواجدت من أجله وهذا يستلزم الجهد االنساني اإلرادي الواعي الذي 

 1"ع في ُمختلف الواقع يهدف إلى خلق المناف

يدي حيث يتوفر معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة العربي بن مه

 اتذةمنهم أس بوالية أم البواقي على أساتذة حاملي الشهادات العليا، كأساتذة تعليم عالي،

 ن، وذلكمحاضرين، أساتذة مساعدين مكّلفين باألعمال الموّجهة، وأساتذة مساعدين مؤقتي

لضمان سير ُمختلف تدريس المحتوى البيداغوجي من أجل اكساب الطلبة تكوينا  جّيدا 

وى ونوعي من خالل تلقينهم لمختلف المقاييس التربوّية والهيئات البيداغوجّية على ُمست

ن السير الحسن للعملية إداري كفء يسهر على ضما على طاقمالمعهد، كما يتوفر كذلك 

 .التكوينية

 الخصوصّية:*

ي، ين الجانبين )الّنظر تكوين نوعي خاص للطلبة ُيزاوج ب بإكسابيسمح هذا التخصُّص 

وادي المؤّسسات كالن بأحدن الطالب في أحد ميادين التربص والتكوين التطبيقي(، كما يتكوّ 

 الرياضّية والمؤّسسات التعليمّية والّتكوينّية.

يداغوجية والمخابر الّتطبيقية التي تسمح بإجراء كما يتوافر المعهد على كاّفة الوسائل الب

مختلف البحوث والّدراسات النفسّية التي تضمن بدورها السير الحسن للدروس، وسيسمح 

                                                           
 .38، ص9981، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1، ط اإلمكانات في التربية البدنية: عفاف عبد املنعم درويش:  (1)
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هذا التخّصص األكاديمي  الختيارباستقطاب عدد كبير من الطلبة ويجذب اهتمامهم 

 الجامعي.

  بالمعهد: االلتحاقشروط 

 (.على شهادة البكالوريا )الّتسجيل مفتوح لجميع الشعب العلمية واألدبية التحصيل-1

الفحص الطبي للطلبة من طرف طبيب مختّص بالمعهد، للتأكد من  إجتياز اختبار-2

 أن الطالب باستطاعته ممارسة جميع الرياضات لكي يتّم قبوله.

 هد(.النتقاء بالمعاجتياز اختبارات القدرة والكفاءة البدنية )تحّدد من طرف لجنة ا-3

 المتوّفرة حاليا على مستوى المعهد: والبيداغوجّية اإلمكانيات المادّية  1-3-2

ال شّك أّن توفير اإلمكانّيات، وُحسن استخدامها ُيعتبر أمرا حتميًّا ال غنى عنه، "

باإلضافة إلى أّنها أحد العوامل المؤّثرة في تقدُّم الدول وتطّورها، لما لها من أثر استثماري في 

تنمية طاقات األفراد والجماعات، ويظهر ذلك واضحا في مجال التربية البدنية والرياضية، 

 1"ُتؤّثر اإلمكانات بمختلف أنواعها في نجاح أنشطتها وتحقيق أهدافها  حيث

 

                                                           
 .24، ص مرجع سبق ذكرهعفاف عبد املنعم درويش:   :(1)
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 غوجية المتوّفرة على مستوى المعهد:المنشئات الرياضّية والمرافق البيدا 1-3-2-1

 (1) ":ما يلييتوفر المعهد حاليا على 

 جناح بيداغوجي يحتوي على: -

 .ملعب كرة قدم مع مضمار ألعاب قوي يحيط بكامل الملعب 

 (01.قاعة رياضية للجمباز ) 

 (02 من المالعب )طائرة(. كرةالمفتوحة )ملعب كرة يد و ملعب  الخارجية  

 (01.مسبح للطلبة ) 

 (03.قاعات مغلقة متعّددة الرياضات ) 

 (08 قاعات وحجرات التدريس الخاصة لألعمال الموّجهة )(TD) 

 (03.مدرجات خاصة للمحاضرات ) 

  ا، علم النفس.، فيسيولوجيبيو كيمياءمخابر 

 .مكتبة خاّصة بالمعهد، مزودة بفضاء بحث إلكتروني 

  (02من الق ).اعات الخاّصة 

 (01.قاعة اإلعالم اآللي ) 

 جناح إداري خاص بالمعهد، وعيادة طبية خاصة بالمعهد ومرش للطلبة. -

 
                                                           

 .المرافق والوسائل البيداغوجية(: 06امللحق رقم ) ينظر : (1)
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 أهداف عملّية الّتكوين في معهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والّرياضّية: 1-3-3

تكوين أساتذة أكّفاء وُمختّصين في تدريس ماّدة الّتربية البدنّية والرياضية في مختلف  .1

 ، الطور المتوسط، الطور الثّانوي(.االبتدائياألطوار الّتعليمّية )الطور 

تكوين مدّربين أكّفاء في مجال الّتدريب الّرياضي في مختلف أنواع األنشطة  .2

 ة القدم لُمختلف الفئات العمرّية...(.ثل: )مدرب كر والّرياضات الفردّية والّجماعّية، م

 الّتربوّية.إطارات وكفاءات للعمل في ُمختلف القطاعات المهنّية، تكوين  .3

تكوين أساتذة الّتعليم العالي )دكاترة( في ميدان علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية  .4

البدنّية والرياضية  والّرياضّية في مختلف الفروع والّتخصُّصات لتكوين طلبة التربية

في هذا المجال، من خالل اكسابهم لُمختلف المعارف والمعلومات الّنظرّية والّتطبيقّية 

 من خالل تدريسهم لمختلف المقاييس في ُمختلف العلوم.

يسمح للّطالب الُمتحّصل على شهادة عليا في تخصُّص الّتدريب الرياضي تحضير  .5

 الوطنية.الوالئّية الجهوّية، والُبطوالت بدني الّتدريب في ُمختلف الّرابطات 

ُيتيح لطلبة التربية البدنية والرياضية الُمتحّصلين على شهادة عليا في مجال علوم  .6

كإطارات في ُمختلف الهياكل الفدرالية  العملوتقنيات الّنشاطات البدنية والرياضية 

 الرياضية الّتابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ّية مع إمكانّية فتح هياكل وُمؤّسسات ذات طابع رياضي تكوين جمعّيات رياض .7

 كصاالت كمال األجسام وغيرها. االعتمادمن  االستفادةواإلشراف عليها من خالل 
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ات الّنشاط الّتخصُّصات األكاديمّية لميدان الّتكوين بمعهد علوم وتقنيات 1-4
 البدنّية والّرياضّية:

 خالل سنة جامعّية: المعهدفي  الُمحتوى البيداغوجي الخاّص بالجذع الُمشترك 1-4-1

 (1)" بالنسبة للسنة أولى ليسانس أكاديمي: 1-4-1-1

 وحدات التعليم األساسية: -ا

 وحدة األلعاب الفردّية: ألعاب القوى، الجمباز، السباحة. .1

 وحدة األلعاب الجماعية: كرة السلة، كرة القدم. .2

 البيولوجية: علم الّتشريح، الكيمياء الحيوّية. وحدة العلوم .3

دخل : تاريخ وفلسفة النشاط البدني والرياضي، مواالجتماعيةوحدة العلوم اإلنسانية  .4

 لعلم الّنفس الرياضي.

 وحدات التعليم المنهجّية: -ب

 منهجّية البحث العلمي. .1

 تقنيات وطرق البحث العلمي. .2

 
                                                           

 .الوحدات الّتعليمّية واألرصدة(: 07ينظر امللحق رقم ) :(1)
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 وحدات التعليم االستكشافّية: -ت

 التربية. علوم .1

 مدخل للتدريب الرياضي. .2

 مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي. .3

 مدخل النشاط البدني الرياضي الُمكّيف. .4

 مدخل لإلدارة والتسيير الرياضي. .5

 مدخل لإلعالم واإلّتصال الرياضي. .6

 وحدات التعليم األفقّية: -ث

 اإلعالم اآللي. .1

 الّلغة الحية )اإلنجليزية(. .2
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 (1)" للسنة الثانية ليسانس أكاديمي:بالنسبة  1-4-1-2

 وحدات التعليم األساسّية: -ا
 ألعاب القوى. اختصاصوحدة األلعاب الفردية: مالكمة، سباحة،  .1

 وحدة األلعاب الجامعّية: كرة اليد، كرة الطائرة. .2

 فيزيولوجيا الجهد.الجهد، فيزيولوجيا ،  بيو كيمياءوحدة العلوم البيولوجية:  .3

 وحدة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية: علم الّنفس الرياضي، إحصاء عام. .4

 وحدات الّتعليم المنهجّية: -ب
 منهجّية اإلّتصال. .1

 منهجّية الّتدريب. نظرّية و .2

 بيداغوجيا تطبيقّية. .3
2 

 

 

                                                           
 .الوحدات التعليمّية واألرصدة(: 07ينظر اللحق رقم ): (1)
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 طور الّليسانس أكاديمي:المحتوى البيداغوجي الخاص بفروع الّتخصُّص ل 1-4-2

 )1(" الحركية:فرع التربية  1-4-2-1

 السداسي الخامس: ويتكون من المقاييس التالية:

 إحصاء تطبيقي. .1

 .يكـكانـو ميـبي .2

 تربص تطبيقي. .3

 اختصاص كرة القدم. .4

 اختصاص كرة السلة. .5

 اختصاص كرة اليد. .6

 الطب الرياضي. .7

 علم الحركة. .8

 منهجية الّنشاط الرياضي. .9

 

                                                           
  .الوحدات الّتعليمّية واألرصدة(: 07ينظر امللحق رقم ) :(1)
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 السداسي السادس: ويتكون من المقاييس التالية:

 إسعاف. وقاية و .1

 .االجتماععلم  .2

 التسيير. الّتشريع و .3

 التطّور الحس حركي. .4

 .االجتماععلم  .5

 اختصاص كرة القدم. .6

 اختصاص كرة السلة. .7

 .اختصاص كرة اليد .8
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 (1)" فرع التدريب الرياضي: 1-4-2-2

 السداسي الخامس: ويتكون من المقاييس التالية:

 إحصاء تطبيقي. .1

 .بيو ميكانيك .2

 تربص تطبيقي. .3

 كرة القدم. اختصاص .4

 اختصاص كرة السلة .5

 اختصاص كرة اليد .6

 منهجّية التدريب. نظرّية و .7

 علم الّنفس الرياضي. .8

 السداسي السادس: ويتكون من المقاييس التالية:

 إسعاف. وقاية و .1
 .االجتماععلم  .2
 .التسيير التشريع و .3

                                                           
  .يبّين معلومات خاّصة بالمعهد والمقاييس المقّررة(: 05: ينظر امللحق رقم )(1)
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 (1)" المحتوى البيداغوجي الخاص بفروع الّتخّصص للطور ماستر أكاديمي:1-4-3

 (:وحركيةولى ماستر )تدريب وتحضير بدني، حركة اإلنسان السنة أ 1-4-3-1

  آلي. إعالم ، فيزيولوجيا،إحصاء تطبيقي،إنجليزية،بيوميكانيكعلم الحركة،  السداسي األول:

، علم الحركة، التغذية، منهجّية االتصالالتخطيط الرياضي، وسائل السداسي الثاني: 

 ، فيزيولوجيا األمراض.بيو ميكانيكالتدريب الرياضي، 

 السنة الثانية ماستر: 1-4-3-2

 :وحركيةتخّصص حركة اإلنسان  -1

انيكي ، التحليل الميكأبستمولوجياالعملية المعرفية في التعلم الحركي، السداسي الثالث: 

ف للمهارات الحركية، فيزيولوجية الجهاز العصبي في التحكم الحركي، فيزيولوجية الوظائ

 الحركية، الشوائب أو المعيقات المرضية، طرق إستخدام الجهاز العصبي العضلي.

       Séminaire السداسي الرابع:

 تحضير بدني: تخصُّص تدريب و -2

 لقياس،تنمية العوامل اإلدراكية، التحضير البدني المدمج، طرق ووسائل ا السداسي الثالث: 

      تنمية القدرات البدنية، إنجاز وهيكلة المشروع، دراسة حالة.البرمجة والتخطيط، 

 
                                                           

 يبين معلومات خاصة بالمعهد والمقاييس المقّررة.(: 05ينظر امللحق رقم ) :(1)
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  Séminaire :السداسي الرابع

 المعهد:في التخصُّصات األكاديمّية للجذع المشترك  1-5

 األولى والثانية ليسانس أكاديمي: السنة 1-5-1

 بالنسبة للسنة األولى:

حيث يدرس طلبة التربية البدنية والرياضية السنة األولى كجذع مشترك، حيث يدرسون 

 .دريب الرياضي، التربية الحركّية(مختلف الوحدات والمقاييس الخاّصة بكال الّتخصُّصين )الت

 بالنسبة للسنة الثانية:

خالل السنة الثانية يتم توزيع استمارات على الّطلبة الختيار التخصُّص الذي يرغبون فيه، 

فمن الطلبة من يختار فرع التربية الحركية، ومنهم من يختار تخّصص التدريب الرياضي، 

وشروط محّددة  العتباراتوبعد اجتماع مجلس فريق ميدان التكوين يتّم توجيه الطالب وفقا 

 (.التخصصمعدل القبول في ة الطالب، تتضّمن )رغب

 الثالثة ليسانس أكاديمي: بالنسبة للسنة 1-5-2

حيث يتخّصص طلبة التربية البدنّية والرياضية أكثر في ميدان التكوين بمعهد علوم 

 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضّية، حيث يجب أن يتخّصص الطلبة من كال الّتخصُّصين

وكذلك نوع النشاط  الّتخصُّصي،)التدريب الرياضي، التربية الحركية(، نوع النشاط الفردي 

 الجماعي الّتخصُّصي.
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العربي بن مهيدي  ةومن الّتخصُّصات التي ُيتيحها معهد )ع. ت. ن. ب. ر( بجامع

ما ، لطلبة )التدريب الرياضي، التربية وعلم الحركة( لطور الّليسانس أكاديمي _أم البواقي_

 :يلي

 ألعاب القوى. تخّصصات النشاط الفردي:-1

ختصاص كرة كرة قدم، إ إختصاص :)رياضة جماعية( تخصُّصات النشاط الجماعي-2

 الكرة الطائرة. إختصاصكرة اليد،  إختصاصالسلة، 

 (:وحركيةالسنة أولى ماستر )تدريب وتحضير بدني + حركة اإلنسان  1-5-3

 .ى ماستر جذع مشترك حسب الّتخصُّصالسنة أولحيث يدرس طلبة الماستر خالل 

 )تدريب وتحضير بدني + حركة اإلنسان وحركية(: السنة الثانية ماستر 1-5-4

حيث يدرس طلبة التربية الحركّية فرع النشاط البدني الرياضي التربوي شعبة  -

 النشاط البدني الرياضي المدرسي.

وتحضير بدني شعبة الّتدريب كما يتخّصص طلبة التدريب الرياضي فرع تدريب  -

 الرياضي والتحضير البدني.

 ماستر(: /الليسانس) التخّرجاألعمال الموجهة لطلبة  1-6

تقديم حيث يقوم الطالب بترّبص ميداني وفي ختامه يقوم بالتربص التطبيقي:  1-6-1

 تقرير ُمفّصل حول الّترّبص )الكراس البيداغوجي للطالب المتربص(.
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ثية مكّملة للّتخرج ونيل شهادة حيث يقوم الباحث بإجراء دراسة بح المذكرة: 1-6-2

الّتخرج في أحد إختصاصات التكوين، حيث تحتوي المذكرة على مجموعة وافية من 

 المعلومات والمعارف، إذ تتكون هذه الدراسة من جانبين)النظري، التطبيقي(.

 ميادين الترّبص والّتكوين في المؤسسات: 1-7

 الرياضية. النوادي 

 .المؤسسات التعليمية والتكوينّية 

 الرياضية. الجمعيات 

 .دور الشباب والرياضة 

  ّة الرياضية.المركبات الجواري 
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 (1) (: مخّطط يوّضح الّتخّصصات األكاديمية للجذع المشترك الخاّص بالمعهد01شكل رقم )

 

                                                           
 .مراجع سابقة، (07الملحق رقم ) ، (05الملحق رقم ) ينظر: (1)

طـــــــــــــــــــــور 
اللّيســــــــــــــانس

السنة الثالثة 
ليسانس أكاديمي

(التخّصص)

تخّصص التربية 
وعلم الحركة

طـــــــــــــــــــــور 

المــــــــــــــــــــاستر

السنة األولى 
ماستر 

تخّصص حركة 
اإلنسان وحركته

(جذع مشترك)

السنة الثانية ماستر 
عالتخّصص في فر

النشاط البدني )
الرياضي المدرسي 

(شعبة التربوي

السنة األولى ماستر 
تخّصص تدريب 

رياضي

(جذع مشترك)

السنة الثانية ماستر 
الّتخّصص في فرع 

تدريب رياضي )
(وتحضير بدني

تخّصص تدريب 
رياضي

السنة الثانية ليسانس 
أكاديمي

اختيار التخصص )
الخاص بالنشاطين 
(الفردي والجماعي

االسنة أولى 
ليسانس 
أكاديمي

جذع )
(مشترك



التخّصصات األكاديمية لطلبة ت ب ر                                                   :الفصل األول  
 

 50 

 ملخص الفصل:

إّن التخّصصات الخاّصة بالّتكوين في معاهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنية والرياضّية 

قد تنّوعت وتعّددت لتشمل كثيرا من الّنواحي، هادفة إلى تحقيق النمّو الّشامل والمتوازن لطلبة 

الّتربية البدنية والرياضية وكذلك اكتساب ُمختلف الخبرات والمعارف والكفاءات في مختلف 

 ؛..الّنواحي واألبعاد المعرفّية، المهارّية، الوجدانية، السلوكّية.

المهارات البدنية واالجتماعية والّنفسية واالخالقية، والتي ُتساهم  إكسابباإلضافة إلى 

في  كاالنخراطوالّنفسية  الشخصيةفي بناء شخصّية الفرد الُمتعّلم وتنمية ُمختلف الّسمات 

النوادي الرياضّية ودافعّية العمل واإلنجاز وكذلك تنمية مختلف االستعدادات والميوالت 

 والّرغبات للمشاركة في مختلف األنشطة الرياضّية داخل الجامعة أو خارجها.

 

 

 

 



 

 :الثاني الفصل

 الميول الرياضية
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 تمهيد:

الفرد ويتعامل من خالل مراحل حياته الم ختلفة مع كثير من المواقف الرياضّية،  يّتصل  

عن طريق نشاطه في هذه المواقف، وهذا النشاط قد يكون  واالتصالهذا التعامل  ق  ويتحق  

التربية الرياضية بالمدرسة أو العملّية أللعاب مختلفة خالل حصص ايجابيا كالممارسة 

بالنادي أو في أي مكان يسمح له بذلك، أو قد يكون هذا النشاط سلبيا كمشاهدة مباريات 

 هذه األلعاب في الملعب أو من خالل برامج التلفزيون.

فإذا ترّتب عن نشاط الفرد في لعبة معّينة ، سواء كان هذا النشاط ايجابيا أو سلبيا لون 

ة والس رور، فإن الفرد ي حاول تكرار نفس النشاط ك ّلما أ تيحت له الفرصة في من ألوان الراح

الشعور  الفرد بنفسذلك ليشعر بنفس الشُّعور، ونتيجة لتكرار نفس النشاط مع تكرار إحساس 

 نحو النشاط أو اللُّعبة أو النادي الرياضي. بالميلاإليجابي يتكّون ما ي سّمى 

م حاولين في هذا الفصل  الميول الرياضّيةلذلك فقد خّصصنا هذا الفصل لموضوع 

وم حاولة الّتعرف على  الميولالّتطرُّق إلى م ختلف المفاهيم والّتعاريف الم رتبطة بموضوع 

الميول الرياضّية وخصائصها  وتكّونها لدى الفرد، وكذلك أهمّية الميول الرياضّية في طبيعة 

نّية والرياضية والم تغّيرات الم ؤّثرة في اكتساها لدى الفرد الرياضي وغيرها من التربية البد

 لتي تخدم موضوع دراستنا البحثّية.المفاهيم الم هّمة لموضوع الميول الرياضية ا
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أيضا بأّنه صورة نفسّية لحاجة طبيعّية، وعليه نجد أّن الميل يكون مصحوبا  ّرفوع  

 1"بالّشعور والوعي

  .لفردل الخصائص السيكولوجيةخلّية تمتاز بالبساطة والعمومّية، وهي من فالميول إذن قوى دا

يذكر  للفرد الّنفسّية واالتجاهات الخصائص والعواملونظرا ألهمّية الميل على باقي 

 2"التي ال غنى عنها لتفسير األ مور الّنفسّية و هو الم سّلمة األولى " " أّن الميل:ماك دوغال"

قّوة اجرائّية تتوّجه في اّتجاه م حّدد ولكّنها " الميل على أنه: )LANDLA(كما ي عّرف 

 3"ت صادف العديد من العوائق والظُّروف المعاكسة

 4"لدى الفرد يدعوا إلى االنتباه ووجدانه استعداد"( الميل بأّنه: سترونككما عّرف )

( أّن زيدان مصطفىونظرا ألهمّية الميل على باقي الّنشاطات العقلّية األ خرى يذكر )

احدى األمور األساسّية التي تستدعي انتباه الفرد لفترة قصيرة أو طويلة من الّزمن،  الميول"

                5"في تأدية األعمالإضافة إلى ق درتها على حفاظ الّتالميذ على انتباههم 
1 

                                                           
 .404صالفكر اإلسالمي والفلسفة،  حممد جابر العابدي وآخرون::  (1)

 .72، صنفس املرجع علم النفس العام،الداهري صاحل، الكبيسي:  :( 2)

 .المرجعنفس :  (3)

 .نفس المرجع: ( 4)
 .109،45صدراسات نفسّية وسيكولوجّية وتربويّة، مصطفى زيدان: : (5)
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 تعريف الميل: 2-1

 التعريف المعجمي: 2-1-1

 1"وأحّبهمال يميل  مياًل إلى شخص أو شيء ما، رغب فيه " :التعريف اللغوي

 : النظريالتعريف 

واالستمرار في نشاط ما ي ثير شيئًا في نفسه،  االنتباهالميل هو استعداد لدى الفرد يدعوه إلى "

بشيء ما واالنتباه له، أو هو القّوة  االهتمامأو هو القّوة التي يشع ر  بها الفرد، وتدفعه إلى 

 2"التي تدفعه إلى التفضيل بين أوجه النشاط المختلفة

 تعاريــف الميل:  2-1-2
من  مظهري عرف الميل  بأّنه شعور ي صاحب انتباه الفرد واهتمامه بموضوع ما وهو "

استعداد لدى الفرد يدعوه إلى االنتباه إلى " ٌيقصد بالميل بأّنه: كما الّنفسّية"مظاهر االّتجاهات 

 3"أشياء معّينة تستثير وجدانه 

 

                                                           
 .782، ص1966الطبعة الثالثون، دار املشرق، بريوت،  المنجد في اللغة واإلعالم،: ( 1)
 .192، ص1994، لبنان، 1دار الفكر اللبناين، طبعة دور علم الّنفس في الحياة المدرسّية، حممد أيوب شحيمي: : ( 2)
 .111،ص2007، مدينة نصر، مصر، 6مركز الكتاب للنشر، ط مدخل في علم النفس الرياضي،حممد حسن عالوي: :  (3)
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 الميول الرياضية: 2-2

 ول الرياضّية:مفهوم المي 2-2-1

الميل الرياضي هو استعداد نفسي لدى الفرد يدعوه إلى االهتمام بالنشاط الرياضي أو  "

بلون معّين من ألوانه، وهو بذلك القّوة التي تدفع إلى تفضيل النشاط الرياضي عن سائر 

األخرى أو ل عبة معّينة، فالميل إذا حالة وجدانّية تجعل الفرد ينتبه لموضوع معّين األنشطة 

 ويهتّم به ويختاره من بين موضوعات م تعّددة ويتذّكره دائما وينشط تفكيره وخياله فيه وي دركه

من غيره من الموضوعات ، ومن ثّم فإّن الميل نحو نشاط معّين هو القّوة الّداخلّية أكثر 

بة الم ثيرة لدوافع الفرد نحو هذا الّنشاطالموج
"1                      

2 

استعدادات  "( الميول الرياضّية على أّنها:1970" )عالوي حسن محمدكما ي عّرف "

  2"الفرد إلى تركيز االنتباه ألشياء معّينة ت ثير وجدانه، وهي تتطّلب شرطا أساسيًّا هو القدرة
3 

كما ي نظر الميل بمفهوم آخر وهو توجيه االنتباه وتركيزه نحو موضوعه، فإذا كان  "

الفرد يميل إلى لعبة كرة السلة مثال فإّنه ال يرى في المجال الرياضي كما يرى في كرة الّسلة، 

ذا  ويستطيع أن يتعّرف بسهولة على المالمح الفنّية لألداء في كرة الّسلة عن باقي األلعاب، وا 

                                                                                                                                                                                     

 

 .117ص، 2016 ، ِمؤّسسة عامل الرياضة للّنشر، االسكندريّة، مصر،1 طعلم النفس الرياضي، أمحد أمني فوزي: :  (1)

  .154، ص1970القاهرة، ، دار املعارف، 2ط علم النفس الرياضي، حممد حسن عالوي:  : (2)
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في زيارة لناد رياضي ألول مّرة فإّنه يسعى إلى الّتعرف على موقع العب كرة السّلة  كان

 1"ومستوى العبيها قبل أن يحاول أن يعرف عن األلعاب األخرى 

بنشاط رياضي  لإلهتمام الفرد الرياضيوالميل الرياضي هو استعداد نفسي يدعو  "

 2"بذاته، وتفضيله عّما سواه 

القوى التي ت ثير واقعّية الّنشاط  احدى "ميول الّرياضّية هي: وي مكن القول أّن ال

نحو اختيار أحد أوجه الّنشاط وتفضيله عن نشاط  الّرياضي، أو بعبارة أخرى أّنها ت مّثل ميالً 

 3"آخر

ّوة نستنتج مّما تقّدم من تعاريف سابقة أّن الميل الرياضي هو عبارة عن شعور أو ق  

ف النصرالإلقبال أو تركيز االهتمام نحو نشاط معّين وتفضيله عن غيره واداخلّية تدفع الفرد 

 عّما عداه.

الصّحة البدنّية يميل للّنشاط الذي ي حّقق له  والرياضيةوعليه فإّن طالب الّتربية البدنية 

ّب إبراز  ، على خالف تالميذ الّذات وصقل مهاراتهم الحركيةوالّنفسّية والّلياقة البدنّية وح 

                                                           
 .118-117، ص نفس المرجعأمحد أمني فوزي، :  (1)
 ، نفس الصفحة.مرجع سبق ذكره، علم النفس العامي صاحل، الكبيسي: الداهر :  (2)

 .110، صمرجع سبق ذكرهدراسات نفسّية وسيكولوجّية وتربويّة، مصطفى زيدان: :   (3)
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طوري المتوّسط والثّانوي في مرحلة الم راهقة الذين يميلون إلى م مارسة م ختلف ألوان الّنشاط 

 البدني الذي ي حّقق لهم الّرضا والسُّرور والّسعادة وملئ أوقات الفراغ.

 ول الرياضية:خصائص المي 2-2-2

سة لممار  دراسة خصائص الميل من حيث الحجم واالّتجاه والقّوة ومدى التطّورحيث أّن 

الميذ ة التّ األنشطة البدنّية والرياضية له أهمّية بالغة في توضيح ممّيزات الميول ومدى قابليّ 

 إلى م مارسة م ختلف األنشطة البدنّية أثناء حّصة التربية البدنية والرياضية.

 ونذكر بعض خصائص الميول الرياضية كما يلي:

 . حجم الميل الرياضي: (1

مفهوم حجم الميل الرياضي عّدة أنواع من األنشطة الرياضية التي " ي درك التلميذ تحت 

، (1)يميل إليها اإلنسان حيث يمتلك األطفال وكذا البالغون في الغالب مجاالت ميل متعددة "

فعلى سبيل المثال قد يميل التالميذ إلى بعض المواد الدراسية أو النشاط الرياضي ككل، أو 

تنمية الميول لممارسة األنشطة البدنية على الفرص الم تاحة في  إلى البعض منها فقط. ويتوّقف

بيئة الفرد، فهناك من تسمح لهم إمكاناتهم ونمط حياتهم بتعدد ميولهم واهتماماتهم الرياضية، 

                                                           
 . 108، ص 1997، دار الفكر العريب، 2، طالّتطبيقات -الرياضة، المفاهيم علم نفسأسامة كامل راتب،  (1)
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بينما هناك من ال ت تاح لهم مثل هذه الظروف، من هنا يرى البعض أن أنواع الميول ومدى 

 (1)"العوامل البيئية في أغلب األحيانتعددها واّتساعها يتوّقف على 

 . اّتجاه الميل ارياضي: (2
ِلكّل ميل اّتجاه خاص، وي قصد بذلك "أن يوّجه الفرد ذاته نحو موضوع ما م ثير  "

و جد أن كرة القدم  -مثالً –. "ففي بحث أ جري في ألمانيا الديمقراطية (2)لالهتمام واالنتباه"

المراكز األولى والمفضلة لدى تالميذ الم دن، أّما لدى تالميذ  ورياضة الّدّراجات والّسباحة تحتلّ 

 .(3)الريف فتتأّخر الّرياضتان األخيرتان )الدراجات والسباحة( عن كرة القدم"
 

يث أّن اختالف اّتجاه الميل نحو أنواع معيّنة من الرياضة، يختلف أيضًا باختالف " ح 

رها لدى الفتيان، فعلى سبيل المثال: المالكمة الجنس فأنواع األنشطة المفضلة لدى الفتيات غي

ت عتب ر أكثــــــــــر الّرياضات المرفوضة لدى البنين والبنات على حّد الّسواء، بينما ت عتبر كرة القدم 

مرفوضة بعض الشيء من طرف البنات إاّل أن هذه النتائج ال ي مكن تعميمها، ألّنه ي مكن أن 

داث الرياضية الواقعية واختالف الزمن وتفّوق أحد الرياضيين في نوع تؤدي التقاليد البيئية واألح

معين من األنشطة الرياضية.. وغيرها، إلى استبدال المراكز المفّضلة ألماكنها في ترتيب 

 .(4)"األفضلّية

 
                                                           

 .111، صنفس المرجع (1)
 .188، ص1990، اللجنة السعودية للرتبية البدنية والرياضية، معهد إعداد القادة، الرياض، علم النفس الرياضيحيي كاظم النقيب،  (2)
 .192، صنفس المرجع (3)
 .198، ص المرجع السابقحييي كاظم النقيب،  (4)



 الميول الرياضية                                           :                    ل الثانيالفص

 

 
59 

 . قّوة الميل الرياضي: (3

بشيء أو موضوع  االنشغالت مّثل قّوة أو شدة الميل معيارًا أو مقياسًا لتقييم عمق وكمال  "

معّين يصل مستوى الشّدة ما بين الحماس الملتهب حّتى االّتسام بالّضعف الذي ال ي ؤّثر على 

الّسلوك وال  نتوّقع إذا تعّددت الميول في الفرد أن تكون ميوله المختلفة بنفس الّدرجة، إذ من 

تحتل بعض الميول القّمة،  الم مكن ترتيب ميول الفرد ترتيبًا هرمياًّ تبعاً لدرجة اهتمامه، حيث

 .(1)"بينما توجد أخرى في القاعدة وتندرج ميوله من القمة إلى القاعدة

طفاًل في  760على  1980" سنة مولرف ِفي استفتاء عن قّوة الميل الرياضي أجراه " 
 ينج" قّسم أفراد العينة كما يلي: ر مدينة "ليب

 

 بنـــــــــات بنيــــــــــن اإلستجابـــة
 %11.2 %28 متحمسون للرياضة
 %73.6 %62.1 يميلون إلى الرياضة
 %11.3 %8.3 أقل مياًل إلى الرياضة

 %7.5 %1.1 ال يميلون إلى الرياضة 
 %00.5 %00.5 رافضون للرياضة

 

 (2)(1980 (: يوّضح استفتاء عن قّوة الميل الرياضي )مولر01* جدول رقم )          

 
من خالل الجدول اإلحصائي ن الحظ أن غالبية التالميذ يميلون إلى النشاط الرياضي 

وهذه النتيجة تمثل نقطة انطالقة مالئمة للعمل التربوي لمدّرس التربية البدنية والرياضية، وذلك 

                                                           
 .201،  مرجع سابق، صعلم النفس التربوي الرياضيجالل ، حممد عاّلوي،  سعد (1)
 .113، مرجع سابق، صالّتطبيقات -علم نفس الرياضة المفاهيم أسامة كامل راتب: (2)
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بتوجيه تالميذه إلى األنشطة البدنية التي تحّقق لهم الّسعادة والّترويح عن الّنفس من جهة، 

 حّقق األهداف الّتربوية المسّطرة في البرنامج أو المنهاج الّدراسي من جهة أخرى.وت  

 طبيعة الُميول: 2-3
ِللوق وف على طبيعة الميول يجب أن نفّرق بين الميل و كل من الرغبة واالتجاه 

 والتفضيل وذلك ألن هذه المصطلحات جميعها تدّل على نوع من القبول أو الّرفض.
 

  :واإلتجاهالميل * 
فهو يتعّلق بما نعتقد، وال شّك أّنه يوجد فرق  االّتجاهالم يل  بما نحّب ونفّضل، بينما "

أساسي بين ما ن حّب وبين ما ن عتقد، ألّنه ليس كل ما نحّبه نعتقد فيه، والعكس صحيح، كما 

اإليجاب فال أّن االتجاه يتمّيز باإليجابية والسلبية، لكن الميل له ناحية واحدة وهي ناحية 

يحدث أن يقول أحد أنه يميل إلى شيء يكرهه، وعادًة ما تكون الميول نشطة أي أّنها تدفع 

 .(1)"اإلنسان إلى نشاط ما
 

  الميل والّرغبة:* 
ت شير  الّرغبة إلى الحالة الّتي ي حّسها الفرد حينما يحتاج إلى شيء ما في الموقف الراهن 

وحينما يوجد الفرد في موقف ما ويحتاج للتخلص من أمر ما فيه، بمعنى أّن الرغبة لها 

الناحية ناحيتين هما: ناحية موجبة تتعلق برغبة الفرد في شيء ما وفي موقف معّين، أما 

                                                           
 .188، ص1988، عمان، دار عمان للنشر، 1ط، اإلتجاهات والميول العلمية عايش حممود زيتون: : )1(
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تعّلق برغبة الفرد في التخّلص من شيء ما في موقف معّين، أّما الميل فليس إاّل السالبة فت

 (1)"ناحية واحدة هي ناحية اإليجاب فاإلنسان ال يميل إاّل إلى األشياء التي ت سعده وت سّره

 

  الميل والتّفضيل:* 

الفرق بين الميل والّتفضيل في أن الّتفضيل يتضّمن وجود شيئين متقاربين  "يتلّخصُّ 

يكونان متساويين تقريبًا، ويقوم الفرد باختيار أحد الموضوعات كمقابل لآلخر، أّما الميل فيحثّنا 

 .(2)"عن موضوعات وأنشطة علمية، ويتضّمن عادًة ناحية سلوكية

 

موضوع نواحي الّنشاط التي تجعل الفرد يميل لي ّتضح  مّما سبق، أّن الميل ناحية من 

حصة  ما وبالتالي يهتم به ويرغب فيه، فيختار من بيئته ما ي ثير انتباهه، وذلك ما نجده في

 المرحالتربية البدنية والرياضية أين يميل التالميذ إلى األنشطة التي تجلب لهم الّسعادة و 

 والّترفيه عن الّنفس.

 
 

                                                           
 .215، ص1993، القاهرة، ، عامل املعرفة1ط، اإلتجاهات والميول في التربيةصبحي عبد اللطيف وآخرون،  : )1(
 .217، صالمرجع نفسه : )2(
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 أنواع الميول: 2-4

" إّن الميل هو شكل ديناميكي حركي يظهر بأشكال متكّررة، وهو شكل بيرلوول "يق

ّما م كتسب، وهذا الميل  الذي  يحّدد ويخلق فعال من األفعال إّما تجريدي وواقعي، إّما فطري وا 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالميل يخلق مباشرة الفعل حين ي وّجهه ويرتسم  في ثناياه، وهو 

 بطريقة غير مباشرة حين يستوحي من الفعل هدفه وغايته. ي حّدده

 حسب )الدريني( يمكن تقسيم الميول إلى أربعة أنواع هي: 2-4-1

 :الُميول والحاجات الُعضوّيةأّواًل: 

وهي الميول الم ّتصلة بالحياة الع ضوّية للكائن وهي بدورها تتوّزع في اّتجاهين رئيسيين 
 هما:

 وهي في واقعها غريزة أكثر مّما هي ميل حقيقي.غريزة البقاء:  1-1

( وتتعّلق بالجانب الحياتي لإلنسان وتظهر في الشهوات الحاجات العضوية) الشهوة: 1-2

 المرتبطة بوظائف الجسد المختلفة والتي نجدها في الميل لألكل، الشهوة الجنسّية.

 ؛م ستويينوتتجّلى هذه الم يول في  :الُميول اإلجتماعيةثانيا: 

(: ويتجّلى في ميل اإلنسان الفطري إلى الّتجّمع األمر الذي التحضيري) األول الُمستوى-

، وفي هذا الم ستوى تظهر الميول في االجتماعيي سّهل فيما بعد ارتقاءه إلى م ستوى الكائن 

 :رئيسيين شكلين
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بقاء مع د إلى ال: وهو ميل م شترك بين الجميع وهو يدفع األفراغريزة تجمع الّنوع 2-1

 اآلخرين من جنسهم.

ا غريزة إلى الحياة العضوية، وهو ميل حب األم إلبنهال هذهجذور  تمتدّ غريزة األمومة:  2-2

 الرضيع ويمتّد هذا الميل وي عتبر من أقوى أنواع الم يول.

ن عّبر عالحقيقي بكامل أبعاده اإلنسانّية، وهو ي   االجتماعي: وهو المستوى المستوى الثاني-

مستوى بالجماعات الواسعة باعتبارها أنظمة فوقّية ضاغطة، وهذا ال االرتباطإلى ميل اإلنسان 

 عائلّية،ول اليتمّيز عن األّول بكونه كسبي ي حّصله الفرد، وبكونه ي فرز ميواًل م عّقدة مثل: المي

 نّية.الميول المهنّية، الميول الوط

 :الميول المثاليةثالثا: 

هذه الميول بالقيم اإلنسانّية الّسامية وهي جدُّ غنّية، وترتبط هذه الم يول بالمشاعر  تتعّلق  

وحّية، ومن هذه الميول الشُّعور األخالقي تجاه الواجبات  الّدينّية وسائر مشاعر القداسة الرُّ

الم تسامية وااللتزامات
"1 

 :اإلجتماع باآلخرينالميل إلى رابعا: 

إّن اإلنتماء على الرغم من عدم كونه مياًل نفسيًّا اجتماعي أو فطري إاّل أّنه يتمُّ بسبب  "

سمات نفسّية داخلّية لدى الفرد، والفكرة أّنه على الّرغم من أّنه ال يوجد هناك ميل فطري أو 
                                                           

 .07-06، ص1983، األردن، عمان، دار الفكر العريب، 1طالمدخل إلى علم الّنفس، الدريين، حسني: :  (1)
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في ظّل مجتمع  ويعيشواتمعوا طبيعي ألن يكون اإلنسان اجتماعيًّا إاّل أّنه من الّضروري أن يج

 حّتى واصلو البقاء.

وكذلك عندما يميل  الّلعب إلى اإلنتماء إلى فريق ما دون الفرق األخرى ويميل إلى 

 .1"اإلجتماع مع أفراد الفريق الواحد كرغبة نفسّية قوّية منه 

 2"أنواع هي: خمسةيمكن تقسيم الميول إلى  )Critz-Super (حسب  2-4-2

ّطفل األحكام التي يضعها الفرد حول م يوله، فال" يقصد بها نها: عالُميول الُمعّبر  2-4-2-1

 الذي يقول أّنه يريد أن ي صبح نجما رياضيًّا ي قال عنه أّن لديه مياًل للّرياضة.

وهي تصريح الفرد حول ما يحب وما ال ي حب كأن يقول لي حصرّية: الُميول ال 2-4-2-2

 الرياضي فهذا تصريح بأّنه يميل للرياضة.اهتمام بالّنشاط 

ط عندما يشترك الفرد تطوُّعيًّا في نشا ظاهريايكون الميل اهرّية: الميول الظّ  2-4-2-3

ذا كو معّين، فإذا كان الفرد يصرف نقودا في هواية الّتصوير فهذا يد لُّ على ميله للتصوير  ان ا 

له لى ميو المشاهدة الرياضّية فهذا يد لُّ عيقضي م عظم وقته في الميادين الّرياضة للتدريب أ

 للّرياضة.

                                                           
 .306، ص 0052، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 1ط االجتماع الرياضي، خري الدين علي عويس، عصام هاليل: : (1)

 .78، ص1999دار الفكر العريب، القاهرة، ، 1طالمدخل في تدريس العلوم، أمحد النجدي وآخرون: :  (2)
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عندما يكون الفرد عليما بناحية معّينة ومدركا لكان حقائقيا، الُميول الُمختبرة:  2-4-2-4

وله معلومات وافية عن نشاط ما، فإّن ميله يكون اختباريًّا فالطفل الذي يهوي الم صارعة ولديه 

 ى ظهرت وعليما بفوائدها وأصولها.ميل لها يعلم من هو مؤّسسها ومت

 " إلى:ماك دوجالويقّسمها "الُميول الفطرّية:  2-4-2-5

: يحد ث بانتقال السُّلوك في مجال المعرفة، وتقبُّل أفكار الغير وآرائهم بدون مناقشة االستهواء-

قادر على أو نقد أو تتوّقف شّدة االستهواء على ق ّوة الم ثير ومدى ضعف المتأثر، فالمدّرب 

ذا تحّدث لهم شخص آخر فإّنه  رشاداته، وا  الّتأثير في الفريق بحيث يتقّبل الاّلعبون نصائحه وا 

 ال يؤّثر اطالقا فيهم وهذا ال ي حدث االستهواء، لكونه يعتمد على قّوة الّشخصّية للم ثير.

شخص إلى شخص ي قصد بها انتقال المشاعر االنفعالية والوجدانّية من المشاركة الوجدانية: -

 آخر فهي تقليد من الّناحية الوجدانّية.

يحدث في المجموعات التي بها عدد كبير من األفراد، ويحدث هذا في الميادين التقليد: -

 الرياضّية بصورة بارزة فالّطفل يسعى لتقليد األحسن منه أداًء ولعًبا وهكذا لدى باقي األفراد.

لفطرّية، لكّنه يختلف عنها في كونه أشمل منها حيث ي عتبر : ي عتبر الّلعب أحد الم يول االّلعب-

الم تداخلة.دراكّية والوجدانّية مسرحا للعديد من الّدوافع والّنزعات الفطرّية وتظهر  فيه الّنواحي اإل
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 لُميول:التعرُّف على ا 2-5

 خاّصةن تتجّمع الّشواهد اللكي تكون الم يول جانبا هامًّا في عملّية الّتوجيه يجب أ "

 بميول الفرد والعناصر التي تجلب االنتباه، وت حّدد ها مجموعة من المعلومات هي:

 م الحظة الفرد.-1

 أخذ انطباعاته حول م يوله.-2

 الّتعرُّف على أوجه النشاط التي يشتغل بها.-3

 1"قياس م يول الفرد -4

 

 

 

                                                           
 .111، صذكرهمرجع سبق ، سيكولوجية وتربويةنفسية و  دراسة :حممد مصطفى زيدان :(1)
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 في اكتساب الُميـول الرياضيـة: الُمتغّيـرات الُمؤثّـرة 2-6
لمتغّيرات يمكن حصرها في ما ا يتوقف اكتساب الم يول الرياضية على مجموعة كبيرة من

                                                                                            (1) "يلي:

 البيئة:  .1

 رياضّيةواستقرارها يتوّقف في المقام األول على الفرص الإّن اكتساب الميول الرياضّية " 

 التي أتيحت للفرد في بيئته من خالل مراحل حياته المختلفة.

ها من بهو نتيجة الختالف بيئاتهم وما ولهذا فإّن اختالف الميول الرياضّية بين األفراد 

ميذ المدن، وميول تال فرص الممارسة الرياضّية، فميول تالميذ القرى تختلف عن ميول تالميذ

إلى  المدارس التي تتوافر بها المالعب واألجهزة تختلف عن ميول تالميذ المدارس التي تفتقر

 .الرياضيةهذه اإلمكانّيات 

  السّن: .2

" على أربع فئات مختلفة من األفراد في سترونجأسفرت الدراسات التي قام بها  "

العمر الزمني، أّن الميول تتبلور إلى حّد كبير وتظهر بوضوح خالل المراهقة، كما وجد أّن 

ضافة أثبت في ميولهم من ذوي الميول األقّل نضجا، وهذا باإل كانواذوي الميول الناضجين 

                                                           
 .126-125، مرجع سبق ذكره، صعلم النفس الرياضيأمحد أمني فوزي:  :(1)
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فكلما اختلف الع مر اختلفت الميول،  إلى اختالف الميول بين األفراد وتعدُّدها تبعا ألعمارهم

 ت الميول وترّكزت في موضوع واحد.وكّلما زاد العمر قلّ 

 الجنس: .3

الميول الرياضّية للذكور عن الميول الرياضية لإلناث وذلك حسب طبيعة كّل  تختلف  

تميل منهم، فالذكور يميلون إلى األنشطة الرياضية التي تّتصف بالقّوة والّتحمل والّنزال، بينما 

اإلناث إلى األنشطة الرياضية التي تتمّيز بالّرشاقة وخّفة الحركة واالنسيابّية والّتعبير والجمال 

 الحركي.

فإّن تنوع برامج التربية الرياضية وتعّددها في المدرسة أو في مؤّسسة رياضّية ي تيح فرص 

فتح فرص اكتساب  استمالة كال الجنسين للممارسة االيجابية لألنشطة الرياضية وبالّتالي

 الميول الرياضية.

 المستوى االجتماعي )الثقافي، االقتصادي(: .4

ي ؤّثر المستوى االجتماعي الذي ينتمي إليه الفرد في ميوله الرياضية، فاألفراد الذين 

ّية التي ينتمون إلى مستوى اجتماعي مرتفع )ثقافي، اقتصادي( يميلون إلى األنشطة الرياض

تّتصف بالبعد عن االحتكاك والصراع والكفاح والّنزال العنيف...، بينما يميل األفراد الذين 

القّوة  تتطلبينتمون إلى مستوى اجتماعي منخفض إلى األنشطة الرياضّية التي العنيفة التي 

 والّصراع كالمالكمة ورفع األثقال.



 الميول الرياضية                                           :                    ل الثانيالفص

 

 
69 

  نوع المهنة أو الدراسة: .5

ألفراد الذين يعملون في المهن الفنّية واإلدارّية غالبا ما يميلون أظهرت الدراسات أّن ا

إلى األنشطة التي الهادئة، بينما الذين يعملون في المهن اليدوّية أو التي تتطّلب مجهودا 

 بدنيًّا يميلون إلى األنشطة التي تتماثل مع طبيعة عملهم.

 الخصائص الّنفسّية: .6

هدف الّتعّرف على العالقة بين الخصائص أسفرت احدى الّدراسات التي أجريت ب

الّنفسّية للفرد وميوله، أّن ميول األذكياء تتمّيز بأّنها متنوعة وواسعة وخصبة وعميقة، بينما 

كما أسفرت دراسة أخرى عن وجود  تّتصف ميول األغنياء بالضيق والفقر والّضحالة.

الّسيطرة والّتوّتر االنفعالي والميل عالقة ايجابية بين بعض الّسمات االنفعالّية كالعدوانّية و 

 تّتصف بالقّوة والّصراع والّنزال.نحو االنشطة الرياضّية التي 
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 أهمّيـة دراسـة الميـول: 2-7

 (1) "" كما يلي:وآخرون جابرتبرز أهمّية دراسة الميول كما أوردها " "

د ة األفراتحديد وتوجيه حياحيث يبرز ذلك في أهمّية الميول في التوجيه التربوي والمهني:  .1
 الّتعليمّية، وحياتهم المهنّية كذلك.

 ّينة.نة معالميول الختيار الموّظفين الذين يلتحقون بمه ستعمل  حيث ت   اإلختيار والّتصنيف: .2

 .الّتربويةالميول الكتشاف التغّيرات  الباحثون : يستخدمالبحث التربوي واالجتماعي .3

 األفراد.ت عتبر أداة اّتصال مباشرة بين  .4

 ساعد على المناقشة بين الطالب ووالديه.تعتبر وسيلة م فيدة ت   .5

 ت ستعمل كدليل لمساعدة الّشخص على الّتكيُّف وتطوير خ ططه المهنّية. .6

 ت ساعد الّناس على فهم عدم رضاهم الوظيفي. .7

 عمل بعض اإلحصاءات الاّلزمة بناء على مقاييس الم يول. .8

 اخلّية مثل زواج ذوي الميول الم تشابهة.دراسة العالقات الّشخصّية الدّ  .9

 دراسة سلوك الم جتمعات. .10

 المساعدة في تصميم الوظائف والظروف المحيطة بها بناء على ميول الّناس. .11
                                                           

 .24،ص2002مان، ، ع1لية، ط مكتبة الثّقافة للّنشر والّتوزيع والّدار العلمّية الدو مدخل إلى علم الّنفس، جابر ، جودت وآخرون: : ( 1)
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 ة:أهمّية المـيول في التربيـة البدنيـ 2-8

ة ي عمليّ فأّن الميل عامل حاسم  أثبتوابما أّن الميول تختلف بين الّناس، فعلماء الّنفس  "

ين لم ربّ التعلُّم، لكونه يجمع بين استقطاب االهتمام قصد إدراك النشاط أو الموضوع، لذا على ا

 تعليم األفراد بربط ما ي راد تعليمه بما لديهم من ميول. يوجهواأن 

أحد هذه الميول والّلعب  الفرد الّرياضي المتعّلمبما أّن الّتربية الحديثة تعتمد على ميول 

، مجال علوم الّرياضيةوهذا قصد إثرائهم في  الّطلبةفالّتربية البدنّية تسعى لتحقيق ميول 

 (1) "وتطوير ق دراتهم االدراكية إضافة إلى تحقيق الّصحة الّنفسّية والبدنّية 

 

 

 

 

 

                                                           
 .109، 45، ص مرجع سبق ذكرهسيكولوجّية وتربوية،  دراسة نفسّيةمصطفى زيدان: : (1)
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 المحاوُر األساسّية لدراسة الُمـيول الرياضية: 9-2

لتعامل الفرد خالل مراحل حياته مع أنواع ٌمتعّددة من األنشطة الرياضّية، تتعّدد  نتيجةً 

لذلك ميوله، ويختلف الميل عن اآلخر في م ّدته وفي حجمه، وفي طبيعته بالّنسبة لباقي الم يول 

وكذلك في نشاط اشباعه، ويتوّقف ذلك على طبيعة موضوع الميل وما يجلبه للفرد من إحساس 

االرتياح عند الّتعامل معه، ويتوّقف ذلك على ما يتوافر للفرد من ق درات وامكانّيات بالّرضا و 

توصله للّتعامل مع موضوع الميل، ولذلك فإّن دراسة الميول الرياضّية يجب أن تكون من 

 (1) :"التالية المحاورخالل 

  المدى الزمني للميل:-1

ء انتهابالّطفولة، هذا الميل قد ينتهي  قد يكتسب الطفل ميال نحو لعبة معّينة خالل مرحلة

وال مّو أو قد يستمّر معه طهذه المرحلة أو قد يمتدُّ إلى مراحل أخرى تالية من مراحل الن

ى فل إلفالميل نحو لعبة كرة السّلة مثال خالل مرحلة الّطفولة المتأخّرة قد يدفع الطّ حياته، 

 رة السّلة.االشتراك في نادي كرة السّلة وينضمُّ إلى فريق ك

  :حجم الميل وقّوته-2

قد يزداد حجم الميل وقّوته حتى يكاد يسيطر على معظم مظاهر الّنشاط النفسي للفرد، 

كما ي مكن أن ي قّل حجمه بحيث ال يستطيع أن يسيطر إاّل على جزء بسيط من حياة الفرد وال 

 تؤّثر عليه بشكل كبير.
                                                           

 .120-119، ص مرجع سبق ذكرهعلم النفس الرياضي، أمحد أمني فوزي: :  (1)
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  اّتساع الميل:-3

لميل ليشمل كّل موضوعاته، وقد يضيق ميدانه حّتى يقتصر على قد يّتسع الميل  ميدان ا

موضوع واحد، فقد يميل شخص ما إلى الّنشاط الرياضي بك ّل أنواعه )ميل م ّتسع( كذلك قد 

 يميل إلى لعبة معّينة فقط )ميل محدود(.

  ترتيب الميل:-4

التنظيم الّنفسي للفرد يختلف ترتيب ميول ك ّل فرد، وهذا الّترتيب ي عّبر عن وجه من أوجه 

وعن أوجه نشاطه الم ختلفة، كما ينمُّ هذا الّترتيب أيضا عن شّدة الميل وق ّوته لدى الفرد، أي أّن 

 الميول الّرياضّية لك ّل نوع من أنواع الرياضات يختلف  ترتيبها بالّنسبة لكّل فرد.

 نشاط الميل: -5

ولهم، فمنهم من ت ؤّهله ق د راته الّشخصّية يختلف األفراد فيما بينهم في نشاطهم إلشباع م ي

وظروفه االجتماعّية والبيئّية إلى الم مارسة االيجابّية إلشباع الميل من خالل اإلنخراط في 

النوادي الرياضّية لمم ارسة نوع الّنشاط الرياضي الذي يميلون إليه وينش ط ميل هم أثناء الممارسة 

 الّنشاط الرياضي(.االيجابّية )الم شاركة الفّعالة في 
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 تكوين الميول والّرغبات لدى الفرد الرياضي: 2-10

 لع مرّيةئات اإّن الّدراسة التي ي قّدمها علم الّنفس الرياضي للميول والّرغبات لم ختلف الف "

طة للجنسين ت ساهم بشكل جّدي في تنمية االّتجاهات والم يول وتطويرها نحو م مارسة األنش

 الرياضّية التي تخدم اإلنسان والمجتمع على حّد سواء.

يدرسون موضوعات  مازالواتّمين بالسُّلوك الرياضي ومن خالل ما سبق، يتبّين أّن الم ه

م هّمة في علم الّنفس الرياضي، ومن أهّم هذه الموضوعات موضوع الميول والّرغبات والذي 

ي عتبر من أهّم أهداف علم الّنفس الرياضي، الذي ي عزى بدراستها ودراسة موضوعاتها والعديد 

 (1)" الرياضة والّنشاط البدني من األبعاد األخرى الّناتجة عن اإلشتراك في

 تطّور الُميول الرياضية: 2-11

من المعلوم أّن الم يول الرياضّية ال تنشأ  تلقائيًّا ولكّنها تتكّون عن طريق الّتفاعل مع  "

حيث  ت ؤّثر الم نّبهات الّناتجة عن الميول الرياضّية لألفراد مّرة من تلقاء العالم المحيط بالفرد، 

نفسها ومّرة عن طريق الّتوجيه الّتربوي الم نّظم، وينبغي على م دّرس التربية البدنّية والرياضّية 

م راعات استكمال الميل الّتلقائي نحو الم مارسة الرياضّية وذلك عن طريق اّتخاذ اجراءات 

                                                           
 .26، ص2008سنة  الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،علم الّنفس الرياضي، رمضان ياسني: : (1)
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ّية نفسّية هادفة وم نّظمة وأن يعمل على غلق الّدائرة أمام الم ثيرات الّسلبّية أو ي قّلل من تربو 

 (1)"ق ّوتها الّتأثيرّية 

يرتبط بكل ميل رغبة في المعرفة، حيث ال ي مكن أن يميل الفرد نحو شيء ال  "و 

وهذا الرأي يتماشى أيضًا مع الّنشاط البدني الرياضي، وهو ي لزمنا على أن ن مّد التلميذ  (2)يعرفه"

أو الفرد عمومًا بالمعلومات عن النشاط الرياضي وعن أنواع األنشطة الرياضية كّل على 

 حدى، وكذا عن مشكلة التكنيك والتكتيك وعن األحداث الرياضية الراهنة.
 

ت عتبر مشاهدة الع روض الرياضية وم عايشة المباريات الهاّمة لأللعاب األولمبية  "و 

وبطوالت القارات والبطوالت العالمية واإلقليمية والمحلية من األحداث المشّكلة للميول الرياضية 

والمؤّثرة فيها والمستمّرة لمدة طويلة في ذاكرة األطفال والفتيان، ومن هذه الحقيقة المعروفة 

من الّضروري أن تكون أهم المنافسات أكثرها تأثيرًا على الميول ي مكن القول بأنه ليس 

الرياضية، ولكن ي مكن أن نتوقع قوى خاّصة وم حّركة للميول الرياضية وذلك من خالل 

 .(3)"العروض والمسابقات المحلّية التي تتالءم وخبرات وتطّلعات األفراد مباشرة
 

ِلذ ا وجب أن ن قّدم للمراهقين )التالميذ( الف رص العديدة لممارسة األنشطة البدنية 

والرياضية ولهذا يجب أن نعتني بتطّور خبرات النتائج عندما ال يشعر التلميذ بلّذة النجاح 
                                                           

 .205مرجع سابق، ص علم النفس التربوي الرياضي، سعد جالل، حممد عالوي:  (1)
 .206، صنفس المرجع  (2)      

 .177، صسبق ذكرهمرجع  ،الّتطبيقات -علم نفس الرياضة المفاهيم :أسامة كامل راتب (3)
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نفور من الرياضة، وذلك ما دّلت عليه بعض  -عندئذ–والتفّوق، ألّنه سوف يتشّكل لديه 

، حيث Rorberg" روربارجوية على التالميذ ذوي اإلنجاز الّضعيف والتي أجراها "البحوث الترب

استطاع بواسطة بعض اإلجراءات الخاّصة والمتضّمنة اللتزامات خاصة أن ي حّسن من 

إنجازات التالميذ الرياضية، بجانب ذلك تطّورت لدى التالميذ الم يول نحو الرياضة وذلك ما 

اركة الفّعالة في درس التربية البدنية والرياضّية وحتى في النشاط ظهر واضحًا من خالل المش

 .(1)"الرياضي الخارجي

 ِقياس الُميول: 2-12
  مختلفة للُميول:األنماط ال 2-12-1
 

ي مكن تصنيف الميول في أربع مجموعات وذلك استنادًا لألسلوب الذي ي تّبع في  
( هذه Supper , Crites 1962" )سوبر و كرايتسالحصول على المعلومات وقد حّدد "
 المجموعات التي يوّضحها الّشكل التالي:

 
 

 
 
 
 
 

 
 .(2)للميول(: يوضح األنماط المختلفة 20* شكل رقم )

                                                           
  .99، صمرجع سابق صبحي عبد اللطيف وآخرون، (1)

 .473، ص2000دار الفكر العريب، ،1ط، وتوجهاته المعاصرةالقياس والّتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته صالح الدين حممود عاّلم:  (2)

 أنماط السلوك

ميول تُقاس 

 باالستبيانات

ميول يُستدّل عليها 

من اختبارات 

 التحصيل

ميول تنعكس في 

 ميول الفرد

ميول يُعبّر عنها 

 الفرد
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 :(1)وفيما يلي توضيح لكل من هذه األنماط

 :الميول التي ُيعّبر عنها الفرد. 1

أو كتابًة عن  حيث يمكن تحديد هذه الميول بأن ي طلب من الفرد التعبير شفاهةً 
ا عليه األنشطة المهنية أو غير المهنية التي يفّضلها عن غيرها ويستمتع بها، إاّل أنه ي عاب

 يستندون ّلمينأّنها ال تتمّيز بالثبات وتتأّثر بخلفية الفرد وخبراته وخياالته، ومع ذلك فإّن المع
اءة اختيار موضوعات القر إلى الميول التي ًيعّبر بها الطالب عن أنفسهم في معاونة الطالب 

 والّتعبير والوسائط التعليمية المناسبة.
 

 :. الميول التي تنعكس في سلوك الفرد2

فرد ، فالفالميول تتكّشف من خالل األنشطة الحّرة التي ي قبل الفرد عليها أو ي شارك فيها 

 درسةلمية بالمالذي ي سهم في العمل التطّوعي، والطالب الذي ي شارك بانتظام في الجمعية الع

أو  يعكس بذلك ميله نحو هذه األنشطة، وي مكن معرفة ذلك عن طريق المالحظة المباشرة للفرد

 اللفرد محاولة معرفة هواياته وأنشطته التي ي مارسها بالفعل، لكن الميول التي ي عّبر عنها ا

 ت طابق بالّضرورة الميول التي تنعكس في سلوكه.

 :يها من اختبارات الّتحصيلالميول التي ُيستدّل عل. 3

يث  يمكن االستدالل على م يول الطالب من درجاته في اختبارات الّتحصيل في   ح 

المجاالت الدراسية المختلفة، وهنا ي فترض أن الّدرجات المرتفعة في أحد هذه المجاالت تتوافق 

الب في استبيان مع ميل الطالب نحو هذا المجال، ومع ذلك فإّنه إذا قارنا ترتيب درجات الط

                                                           
 .474 - 473ص، مرجع سابق صالح الدين حممود عاّلم،:(1)
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الميول بدرجاته في اختبارات الّتحصيل المتعّلقة بها، فإّنه رّبما ن الحظ أّن هناك تطابقًا بين 

 درجاته المرتفعة في مجال دراسي معّين وميله المرتفع نحو هذا المجال.
 

 : لميول التي ُتقاس باإلستبيانات. ا4

يث   ي مكن تحديد م يول الفرد عن طريق قياسها باستبيانات مقّننة حيث ي قارن بين  ح 

ميوله في أنشطة متعّددة، وهذه االستبيانات تتطّلب من الفرد اختيار النشاط الذي ي فّضله من 

بين مجموعة كبيرة من األنشطة المتعّلقة بالمهن والمجاالت الدراسية والّترويحّية واألنشطة 

 الهوايات.المصاحبة و 
 

بطبيعة الحال تقيس هذه االستبيانات عّينة محّددة من م يول الفرد، حيث أّن كثيرًا من  و 

االستبيانات المتوافرة في الوقت الحاضر ت فيد في الّتوجيه المهني، بينما عدد قليل منها يمكن 

 اإلفادة منه في التوجيه الّتربوي.
 

 إْختَبارات الَميول:   2.12.2

ي ستخد م اختبار الميل إلى حّد ما في المدارس الثانوية أواًل كجزء من العمل اإلرشادي  

وتتشكل بعض اختبارات الميول من عّدة بنود واإلختبار منها، تحتوي على عبارة تصف نوعًا 

من النشاط أو العمل تتبعه مجموعة أخرى من البدائل التي توّضح درجة حّب المفحوص لهذا 

 و انشغاله به.الّنشاط  أ
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تستخدم بند  Kuder Prefirence Recordو هناك اختبارات أخرى مثل اختبار 

من مجموعة من ثالثة  " هذه يتكّون اإلختباركودر"اإلختبار اإللزامي"، وفي حالة اختبار "

أنشطة يختار منها المفحوص أحب نشاط عند، ثم أقل األنشطة حّبًا، وت عطى الدرجات على 

أساس استجابات المفحوص لكثير من االستجابات المترابطة التي تعطي مساحات واسعة من 

 .(1)"ئيةالميل مثل: األنشطة في الهواء الّطلق أو األنشطة الميكانيكية أو األنشطة اإلستهوا
 

  تقويم ميول التالميذ: 2-12-3

فز الميول الم  رغوبةإنَّ قياس ميول التالميذ ي ساعد المعّلم في تعّرف هذه الميول وح 

وتنميتها وتقديم م ثيرات ت ساعد في اكتساب ميول جديدة، ومحاولة استبعاد الميول غير 

رشاد الطلبة تالمرغوبة وجعل مجاالت الميول ج زًءا متكاماًل من المحتوى ا ًا ربويّ لّدراسي، وا 

 ومهنّيًا.
 

 جراء ذلكإيفية كِلذلك  فإّن الم عّلم  ينبغي أن يهتمَّ بتقويم م يول طالبه، وأن ي دّربهم على 

 بأنفسهم وأن يضع خّطة منّظمة إلجراء مسح لميولهم في مستهل العام الدراسي لكي يتعّرف

ميول بالعمليات التي تحدث عند محاولة تعزيز العلى توّجه الميول عاّمًة، وجمع أدلة تتعلق 

 المرغوبة والتخّلص من الميول غير المرغوبة.

                                                           
 .156، ص1984: حممد لبيب الّنجيحي، حممد منري موسى، عامل الكتب، القاهرة، ترجمة، البحث التربوي أصوله ومناهجه: رودين سكيجر، كارل وينربج (1)  
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 ملّخص الفصل:

في نهاية هذا الفصل إلى إدراك أهمّية الميول والّرغبات لدى طلبة التربية  نخلص  

 البدنية والرياضية لممارسة األنشطة الرياضية الداخلّية والخارجّية.

دور الّتخصُّص األكاديمي للطالب الجامعي في ميدان الّتكوين العالي بحيث يكون فيها 

في علوم الرياضة ال غًنى عنه في تنمية االستعدادات الّنفسّية الّداخلّية لدى الّطلبة وتكوين 

ميولهم ورغباتهم لإلقبال على ممارسة األنشطة البدنية والرياضية من خالل النوادي الرياضية 

 من السعادة والّرغبة في م مارسة الرياضة. التي ت وّفر جوًّا

كذلك ال ب ّد من تثمين الّدور الم هّم للنوادي الرياضية التي ت تيح للّطلبة ممارسة األنشطة 

الرياضية المختلفة بشكل أوسع، وكذلك ما ت حّققه هذه النوادي من أهداف تتماشى مع نفسّية 

 هم واستعداداتهم.الطلبة ودوافعهم وم يولهم ورغباتهم واّتجاهات

وهذا من شأنه أن ي تيح فهًما أفضل لنفسية الّطلبة وس لوكاتهم وفهم سيكولوجّية الطالب 

 أفضل. و الفريق الجامعي الرياضي على نحوالجامعي أ

 

 

 



 

الث  :الفصل الثّ

 

 النوادي الرياضيّة

 و

 طلبة التربية البدنيةوالرياضية
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 تمهيد:

لكي يمكن فهم السُّلوك في الرياضة والّنشاط الرياضي، ينبغي أن نعرف المزيد من 

المعلومات عن الجماعة الّرياضّية أو الفريق الّرياضي، فالفرد الرياضي يتدّرب ويتنافس في 

إطار نظام اجتماعي مّتسع على شكل تنظيم كالّنادي أو الفريق الرياضي مثال، وبالّتالي فإّن 

 اإلجتماعي له تأثير مباشر وغير مباشر على سلوك الاّلعب وفاعلّية أداءه. هذا البناء

بشكل  الرياضّية الّنواديوفي ضوء ذلك فقد خّصص الباحث هذا الفصل لدراسة 

الّنوادي من األندية الّرياضية وهي  نوعينحيث تناولنا في هذا الفصل   خاص وُمفّصل،

 خرط فيهاتي يناألخرى ال الّنوادي الرياضّية الخارجّية)داخل الجامعة( و الجامعّية الرياضّية

 تربيةال طلبة أّما الجزء اآلخر من هذا الفصل فقد تناول  طلبة التربية البدنية والرياضية،

ة البدنيّ  في مجال علوم تقنيات النشاطات تخصُّصيًّاالذين يتلقون تكوينا  والرياضية البدنية

شاط الرياضي سواء كان هذا النشاط داخلي ضمن إطار والّرياضّية والذين ُيمارسون الن

 التكوين األكاديمي للطالب أو نشاط خارجي في النوادي الرياضية.
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 )*( 1المؤّسسات الرياضية: 3-1

هي )األندية الرياضية، مراكز الشباب( المنوطة بتطبيق )تفعيل( برامج التربية "

عدوالّنفسي واالجتماعي والّتربوي والعقلي للفتنمية الجانب البدني الرياضية من خالل  اد رد وا 

 ."فرد صالح في المجتمع من خالل الُممارسة الرياضّية

 النادي الرياضي: 3-2

 مفهوم النادي: 3-2-1

المكان، ويرجع  النادي كلمة عربية ُفصحى تُدّل على إسم "التعريف الّلغوي:  3-2-1-1

 وحضروا( وندا القوم أي: اجتمعوا ندااألصل الّلغوي لكلمة الّنادي للفعل الماضي الثُّالثي )

في النادي، انتدى الرجل  اجتمعوافي النادي، انتدى القوم  اجتمعواالنادي، انتدى القوم 

"وحضر النادي، المنتدى يعني النادي وهو المجلس
2

1 

 

 

 

                                                           
 إجرائي. تعريف  :(*)

 .17،ص2014مصر،  للنشر، االسكندرية، عامل الرياضة، مؤّسسة 1ط العالقات العامة في األندية الرياضية، كرمي حممد حممود احلكيم:  : )1(
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 :النظريالتعريف  3-2-1-2

يُدلُّ على مكان، وهذا المكان ذو حزم وجود شروط للّتواجد )للدخول( بهذا  النادي إسم "

المكان، وال يدخله إاّل ٌكّل من توافرت له شروط الدُّخول والتي تتبايُن بتباُين أهداف األندية، 

وهذا الحزم ُيعطي الّناس بداخله الحّق في ُممارسة نشاطهم في حرّية وبعيدا عن رقابة أو 

أيًّا كانت طبيعة هذا الّنشاط، وهذا يعني أّن ُرّواد هذا المكان تجمُعهم دائما رين ممانعة اآلخ

 1"صفات ُمتقاربة أو أهداف موّحدة أو نشاط معّين يمارسونه أو كّلها مجتمعة

 وكان نّص تعريفه كالّتالي:  (club)كلمةكما عّرف القاموس االنجليزي 

   2"في غرض معّين خاّصة الرياضة أو الّتسلية ليشترُكواتعني المكان االجتماعي للناس "

 أنواع األندية: 3-2-2

مكن " إلى أّنه يمحمد رمضان محمدنقال عن " 2005" ثروت محمد أبو السبحُيشير " "

لك قا لذتقسيم أنواع األندية بحسب نوع النشاط الذي تنشط في إطاره وُتعزى تسميُتها إليه وف

 في ُمختلف مجاالت الحياة، مثل:

 دي الزمالك ونادي األهلي المصري.األندية الرياضية: كنا-

 أندية خاّصة بلعبة ُمعّينة مثل: نادي الرماية، نادي كرة السّلة، نادي كرة القدم.-
                                                           

 .18-17، ص مرجع سابق ،كرمي حممد حممود احلكيم: (1)

 .نفس المرجع :(2)
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 ة.مثل نادي الّطفولة المسعفأندية ذات نشاط اجتماعي: -

 ل نادي المعّلمين، نادي الُقضاة.أندية فئات مهنّية: مث-

 1"لمي أو فّني مثل: نادي العلوم ونادي المسرح، وغيرها الكثير من النواديأندية ذات نشاط ع-

 تنظيم النادي الرياضي: 3-2-3

 :الهيكل الّتنظيمي 3-2-3-1

 2"يشمل الهيكل التّنظيمي المقترح ألحد األندية الرياضّية العناصر اآلتية:"

 جمعّية عمومّية:-1

الشتراكاتهم التي مضت على عضويتهم المسّددين ويتكّون من األعضاء العاملين 

 يم.لتّنظالعاّمة سنة على األقل حّتى تاريخ انعقاد الجمعّية العمومّية ويتبعها كّل عناصر ا

  مجلس اإلدارة:-2

إلى ثالثة  باإلضافةعام وعضوين  وسكرتيرويتكّون من رئيس ووكيل وأمين صندوق 

دي الّنابأعضاء يتّم تعيينهم من قبل الجهة اإلدارّية المختّصة وكّلهم من األعضاء العاملين 

 واّلتي مضت على عضوّيتهم سنة فأكثر.

 

                                                           
 .19، ص مرجع سابق ،كرمي حممد حممود احلكيم:  (1) 
 .112-111، ص 2008مركز الكتاب للّنشر، سنة  ،1ط التنظيم في التربية الرياضية،عبد احلميد شرف: : (2)
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 المكتب الّتنفيذي: -3

 يتكّون المكتب التّنفيذي من الّرئيس وأمين عام، وثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة.

 الّلجان المتخّصصة:-4

الّنشاط الّرياضي، لجنة النشاط االجتماعي، الّلجنة الثقافية، الّلجنة  مثل لجنة

الصحّية...، من الّلجان التي يرى مجلس االدارة تكوينها لمساعدته في كّل هذه الّتخّصصات 

 وكلهم ينتمون إلى النادي.

 إدارة ُمتخّصصة:-5

 شؤون العضوّية، إدارة الّشؤون االجتماعّية و شؤون العاملين، إدارة إدارةمثل 

 ...الخ.الرياضية

 الفريق الّرياضي: 3-3

 مفهوم الفريق الرياضي: 3-3-1

هناك العديد من الّتعاريف اّلتي قّدمها بعض العلماء والباحثين لتحديد معنى ومفهوم 

حيث أّنه الجماعة )الفريق( والتي يمكن تطبيقها في مجال تعريف الفريق الرياضي من 

 جماعة منّظمة ودائمة.

( حيث 1992" )عالوي محمدومن هذه الّتعاريف، تطّرقنا إلى التعّرف الذي قّدمه "

فردين  )العبين( أو أكثر يسلكون طبقا لمعايير مشتركة، ولكّل " يعرف الفريق الرياضي بأّنه:
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بعض للّسعي لتحقيق فرد )العب( في الفريق دور ُيؤّديه، مع تفاعل هذه األدوار بعضها مع 

 1"هدف مشترك

، إلى أّن الفريق الرياضي 1992" سنة يونج دونالد" و "فرانس ديفيدكما أشار ُكّل من "

بإنجاز أهداف معّينة والذين يعملون معا  التزموامجموعة نشطة من األفراد الذين " هو:

 2"ُمتفاعلة ويستمتعون بذلك وُيقّدمون نتائج مرتفعة القيمة بصورة 

 ق الرياضي:بناء الفري 3-3-2

 الفريق الرياضي: مفهوم بناء 3-3-2-1

في حالة تجميع بعض الاّلعبين معا لكي ُيصبحوا فريًقا رياضيًّا في نشاط رياضي  "

 3"معّين فعندئذ ُيشار إلى العملّية بأّنها ُمحاولة تشكيل أو بنيان ))فريق رياضي(( 

 

 

 

                                                           
 .37، ص 2007مركز الكتاب للنشر، سنة  ،1ط سيكولوجّية الجماعات الرياضية،حممد حسن عاّلوي: : (1)

 .38، صنفس المرجع: (2)
 .نفس المرجع: (3)
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 1"أسس بناء فريق رياضي: 3-3-2-2

 يكون هناك أكثر من فرد واحد، وعلى ذلك فإّن الزوجي في ألعاب تنس الطاولة  أن

 أو التنس يمكن أن ُيسّموا فريق رياضي.

  أن تكون هناك معايير مشتركة واضحة ومعروفة لجميع الّلعبين تحكم سلوك الفرد

 الرياضي وأفراده.

  ُيؤديه.أن يكون هناك دور ُمحّدد ومعروف ومقبول من ُكّل العب عليه أن 

 الك أاّل يكون هناك تعارض ما بين أدوار ُكّل العب في الفريق، بل يجُب أن يكون هن

 انسجام وتفاعل بين أدوار الزمالء.

  يسعى الفريق الرياضي كُكل إلى أن يكون هناك هدف واضح وأهداف ُمحّددة

 تحقيقها.

 الّتالية: الشُّروط 1989( سنة كارونوُيضيف )-

 هوّية لجماعة الفريق الرياضي. وجود 

 .إحساس بالُمشاركة في األهداف 

 .وُجود نمط ُمنّظم للّتفاعل بين أعضاء الفريق الرياضي 

 .االعتماد المتبادل سواء على المستوى الّشخصي أو على ُمستوى األداء الّرياضي 

  .جاذبّية العالقات بين الاّلعبين 

                                                           
 .39-38،صمرجع سابق ،حممد حسن عاّلوي :(2)
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 ياضي الجامعي:النادي الر  3-4

 1مفهوم النادي الرياضي الجامعي: 3-4-1

)*( 

 2008هو مؤّسسة رياضّية، أنشأت من طرف المديرّية الفرعّية للنشاطات سنة  "

ة ،بجامعة العربي بن مهيدي لوالية أم البواقي، وتتوّفر على ُمختلف المرافق الرياضيّ 

بشكل  يرهملبة وتأطوالّتجهيزات الضرورّية الخاّصة بالّتدريبات، وكذا على مدّربين لتكوين الطّ 

 ."جّيد وتوفير الفضاء للُممارسة الرياضّية في الوسط الجامعي بصفة ُمستمّرة

 ّسست على مستوى الجامعة:النوادي الرياضية التي تأ 3-4-2

1:وهي كالّتاليالجامعة، على مستوى  بفعاليةرياضّية تنُشط ( نوادي 07"تّم تأسيس )
2  

 نادي كرة القدم )ذكور(. -01

 إناث(. -السّلة )ذكور نادي كرة -02

 نادي كرة اليد )ذكور(. -03

 نادي ألعاب القوى )ذكور(. -04

 إناث(. -نادي تنس الطاولة )ذكور -05

 كامبو...( -المالكمة -الكاراتي  و نادي الّسالم للفنون القتالية )الجيدو -06

 نادي الشطرنج. -07
                                                           

 .تعريف إجرائي: (*)

 ي الرياضية الجامعية التي تّم تأسيسها.قائمة بأسماء النواد:  (09ينظر امللحق رقم ) :(1)
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 دي الرياضي الجامعي:تنظيم النا 3-4-3

 نظيمي:الهيكل الت 3-4-3-1

لكون هذه النوادي محصورة في الوسط الجامعي فقط، وتضّم طلبة الجامعة  نظراً 

، فقط من مختلف المستويات والّتخّصصات، فإن تنظيمها يتمّيز بالبساطة وعدم التعقيد

وينفرد بتنظيم خاّص، حيث يشمل الهيكل التنظيمي للنادي الرياضي الجامعي على 

 العناصر التالية:

 ي:األعضاء المؤّسسين للناد -01

 ويتكون أساسا من الطلبة المنخرطين، والُمسّددين الشتراكاتهم، والذين مضت على "

 .عضوّيتهم العاّمة سنة على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومّية للنادي

 إدارة الّنادي الرياضي الجامعي: -02

 يتكون مجلس إدارة النادي الرياضي الجامعي من: "

 رئيس النادي.-1

 العام للنادي. األمين-2

 عام. سكرتير-3

 1"رئيس النادي، من األعضاء المنخرطين فيه  يعّينهمعضوين أو ثالثة أعضاء -4

                                                           
 .قائمة األعضاء المؤّسسين للنادي(: 13: ينظر امللحق رقم )(1)
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 المكتب الّتنفيذي للنادي الرياضي الجامعي: -03

 ن:ـذي مـتنفيـيتكّون المكتب ال "

 رئيس النادي.-1

 نائب الرئيس.-2

 األمين العام.-3

 نائب األمين العام.-4

 1"األعضاء المؤّسسين للنادي  ( من03)-5

 الّلجان المتخّصصة في النادي: -04

األنشطة التي تخّص كل لجنة النشاط الرياضي: المكّلفة بتنظيم وتسيير   -01

 نادي.

والخاص بكل لجنة المدربين: وتتكّون من المدّربين المختصين لكّل نادي،   -02

 رياضة.

عن سالمة وصّحة ؤول الّلجنة الصحّية: والمؤلف من الطاقم الطبي، المس  -03

 2" أعضاء النادي

 

                                                           
      .قائمة أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الرياضي(: 12ينظر امللحق رقم ) :(1)

 .تنصيب الّلجان المتخّصصة للنادي الرياضي الجامعي: (14أنظر امللحق رقم ) :(2)
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 (1) "يوضح نظام هيكل تنظيمي لنادي رياضي جامعي: (03شكل رقم )

 
                                                           

 .(14(، )13(، )12ينظر المالحق رقم ) :(1)

المؤّسسين األعضاء
للنادي

نائب األمين العام األمين العام رئيس النادي

مدير عام

مدير الشؤون اإلدارية

اللّجان المتخّصصة في النادي

النشاط الرياضيلجنة  ةاللّجنة الصحيّ  لجنة المدّربين

النائب سكرتير عام

إدارة النادي  الجامعي 
الرياضي

(مجلس اإلدارة)

...

مكتب تنفيذي
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 الرياضة الجامعّية: 3-5

 واقع الرياضة الجامعّية في الجزائر: 3-5-1

" بأّن الوضع درابسة" الدكتوروعن الواقع الرياضي في الجامعات الجزائرّية، أوضح "

انجاز ما كان له أن يتحّقق  فشيئا وهوالرياضي في الجامعات الجزائرّية ينمو ويتطّور شيًئا 

لوال الّدعم الكبير والّرعاية الّدائمة التي تحظى بها الجامعة بصورة عاّمة، والّنشاط الرياضي 

 خصوصا من قبل هيئات النوادي الرياضّية.

"النشاط الرياضي في الجامعة يحظى بمتابعة دائمة من قبل  ":درابسةويذكر الدكتور "

عة، وتفاني الطالب وسعيهم لجاد المدّربين واإلدارّيين والقائمين على الّشأن الرياضي بالجام

 من أجل التفّوق الرياضي.

" أّن الجامعة تمّثل بّوابة أمام الّطالب الرياضي لتحقيق طموحاته درابسةونّوه الدكتور "

ة والّدراسّية مشيرا أّن النشاط الرياضي في الجامعة، وأّن فرق الجامعة تضّم أكثر من الرياضيّ 

العبا والعبة في ُمختلف األلعاب من كال الجنسين ُمجّهزين بأفضل الّتجهيزات  150

 وبإشراف مدّربين أكّفاء يحملون شهادة علمّية متقّدمة.

" الرياضة الجامعّية درابسةر "وللّرفع من المستوى الرياضي للجامعات، وصف الدكتو 

بالمهّمة، الفتا إلى أّن الّنشاط الرياضي الجامعي يستحّق التفاتة أعمق من قبل الجهات 

الرياضّية المعنّية بالّدولة، من خالل توفير معسكرات خارجّية لفرق الجامعات المتمّيزة لزيادة 
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الجامعات بالبطوالت الخارجّية، والعمل على وضع  مشاركات فرقاإلحتكاك، وتوسيع الخبرة و 

 1"رفع المستوى الرياضي في الجامعاتاستراتيجّية مشتركة تفضي إلى 

 أهمّية الرياضة في الوسط الجامعي: 3-5-2

ي التعليم واكتساب العلم ركن أساسي ومهّم جدا ف" " أّن:الحايحيث يذكر الدكتور ""

سب بناء اإلنسان والمنظومة بصورة عاّمة، ولهذا يبدو تركيزنا كبيرا على حتمّية أن يكت

لحرم طار االّطالب والّطالبات العلم ليكون ذلم مدخال مهمًّا الكتساب الخبرات الرياضّية في إ

هم ء األكّفاء الذين يقّدمون خالصة تجاربالجامعي من خالل كوكبة من المدّربين والخبرا

 احققو  وخبراتهم لُطاّلبهم الرياضّيين، ولدينا في غالبية المواسم الرياضّية العبون أبطال

على مقاعد  مازالوااالنجازات مع المنتخبات الوطنّية في مختلف أنواع الرياضات، وهم 

مل دامة عابي العالي الّتحادنا في إالجامعّية، ما يعني الدور الكبير واألثر االيجالّدراسة 

 المنظومة الرياضّية في الّدولة.

صحاب الرياضة الجامعّية ُتعتبر رافدا أساسيًّا وبيئة خصبة الكتشاف المواهب وأ ألنّ 

ة المتقّدمبرى و الدول الك لذلك فإنّ الّطاقات والمهارات المتمّيزة في األلعاب الرياضّية المختلفة، 

ضور والح ياضة الجامعّية منجما للمواهب الرياضّية التي تضمن بها التفّوقرياضيًّا تعتبر الر 

 القوّي بين أقرانها في المحافل الرياضّية.

                                                           
 .15، ص 6200، 75، عمة لإلحتادجملة احتاد اجلامعات العربية، األمانة العافي الوسط الجامعي،  الرياضةواقع احلاي: ، درابسة :)1(
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احة الجامعّية أصبحت اليوم جزءا رئيسيًّا في ات الرياضةإلى أّن  تجدر اإلشارةكما 

يز مفهوم تعز  في الجامعات نظًرا ألهمّيةالمجال ألصحاب المواهب بالتجلي والبروز، 

ت أدوا الرياضة والثقافة الرياضّية لدى الّطالب والحرص على توفير الّتجهيزات الاّلزمة من

 .ةمغلقة من أجل تكوين فرق رياضّية على مستوى عال من الّلياقة البدنيّ  رياضّية وصاالت

ي فاالنشطة التي ُيمارسها الّشباب داخل الجامعة لدورها الرياضة من أبرز  كما أنّ 

بعاده عن روتين الّدراسة، ورفع مستواه البد صقل عداد شخصّية الّطالب الجامعي، وا  ني وا 

 والصّحي، لذا تحرص الجامعات على وجود إدارة لهذا الّنشاط.

على مواصلة التحصيل العلمي، والتفّوق الدراسي، مع أهمّية  لذلك يجب الحرص

 1"لّتعليميممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، السيما في المجال ا

 

 

 

 

 

                                                           
 .16-15، ص مرجع سبق ذكره، الرياضة في الوسط الجامعي واقعدرابسة، احلاي:  : (1)
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 1"آفاق تطوير الرياضة الجامعّية: 3-5-3

 النشاط الرياضي الجامعي.استحداث ضوابط لإلستفادة من  .1

 زيادة البطوالت المحلّية للرياضة الجامعّية من قبل اإلّتحاد الرياضي. .2

 دعم الرياضة الجامعّية إعالميًّا واشراك فرقها بالبطوالت الخارجية. .3

 باستثمار أبطال الرياضة الجامعّية لدعم المنتخبات.مطالبة االتحادات  .4

 تخصيص دعم مالي من قبل الهيئة العاّمة لإلتحاد الرياضي. .5

 معات الستثمار منشآتها الرياضّية.عقد شراكات بين اإلتحادات والجا .6

 

 

 

                                                           
  .2009-2008، مديرية النشر جلامعة اجلزائر، دليل الطالبالعايل والبحث العلمي: موقع التعليم  : (1)
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 طلبة التربية البدنية والرياضية: 3-6

 لب الجامعي:تعريف الطا 3-6-1

من المرحلة  باالنتقالالّشخص الذي سمحت كفاءته العلمية  "ُيقصد بالطالب الجامعي:

الثانوية أو مركز التكوين المهني أو التقني العالي إلى الجامعة تبًعا لتخّصصه الفرعي 

بواسطة شهادة أو دبلوم ُيؤّهله لذلك، وُيعتبر الطالب أحد العناصر األساسية في العملية 

 1"ّنه ُيمّثل عدديًّا الّنسبة العالية في المؤّسسة الجامعّية التربوّية طيلة الّتكوين الجامعي، إذ أ

 2"الطالب هم مدخالت ومخرجات العملّية التعليمية الجامعية"": اهلل عبد محمدعّرفه "و 

كما ُيقصد بالطالب الجامعي هو الطالب الذي أتيحت له الفرصة لمتابعة الدراسة "

ُيمّثلون فئة اجتماعّية وليس طبقة خاصة، وذلك بمرحلة التعليم العالي والجامعي، فالطلبة 

ّنما بمجموعه م هم االختصاصّيون ألنهم ال يشغلون وضعا مستقالًّ في االنتاج االقتصادي، وا 

دارة الدولة والمجتمع  3"الذين سيشتغلون في االنتاج المادي والعلمي والتطبيقي والثقافي وا 

 

                                                           
 .622، ص2006الرتبوية،و النفسّية  لتطبيقاتاقسنطينة، خمرب  إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائريّة،دليو فضيل وآخرون:  : (1)

 .26،ص1991دار املعرفة اجلامعية، مصر، ،1ط دراسة يف علم االجتماع الرتبوي، سيسيولوجيا التعليم الجامعي،حممد عبد الرمحن، عبد اهلل: : (2)

در من علمية حمكمة تص لةجمغّيرات، بعض المتباتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضة نحو العمل بمهنة التدريس وعالقته بريكي الطاهر: : (3)

 .27، ص2014، اجلزائر، جانفي 07، ع3خمرب علوم وتقنيات النشاط البدين والرياضي، جامعة اجلزائر 
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 )*( 1والرياضية:تعريف طلبة التربية البدنية  3-6-2

 العلمّية باالنتقال من المرحلة الثانوية إلى ميدان كفاءتههو الشخص الذي سمحت "

ط التكوين بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، إذا توافرت فيه كامل شرو 

ي فالقبول، حيث يتابع فيه تكوينه التخّصصي الفرعي الذي ُيتّوج بدبلوم أو شهادة عليا 

 ."رحلتي التدرج أو ما بعد التدّرجم

 بية البدنية والرياضية:التر  3-7

 Educationالتربية:  3-7-1

هي عملية النمّو والتطّور والّتكّيف التي تحدث للفرد من والدته خالل مراحا ُنمّوه " 

أخرجكم من بطون أمهاتكم )وهو الذي قال اهلل:  2"مع البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه

 (3) (تعلمون شيًئا وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة لعّلكم تشكرونال 

ها بأّنها مجموعة من الخبرات التي تمّكن الفرد من فهم الخبرات يصفُ  والبعُض  "
الجديدة بطريقة أفضل، والبعض اآلخر يعتبرها عملّية تدريب تأتي عن طريق التعلُّم 

تحقيقه وهو تكوين المواطن الّصالح لنفسه والّتعليم، وللتربية هدف عام تسعى إلى 

 4"جتمعهومُ 

                                                           
 .تعريف إجرائي:  (*)
 .93،ص 9921، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، طنظريات وطرق التدريس: حممد عوض البسيوين وآخرون: (2)
    .87، اآلية سورة النحل :(3)

 .10، صالمرجع نفس ،حممد عوض البيسوين :(4)
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 physical Educationالتربية الرياضّية:  3-7-2

هي جزء متكامل من التربية العاّمة، تهدف إلى تكوين المواطن الصالح من "

جميع النواحي البدنّية والعقلية والنفسّية واالجتماعية وذلك عن طريق ممارسة األنشطة 

 1"والمختارة على أسس علمّية سليمة تحت إشراف قيادة صالحةالبدنّية المتنّوعة 

 Movement Educationالتربية الحركية:  3-7-3
المتوّفرة لدى الطفل تهدف إلى  النفس حركيةهي نظام مبني على اإلمكانّيات "

تنمية وتطوير المهارات األساسّية الطبيعّية للطفل كالمشي والجري والوثب 

 2"والتسّلق...الخ

( بأّنها" مجموعة تمارين منهجية للنمو المّتزن تشر بيو تشارلزكما عّرفها )"

 .3"مباشرة هي نمو اإلمكانية المعنوية، الفكرية للفرد للجسم، وبصفة غير

 

 

                                                           
 .37،ص 2000ة والّنشر والتوزيع، ، دار الفكر للطّباع1، طاإلدارة والتنظيم في التربية الرياضّيةعبد اجمليد إبراهيم:  مروان :(1)

 .نفس المرجع :(2)

 .28رة، ص رية، القاهكمال صاحل عبدو، مكتبة اإلجنلو املصو   حسن معوض ترجمة، أسس التربية البدنيةتشارلز بيو تشر: :(3)
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 محتوى برنامج التربية الرياضّية: 3-7-4
مجموعة المعارف والمفاهيم واالّتجاهات والقيم والمهارات التي يتعّلُمها الطلبة والتي ُهو "

النشاط الداخلي بالمفردات الدراسّية، ويتكّون برنامج التربية الرياضّية من المدّرس،  عرفُ تُ 

 1"والبرامج الخاّصة

 أهميـّة التربية البنية والرياضيـة: 3-7-5

وميدان يهدف لتكوين المواطن إّن التربية البدنية والرياضية هي جزء من التربية العامة 

الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، وذلك عن طريق أنواع الّنشاطات 

البدنية التي أختيرت لغرض تحقيق هذه األهداف من خالل ُممارسة حّصة التربية البدنية 

ق اختياراتهم البدنية والرياضية والرياضية، فهي ُتحّقق النمو الّشامل والمّتزن للّتالميذ وتحقّ 

التي لها دور هام جدا في عملية الّتوافق بين العضالت واألعصاب وزيادة االنسجام في كل 

ما يقوم به الّطلبة من حركات رياضّية، وهذا من الناحية البيولوجية، إذن فممارسة التربية 

لوجية وبالتالي فهي ُتؤّثر والرياضية لها تأثير على جسم وسلوك الاّلعب من الناحية البيو 

 2على الجانب النفسي واالجتماعي للطالب.

 

                                                           
 .106رة، ص ، دار الفكر العريب، القاه1، طالتّنظيم واإلدارة في التربية الرياضيةحسن شلتوت، حسن معوض: :(1)
  .206، صمرجع سابقمروان عبد اجمليد إبراهيم، : (2)
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 ملخص الفصل:

فضاء تربويًّا ُتطّبق فيه برامج التربية باختالف أنواعها وأشكالها ُتعّد النوادي الرياضّية 

 الرياضّية من خالل تنمية الجانب البدني واالجتماعي والتربوي والعقلي لدى الّطلبة.

إلى أّن أهداف وبرامج هذه النوادي تتماشى مع دوافع ورغبات  اإلشارةُ كما تجُدُر 

 وميوالت طلبة التربية البدنية والرياضية.

 المختلفة )النوادي الرياضّية الجامعّية، األندية الرياضّية(كما أّن النوادي الرياضّية 

لرياضّية التي ستزيد من تحتوي على كاّفة اإلمكانات المادّية والوسائل البيداغوجّية والهياكل ا

إقبال الطلبة على اإلنخراط فيها وُتقّوي اّتجاهاتهم وميوالتهم نحو المشاركة في ُمختلف 

 األنشطة الرياضّية التي تقوم بها هذه النوادي.



التطبيقي  الجانب-ب

راسة:  للدّ
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 تمهيد:

تُتيح اإلجراءات المنهجّية للباحث بأن يتحّكم في موضوعه قيد الدراسة تحكُّما كامال 

ودقيقا، حيث تكمن أهمّية هذا الفصل في إيجاد منهجّية علمّية مناسبة تتماشى مع طبيعة 

الموضوعات والمفاهيم الّنظرّية التي تّم صياغتها على شكل فرضّيات نظرية ُمقترحة 

المطروحة من قبل الباحث، ولكي نتمّكن من الّتحّقق من هذه الحلول  كإجابات لإلشكاليات

األولّية إلشكالية البحث المطروحة، كان ال ُبّد للباحث من أن يجمع مختلف المعلومات 

والمفاهيم الاّلزمة عن ُمتغّيرات دراسته ويجمعها ويضيفها ثّم يحّللها ويعالجها احصائيًّا 

اإلحصائّية المناسبة لذلك، ولذلك قام الباحث بوضع خّطة باستخدام األدوات واألساليب 

لإلجراءات الميدانّية للبحث تّتفق مع طبيعة الموضوع والمنهج المستخدم وتهدف إلى الّتحقُّق 

نهاية الجانب من الفرضّيات الُمقترحة من خالل الوصول إلى نتائج علمّية دقيقة في 

لجانب من الّدراسة فقد قام الباحث بالّتفصيل في ونظرا ألهمّية هذا االّتطبيقي للّدراسة، 

منه تحديد المنهج المناسب الذي محتويات هذا الفصل، حيث تناولنا في الفصل األّول 

اعتمدنا عليه في الدراسة وكذا مجتمع وعّينة البحث )المجال البشري( وكذلك المجالين 

راسة وكشف المعايير العلمّية ألداة الّزمني والمكاني للّدراسة، باإلضافة إلى تحديد أداة الدّ 

 الّدراسة الميدانّية، إضافة إلى أهّم األساليب اإلحصائّية المعتمدة في جمع وتحليل البيانات.

التطبيقي فقد احتوى على العملّيات اإلحصائّية التي قام  الجانبأّما الفصل الثّاني من 

بها الباحث في تحليل البيانات والُمعطيات وعرض ُمخرجات الّدراسة من خالل الّنتائج 
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عليها في الّدراسة الميدانّية في ضوء فرضّيات الّدراسة إلى غاية الوصول إلى  الُمحّصل

 اإلستنتاج العام للّدراسة.

 منهج البحث: 1-1

مجال البحث العلمي يعتمد اختيار المنهج السليم والّصحيح لحّل ُمشكلة البحث في 

المنهج باألساس على طبيعة المشكلة نفسها ووصفها وتصويرها، لهذا اعتمد الباحث 

وذلك لوصف الّظاهرة أو الّشيء المعّين قيد الّدراسة عن طريق جمع معلومات  الوصفي

ا وبين ُمتغّيرات دراسة أخرى وذلك من خالل إخضاعها ُمحّددة عنها ولتبيين العالقة بينه

 للّدراسة.

والمنهج الوصفي هو وصف ُمنّظم ودقيق للحقائق في ميدان من ميادين المعرفة "

 1"المختلفة بطريقة موضوعّية وصحيحة 

هو الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن  "كما ُيعّرف المنهج الوصفي بأّنه:

 2"ظاهرة ما أو موقف معّين مع ُمحاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا 

                                                             
 .88ة، ص وعات اجلامعي، ديوان املطبالرياضيمناهج البحث العلمي في علوم وتقنيات الّنشاط البدني بوداود عبد اليمني:  :(1)

ملعارف، اإلسكندريّة، امنشأة  ،1طة، أساسّيات البحث العلمي والّضبط اإلحصائي في علوم الّتربيبريقع:  رحممد جابإيهاب فوزى البدوي،  :(2)

 .25، ص 2014
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وتستخدم البحوث الوصفّية لوصف الّسلوك البشرّي بكاّفة أبعاده ، من حيث األفكار "

ثال ، ولعّل أقرب مالحياتّية لمجموعة من األفراد تعكس مجتمع الّدراسة والسلوكياتوالّشعور 

خذ أللفهم هذا الّنوع من البحوث هو استطالعات الرأي العام التي تقوم بها الكثير من الّدول 

 صادّية ، اجتماعّية، أو رياضّية.رأي أفراد المجتمع حول مسألة اقت

 إلى: يهدفوالباحث الذي يتبع في منهجّية دراسته هذا النوع من البحوث، 

  يربط موضوع دراسته بمتغّيرات معّينة، ليتعّرف على أسباب حدوث الّظاهرة قيد

 الدراسة أو الوصول لحل لمشكلة دراسته.

  يهتّم هذا الّنوع من البحوث بشكل كبير بدراسة ُمشكالت اجتماعّية، مثل الّسمنة

 عند األطفال، أو ُممارسة الرياضة.

 اّتجاهات، آراء األفراد نحو يهدف البحث الوصفي إلى وصف سلوك، ادراكات ،

 قضّية رياضّية معّينة.

ولعّل من أبرز الدراسات التي تقع ضمن البحث الوصفي هي الّدراسات المسحّية 

بأشكالها المختلفة، ويعتمد الباحث الذي يعتمد المنهج الوصفي على اختيار عّينة 

الّدراسة من مجتمع الّدراسة، وتطبيق أداة دراسة لها ُسّلم مغلق محّدد، وتحليل نتائج 

 1"دراسته إحصائيًّا 

                                                             
 .299، ص همرجع سبق ذكر ، الرياضي مناهج البحث العلمي في علوم وتقنيات النشاط البدنيبوداود عبد اليمني:   :(1)
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 ّيرات الدراسة:ــــُمتغ 2-1

وهو العامل اّلذي يريد الباحث قياس مدى تأثيره في الّظاهرة المتغّير المستقل:  1-2-1

ة لبة التربيلطالّتخصُّصات األكاديمّية المدروسة وهو العامل الّتجريبّي ويتمّثل في دراستنا بأثر 

 البدنية والرياضية.

لُمتأّثر في الّظاهرة المدروسة، والمتغّير وهذا المتغّير هو العامل االمتغّير التابع:  1-2-2

 ة البدنّيةلدى طلبة التربي الُمُيول الرياضّيةالّتابع في دراستنا البحثّية التي ُقمنا بها هو 

 والرياضّية.

 مجتمع وعّينة البحث: 3-1

ُتؤخذ عّينة الّدراسة من المجتمع قيد الّدراسة، وبذلك كانت عّينة البحث من طلبة الّتربية 

البدنّية والرياضّية من كاّفة الُمستويات من طوري الّليسانس والماستر ومن كاّفة الّتخصُّصات 

بجامعة العربي بن مهيدي بوالية أم بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

بواقي، حيث يحتوي معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية على مجتمع إحصائي ال

 طالبا وطالبة بالقسم. 623مكّون من حوالي 
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)*( 2019/0202مجتمع البحث لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  :02جدول رقم
1

  

ص مجتمع البحث  إناث ذكور عدد الطّلبة التخصُّ

سنة ثانية 

 ليسانس

س
ان

س
لّي

ال
ر 

و
ط

 

 02 36 38 تربية حركية

 04 37 41 تدريب رياضي

سنة ثالثة 

 ليسانس

 04 80 84 تربية حركية

 10 104 114 تدريب رياضي

سنة أولى 

 ماستر

تر
س

ما
ال
ر 

و
ط

 

 10 65 75 تربية حركية

 11 102 113 تدريب رياضي

سنة ثانية 

 ماستر

 حركة اإلنسان  
59 55 04 

 تدريب رياضي
73 67 06 

 المجموع الكلي
 

623 623 

                                                             
 .يبّين توزيع الطّلبة المسجلين في المعهد(: 09) ينظر امللحق رقم :(*)
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 طريقة اختيار العّينة: 

طالب و  100قوامها  عّينة عشوائّيةأجريت الّدراسة على ضبط ُمتغّيرات أفراد العّينة: -

طالبا وطالبة ، وتّم تحديد أفراد عّينة  623والُمتمّثل في مجتمع الّدراسة األصلي من  طالبة 

( من المجتمع اإلحصائي %10)ُممّثلة بنسبة  طريق العّينة الطبقّية العشوائّيةالّدراسة عن 

)الّليسانس /الماستر(  الّطورين كالالجنسين ومن  كالطالبا وطالبة من  50وذلك باختيار 

 ومن جميع الُمستويات عن طريق عملية القرعة، حيث:

الّسنة الثّانية ليسانس أكاديمي  طالبا وطالبة من 25طالبا من طور الّليسانس، منهم  50-

السنة  طالبا وطالبة من 25من كال الّتخّصصين )تربية حركّية وتدريب رياضي(، وكذلك 

 رياضي(. تدريب)التربية وعلم الحركة،  كال التخّصصينالثّالثة ليسانس أكاديمي من 

 25 ماستر وطالبا وطالبة من الّسنة أولى  25طالبا وطالبة من طور الماستر، منهم  50-

)تدريب وتحضير بدني، حركة  كال اإلختصاصينالسنة الثّانية ماستر من  طالبا وطالبة من

 اإلنسان وحركته(.

 طالبا ذكر. 70تحتوي عّينة الّدراسة على -

للّطالبات )اإلناث( فنظًرا لنقص عددهّن في المعهد قيد الّدراسة فقد استخدمنا أّمـا بالّنسبة -

المسح الّشامل لهـّن، وذلك لكي يتناسب عدد الّطلبة الّذكور مع الّطالبات اإلناث وقد شملت 

 طالبة، والجدول اآلتي يوّضح مفردات عّينة الّدراسة: 30
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 .لمـئوّيـــةمفردات عّينة البحث والّنسب ا (:03جدول رقم )

 النسبة المئوية إناث ذكور عدد مفردات العينة عيّنة الّدراسة

 سنة ثانية ليسانس

س
ان

س
لّي

ال
ر 

و
ط

 

 %04 %09 04 09 13 تربية حركية

 %06 %06 06 06 12 تدريب رياضي

 سنة ثالثة ليسانس

 %06 %06 06 06 12 تربية حركية

 %03 %10 03 10 13 تدريب رياضي

 ماسترسنة أولى 

تر
س

ما
ال
ر 

و
ط

 

 %00 %12 00 12 12  تربية حركية

 %02 %11 02 11 13 تدريب رياضي

 سنة ثانية ماستر

 13 حركة اإلنسان  
08 05 08% 05% 

 12 تدريب رياضي
08 04 08% 04% 

 المجموع الكلي
100 

70 30 100% 

 (.02)من إعداد الباحث باإلعتماد على معطيات الجدول رقم المصدر: 
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 مجاالت البحث: 4-1

 طالب وطالبة. 100المتمّثل في أفراد العّينة البالغ عددهم المجال البشري:  1-4-1

بعد إعداد وتخطيط خّطة البحث وضبط ُمتغّيرات الّدراسة مع المجال الزمني:  1-4-2

إلى غاية شهر مارس  فيفريفي الّدراسة الّنظرّية لموضوع الّدراسة منذ شهر األستاذ المؤّطر، 

إتمامه نظرا إلنقطاع  الباحثتعّذر على ، أّما فيما يُخّص الجانب الّتطبيقي فقد 2020سنة 

عن الدراسة بسبب الظروف الصحية اإلستثنائّية التي تسّببت بها  -عّينة الدراسة-الطلبة 

 .2019/2020الّسنة الجامعّية  جائحة كورونا والتي صادفت

قمنا بإنجاز دراستنا الميدانّية بمعهد علوم وتقنيات الّنشاطات ني: المجال المكا 1-4-3

 البدنّية والرياضّية ، بجامعة العربي بن مهيدي بوالية أم البواقي.
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 الّدراسة اإلستطالعّية: 5-1

البحوث اإلستطالعّية هي تلك البحوث التي تتناول موضوعات جديدة لم يتطّرق إليها 

وال تتوّفر عليها بيانات أو معلومات أوحّتى يجهل الباحث من أبعادها أّي باحث من قبل 

 (1)وجوانبها

الّدراسة اإلستطالعّية هي مرحلة أولّية أو دراسة قبلّية تسبق الّدراسة األساسّية فهي 

تهدف إلى جمع أكبر قدر من المعلومات على موضوع الّدراسة كما تهدف أيضا إلى 

 (2)الّتجريب والّتدريب

مّكنتنا الّدراسة اإلستطالعّية من التحّكم في جميع متغّيرات الّدراسة وصياغتها  لقد

لفروض قابلة لإلختبار، ودراسة مدى استجابة العّينة قيد الّدراسة، كما استطلعنا أيضا على 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة العربي بن مهيدي بوالية أم البواقي، 

عرفة عدد الّطلبة الّدارسين في كّل سنة من السنة األولى ليسانس إلى السنة الثّانية وذلك لم

ماستر، عدد الذكور، عدد اإلناث، عدد الّطلبة في طور الّليسانس، عدد الّطلبة في طور 

الماستر، وكذلك معرفة نوع الّتخصُّصات األكاديمّية التي ُيتيحها المعهد وتوزيع الّطلبة في 

الّطلبة في تخصُّص تدريب  ص، عدد الّطلبة في تخّصص تربية حركّية، عددكّل تخصُّ 

 والمرافقرياضي، باإلضافة إلى المحتوى البيداغوجي الخاّص بكّل تخصُّص على حدى، 
                                                             

 .74، ص1984، مكتبة الفالح، الكويت، 1، طأضواء على الّدراسة الميدانّيةنصر ثابت: : (1)
 .110،ص2003اجلامعّية، اجلزائر،، ديوان املطبوعات 2، طمدخل إلى علم الّنفس المعاصرمصطفى عشوري: : (2)
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المعهد وغيرها من المعلومات األخرى الضرورّية التي  والوسائل البيداغوجّية التي ُيتيحها

تخدم موضوع بحثنا، كما قمنا باستطالع للّنوادي الّرياضّية على مستوى الجامعة وجمعنا 

مختلف المعلومات الّضرورية حولها، حيث قمنا بتصنيف جميع المعلومات التي حصلنا 

جميع المعلومات التي وظفناها في  عليها من الّدراسة اإلستطالعّية كمالحق من أجل توثيق

دراستنا، والتي مّكنتنا من صياغة إشكالّية البحث ودراستها من حيث الخصائص 

 السيكومترّية، وفي األخير طرح اإلشكال والبدء في خوض غمار البحث العلمي.

 أدوات وطرق البحث: 6-1

 المسحّيةالّدراسات لعّل من أبرز الّدراسات التي تقع ضمن البحث الوصفي هي 

و بإشكالها الُمختلفة، حيث يعتمد المنهج الوصفي جمع البيانات والمعلومات حول الّظاهرة أ

 الموضوع قيد الّدراسة، وتصنيفها وتحليلها إلستخالص الّنتائج منها، ولذلك ارتأى الباحث

 .اإلستبيانوهي طريقة  يوالت الّطلبةـمتطبيق أداة دراسة مناسبة لقياس 

ول على يعتبر االستبيان أو االستقصاء أداة ُمالئمة للحص "االستبيان:  1-6-1

معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معّين وُيقّدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة ُيطلب 

 1"االجابة عنها من قبل عدد من األفراد المعنّيين بموضوع االستبيان 

                                                             
 .67، ص كرهمرجع سبق ذ ، ةأساسّيات البحث العلمي والّضبط اإلحصائي في علوم الّتربيإيهاب فوزى البدوي، حممد جابر بريقع، : (1)
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مجموعة من االسئلة المكتوبة والتي ُتعّد بقصد  "عّرف االستبيان على أّنه كما يُ 

  1"الُحصول على معلومات أو الّتعّرف على آراء المبحوثين حول ظاهرة أو موقف ُمعّين

قد ف(، موضوع الميلونظًرا الرتباط موضوع بحثنا بالموضوعات الّنفسّية والّسيكولوجّية )

  اتّباع الخطوات الّتالية لتصميمتّم استخدام استمارة استبيان من تصميم الباحث، إذ تمّ 

 االستمارة:

 .إجراء مسح للّدراسات الّنظرّية والبحوث والمراجع الُمّتصلة بموضوع البحث 

 إجراء المقابلة الّشخصّية المقّننة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الّنادي الرياضي 

 -البحث  قيد  -الجامعي 

 الُمفردات والعبارات التي ُتعّبر عن محاور االستبيان. تحديد 

  تّم عرض االستبيان بصورته األّولية على مجموعة من الخبراء والمختّصين في

مجال علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والرياضّية، خاّصة في مجال تخّصص 

 ( خبراء قصد تحكيمه من خالل الّتعّرف على:10تربوي والبالغ عددهم )

 

                                                             
 .59، صمرجع سابق، مناهج البحث العلمي في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةبوداود عبد اليمني:  :(1)
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 .مناسبة المحاور لموضوع البحث 

 .ارتباط العبارات الخاّصة بكل محور 

 شمول وارتباط وموضوعّية العبارات. كفاية و 

 وذلك %100-95انحصرت نسبة االّتفاق للخبراء على االستبيان في صورته الّنهائّية بين 

الّنهائّية آلراء الخبراء ووضعها في صورتها بعد حذف بعض العبارات من كّل محور وفقا 

 )*( 1تمهيدا لتطبيقها.

 

 

 

 

                                                             
 .استمارة االستبيان بصورته النهائية(: 04ينظر امللحق رقم ) :(*)
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تمهيدا لشروع الباحث في دراسته االحصائّية، قام الباحث بتصميم استمارة استبيان  

 محاور( 05ُموّجه ألفراد العّينة، إذ تّم تقسيم االستبيان الُموّجه إلى الّطلبة إلى )

 أساسّية حسب فرضّيات الّدراسة، كالّتالي:

 

 تهدف إلى التحّقق من   8 إلى 1أسئلة مرقمة من  08يضم  األول: المحور

الفرضية األولى التي تتمثل في معرفة الفروق بين طلبة التربية البدنية 

في ميلهم  الحركيةوالرياضية تخصُّص تدريب رياضي، وطلبة تخّصص التربية 

 .لُممارسة النشاط الرياضي الميللإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل 

  تهدف إلى التحّقق من  17إلى  9أسئلة مرقمة من  09يضم  الثاني:المحور

الفرضية الثانية التي تتمّثل في معرفة الفروق بين طلبة التربية البدنية والرياضية 

تخصُّص تدريب رياضي، وطلبة تخصُّص التربية الحركية في ميلهم لإلنخراط 

 .باآلخرين ب اإلجتماعلحُ  الميلفي النوادي الرياضية من خالل 
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 :تهدف إلى التحقُّق  26إلى  18أسئلة مرقمة من  09يضم  المحور الثالث

من الفرضية الثالثة التي تتمّثل في معرفة الفروق بين طلبة التربية البدنية 

والرياضية تخصُّص تدريب رياضي، وطلبة تخصُّص التربية الحركية في ميلهم 

 .للُمتعة وُحب الّلعبالميل لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل 

 :تهدف إلى التحقُّق  34إلى  27أسئلة مرّقمة من  08يضم  المحور الرابع

من الفرضية الرابعة التي تتمّثل في معرفة الفروق بين طلبة التربية البدنية 

وطلبة تخصُّص التربية الحركية في ميلهم  والرياضية تخصُّص تدريب رياضي،

الميل لتنمية وتطوير الصحة في النوادي الرياضية من خالل  لإلنخراط

 .البدنية والنفسّية

 :تهدف إلى التحّقق  44إلى  35أسئلة مرقمة من  10يضم  المحور الخامس

من الفرضية الخامسة التي تتمّثل في معرفة الفروق بين طلبة التربية البدنية 

والرياضية تخصُّص تدريب رياضي، وطلبة تخصُّص التربية الحركية في ميلهم 

الميل إلكتساب المهارات البدنية لإلنخراط في النوادي الرياضية من خالل 

 .والحركّية
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ومعالجة المعلومات  تبويباعتمد الباحث في عملية صّب حصائية: المعالجة اال 1-6-2

 =المئوية النسبة   كما يلي:  المئــوّية الّنــسبعلى طريقة 
𝟏𝟎𝟎∗عدد التكرارات  

مجموع التكرارات
  

 المعامالت العلمية الستمارة االستبيان: 1-6-3

 :صدق االستمارة :أّوال

تحقيقها للفرض الذي ُوضعت من أجله، ُقمنا للتأّكد من صّحة االستمارة ومدى 

 بصدقكذلك " ما يعرف" أو المنطقي الصدق" أو "المحتوى صدقباالعتماد على "

" وذلك عن طريق توزيع االستمارة على مجموعة من األساتذة في مجال الّتخصُّص الُمحّكمين

لّدراسة، وكذلك ُمالئمة لتحكيم عباراتها والُبنود الُمتعّلقة بُكّل محور من محاور فرضّيات ا

 العبارة للمحور الذي تنتمي إليه.

 :ثبات االستمارة :ثانيا

 (، استخدم الباحث:درجة ثبات االستبيانإليجاد ثبات االستمارة )

 طريقة إعادة تطبيق االستمارة: 

حيث تّم الّتطبيق على تّم إعادة تطبيق استمارة االستبيان بعد خمس عشر يوما  
( عضوا اختبروا عشوائيًّا من المجتمع األصلي للبحث وهم من غير 20عّينة قوامها )

 وكانت عّينة البحث األساسّية وتّم حساب معامل االرتباط بين نتائج مّرتي الّتطبيق،
 ُمتقاربة. النتائج
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 حدود الّدراسة: 7-1

تتحّدد هذه الّدراسة بالعّينة المدروسة والُمكّونة من طلبة التربية البدنية والرياضية 

ن كال الجنسين ينتمون إلى نفس ُمؤّسسة وميدان الّتكوين على ُمستوى معهد علوم م

 وتقنيات النشاطات البدنّية والرياضية بجامعة العربي بن مهيدي بوالية أم البواقي.

 صعوبات الدراسة: 1-8

 منفكغيره من الباحثين، واجه الباحث عّدة ُصعوبات ومشاكل خالل مساره البحثي، و

 :أهّمها

 نقص في المصادر والمراجع الاّلزمة لإللمام باألدبّيات الّنظرّية لُمتغّيرات البحث. -

 صعوبة إستخراج مختلف المعلومات من المالحق المختلفة. -

 ومالءمةُصعوبة تصميم االستمارة، وتقسيم المحاور وتحديد العبارات الخاّصة بُكّل محور  -

 األسئلة للمحور الذي ُوضعت فيه.

استمارة أي  120قام الباحث بتوزيع  الطالب لذلكتوزيع وجمع االستمارات على  مشكلة -

( استمارة لضمان استرجاع العدد الاّلزم من االستمارات ولتغطية أي نقص 20زيادة )

 خالل جمعها.

بة عن الّدراسة لظروف اإلعتماد كذلك على االستمارة االلكترونية نظرا إلنقطاع الّطل -

 .100ل الحصول على جميع أفراد العّينة البالغ عددهم من أج  استثنائّية

 قّلة الّدراسات األكاديمّية السابقة والمرتبطة بموضوع دراستنا. -
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االّتصال بمديرية مصلحة الّنشاطات الثّقافية والرياضّية وكذا رئيس مصلحة الّدراسات  -

)الّنوادي حول الُمكّلف بالبيداغوجيا من أجل الحصول على المعلومات الّضرورّية 

 الرياضّية الجامعّية(.

االّتصال برئيس قسم التربية البدنية والرياضية من أجل الحصول على الحقيبة  -

البيداغوجية الخاّصة بميدان التكوين بالمعهد من أجل الحصول على كاّفة المعلومات 

الضرورّي حول الّتخّصصات األكاديمية والمحتوى البيداغوجي لكل فرع من فروع 

 ّصص.الّتخ

 

 

 

  



 

 

 

الفصل التطبيقي 
:الثاني  

 

 

عرض وتحليل نتائج 

ه  االستبيان الموجّ

لبةللطّ   
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5050

لعينة دائرة نسبّية توّضح  توزيع أفراد ا(: 04)شكل رقم 
حسب متغّير اإلختصاص

نتائج اإلستبيان الموّجه للّطلبة و مناقشةعرض وتحليل   
 * تتوافر عّينة البحث على الخصائص التالية:

توزيع  (04)يبيّن الجدول رقم  اإلختصاص )تربية حركية، تدريب رياضي(: من حيث  *

 أفراد العيّنة حسب متغيّر اإلختصاص.

(:توزيع أفراد العيّنة حسب متغيّر اإلختصاص.04جدول رقم )  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

هي و %50يتّضح لنا من خالل نتائج الجدول أّن نسبة طلبة تخّصص تربية حركية تبلغ 

 .%50نسبة مساوية لنسبة طلبة تخّصص تدريب رياضي 

 *اإلستنتاج:

ألولئك الذين ومنه نستنتج أّن نسبة الطلبة الذين يدرسون تخّصص تربية حركية ُمساوية 

تخّصص تدريب رياضي بالمعهد قيد الدراسة الميدانيّة، وذلك ما يجعل هنالك توازن تام يدرسون 

بين الطلبة من حيث نوع التخّصص األكاديمي، من أجل أن تكون العيّنة مناسبة للدراسة 

 الميدانيّة.

 النسبة

 (%)المئوية 

 اإلختصاص العينة )ن(

50% 

50% 

50 

50 

 تربية حركية

 تدريب رياضي

 المجموع 100 100%
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70

30

يوضح توّزع أفراد العّينة حسب (: 05)شكل رقم 
متغّير الجنس

لجنس.: توزيع أفراد العيّنة حسب متغيّر ا(05)يبيّن الجدول رقم  من حيث الجنس:*

(: توزيع أفراد العيّنة حسب متغيّر الجنس.05جدول رقم )

 *عرض ومناقشة النتائج:

 %30ناث تبلغ ، بينما نسبة اإل %70يتّضح لنا من خالل نتائج الجدول أّن نسبة الّذكور تبلغ 

رنة في مجال تخّصص التربية البدنية والرياضية مقافقط، وهذا راجع لنقص عدد الطالبات 

ر على مستوى المعهد قيد الّدراسة، ولذلك فقد قُمنا بإجراء مسح شامل لهّن.بالذكو

*اإلستنتاج:

عهد س المومنه نستنتج أّن نسبة الطّلبة من كال الجنسين ذكور وإناث نسبة معتبرة في نف

نة راد العيّ ي أفلّدراسة الميدانيّة، وهذا ما يجعل هناك توازن بين الذكور واإلناث وتنّوع فقيد ا

بحيث تكون عيّنة مناسبة إلجراء الّدراسة التطبيقيّة عليها.

 النسبة

(%)المئوية 

 الجنس العينة )ن(

70%

30%

70 

30 

 ذكور 

 إناث

100%  المجموع 100
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0

25

2525

25

ة يوّضح توّزع أفراد العّين(: 06)شكل رقم
.حسب متغّير الّطور الّدراسي

سب متغيّر : توزيع أفراد العيّنة ح(06)يبيّن الجدول رقم من حيث الطّور الّدراسي: *

 اللّيسانس/طور الماستر(.الطّور الّدراسي )طور 

 (: توزيع أفراد العيّنة حسب متغيّر الطّور الّدراسي.06جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض ومناقشة النتائج:*

تبيّن لنا نتائج الجدول أّن نسب الطّلبة 

من الطّور ليسانس أكاديمي متساوي تقريبا 

ص مستويابين  حيث بلغ مجموع  التخصُّ

وهي نسبة مساوية لطلبة طور  %50نسبهم 

حيث أّن   %50الماستر أكاديمي ونسبتهم 

وهي  %25نسبة طلبة سنة أولى ماستر بلغ 

ُمماثلة لنسبة طلبة السنة ثانية ماستر التي 

 كذلك. %25أخذنا منها نسبة 

 *اإلستنتاج:

ومنه نستنتج أّن نسبة الطّلبة أفراد العيّنة ُمتساوية في الطّورين اللّيسانس والماستر، 

دراسي على حدى، وهذا يدّل على توازن ومتساوية كذلك بين مختلف المستويات في كّل طور 

 عيّنة الّدراسة حسب متغيّر الطّور الّدراسي، ما يجعلها عيّنة ُمالئمة للّدراسة التطبيقيّة.

ور
ط

ال
 

 العيّنة )ن( المستوى

 النّسبة

المئويّة 

(%) 

س
سان

ور اللّي
ط

 

سنة أولى 

 ليسانس

00 00% 

سنة ثانية 

 ليسانس

25 25% 

سنة ثالثة 

 ليسانس

25 %25 

ستر
ور الما

ط
 

سنة أولى 

 ماستر

25 25% 

سنة ثانية 

 ماستر

25 25% 

 %100 100 المجموع
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30

70

دائرة نسبّية توّضح نوع (: 07)شكل رقم 
الّنشاط المفّضل بالّنسبة للّطلبة

 شاطنوع النّ : (07)يبيّن الجدول رقم  من حيث نوع النّشاط الرياضي المفّضل:*

 المفّضل بالنّسبة للطّلبة.

 المفّضل بالنّسبة للطّلبة. نوع النّشاط(: يوّضح 07جدول رقم )

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

تهم رة نسبيُفّضلون ممارسة النّشاط الخارجي والمقدّ ناُلحظ أّن نسبة كبيرة من الطّلبة 

يكتفون بممارسة  من أفراد العيّنة فإنّهم %30، أّما النّسبة األضعف المتبقيّة التي تقّدر ب %70ب

  الداخلي ضمن تكوينهم الجامعي.النّشاط الرياضي 

 *اإلستنتاج:

الّدراسة يُفّضلون ُممارسة نشاط رياضي خارجي وذلك راجع إلى نستنتج أّن جّل أفراد عيّنة 

الرياضيّة نحو اإلنخراط في النوادي الرياضيّة المختلفة، وتعتبر كذلك من  يوالتهمتتّفق مع مأنّها 

األنشطة المبرمجة ضمن تكوينهم األكاديمي التّخّصصي، والُمالحظُ أّن هناك إقباال أقّل على 

في الغالب على مدى ميل طلبة التربية البنية والرياضيّة    النّشاط الرياضي الّداخلي، كّل هذا يُدلُّ 

النّشاط الخارجي على اختالف تخّصصاتهم األكاديميّة، وأّن األنشطة البيداغوجية الداخليّة  إلى

 التي يدرسونها في المعهد ال تُشبع رغباتهم وميوالتهم الرياضيّة.

 رارــالتك ابةــــــــاإلج

النسبة 

(%) 

 %40 30 نشاط داخلي

 %60 70 نشاط خارجي

 %100 100 المجموع
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30

60

10

ة دائرة نسبّية توّضح نوعيّ (: 08)شكل رقم 
بةالنوادي الرياضّية التي ينخرط فيها الّطل

النوادي  عيّةنو :(08) يبيّن الجدول رقممن حيث نوعيّة النوادي الرياضيّة المفّضلة: *

 الطّلبة.الرياضيّة التي ينخرط فيها 

 (: يوّضح نوعيّة النوادي الرياضيّة التي ينخرط فيها الطّلبة.08جدول رقم )

  

 

ومناقشة النتائج:*عرض   

خارجيّة ينخرطون في النوادي الرياضيّة ال %70ناُلحظ أّن نسبة كبيرة من الطّلبة بلغت

لرياضيّة اتنخرط في النوادي  %30المختلفة، في حين أّن نسبة أقّل من الطّلبة والتي تُمثّل 

منخرطين  ليسواهم فإنّ  %10الجامعيّة، أّما النّسبة األضعف المتبقيّة من أفراد العيّنة التي تقّدر ب

 في أي نادي رياضي داخلي أو خارجي.

 *اإلستنتاج:

عيّنة الّدراسة يُفّضلون اإلنخراط في النوادي الرياضيّة بشكل عام، نستنتج أّن غالبيّة أفراد 

في النوادي  خاّصة النوادي الرياضيّة الخارجيّة، كما أّن نسبة معتبرة منهم يُفّضلون اإلنخراط

الرياضيّة الجامعيّة، وهذا يعكس ميوالتهم الرياضيّة اإليجابيّة نحو ُممارسة النّشاط الخارجي، في 

حين أّن النسبة األضعف من الطّلبة فإنّها ال تنخرط في أي نادي رياضي بل يكتفون باألنشطة 

  الّداخليّة ضمن دراستهم األكاديمية في المعهد.

 النسبة المئويّة التكـــــرار ابةـــــــــــاإلج

 %30 30 أندية رياضية جامعيّة

 %60 60 أندية رياضيّة خارجيّة

في أي  منخرط غير 

 نادي رياضي

10 10% 

 %100 100 المجموع
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0

ل دائرة نسبّية توّضح مدى مي(: 09)شكل رقم 
.الّطلبة لممارسة النشاط الرياضي الخارجي

 *السؤال األّول: هل تُحبُّ ُممارسة التربية البدنية والرياضيّة خارج أوقات الّدراسة؟

 *الهدف منه: معرفة مدى ُميول الطّلبة لممارسة النشاط الرياضي الخارجي )خارج الجامعة(.

(: يوّضح مدى ميول الطّلبة لُممارسة النّشاط الخارجي.09جدول رقم )  

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

مّما  %100 لغتبكليّة أّن جميع أفراد العيّنة يُؤّكدون وبنسبة  (09)تبيّن نتائج الجدول رقم 

 .خارج الجامعة يبيّن أّن جميع الطّلبة يميلون لممارسة النّشاط الرياضي الالّصفّي

 *اإلستنتاج:

نا مدى ؤّكد ليُ إنّه ما نستنتجه من النّتائج الُموّضحة أنّه ومن خالل إجابة ُكّل الطّلبة بنعم ف

 ُحّب جميع طلبة التربية البدنيّة والرياضية لُممارسة الرياضة خارج الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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37

3

فة دائرة نسبّية توّضح معر(: 10)الشكل رقم 
.درجة إهتمام الّطلبة نحو الّنشاط الرياضي

  هل لديك إهتمام نحو النّشاط الرياضي؟السؤال الثّاني: *

طلبة التربية البدنية والرياضيّة بالنّشاط الرياضي بشكل  معرفة درجة إهتمامالهدف منه: *

 خاّص.

  (: يوّضح معرفة درجة إهتمام الطّلبة نحو النّشاط الّرياضي. 10جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

 ا، الحظنا أنّ ، ومن خالل إجابات الطّلبة المتنّوعة نوعا م (10)من خالل نتائج الجدول رقم 

شاط بة بالنّ لطّلالطّلبة نحو النّشاط الرياضي انحصرت بين مقدارين، فقد كان اهتمام ا درجة إهتمام

رجة دمن الطّلبة فترى أّن  %37، بينما نسبة %59الّرياضي بدرجة كبيرة أخذ أكبر نسب ب 

 %03بنهم مإهتمامها نحو النّشاط الرياضي هو درجة متوّسطة، في حين أجابت النّسبة الّضعيفة 

 هم يهتمون بالنّشاط الرياضي بدرجة ضعيفة.نّ فقط بأ

 *اإلستنتاج:

ي تكون لرياضانستنتج مّما سبق أّن درجة اهتمام طلبة التربية البدنية والرياضية بالنّشاط 

 حالةعالية وكبيرة بشكل عام وتكون عاديّة أو متوّسطة بشكل متوّسط وتكاد تنعدم عند ال

 الّضعيفة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 بدرجة كبيرة 59 %59

متوّسطة بدرجة 37 %37  

 بدرجة ضعيفة 03 03%

وعـــــــالمجم 100 %100  
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45

0

ى دائرة نسبّية توّضح معرفة مد(: 10)الشكل رقم 
ية تحفيز الميول الرياضّية في األنشطة البدن

.والرياضّية الداخلّية داخل الجامعة

ة معيّ ك الجامشاركتك في النّشاط البدني والرياضي ضمن دراست هل ترى بأنّ السؤال الثّالث: *

 يُحفّزالُميول الرياضيّة لديك؟

لدى  اخليّةة الدّ معرفة مدى تحفيز الميول الّرياضيّة في األنشطة البدنيّة والرياضيّ  الهدف منه:*

 الطّلبة.

 (: معرفة مدى تحفيز الميول الرياضيّة 11يبيّن الجدول رقم ) 

 البدنيّة والرياضيّة داخل الجامعة. في األنشطة

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 النّتائج: *عرض ومناقشة

ّن أمن أفراد العيّنة يرون  %55ناُلحظ أّن نسبة  (11)من خالل نتائج الجدول رقم 

لّذات اي إبراز فئيسي في الجامعة تُحفّز بشكل ر الّداخليّةُمشاركتهم في األنشطة البدنيّة والرياضيّة 

 ما يُخصّ  إجابة فيفي تبيين الطّلبة لمهاراتهم في اللّعب، في حين لم نسّجل أيّ  %45، وتُحفّز بنسبة 

 إنعدام التّحفيز لديهم.

 *اإلستنتاج:

نستنتج من خالل نتائج الجدول الّسابق أّن ُمعظم أفراد العيّنة يشعُرون بأّن األنشطة البدنيّة 

يجعلهم ُمقبلين أكثر على تبيين مهاراتهم والرياضيّة الّداخليّة تُحفّزهم أكثر إلبراز الّذات مّما 

 الرياضيّة في اللّعب. 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

%55 55 
يُحفّزني أكثر في 

 إبراز الّذات

%45 45 

يُحفّزني أكثر في 

تبيين مهاراتي في 

 اللّعب

 إنعدام التّحفيز 00 00%

وعـــــــالمجم 100 %100  
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100

0

دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 12)الشكل رقم 
ّيةرغبة الّطلبة في اإلنخراط في النوادي الرياض

 هل لديك رغبة في اإلنخراط في النادي الرياضي؟*السؤال الّرابع: 

 لنواديامعرفة مدى رغبة طلبة التربية البدنية والرياضيّة في اإلنخراط في *الهدف منه: 

 الرياضيّة.

 (: معرفة مدى رغبة الطلبة 12يبيّن الجدول رقم ) 

 في اإلنخراط في النوادي الرياضيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

ة الرياضيّ نية والّسؤال المغلق الحظنا رغبة جميع طلبة التّربية البد من خالل نتائج هذا هذا

 .%100في اإلنخراط في النوادي الرياضيّة  وذلك بنسبة 

 *اإلستنتاج:

 ة.لرياضيّ ادي انستنتج مّما سبق أّن ُحّب الطّلبة وميولهم اإليجابيّة نحو اإلنخراط في النو

 

 

 

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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85

دائرة نسبّية توّضح معرفة(: 13)الشكل رقم 
اضي الهدف من وراء ُممارسة الّطلبة الّنشاط الري

في الّنادي

 هدفك من ُممارسة النّشاط الرياضي في النادي؟ ماهو*السؤال الخامس: 

 معرفة هدف الطّالب من وراء ُممارسة النّشاط الرياضي في النّادي. *الهدف منه:

 (: معرفة الهدف من وراء ُممارسة 13يبيّن الجدول رقم ) 

 الرياضي في النّادي. للنّشاطالطّلبة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

قد أجابوا  %85 أّن أغلبيّة أفراد العيّنة وبنسبة( 13)يتّضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم 

منهم فلبة على أنّهم يسعون إلى تحقيق أهداف أخرى، وقد تنّوعت هذه األهداف حسب إجابات الطّ 

ن ومنهم م لعابمن يهدف إلى الّرفع من قدراته البدنيّة ومنهم من يهدف إلى تنمية مهاراته في األ

 %13جاب في حين أيهدف إلى تحقيق النّتائج واأللقاب الرياضيّة وغيرها من األهداف األخرى، 

لى هدف بة عفقط من أفراد العيّنة على الهدف القائل بقضاء وقت الفراغ، وانعدمت تقريبا اإلجا

 فقط. %02اإلشتراك في المسابقات الرياضيّة بنسبة 

 *اإلستنتاج:

نستنتج أّن طلبة التربية البدنيّة والرياضيّة ال ينخرطون في النّوادي الرياضيّة بشكل 

اعتباطي وإنّما يسعون من وراء مشاركتهم في هذه النّوادي إلى تحقيق أهداف ذاتيّة تخّص كل 

لهم طالب، وهذا ما يبيّن أّن لديهم ميوالت كبيرة نحو ُممارسة األنشطة الرياضيّة الُمختلفة ما يجع

 ذلك يميلون بشكل كبير لإلنخراط في النوادي الرياضيّة التي تُحقّق لهم ذلك.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 قضاء وقت الفراغ 13 %13

%02 02 

اإلشتراك في 

المسابقات 

 الرياضيّة

 أهداف أخرى 85 85%

وعـــــــالمجم 100 %100  
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دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 13)الشكل رقم 
ياضي ميل الّطلبة للّرفع من ُمستواهم البدني والر

.أثناء التدّرب في الّنادي

 ادي؟ي النّ فهل تميل للّرفع من ُمستواك البدني والرياضي أثناء التدّرب *السؤال الّسادس: 

دّرب ل التّ معرفة مدى ميل الطّلبة للّرفع من ُمستواهم البدني والرياضي من خال*الهدف منه: 

 النّادي.في 

 (: معرفة مدى ميل الطّلبة للّرفع من ُمستواهم 14يبيّن الجدول رقم ) 

 البدني والرياضي أثناء التدّرب في النادي.

 

  

 

 

  

 

 

 

 النّتائج: *عرض ومناقشة

صّرحون بأنّهم ي %91وبنسبة عالية بلغت أّن ُجّل أفراد العيّنة  (14)تبيّن نتائج الجدول رقم 

 يميلون للّرفع من ُمستواهم البدني والرياضي من خالل تدّربهم في النادي الرياضي.

 *اإلستنتاج:

ن لّرفع ميّة لالرياضما يُمكن استنتاجه أّن إجابة كّل الطّلبة بنعم تبيّن مدى قّوة ميولهم 

 .الرياضي شاطُمستواهم البدني والرياضي من خالل تدّربهم في النّادي وهذا يبيّن ميلهم نحو النّ 

 

 

  

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ا إذا دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 14)الشكل رقم 
ساعدك كانت ُممارسة األنشطة الرياضّية في النادي ت

.في الّتحسين من لياقتك البدنّية

تّحسين في ال هل ُممارسة األنشطة الرياضيّة في النّادي الّرياضي تُساعدك*السؤال الّسابع: 

 من لياقتك البدنيّة؟

ك في تُساعد ُممارسة األنشطة الرياضيّة في النّادي الرياضيمعرفة ما إذا كانت *الهدف منه: 

 التّحسين من لياقتك البدنيّة.

 (: معرفة ما إذا كانت ُممارسة األنشطة الرياضيّة 15الجدول رقم )

 في النّدي تُساعدك في التّحسين من لياقتك البدنيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

ارسة ون على أّن ُممأّن نسبة كبيرة من أفراد عيّنة الّدراسة يؤّكد( 15)تبيّن نتائج الجدول رقم 

ين أّن النّسبة ، في ح%96األنشطة الرياضيّة في النّادي الرياضي تُحّسن من لياقتهم البدنيّة وهي 

 فترى عكس ذلك. %17األضعف والتي تقّدر ب 

 *اإلستنتاج:

ي فياضيّة طة الرطلبة التربية البدنية والرياضية يرون أّن ُممارسة األنشنستنتج أّن غالبيّة 

  النّادي الّرياضي تُحّسن من لياقتهم البدنيّة. 

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 96 %96

 ال 04 %04

وعـــــــالمجم 100 %100  
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دائرة نسبّية توّضح معرفة(: 15)الشكل رقم 
بعد كيفّية تقييم الّطلبة لمستواهم الرياضي

.انخراطهم في الّنادي الرياضي

 رياضي؟هل ترى تحّسنا في مستواك الرياضي بعد اإلنخراط في ناديك ال*السؤال الثّامن: 

 ي.الرياض لنّاديمعرفة كيفيّة تقييم الطّلبة لُمستواهم الرياضي بعد انخراطهم في ا*الهدف منه: 

 

 لمستواهم  (: يوّضح معرفة كيفيّة تقييم الطّلبة 16يبيّن الجدول رقم )

 في النادي الرياضي. الرياضي بعد انخرطهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

عة نوعا ما، ، ومن خالل إجابات الطّلبة المختلفة والمتنوّ (16)من خالل نتائج الجدول رقم 

طهم عد انخراوم بحيث الحظنا أّن ُجّل الطّلبة يُوافقون على أّن ُمستواهم الرياضي تحّسن على العم

يفة تُقّدر ، بينما نسبة ضع%98في النادي الرياضي، حيث بلغت نسبة الموافقة حسب تقييمهم إلى 

 بعكس ذلك. أجابوا %02ب 

 *اإلستنتاج:

 ستواهممن مُ  نستنتج مّما سبق أّن انخراط الطّلبة في النّادي الرياضي يُحّسن بشكل إيجابي

 الرياضي.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 96 %96

 ال 04 %04

وعـــــــالمجم 100 %100  
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مّية دائرة نسبّية توّضح مدى أه(: 16)الشكل رقم 
.اّمةالرياضة بالّنسبة للّطلبة في حياتهم الع

 الرياضة شيء ضروري في حياتي العاّمة؟*السؤال التّاسع: 

 معرفة مدى أهميّة الّرياضة بالنّسبة للطّلبة في حياتهم العاّمة.*الهدف منه: 

 

 (: يوّضح مدى أهميّة الرياضة  17جدول رقم )

 بالنّسبة للطّلبة في حياتهم العاّمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

وهذا يبيّن  %100أّن جميع أفراد العيّنة يُقّرون وبنسبة بلغت ( 17)تبيّن نتائج الجدول رقم 

 أّن جميع الطّلبة يميلون لُممارسة الّرياضة في حياتهم اليوميّة.

 

 *اإلستنتاج:

مارسة لبة لمُ ع الطّ ما يُمكن استنتاجه مّما سبق أّن إجابة ُكّل الطّلبة بنعم يبيّن مدى ميل جمي

 وُمهّما في حياتهم العاّمة. الرياضة باعتبارها نشاطا ضروريّا

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 00 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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2

عور دائرة نسبّية توّضح معرفة ش(: 17)الشكل رقم 
.الّطلبة عندما يشتركون مع زمالئهم في اللّعب

 أُكون سعيدا عندما أشترك مع زمالئي في اللّعب؟السؤال العاشر: *

 معرفة ُشعور الطّلبة عندما يشتركون مع زمالئهم في اللّعب.*الهدف منه: 

 

 (: معرفة شعور الطّلبة عندما  18يبيّن الجدول رقم )

 يشتركون مع زمالئهم في اللّعب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

أغلبيّة  أي %98نالحظ أّن نسبة  (18)من خالل نتائج اإلستبيان الموّضحة في الجدول رقم 

لفئة ّن اأالطّلبة يشعرون بالّسعادة عندما يشتركون مع زمالئهم في ممارسة الرياضة، في حين 

 فقط فقد صّرحت بعكس ذلك. %02الّضئيلة جّدا والّتي تتمثّل في 

 *اإلستنتاج:

دنيّة ة البيُمكننا أن نستنتج أّن أغلبيّة الطّلبة يشعرون بالّسعادة عند ممارسة األنشط

 .والرياضيّة مع زمالئهم في النادي الرياضي

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 98 %98

 ال 02 %02

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ور دائرة نسبّية توّضح معرفة د(: 18)الشكل رقم 
.بةاللّعب الجماعي في تحقيق جميع رغبات الّطل

 أُحقّق ُكّل رغباتي عندما أشترك مع زمالئي في اللّعب؟*السؤال الحادي عشر: 

 معرفة دور اللّعب الجماعي في تحقيق جميع رغبات الطّلبة.*الهدف منه: 

 

 (: معرفة دور اللّعب الجماعي  19يبيّن الجدول رقم )

 تحقيق جميع رغبات الطّلبة. في

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومنقشة النتائج:

لطّلبة يرون اأي أغلبيّة  %88ناُلحظ أّن نسبة كبيرة تبلغ  (19)من خالل نتائج الجدول رقم 

أّن ين هم، في حجابتبأّن اللّعب الجماعي مع الّزمالء في الفرق الرياضيّة يُحقّق ُكّل رغباتهم حسب إ

 من أفراد العيّنة يرون عكس ذلك. %12فئة ضئيلة تُمثّل نسبة 

 

 *اإلستنتاج:

هم دوافعوبأّن للّعب الجماعي مع الّزمالء دور إيجابي في تحقيق رغبات الطّلبة  نستنتج

 النفسيّة، مّما يجعلهم أكثر ميال نحو اآلخرين.

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 88 %88

 ال 12 %12

وعـــــــالمجم 100 %100  
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يول دائرة نسبّية توّضح مدى مُ (: 19)الشكل رقم 
.ّيةالّطلبة لإلشتراك واللّعب في الفرق الرياض

 اُحّب اإلشتراك واللّعب في الفرق الّرياضيّة؟*السؤال الثّاني عشر: 

 يّة.معرفة مد ى ُميول الطّلبة لإلشتراك واللّعب في الفرق الّرياض: *الهدف منه

 

 (: يوّضح مدى ُميول الطّلبة لإلشتراك 20جدول رقم )

 واللّعب في الفرق الرياضيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

جابو باإليجاب، أقد  %95أّن أغلبيّة أفراد العيّنة وبنسبة بلغت  (20)تبيّن نتائج الجدول رقم 

  الطّلبة يميلونقد أجابو بالنّفي وهذا يبيّن أّن ُجلّ  %05بينما نسبة ضئيلة جّدا منهم تمثّلت في 

 لإلشتراك واللّعب في الفرق الرياضيّة.

 *اإلستنتاج:

ق الفر لإلشتراك واللّعب في من خالل نتائج الجدول الّسابق نستنتج مدى ُحّب الطّلبة

 الرياضيّة المختلفة.

 

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 95 %95

 ال 05 %05

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ى دائرة نسبّية توّضح معرفة مد(: 20)الشكل رقم 
مع زمالءتحفيز الميول الرياضّية في اللّعب الجماعي

 اللّعب مع زمالئي يُحفّز ُميولي الرياضيّة.*السؤال الثّالث عشر: 

 .معرفة مدى تحفيز الميول الرياضيّة في اللّعب الجماعي مع الّزمالء*الهدف منه: 

 

 (: معرفة مدى تحفيز الميول الرياضيّة 21يبيّن الجدول رقم )

 اللّعب الجماعي مع الّزمالء. في

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

يرون  %97ت ناُلحظ أّن نسبة كبيرة من أفراد العيّنة بلغ (21)من خالل نتائج الجدول رقم 

ن مة ضئيلة نسب أّن مشاركتهم في اللّعب مع الّزمالء يُحفّز الميول الرياضيّة لديهم، في حين ترى

 .%07أفراد العيّنة أنّه ال يُحفّز ميولهم الرياضي وهي 

 *اإلستنتاج:

عب في اللّ  ركتهمنستنتج من خالل نتائج الجدول الّسابق أّن معظم أفراد العيّنة يرون أّن ُمشا

لّعب ثر في الة أكمالء يُحفّز بشكل إيجابّي ميولهم الرياضي ما يزيد من ميلهم نحو الُمشاركمع الزّ 

 الجماعي وأكثر تحفيزا.

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 93 %93

 ال 07 %07

وعـــــــالمجم 100 %100  
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6

رأي دائرة نسبّية توّضح معرفة(: 21)الشكل رقم 
ّية اآلخرين ُتجاه ممارسة الّطلبة لألنشطة الرياض

.في النادي الرياضي

 لنّادياما هو رأي اآلخرين تجاه ممارستك لألننشطة الرياضية في *السؤال الّرابع عشر: 

 الرياضي؟

نّادي اآلخرين تجاه ُممارسة الطّلبة لألنشطة الرياضيّة في ال معرفة رأي*الهدف منه: 

 الرياضي.

 

 (: معرفة رأي اآلخرين تجاه ُممارسة الطّلبة 22الجدول رقم ) 

 لألنشطة الرياضيّة في النّادي الرياضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

لى أّن ع %94 بمن خالل السؤال المفتوح الحظنا اتّفاق غالبيّة الطّلبة وبنسبة كبيرة قّدرت 

فقط  %06ي فاآلخرين يشّجعونهم على الممارسة الرياضيّة، في حين أّن نسبة ضئيلة منهم تتمثّل 

 في النّوادي الرياضيّة. الرياضةيرون عكس ذلك وأّن اآلخرين ينهونهم عن ممارسة 

 *اإلستنتاج:

نستنتج من خالل نتائج الجدول الّسابق أّن ُجّل الطّلبة يتلقّون تشجيعا من األشخاص 

الّرياضيّة نحو  وهذا ما يُحفّز أكثر ُميوالتهم اآلخرين تجاه ممارستهم للنّشاط الرياضي في النّادي

اإلنخراط في النوادي الرياضيّة بشكل أكبر وُمزاولة النّشاط الّرياضي مع زمالئهم ضمن الفريق 

 الّرياضي.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

%94 94 
يشّجعونني على 

 الممارسة

%06 06 
ينهونني عن 

 الممارسة

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ن دائرة نسبّية توّضح معرفة إ(: 22)الشكل رقم 
ا من التّ  عاون كان الّنادي الّرياضي يوّفر جّوًّ
.والمشاركة الفّعالة مع الّزمالء

ا من التّعاون والمشاركة الفّعال*السؤال الخامس عشر:   لزمالء؟ة مع اهل يُوفّر النّادي جّوًّ

ا *الهدف منه:   الة معكة الفعّ من التّعاون والمشارمعرفة إن كان النّادي الّرياضي يُوفّر جّوًّ

 الزمالء.

 

 (: معرفة إن كان النّادي الّرياضي يوفّر 23يبيّن الجدول رقم ) 

امن التّعاون والُمشاركة   مع الّزمالء. الفّعالةجّوًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النتائج:

ا من أفراد الع (23)من خالل نتائج الجدول رقم  سبة يّنة وذلك بنناُلحظ أّن نسبة ُمعتبرة جّدًّ

ا من التّعاون والمشاركة الفّعال 90% ء، في حين ع الّزمالة ميُقّرون بأّن النّادي الّرياضي يُوفّر جّوًّ

 فقط صّرحت بعكس ذلك. %10أّن النّسبة األضعف والّتي تُمثّل 

 

 *اإلستنتاج:

ا من التّعاون ويسمح  يبدوا أّن أغلبيّة الطّلبة يُصّرحون بأّن النّادي الرياضي يوفّر لهم جّوًّ

هم بالمشاركة الفّعالة مع زمالئهم في اللّعب وهذا من شأنه أن يُحفّز ُميولهم لإلجتماع باآلخرين ل

 وبالتّلي يُنّمي ميوالت إيجابيّة لديهم نحو الُممارسة الّرياضيّة في النّوادي على نحو أوسع.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 90 %90

 ال 10 %10

وعـــــــالمجم 100 %100  
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يول دائرة نسبّية توّضح مدى مُ (: 23)الشكل رقم 
ل الّطلبة إلى تكوين عالقات إجتماعّية من خال

.اإلنخراط في الّنادي الّرياضي

ي ف هل تهدف إلى تكوين عالقات إجتماعيّة من خالل اإلنخراطدس عشر: ا*السؤال السّ 

 النّادي الّرياضي.

ي فنخراط يوّضح مدى ُميول الطّلبة إلى تكوين عالقات إجتماعيّة من خالل اإل*الهدف منه: 

 النّادي الّرياضي.

 

 (: يُوّضح مدى ُميول الطّلبة إلى تكوين عالقات 24جدول رقم ) 

 إجتماعيّة من خالل اإلنخراط في النّادي الّرياضي.

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

هذا ، و%100ة بلغت أّن جميع أفراد العيّنة يُوافقون وبنسبة ُكليّ  (24)تُبيّن نتائج الجدول رقم 

نّادي ي اليُبيّن أّن جميع الطّلبة يميلون إلى تكوين عالقات إجتماعيّة من خالل إنخراطهم ف

 الّرياضي.

 

 *اإلستنتاج:

وين عالقات إلى تك ْيالًّ مة بنعم يُبيّن أّن لديهم ما يُمكن استنتاجه مّما سبق أّن إجابة ُكّل الطّلب

 يهم.ُميول لده الياضي يُعتبر بيئة خصبة تُحفّز هذإجتماعيّة، وأّن النّادي الّرياضي والفريق الرّ 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 90 %90

 ال 10 %10

وعـــــــالمجم 100 %100  
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دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 24)الشكل رقم 
.اّتصال وتواصل الّطلبة مع ناديهم الّرياضي

نخرط أنت م هل أنت على إتّصال وتواصل دائم بالنّادي الّرياضي الذي*السؤال الّسابع عشر: 

 فيه؟

 .ون فيهمعرفة مدى اتّصال وتواصل الطّلبة مع النّادي الّرياضي الذي ينخرط*الهدف منه: 

 

 (: معرفة مدى اتّصال وتواصل  25يُوّضح الجدول رقم )

 الطّلبة مع ناديهم الّرياضي.

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ا من أفراد العيّ  (25)من خالل نتائج الجدول رقم  بة نة وذلك بنسناُلحظ أّن نسبة معتبرة جّدًّ

في حين  يه،فيُقّرون بأنّهم على اتّصال وتواصل دائمين بالنّادي الّرياضي الّذي ينخرطون  98%

ل دائمين مع بأنّهم ليسوا على اتّصال وتواص أجابوافقد  %02أّن النّسبة األضعف والّتي تمثّل 

 ناديهم الّرياضي.

 

 ستنتاج:*اإل

وا أّن أغلبيّة الطّلبة يُقّرون بأنّهم على اتّصال وتواصل دائمين بالنّادي الّرياضي الّذي يبدُ 

نحو النّوادي الّرياضيّة من خالل عمليّة اإلتّصال ينخرطون فيه، وهذا يعكس مدى مْيل الطّلبة 

 والتّواصل الفّعال فيما بينهم.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 98 %98

 ال 02 %02

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ماذا دائرة نسبّية توّضح معرفة ل(: 25)الشكل رقم 
.اديُيمارس الّطلبة األنشطة الّرياضّية في النّ 

 ياضي؟األنشطة الّرياضيّة في النّادي الرّ  هل تستمتع بُممارسة*السؤال الثّامن عشر: 

 اضي.معرفة لماذا يُمارس الطّلبة األنشطة الّرياضيّة في النّادي الّري*الهدف منه: 

 

 (: معرفة لماذا يُمارس الطّلبة 26يبيّن الجدول رقم )

 األنشطة الّرياضيّة في النّادي الّرياضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

مارسون يُ  %90من خالل نتائج الجدول الّسابق ناُلحظ أّن غالبيّة الطّلبة وذلك بنسبة 

 %10بة ك نساألنشطة الّرياضيّة في النّادي الّرياضي من أجل الحصول على المتعة، كما أّن هنا

ا ال تُبالي بالُحصول على الُمتعة.  من أفراد عيّنة الّدراسة وهي نسبة ضئيلة جّدًّ

 

 *اإلستنتاج:

من خالل اإلجابات نستطيع أن نستنتج بأّن غالبيّة الطّلبة بُممارستهم لألنشطة الّرياضيّة في 

النّادي الّرياضي بهدف الحصول على بهدف الُحصول على الُمتعة، ألنّها تُحفّز الُميول الّرياضيّة 

الي ُممارسة لدى الطّلبة لإلنفصال بشكل ُمتزايد على اإلنخراط في النّوادي الّرياضيّة، وبالتّ 

 األنشطة الّرياضيّة الُمختلفة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 89 %89

 ال 11 %11

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ول دائرة نسبّية توّضح مدى ُمي(: 26)الشكل رقم 
.ارج الجامعةالّطلبة لُممارسة الّتمرينات الّرياضّية خ

 هل تُحّب ُممارسة التّمرينات الّرياضيّة؟*السؤال التّاسع عشر: 

 معرفة ُميول الطّلبة لُممارسة التّمرينات الّرياضيّة.*الهدف منه: 

 

 يُوّضح معرفة مدى ُميول الطّلبة لُممارسة (: 27الجدول رقم ) 

 الجامعة. التّمرينات الّرياضيّة خارج

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

، %100بلغت  أّن جميع أفراد العيّنة يُوافقوم وبنسبة كبيرة (27)تبيّن نتائج الجدول رقم 

 عة.الطّلبة يميلون لُممارسة التّمرينات الّرياضيّة خارج الجاموهذا يبيّن أّن جميع 

 

 *اإلستنتاج:

لبدنية تربية ابة الما يُمكن استنتاجه مّما سبق أّن إجابة ُكّل الطّلبة بنعم يبيّن أّن جميع طل

 والرياضية يمتلكون ُميُوالت رياضيّة إيجابيّة نحو الُممارسة الّرياضيّة.

 

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %100

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ماذا دائرة نسبّية توّضح معرفة ل(: 27)الشكل رقم 
.ينخرط الّطلبة في الّنوادي الّرياضّية

 تشعر بالّرضى بعد انخراطك في النّادي الّرياضي؟هل *السؤال العشرون: 

 معرفة لماذا ينخلرط الطّلبة في النّوادي الّرياضيّة.*الهدف منه: 

 

 (: معرفة لماذا ينخرط الطّلبة في النّوادي الّرياضيّة.28الجدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

في النّوادي  ينخرطون %88من خالل نتائج الجدول الّسابق ناُلحظ أّن غالبيّة الطّلبة بنسبة 

ة الّدراسة من أفراد عيّن %12الّرياضيّة من أجل تحقيق الّرضى لديهم، في حين أّن هناك نسبة 

ا ال  تهتم بالحصول على الّرضى. وهي نسبة ضئيلة جّدًّ

 

 *اإلستنتاج:

ن مياضيّة الرّ  من خالل اإلجابات الّسابقة نستنتج أّن غالبيّة الطّلبة ينخرطون في النّوادي

دي ي النّواف راطأجل الّشعور بالّرضى، وبالتّالي يُحفّز ُميولهم لإلقبال بشكل ُمتزايد على اإلنخ

 الّرياضيّة التي تُحقّق الّرضى لديهم حسب رأيهم.

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 88 %88

 ال 12 %12

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ل دائرة نسبّية توّضح مدى ميو(: 28)الشكل رقم 
مننينةالّطلبة نحو الّنادي الذي يوّفر لهم األمن والطّ 

ا من األمن وال*السؤال الواحد والعشرون:   نة؟طّمأنيهل يُوفّر لك النّادي الرياضي جّوًّ

األمن  ا منمعرفة مدى ُميول الطّلبة نحو النّادي الّرياضي الذي يوفّر لهم جّوًّ *الهدف منه: 

 والطّمأنينة.

 

 (: يوّضح معرفة مدى ُميول الطّلبة نحو النّادي 29 الجدول رقم )

ا من األمن والطّمأنينة.  الّرياضي الّذي يُوفّر لهم جّوًّ

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

نحو يلون يم %93خالل نتائج الجدول الّسابق ناُلحظ أّن غالبيّة الطّلبة وذلك بنسبة  من

ا من األمن والطّمأنينة لهم، في حين  ة ضئيلة نالك نسبّن هأالنّوادي الّرياضيّة الّتي تُوفّر لهم جّوًّ

 من أفراد عيّنة الّدراسة ليس لديهم هذا الميل. %07تقّدر ب 

 

 *اإلستنتاج:

من خالل النّتائج المتحّصل عليها يُمكُن القول بأّن غالبيّة طلبة التربية البدنية والرياضية 

ا من األمن والطّمأنينة، وذلك ما يُحفّز ُميوالتهم نحو  يميلون نحو النّوادي الّرياضيّة التي توفّر جّوًّ

عب في الفريق اإلنخراط فيها بشكل أكبر من خالل مْيلهم للحصول على الّسعادة وُحّب اللّ 

 الّرياضي.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 93 %93

 ال 07 %07

وعـــــــالمجم 100 %100  
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دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 29)الشكل رقم 
توّفر لهم ميول الّطلبة نحو الّنوادي الّرياضّية التي

.لّعبمختلف  الّتجهيزات والوسائل الّضرورّية ل

لى ع توفّريهل لديك ُميول كبير نحو النّادي الّرياضي الّذي *السؤال الثّاني والعشرون: 

 مختلف الوسائل والتّجهيزات الّضروريّة للّعب )كقاعات اللّعب، اإلنارة...(؟

لوسائل اتلف منه: معرفة مدى ُميول الطّلبة نحو النّادي الّرياضي الّذي يُوفّر لهم مخ *الهدف

 والتّجهيزات الّضروريّة للّعب.

 

 الّرياضي النّادينحو ُميول الطّلبة  مدى(: معرفة  30يبيّن الجدول رقم )

 الذي يُوفّر لهم ُمختلف الوسائل والتّجهيزات الّضروريّة للّعب.

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

و النّوادي ناُلحظ أّن نسبة كبيرة من الطّلبة يميلون نح( 30)من خالل نتائج الجدول رقم 

ة ب ه النّسبر هذالّرياضيّة التي تُوفّر لهم مختلف الوسائل والتّجهيزات الّضروريّة للّعب وتُقدّ 

جهيزات تلف التّ مخ ، أّما نسبة الطّلبة الذين اليميلون إلى النّوادي الّرياضيّة التي تحتوي على90%

 .%10ة فتقّدر ب: والوسائل الّرياضيّ 

 

 *اإلستنتاج:

يُمكن أن نستنتج أّن أغلبيّة الطّلبة يميلون نحو النّوادي الّرياضيّة التي تُوفّر لهم مختلف 

ا من المتعة واللّعب ويجعلهم  الوسائل والتّجهيزات الّضروريّة للّعب، وهذا ما يوفّر لهم جّوًّ

 دي الّرياضيّة.مسرورين وُمقبلين أكثر على على اإلنخراط في النّوا

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 90 %90

 ال 10 %10

وعـــــــالمجم 100 %100  
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دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 30)الشكل رقم 
ة توّفر األنشطة والبرامج الّرياضّية الجديد

.والمتنّوعة في الّنوادي الّرياضّية

ديدة ضيّة جهل تُوفّر النّوادي الّرياضيّة أنشطة وبرامج ريا*السؤال الثّالث والعشرون: 

 ومتنّوعة؟

نّوادي ي ال*الهدف منه: معرفة مدى توفّر األنشطة والبرامج الّرياضيّة الجديدة والمتنّوعة ف

 الّرياضيّة.

 

 (: يوّضح معرفة مدى توفّر األنشطة والبرامج  31جدول رقم )

 الّرياضيّة الجديدة والمتنّوعة في النّوادي الّرياضيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

 راسة وذلك بنسبةأّن األغلبيّة من أفراد عيّنة الدّ  (31)لنا من خالل نتائج الجدول رقم  يتّضح

وا بأّن النّوادي الّرياضيّة توفّر أنشطة جديدة ومنّوعة بشكل كبير، 64%  في حين أجاب قد أقرُّ

 بأّن هذه النّوادي ال تُوفّر أنشطة متنّوعة وبرامج جديدة. 36%

 

 *اإلستنتاج:

ما يُمكن استنتاجه من خالل النّتائج الُمسّجلة أّن نسبة كبيرة من الطّلبة يرون بأّن النّوادي 

الّرياضيّة تُقّدم أنشطة متنّوعة وبرامج رياضيّة جديدة، وأّن هذا التّنويع من شأنه أن يزيد من 

مج واألنشطة يُنّمي مْيل الطّلبة نحو اإلنخراط في النّوادي الّرياضيّة ألّن هذا التّنويع في البرا

 ُميوالتهم للمتعة وُحّب اللّعب.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 64 %64

 ال 36 %36

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ماذا دائرة نسبّية توّضح معرفة ل(: 31)الشكل رقم 
.يلعب الّطلبة في الفريق الّرياضي للّنادي

ا عندما تلعب في الفريق الّرياضي السؤال الّرابع والعشرون: *  ؟لنّاديلهل تُكون سعيدًّ

 *الهدف منه: معرفة لماذا يلعب الطّلبة في الفريق الّرياضي للنّادي.

 

 (: معرفة لماذا يلعب الطّلبة  32يبيّن الجدول رقم )

 الفريق الّرياضي للنّادي. في

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

لذين يلعبون في وا %87من خالل نتائج الجدول الّسابق ناُلحظ أّن غالبيّة الطّلبة وذلك بنسبة 

وهي  %13 الفرق الّرياضيّة للنوادي الّرياضيّة يكونون سعداء ومسرورين، كما أّن هناك نسبة

ا ال تشعر بالّسعادة أثناء لعبها في الفريق الّرياضي للنّادي ال  لعب فيه.ذي تنسبة ضئيلة جّدًّ

 

 *اإلستنتاج:

ة بُممارستهم اللّعب في الفرق الّرياضيّة من خالل اإلجابات الّسابقة نستنتج أّن أغلبيّة الطّلب

ا بيداغوجيًّّا ذو طابع ُوجداني عاطفي  من أجل الحصول على الُمتعة والّسعادة، ألنّها تُضيف جّوًّ

 يُحفّز دائما الطّلبة لطلب المزيد من األنشطة الُمختلفة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 87 %87

 ال 13 %13

وعـــــــالمجم 100 %100  
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نثير دائرة نسبّية توّضح معرفة ت(: 32)الشكل رقم 
لّرياضّية المشاركة في الّنادي الّرياضي على الُميول ا

لدى الّطلبة

ك يوالتومُ هل ترى أّن ُمشاركتك في النّادي الّرياضي يتّفق *السؤال الخامس والعشرون: 

 الّرياضيّة.

 بة.دى الطّلضي ل*الهدف منه: معرفة مدى تأثير الُمشاركة في النّادي الّرياضي على الُميول الّريا

 

 (: معرفة مدى تأثير المشاركة في النّادي 33يبيّن الجدول رقم ) 

 الّرياضي على الُميول الّرياضيّة لدى الطّلبة.

 

 

 

  

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ادي النّ  يفللُمشاركة من خالل نتائج السؤال المغلق الحظنا اتّفاق ُكّل الطّلبة على أّن 

 الّرياضي تأثير كبير على الُميول الّرياضيّة لدى الطّالب.

 أقّرت عكس ذلك. %00، في حين أّن نسبة %100وذلك بنسبة 

 

 *اإلستنتاج:

ك يّة وذللّرياضافي النّوادي  نستنتج من خالل ما سبق أّن ُحّب الطّلبة ومْيلهم نحو اإلنخراط 

يق في الفر للّعباألخر والتي من أهّمها المْيل للمتعة وُحّب ا تتّفق مع ُميوالتهممن خالل أنّها 

  الّرياضي.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ور دائرة نسبّية توّضح معرفة د(: 33)الشكل رقم 
.لّطلبةالّنشاط الّرياضي في المحافظة على صّحة ا

 أمارس النّشاط الّرياضي ألنّه يُحافظ على صّحتي؟الّسادس والعشرون: *السؤال 

 معرفة دور النّشاط الّرياضي في المحافظة على صّحة الطّلبة.*الهدف منه: 

 

 النّشاط الّرياضي  (: يوّضح معرفة دور34الجدول رقم ) 

 في المحافظة على صّحة الطّلبة.

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

على دور  %100يُوافقون وبنسبة بلغت أّن جميع أفراد العيّنة ( 34)تبيّن نتائج الجدول رقم 

 النّشاط الّرياضي في المحافظة على صّحة الطّلبة.

 

 *اإلستنتاج:

ال الذي والفعّ  يجابيما يُمكن استنتاجه مّما سبق أّن إجابة ُكّل الطّلبة بنعم يُبيّن الّدور اإل

 يلعبُه النّشاط الّرياضي في الُمحافظة على صّحة الطّلبة حسب رأيهم.

 

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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لبة دائرة نسبّية توّضح ميول الطّ (: 34)الشكل رقم 
.من خالل ُممارسة الّنشاط الّرياضي

ني ي البدأهتمُّ بالنّشاط الّرياضي الذي يُحّسن من ُمستوا*السؤال الّسابع والعشرون: 

 والفكري.

 معرفة ُميول الطّلبة من خالل ُممارسة النّشاط الّرياضي.*الهدف منه: 

 

 (: يوّضح ُميول الطّلبة من  35الجدول رقم )

 خالل ُممارسة النّشاط الّرياضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ون بالنّشاط الرّ  حّسن من الذي يُ  ياضيمن خالل نتائج الجدول ناُلحظ أّن ُجّل أفراد العيّنة يهتمُّ

يرون  %06سبتهم ن، بينما األقليّة البالغة %94الُمستوى البدني والفكري لدى الطّلبة، وذلك بنسبة 

 عكس ذلك.

 

 *اإلستنتاج: 

ون  بدني واهم الن ُمستمبالنّشاط الّرياضي الذي يُحّسن نستنتج مّما سبق أّن ُجّل الطّلبة يهتمُّ

ن خالل ري موالفكري، وذلك يُبيّن أّن لديهم مْيل إيجابي للتّحسين من ُمستواهم البدني والفك

 النّشاط البدني والّرياضي الذي يُمارسونه.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 94 %94

 ال 06 %06

وعـــــــالمجم 100 %100  



:                                                      عرض وتحليل ومناقشة النتائجالتطبيقي الثّانيالفصل   
 

 

154 

100

0

دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 35)الشكل رقم 
ليمة مْيل الّطلبة لُممارسة العادات الّصحّية السّ 
.واإلبتعاد عن العادات غير الّصحّية

لعادات ااد عن أميل لُممارسة العادات الصحيّة الّسليمة واإلبتع*السؤال الثّامن والعشرون: 

 غير الّصحيّة؟

ات ن العادعبتعاد معرفة مدى مْيل الطّلبة لُممارسة العادات الّصحيّة الّسليمة واإل*الهدف منه: 

 غير الّصحيّة.

 

 (: يوّضح معرفة مدى مْيل الطّلبة لُممارسة العادات 36الجدول رقم ) 

 الّصحيّة الّسليمة واإلبتعاد عن العادات غير الّصحيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ا ، ممّ %100بلغت  أّن جميع أفراد العيّنة يؤّكدون وبنسبة ُكليّة (36)تبيّن نتائج الجدول رقم 

دات غير رسة العاُمما لُممارسة العادات الّصحيّة الّسليمة ويبتعدون عنيبيّن أّن جميع الطّلبة يميلون 

 الّصحيّة.

 

 *اإلستنتاج:

م ّن لديهألنا  ما يُمكُن استنتاجه مّما سبق أنّه ومن خالل إجابة جميع الطّلبة بنعم يُبيّن

 ُميُوالت إيجابيّة لتنمية وتطوير الصّحة البدنيّة والنفسيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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1 0

ر دائرة نسبّية توّضح مدى تنثي(: 36)الشكل رقم 
ية اإلنخراط في الّنادي الّرياضي على الحالة البدن

والنفسّية للّطلبة

نيّة ك البدكيف أثّر انخراطُك في النّادي الّرياضي على حالتالسؤال التّاسع والعشرون: *

 والنّفسيّة؟

 نّفسيّةة والمعرفة مدى تأثير اإلنخراط في النّادي الّرياضي على الحالة البدنيّ *الهدف منه: 

 للطّلبة.

 (: مدى تأثير اإلنخراط في النّادي الّرياضي 37يبيّن الجدول رقم ) 

 على الحالة البدنيّة والنفسيّة للطّلبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

بو على أّن قد أجا %73أّن أغلبيّة أفراد العيّنة وبنسبة ( 37)يتّضح من خالل الجدول رقم 

حين  جابي، فيل إيتأثير اإلنخراط في النّادي الّرياضي على الحالة البدنيّة والنفسيّة للطّلبة بشك

ي أو ر الّسلبأثيفقط من أفراد العيّنة بشكل ُمتوّسط، بينما انعدمت تقريبا اإلجابة بالتّ  %27أجاب 

 ر.بعدم التّأثي

 *اإلستنتاج:

نستنتج أّن انخراط الطّلبة في النّوادي الّرياضيّة يُؤثّر بشكل إيجابي وكبير على حالتهم 

 البدنيّة والنّفسيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 أثر إيجابي 73 %73

 أثر متوسط 27 %27

 أثر سلبي 01 01%

 لم يِؤثّر 0 00%

وعـــــــالمجم 100 %100  
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قيق دائرة نسبّية توّضح مدى تح(: 37)الشكل رقم 
لدى الّطلبة الصحة البدنّية والنفسّية وتحقيق لبّذات

ّعالة إثر ُمشاركتهم في النادي الّرياضي بصورة ف
.  وُمنتظمة

ق: ظمة يحقّ وُمنت هل تعتقد أّن ُمشاركتك في النّادي الّرياضي بصورة فّعالةالسؤال الثاّلثون: *

 الّذات؟الصحة البدنيّة، الصّحة النّفسيّة، تحقيق 

ثر إطّلبة معرفة مدى تحقيق الصّحة البدنيّة والنفسيّة وتحقيق الّذات لدى ال*الهدف منه: 

 ُمشاركتهم في النّادي الّرياضي بصورة فّعالة وُمنتظمة.

 

 (: معرفة مدى تحقيق الصّحة البدنيّة والنفسيّة وتحقيق الّذات 38يبيّن الجدول رقم)

 نّادي الّرياضي بصورة فّعالة وُمنتظمة.لدى الطّلبة إثر ُمشاركتهم في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

 أجابوا %50أّن نصف عيّنة الّدراسة والتي تُمثّل نسبة  (38)يتّضح من خالل الجدول رقم 

، أّما ة لديهمبدنيّ على أّن ُمشاركتهم في النّادي الّرياضي بصورة فّعالة وُمنتظمة يُحقّق الصّحة ال

لصحة النفسيّة اعلى أنّها تُحقّق  %48النّصف اآلخر من عيّنة الّدراسة فقد أجاب ُجلُّهم وبنسبة 

 عكس ذلك. أجابوافقد  %02النّسبة األضعف منهم ب  لديهم، في حين أنّ 

 *اإلستنتاج:

نستنتج أّن ُمشاركة الطّلبة في النّادي الّرياصي بصورة فّعالة وُمنتظمة يحقّق الصحة 

 البدنيّة لديهم وكذلك الصحة النفسيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 الصحة البدنيّة 48 %48

 الصحة النفسيّة 50 %50

 تحقيق الّذات 02 02%

وعـــــــالمجم 100 %100  
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دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 38)الشكل رقم 
اضي تنّثر مستوى أداء الّطلبة في فريقهم الّري
.بالحالة البدنّية التي يكونون عليها

 اضي؟الّري هل تتحّكم حلتك البدنيّة بمستوى أدائك في فريقكالسؤال الواحد والثاّلثون: *

تي نيّة الة البدمعرفة مدى تأثُّر ُمستوى أداء الطّلبة في فريقهم الّرياضي بالحال*الهدف منه: 

 يكونون عليها.

 

 (: يوّضح معرفة مدى تأثُّر مستوى أداء الطّلبة في 39الجدول رقم ) 

 فريقهم الّرياضي بالحالة البدنيّة التي يكونون عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ريقهم فئهم في ى أدامن خالل نتائج الجدول ناُلحظ أّن نسبة كبيرة من الطّلبة أّكدوا تأثّر ُمستو

 %43عيّنة بنسبة ، بينما يرى بقيّة أفراد ال%57لة البدنيّة التي يكونون عليها ب: الّرياضي بالحا

 ها.بعدم تأثّر ُمستوى أدائهم في فريقهم الّرياضي بالحالة البدنيّة التي يكونون علي

 

 *اإلستنتاج:

 ة التيلبدنيّ اومنه يُمكننا أن نستنتج مدى تأثُّر ُمستوى أداء الطّلبة في الفريق بالحالة 

 ة.ياضيّ يكونون عليها، وذلك ما ينعكس عليهم إيجابًّا في زيادة إقبالهم على الُممارسة الر

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 57 %57

 ال 43 %43

وعـــــــالمجم 100 %100  
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دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 39)الشكل رقم 
ق بالحالة تنثُّر المردود الّرياضي للّطلبة في الفري
.  النفسّية التي يكونون عليها

كون تة التي لنفسيّ هل يتأثّر مردودك الّرياضي في فريقك بالحالة ا*السؤال الثّاني والثاّلثون: 

 عليها؟

ة النفسيّ  الحالةمدى تأثُّر المردود الّرياضي للطّلبة في فريقهم الّرياضي ب معرفة*الهدف منه: 

 التي يكونون عليها.

 

 (: يوّضح معرفة مدى تأثُّر المردود الّرياضي للطّلبة 40الجدول رقم ) 

 في الفريق بالحالة النفسيّة التي يكونون عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ردودهم توى ممن خالل نتائج الجدول ناُلحظ أّن نسبة كبيرة من الطّلبة أّكُدوا تأثُّر ُمس

قيّة أفراد العيّنة ب، بينما أجاب %60الّرياضي في فريقهم بالحالة النفسيّة التي يكونون عليها بنسبة 

 ليها.بعدم تأثُّر ُمستوى مردودهم الّرياضي بالحالة النفسيّة التي يكونون ع %40بنسبة 

 

 *اإلستنتاج:

يُمكنُنا أن نستنتج مدى تأثُّر ُمستوى المردود الّرياضي للطّلبة في الفريق الّرياضي  ومنه

بالحالة النفسيّة التي يكونون عليها، وهذا ما ينعكس عليهم إيجابًّا في زيادة إقبالهم على 

 الُممارسة الّرياضيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 60 %60

 ال 40 %40

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ا إذا دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 40)الشكل رقم 
الّصفات كان الّنادي الّرياضي ُيكسب الّطلبة بعض

.البدنّية

الخ لجلد...ة، ا، القوّ هل إكتسبت بعض الّصفات البدنيّة كالّسرعة*السؤال الثّالث والثاّلثون: 

 بعدما انخرطت في النّادي الّرياضي؟

فات عض الصّ معرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي الّرياضي يُـكسبهم ب*الهدف منه: 

 الجلد...الخ. البدنيّة كالّسرعة، القّوة،

 

 (: معرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي  41الجدول رقم )

 يُكسبهم بعض الّصفات البدنيّة.الّرياضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ّكدون على أّن يـُؤ %83أّن نسبة كبيرة من أفراد العيّنة تبلغ  (41)تبيّن نتائج الجدول رقم 

يرها من ة وغانخراطهم في النّادي الّرياضي قد أكسبهُم بعض الّصفات البدنيّة كالّسرعة والقوّ 

ارسة األنشطة من أفراد العيّنة يرْون بأّن ُمم %17في حين أّن نسبة  البدنيّة األخرى، الّصفات

 الّرياضيّة في النّادي الّرياضي لم يُكسبهم أّي صفة بدنيّة.

 اإلستنتاج:*

نستنتج أّن غالبيّة الطّلبة يـرْون بأّن ُممارسة األنشطة الّرياضيّة في النادي الرياضي الذي 

هم منخرطون فيه تُكسبهم بعض الّصفات البدنيّة الُمختلفة كالّسرعة والقّوة والجلد وغيرها من 

كذلك ميـْلهم لتنمية وتطوير الّصفات البدنيّة األخرى وهذا ما يُعّزز الصّحة البدنيّة لديهم ويبيّن 

 الّصحة البدنيّة لديهم.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 83 %83

 ال 17 %17

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ا إذا دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 41)الشكل رقم 
كسبهم كان انخراط الّطلبة في الّنادي الّرياضي يُ 
.بعض الّسمات الّنفسّية اإليجابّية

قة ء، الثّ الهُدوهل إكتسبت بعض الّسمات النّفسيّة اإليجابيّة ك*السؤال الّرابع والثاّلثون: 

 بالنّفس، الّدافعيّة..الخ بعدما انخرطت في النّادي الّرياضي؟

مات عض السّ الّرياضي يـُكسبهم بمعرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي *الهدف منه: 

 رى.يّة األخلنفسالنّفسيّة اإليجابيّة كالهدوء، الثّقة بالنّفس، الّدافعيّة وغيرها من الّسمات ا

 

 (: معرفة ما إذا كان انخراط الطّلبة في النّادي 42الجدول رقم ) 

 عض الّسمات النّفسيّة اإليجابيّة.الّرياضي يُكسبهم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

يـُؤّكدون  %86أّن نسبة كبيرة من أفراد عيّنة الّدراسة بلغت  (42)تبيّن نتائج الجدول رقم 

لنّفس لثّقة باء واعلى أّن انخراطهم في النّادي الّرياضي قد أكسبهم بعض الّسمـات النّفسيّة كالهدو

لعيّنة يـرْون من أفراد ا %14وغيرها من الخصائص النّفسيّة اإليجابيّة األخرى، في حين أّن نسبة 

 مهما كان نوعها. أّي سمـة نفسيّةأّن انخراطهم في النّادي الّرياضي لم يـُكسبهم 

 *اإلستنتاج:

نستنتج أّن غالبيّة الطّلبة يرْون أّن ُممـارسة األنشطة الّرياضيّة في النّادي الّرياضي الذي 

ينخرطون فيه يـُكسبهم بعض الّسمـات النفسيّة كالهدوء والثّقة بالنّفس والّدافعيّة وغيرها من 

 يُعّزز الصّحة النّفسية لديهم ويبيّن كذلك ميـْلهمالّسمات النفسيّة األخرى مهما كان نوعها وهو ما 

  لتنمية وتطوير الصّحة النفسيّة لديهم.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 86 %86

 ال 14 %14

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ما دائرة نسبّية توّضح معرفة(: 42)الشكل رقم 
ب الّطلبة إذا كان اإلنخراط في الّنادي الّرياضي ُيكس

.  مهارات أساسّية في األلعاب المختلفة

نخراطك بعد ا هل إكتسبت مهارات أساسيّة في األلعاب الُمختلفة*السؤال الخامس والثاّلثون: 

 في النّادي الّرياضي؟

ي ساسيّة فات أالطّلبة مهار *الهدف منه: معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي يُكسب

 األلعاب المختلفة.

 

 (: معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي 43الجدول رقم ) 

 يُكسب الطّلبة مهارات أساسيّة في األلعاب المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

دون على أّن أّن نسبة كبيرة من أفراد عيّنة الّدراسة يـُؤكّ  (43)تبيّن نتائج الجدول رقم 

ُممثّلة نّسبة الهي الفي النّادي الّرياضي قد أكسبهم مهارات أساسيّة في األلعاب المختلفة و  اإلنخراط

 اللّرياضي من أفراد العيّنة يرْون أّن اإلنخراط في النّادي ا %16، في حين أّن نسبة %84في 

 يُكسبهم مهارات أساسيّة في األلعاب المختلفة.

 

 *اإلستنتاج:

مهارات نستنتج أّن غالبيّة الطّلبة يرْون أّن اإلنخراط في النّوادي الّرياضيّة يــُكسبهم 

أساسيّة في األلعاب المختلفة، وهذا ما يـُحفّز ُميـولهم إلكتساب المهارات البدنيّة والحركيّة من 

 خالل انخراطهم في النوادي الرياضية.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 84 %84

 ال 16 %16

وعـــــــالمجم 100 %100  
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17

ا إذا دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 43)الشكل رقم 
ّطلبة كان اإلنخراط في الّنادي الّرياضي ُيكسب ال

.قُدرة على تعلّم المهارات الرياضّية بسهولة

لة بعد ة بسهوهل إكتسبت قدرة على تعلُّم المهارات الّرياضيّ *السؤال الّسادس والثاّلثون: 

 انخراطك في النّادي الّرياضي؟

علُّم ترة على معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي يُكسب الطّلبة قدمنه: *الهدف 

 المهارات الّرياضيّة بسهولة.

 

 (: معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي44الجدول رقم ) 

 يُكسب الطّلبة قدرة على تعلُّم المهارات الّرياضيّة بسهولة.

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

 وافقون على أنّ أّن نسبة كبيرة من أفراد عيّنة الّدراسة يُ  (44) تبيّن لنا نتائج الجدول رقم

بة هي النّسوولة في النّادي الّرياضي قد أكسبهم قدرة على تعلّم المهرات الّرياضيّة بسه اإلنخراط

 فيرون أنّ فقط  %17، في حين أّن النّسبة األضعف من أفراد العيّنة والتي تُمثّل %83الُممثّلة في 

 ة.سهولبفي النّادي الّرياضي ال يُكسبهم قدرة على تعلُّم المهارات الّرياضيّة  اإلنخراط

 *اإلستنتاج:

تعلّم  درة علىقسبهم نستنتج أّن غالبيّة الطّلبة يرْون أّن اإلنخراط في النّوادي الّرياضيّة يُك

تجد  ة ولهذاحركيّ المهارات الّرياضيّة بسهولة، وهذا ما يبيّن تطّور وتحّسن مهاراتهم البدنيّة وال

اب م إل كتسْيلهطلبة التربية البدنيّة والّرياضيّة ينيلون نحو اإلنخراط في هذه النّوادي بسبب م

 المهارات البدنيّة والحركيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 83 %83

 ال 17 %17

وعـــــــالمجم 100 %100  
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72

28

0

دى دائرة نسبّي توّضح معرفة م(: 44)الشكل رقم 
.دنّيةُميول الّطلبة إلكتساب عناصر اللّياقة الب

 هل تميل إلى اكتساب عناصر اللّياقة البدنيّة؟*السؤال الّسابع والثاّلثون: 

 صر اللّياقة البدنيّة.معرفة مدى ُميول الطّلبة إلكتساب عنا*الهدف منه: 

 (: معرفة مدى ُميول الطّلبة  45يبيّن الجدول رقم )

 إلكتساب عناصر اللّياقة البدنيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

 %72هي ناُلحظ أّن نسبة ُمعتبرة من أفراد العيّنة و (45)من خالل نتائج الجدول رقم 

يّة منهم الُمتبق سبةيُصّرحون بأنّهم يميلون بدرجة كبيرة إلكتساب عناصر اللّياقة البدنيّة، وأّن النّ 

 تساب عناصروهي نسبة ال بأس بها يرْون بأنّهم يميلون بدرجة متوّسطة إلك %28والتي تُقّدر ب 

 فراد العيّنة.أيّة بين بدناقة الاللّياقة البدنيّة، في حين إنعدام المْيل بدرجة ضعيفة إلكتساب عناصر اللّي

 *اإلستنتاج:

نت درجة مهما كا يّةلبدنيـُمكن أن نستنتج أّن أغلبيّة الطّلبة يـميلُون إلى اكتساب عناصر اللّياقة ا

ط لإلنخرا ولهممـْيلهم فمنهم من يميل بدرجة كبيرة ومنهم من يميل بدرجة ُمتوّسطة ما يـُحفّز مي

 أكثر في النّوادي الّرياضيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 تميل بدرجة كبيرة 72 %72

%28 28 
تميل بدرجة 

 متوّسطة

00% 0 
تميل بدرجة 

 ضعيفة

وعـــــــالمجم 100 %100  
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100

0

ل دائرة نسبّية توّضح مدى ميْ (: 45)الشكل رقم 
.الّطلبة إلكتساب قوام ووزن معتدل

 أميل إلكتساب قوام ووزن ُمعتدل.*السؤال الثّامن والثاّلثون: 

 ُمعتدل.قوام ووزن معرفة مدى مـْيل الطّلبة إلكتساب *الهدف منه: 

 

 (: مدى ميـْل الطّلبة 46يبيّن الجدول رقم ) 

 إلكتساب قوام ووزن ُمعتدل.

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

، وهذا %100أّن جميع أفراد العيّنة يُصّرحون وبنسبة بلغت  (46)تبيّن نتائج الجدول رقم 

 يبيّن أّن جميع الطّلبة يميلون إلكتساب قوام ووزن معتدل.

 

 *اإلستنتاج:

 ابة إلكتسلطّلبما يـُمكن استنتاجه مّما سبق أّن إجابة جميع الطّلبة بنعم يبيّن مدى مْيل ا

 قوام ووزن معتدل ما يجعلهم ينخرطون في النّوادي الّرياضيّة.

 

 

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 100 %100

 ال 0 %00

وعـــــــالمجم 100 %100  
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11

ما دائرة نسبّية توّضح معرفة(: 46)الشكل رقم 
ب الّطلبة إذا كان اإلنخراط في الّنادي الّرياضي ُيكس
.لمختلفةالقدرة على ُممارسة الّتمارين الّرياضّية ا

بعد  لمختلفةضيّة اهل إكتسبت القدرة على ممارسة التّمارين الّريا*السؤال التّاسع والثاّلثون: 

 انخراطك في النّادي الّرياضي؟

ة لى ممارسرة ع*الهدف منه: معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي يُكسب الطّلبة القد

 التّمارين الّرياضيّة المختلفة.

 

 (: معرفة ما إذا كان اإلنخراط في النّادي الّرياضي يُكسب  47يبيّن الجدول رقم )

 الطّلبة القدرة على ُممارسة التّمارين الّرياضيّة المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

 وافقون على أنّ أّن نسبة كبيرة من أفراد عيّنة الّدراسة يُ  (47) تبيّن لنا نتائج الجدول رقم

هي ختلفة والمُ  في النّادي الّرياضي قد أكسبهم قدرة على ُممارسة التّمارين الّرياضيّة اإلنخراط

 فقط %11مثّل ، في حين أّن النّسبة األضعف من أفراد العيّنة والتي تُ %89النّسبة الُممثّلة في 

 لُمختلفة.ياضيّة االرّ ين في النّادي الّرياضي ال يُكسبهم قُدرة على ُممارسة التّمار يرْون أّن اإلنخراط 

 

 *اإلستنتاج:

نستنتج أّن غالبيّة أّن اإلنخراط في النّوادي الّرياضيّة يُكسبهم قدرة على ُممارسة التّمارين 

 الّرياضيّة المختلفة وهذا يبيّن تطّور وتحّسن مهاراتهم البدنيّة والحركيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 89 %89

 ال 11 %11

وعـــــــالمجم 100 %100  
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14

دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 47)الشكل رقم 
تتوافق مع مْيل الّطلبة نحو التمارين الّرياضّية التي
.طبيعة اللّعبة التي ُيمارسونها

التي  للّعبةاتوافق مع طبيعة أميل إلختيار التّمارين الّرياضيّة التي ت*السؤال األربعون: 

 أمارس؟

للّعبة بيعة امعرفة مدى ميل الطّلبة نحو التمارين الّرياضيّة التي تتوافق مع ط*الهدف منه: 

 التي يُمارسونها.

 

 (: معرفة مدى مْيل الطّلبة نحو التّمارين الّرياضيّة  48يبيّن الجدول رقم )

 يُمارسونها.التي تتوافق مع طبيعة اللّعبة التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

راد عيّنة ناُلحظ أّن نسبة كبيرة من أف (48)من خالل النّتائج الموّضحة في الجدول رقم 

عبة التي يعة اللّ ع طبالّدراسة يُؤّكدون على أنّهم يميلون إلختيار التمارين الّرياضيّة التي تتوافق م

يّنة يرْون أنّهم فقط من أفراد الع %14، في حين أّن نسبة %86يُمارسونها وهي النّسبة التي تُمثّل 

 رين الرياضيّة حسب طبيعة اللّعبة التي يُمارسونها.ال يميلون إلى اختيارهم للتما

 *اإلستنتاج:

عة مع طبي توافقنستنتج أّن غالبيّة الطّلبة يميلون نحو اختيار التّمارين الّرياضيّة التي ت

ة على والحركيّ  نيّةاللّعبة التي يُمارسونها، وهذا ما يبيّن أّن لديهم ميوال إلكتساب المهارات البد

 نحو أفضل.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 86 %86

 ال 14 %14

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ل دائرة نسبّية توّضح مدى ميْ (: 48)الشكل رقم 
الّطلبة للحصول على جسم رياضي وعضالت 

.مفتولة

 أميل للحصول على جسم رياضي وعضالت مشدودة؟سؤال الواحد واألربعون: *ال

 معرفة مدى مْيل الطّلبة للحصول على جسم رياضي وعضالت مشدودة.*الهدف منه: 

 

 (: معرفة مدى مْيل الطّلبة للحصول  49يبيّن الجدول رقم )

 .مشدودةعلى جسم رياضي وعضالت 

 

 

 

 

 

   

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

يُؤّكدون  %84أّن نسبة كبيرة من أفراد عيّنة الّدراسة بلغت  (49)تبيّن نتائج الجدول رقم 

من  %16على أنّهم يميلون للحصول على جسم رياضي وعضالت مشدودة، في حين أّن نسبة 

 أفراد العيّنة يرْون أنّهم ال يميلون للحصول على جسم رياضي وعضالت مشدودة.

 

 *اإلستنتاج:

ن ا يبيّ نستنتج أّن غالبيّة الطّلبة يميلون للحصول على جسم رياضي وعضالت مشدودة وهذ

ا مة، وهذا اضيّ أنّهم يميلون إلى اكتساب مهارات بدنيّة وحركيّة جديدة تتّفق مع ُميوالتهم الّري

 يُحفّزهم أكثر نحو اإلنخراط في النّوادي الّرياضيّة.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 84 %84

 ال 16 %16

وعـــــــالمجم 100 %100  
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ا إذا دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 49)الشكل رقم 
كسب كان ممارسة األنشطة الّرياضّية في الّنادي تُ 

.  الّطلبة مهارات حركّية

ة في لرياضيّ ابت مهارات حركيّة بعد ُممارستك لألنشطة هل إكتس*السؤال الثّاني واألربعون: 

 النّادي؟

 مهارات لطّلبةامعرفة ما إذا كان ُممارسة األنشطة الّرياضيّة في النّادي تـُكسب *الهدف منه: 

 حركيّة.

 

 (: معرفة ما إذا كان ممارسة األنشطة الرياضيّة50يبيّن الجدول رقم ) 

 حركيّة.في النّادي تُكسب الطّلبة مهارات 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ن يُؤّكدو %90ب  أّن نسبة كبيرة من أفراد عيّنة الّدراسة تقّدر (50)تبيّن نتائج الجدول رقم 

 %10نسبة  أنّ  على أّن ممارسة األنشطة الّرياضيّة في النّادي قد أكسبهم مهارات حركيّة، في حين

 كيّة.هارات حرهم مفقط من أفراد العيّنة يرْون أّن ممارسة األنشطة الّرياضيّة في النّادي ال يُكسب

 

 *اإلستنتاج:

شطة الّرياضيّة في النّادي الّرياضي قد نستنتج أّن غالبيّة الطّلبة يرون أّن ممارستهم لألن

أكسبهم مهارات حركيّة، وهذا ما يـُحفّز ميوالتهم نحو اإلنخراط في النوادي الّرياضيّة بشكل 

 أوسع.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

 نعم 90 %90

 ال 10 %10

وعـــــــالمجم 100 %100  
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50

دى دائرة نسبّية توّضح معرفة م(: 50)الشكل رقم 
ا ُميول الّطلبة إلظهار مهاراتهم في اللّعب عندم

.يلعبون في الّنادي الّرياضي

هاراتك ظهار مهل ترى أّن مشاركتك في النّادي الّرياضي بهدف إ*السؤال الثّالث واألربعون: 

 في اللّعب؟

ادي في النّ  الطّلبة إلظهار مهاراتهم في اللّعب عندما يلعبونمعرفة مدى ُميول *الهدف منه: 

 الّرياضي.

 

 (: معرفة مدى ُميول الطّلبة إلظهار مهاراتهم  51يبيّن الجدول رقم )

 في اللّعب عندما يلعبون في النّادي الّرياضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *عرض ومناقشة النّتائج:

ميلهم  اختاروا من أفراد العيّنة قد %50أّن نسبة  (51)يتّضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم 

أّما نسبة  لّرياضي،دي اإلظهار مهاراتهم في اللّعب بإيجابيّة وبثقة أكبر بالنّفس عندما يلعبون في النّا

 حفيز فقدالتّ  التّحفيز بشكل متوّسط وهي نسب ُمتساوية، أّما الّسلبيّة ونقص في اختارتفقد  50%

 كانت منعدمة تماما.

 *اإلستنتاج:

ميلون إلظهار مهاراتهم في اللّعب عند ُممارستهم لألنشطة نستنتج مّما سبق أّن الطّلبة ي

 الّرياضيّة في النّادي الرياضي إّما بإيجابيّة وبثقة أكبر بالنّفس أو يُحفّزهم ذلك بشكل متوّسط.

 النسبة

 (%)المئويّة 
 اإلجـــــــــــــابة التكـــــــــرار

%50 50 
وبثقة بإيجابيّة 

 أكبر بالنّفس

%50 50 
يُحفّزني بشكل 

 متوّسط

00% 0 

بسلبيّة ونقص في 

التّحفيز على تبيين 

 مهاراتي

وعـــــــالمجم 100 %100  
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 *اإلستنتاج العام المتعلّق باإلستبيان الُموّجه للطّلبة:

*
 :مفاُدهالموضوع الّدراسة والتي  "الفرضيّة األولى" ما يُخصّ  في

 وطلبة تخصُّص)تدريب رياضي(  تُوجد فروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة تخصُّص-

ط ة النّشامارسل لمُ ـالميْ في مْيـلهم لالنخراط في النّوادي الّرياضيّة من خالل  )تربية حركيّة(

 الّرياضي.

ة البدني لتربيةالطلبة االستبيان الُموّجه  أسئلةفقد بيّنت نتائج عرض ومناقشة وتحليل مجموعة 

ا من السؤال األّول إلى السؤال الثّامن حيث تُشيـر نتـائج اال ّجه لطلبة ان الُموستبيوالرياضية وتحديدًّ

روق فجود و عدمالتربية لبدنية والرياضية من ُمختلف المستويات والتّخّصصات األكاديميّة إلى 

ص ذات داللة إحصائيّة بين طلبة التربية البدنية والري ص ة تخوطلب تدريب رياضياضية تخصُّ صُّ

صين الأّن طلبة كالوفي ميـْلهم لإلنخراط في النوادي الرياضيّة بشكل عاّم،  تربية حركيّة  تخصُّ

بالنّسبة  %98.5بة ، إذ أنّه يتّفق مع رغباتهم و ُميوالتهم بنسلُممارسة النّشاط الرياضي  ونيميـلُ 

ص تدريب رياضي بنسبة   %49.25لجميع طلبة التربية البدنيّة والرياضيّة، منها طلبة تخصُّ

ص تربية حركيّة بنسبة   .%49.25وطلبة تخصُّ

 .وبالتّالي عدم تحقُّق الفرضيّة األولى من الفرضيّات الُمقترحة للّدراسة
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*
 :تفترض ما يليلموضوع الّدراسة والتي  "الفرضيّة الثّانية" ما يخصّ  في

ص  (تدريب رياضي)توجد فروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة تخّصص - وطلبة تخصُّ

اع إلجتماالميـْل إلى ( في ميـْلهم لإلنخراط في النوادي الرياضيّة من خالل تربية حركيّة)

 باآلخرين.

لّسابع ؤال افقد بيّن لنا عرض ومناقشة وتحليل نتائج األسئلة )من السؤال التّاسع إلى الس

صي وجود  دمعـن عشر( من االستبيان الُموّجه لطلبة التربية البدنية والرياضيّة من كال التخصُّ

 لبةوط يتدريب رياضفروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة التربية البدنية والرياضيّة تخصُّص 

ص  صين يميلونو تربية حركيّةتخصُّ  يف خرينباآل إلى اإلجتمـاع أّن غالبيّة طلبة كال التخصُّ

 %99.2بنسبة  موالتهيتّفق مع رغباتهم ومـي ، إذ تـُشير النّتائج أنّهالنّادي أو في فريقهم الّرياضي

ص ت %49.6بالنّسبة لجميع طلبة التربية البدنية والرياضية، منهم  ب رياضي، دريمن طلبة تخصُّ

ص تربية حركيّة. %49.6و  من طلبة تخصُّ

 .ومنه عدم تحقُّق الفرضيّة الثّانية من الفرضيّات الُمقترحة للّدراسة
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*
 :لموضوع الّدراسة والتي تفترض ما يلي "الفرضيّة الثّالثة" وفي ما  يُخصّ 

ص )- ص )( وطلبة تدريب رياضيتوجد فروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة تخصُّ ية تربتخصُّ

 .عب اللّ الميـْل للمتعة وُحبّ ( في ميـلهم لإلنخراط في النّوادي الرياضيّة من خالل حركيّة

لى إ عشر الثّامنفقد تبيّن لنا من خالل عرض ومناقشة وتحليل نتائج األسئلة )من السؤال 

ال كة من ( من االستبيان الُموّجه لطلبة التربية البدنية والرياضيالخامس والعشرونالسؤال 

صين  ص تاضية وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة التربية البدنية والري عـدمالتّخصُّ خصُّ

ص  تدريب رياضي صين يميـوأّن تربية حركيّة وطلبة تخصُّ  لون إلىأغلبيّة طلبـة كال التخصُّ

نسبة برغباتهم ولهم وي الفريق أو النّادي الرياضي إذ يرون أنّها تتوافق مع ُميف وُحّب اللّعب المتعة

ص تدريب رياضي، ونسبة  %44.4، منها نسبة 88.8% كذلك تخّص  %44.4تمثّل طلبة تخصُّ

ص تربية حركيّة، وهذا ما يُؤثّر باإليجاب على زيادة إقبالهم على اإلن وادي في النّ  خراططلبة تخصُّ

 الميول لديهم. ب مع هذهتناسُمختلفة ألنّها تُوفّر لهم المتعة وُحّب اللّعب وبالتّالي تتّفق وتالرياضيّة ال

 .ومنه عدم تحقُّق الفرضيّة الثّالثة من الفرضيّات الُمقترحة للّدراسة
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*
 :لموضوع الّدراسة والتي تفترض ما يلي "الفرضيّة الّرابعة" وفي ما يُخصّ 

ص تدريب رياضيإحصائيّة بين طلبة تخصُّص)توجد فروق ذات داللة - ( وطلبة تخصُّ

ة وير الصحية وتطالميـْل لتنم( في مـيلهم لإلنخراط في النّوادي الرياضيّة من خالل حركيّة تربية)

 البدنيّة والنفسيّة.

لى حيث يـُشير عرض ومناقشة وتحليل نتائج األسئلة )من السؤال السادس والعشرون إ

 ة من كالاضيّ ثاّلثون( من االستبيان الُموّجه لطلبة التربية البدنية والريالسؤال الّرابع وال

صين إلى  ضيّة الرياوجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة التربية البدنية و عـدمالتّخصُّ

ص  ص  تدريب رياضيتخصُّ لون ين يميـأّن غالبيّة طلبة كال التّخصُّصو تربية حركيّةوطلبة تخصُّ

بنسبة  رياضيإذ يُوافقون على هذا المْيـل ال وتطوير الصّحة البدنيّة والنفسيّة لديهملتنمية 

ص تدريب رياضي، ونسبة  %43.1، منها نسبة 86.2% كذلك تخّص  %43.1تمثّل طلبة تخصُّ

ص تربية حركيّة، وهذا ما يُؤثّر باإليجاب على زيادة إقبالهم على اإلن وادي في النّ  خراططلبة تخصُّ

 يّة المختلفة التي تُساعدهم على تنمية وتطوير صّحتهم البدنيّة والنفسيّة.الرياض

 .ومنه عدم تحقُّق الفرضيّة الّرابعة من الفرضيّات الُمقترحة للّدراسة
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*
 :حثلموضوع الّدراسة والتي يفترض فيها البا "الفرضيّة الخامسة" أّما في ما يخصّ 

 ( وطلبة تخصُّصتدريب رياضيتخصُّص )توجد فروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة -

 لمهاراتساب االميـْل إلكت( في ميـلهم لإلنخراط في النّوادي الرياضيّة من خالل تربية حركيّة)

 .البدنيّة والحركيّة

سؤال لى الإإذ يـُشير عرض ومناقشة وتحليل نتائج األسئلة )من السؤال الخامس والثاّلثون 

صال اكن الُموّجه لطلبة التربية البدنية والرياضية من الثّالث واألربعون( من اإلستبيا ين إلى لتّخصُّ

ص  عـدم  دريبتوجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين طلبة التربية البدنية والرياضية تخصُّ

ص  رياضي صين يميـلون إلو حركيّة تربيةوطلبة تخصُّ  كتسابأّن غالبيّة طلبة كال التّخصُّ

 %82نسبة هم بحيث يتّفق هذا المْيل الرياضي مع رغباتهم وُميوالت ةالمهارات البدنيّة والحركيّ 

لبة ط اإذ يميل منه بالنّسبة لجميع طلبة التربية البدنيّة والرياضيّة الذين وافقوا على هذا المْيل،

ص تدريب رياضي بنسبة  ص تربية حركيّة بنسبة  ،%41تخصُّ  كذلك. %41وطلبة تخصُّ

 .سةكذلك الفرضيّة الخامسة من الفرضيّات الُمقترحة للّدرا وبالتّالي عدم تحقُّق
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 اإلستنتاج العاّم:*

نا ُيستخلص مّما سبق من خالل تناولنا الّنظري لموضوع البحث وبعد اّطالعنا وتحليل

ي فليها علُمختلف الّدراسات الّسابقة والُمرتبطة بموضوع البحث ومن خالل الّنتائج المتحّصل 

 ت بينضوء تحليل بعض ُمتغّيرات عّين الّدراسة على أّن هناك توافق في الّرغبات والُميوال

 يث:يدي حبة معهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنّية والرياضّية بجامعة العربي بن مهُجـّل طل

، تدريب رياضياإلختصاصين ) كالجميع طلبة التربية البدنية والرياضّية من  يميـل  -

 .%100نحو اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية بنسبة ُكلّية بلغت  حركّية( تربية

 نخراط( نحو اإلإناث، ذكورالجنسين ) كالة والرياضّية من طلبة التربية البدني يميـل  -

 في النوادي الرياضّية.

و ( نحماستر، ليسانسالّطورين ) كالطلبة التربية البدنية والرياضية من  يميـل  -

 اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية.
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ن خالل م جيالّنشاط الّرياضي الخار غالبّية طلبة التربية البدنية والرياضية نحو  يميـل  -

  .%70اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية وذلك بنسبة 

ة ياضيّ الّنوادي الر غالبّية طلبة التربية البدنية والرياضية نحو اإلنخراط في  يميـل  -

نحو اإلنخراط في  %30بينما تميل نسبة أخرى منهم تقّدر ب  ،%60بنسبة  الخارجّية

 عتبرة.وهي نسبة مُ  الجامعّية الّنوادي الّرياضّية

حث، ة البومن خالل نتائج الّدراسة ومناقشتها في ضوء الفرضّيات الم قترحة في بداي

 يستنتج  الباحث الّتالي:

وطلبة  تدريب رياضيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص  .1

ل الميـ   في ميـْلهم لإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية من خالل  تربية حركّيةتخصُّص 

 .الّنشاط الّرياضي لم مارسة

وطلبة  تدريب رياضيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص  .2

الميـ ل في ميـْلهم لإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية من خالل  تربية حركّيةتخصُّص 

 .باآلخرين إلى اإلجتماع
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وطلبة  تدريب رياضيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص  .3

 ميـ لالفي ميـْلهم لإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية من خالل  تربية حركّيةتخصُّص 

بّ   .الّلعب للمتعة وح 

وطلبة  تدريب رياضيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص  .4

 ميـ لالفي ميـْلهم لإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية من خالل  تربية حركّيةتخصُّص 

 .الصّحة البدنّية والنفسّية مية وتطويرلتن

وطلبة  تدريب رياضيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة تخصُّص  .5

 ميـ لالفي ميـْلهم لإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية من خالل  تربية حركّيةتخصُّص 

 .المهارات البدنّية والحركّية إلكتساب

 عاّمة للّدراسة التي مفادها أّنـه:ومنه نستخلص عـدم تحقُّق الفرضّية ال

ص تدريب  "توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية تخصُّ

ص تربية حركّية في ميـوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي  رياضي وطلبة تخصُّ

 .الرياضّية"
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صات ل ومنه ُيمكن اإلجابة على إشكالّية الّدراسة المطروحة حو  عالقــة التخصُّ

يـوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي لطلبة التربية البدنية والرياضية بـم   األكاديمّية

، وهي أّنه ال تـوجد عالقـة بين التخصُّصات لطلبة التربية البدنية والرياضية وبعض الّرياضّية

في الّنوادي الرياضّية، حيث أّن للّطلبة أهداًفا كثيرة   الُمـيوالت الّرياضّية لديهم نحو اإلنخراط

يسعون لتحقيقها من خالل ُممارستهم لألنشطة الرياضّية الخـارجّية في الّنوادي الّرياضّية 

الُمختلفة التي تُتيح للّطلبة اكتساب مهارات واستعدادات واّتجاهات جديدة، وبالّتالي تكوين 

و بعض الُميوالت الرياضّية اإليجابّية نحو اإلنخراط في هذه  السُّلوكات الّسوّية والّرغبات

كالميل لم مارسة األنشطة الّرياضّية الّنوادي واّلتي تطّرقنا إليها في دراستنا البحثّية  

ّب الّلعب الميل إلى المتعةو الميل إلى اإلجتماع باآلخرين، والمتنّوعة ، وكذالك والمرح وح 

بعض المهارات البدنّيـة  الميل إلكتسابو البدنّيـة والنفسّيـة لتنمية وتطوير الصّحة الميل

 واّلتي لها أثر إيجابي يتعلّـق بالميـْل العام لدى الّطلبة الذي يعكسه زيادة إقبالهم والحركّيـة

بشكل ُمتزايد على اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية وبالّتالي تحقيق أهداف الّتربية البدنّية 

 والرياضّية. 
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 *خاتــــــــــــمة البـحـــث:

الرياضية و بدنية الصات األكاديمّية لطلبة التربية حــاولت الّدراسة الحالّية إيجاد العالقة بين التخص  

تربية ) ختصاصنحو اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية والفروق للُمتغّيرات الّتالية في عّينة الّدراسة: اإل

 حركّية، تدريب رياضي(، الجنس )ذكور، إناث(، الّطور الّدراسي )ليسانس، ماستر(، نوع الّنشاط

ة الرياضي )ليسانس، ماستر(، نوع الّنشاط الّرياضي الُمفّضل )نشاط داخلي، نشاط خارجي(، نوعيّ 

 (.اضّية خارجّيةالّنوادي الرياضّية الُمفّضلة لدى الّطلبة )نوادي رياضّية جامعّية، نوادي ري

حاور )محور م 5وعلى إستبيان ُموّجه للّطلبة يُضم  ُمختلف ُمتغّيرات الُمتغّير الّتابع للبحث ضمن 

ُحّب الميل لممارسة الّنشاط الّرياضي، محور الميل إللى اإلجتماع باآلخرين، محور الميل للمتعة و 

بدنّيـة رات السّيـة، محور الميل إلكتساب المهاالّلعب، محور الميل لتنمية وتطوير الصّحة البدنّيـة والنف

 والحركّيـة(.

ثراء ُمتغّيرات البحث، وتصميم أداة جمع البيانات وتحليلها وتطبيقه عداد وا  ا على بعد تحليل وا 

لوم وتقنيات طالب وطالبة، من طلبة التربية البدنية والرياضية بمعهد ع 100عّينة الّدراسة الُمكّونة من 

 علوماتبدنّية والرياضّية ، بجامعة العربي بن مهيدي بوالية أم البواقي، وبعد جمع المالّنشاطات ال

دم سّية تخوعرضها وُمناقشتها باإلعتماد على التّناول الّنظري الذي تكّون من ثالث فصول أساإحصائيًّا 

راستنا صت دشابهة خلُ جميعها موضوع الّدراسة وُمتغّيراته البحثّية، واعتماًدا على ما توّفر من دراسات مُ 

 إلى ما يلي:
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ياضّية ة والر أّن جميع طلبة التربية البدنية والرياضية بمعهد علوم وتقنيات الّنشاطات البدنيّ  أوال:

يهم ( لدتدريب رياضي، تربية حركّية،بجامعة العربي بن مهيدي بوالية أم البواقي من كال التخص صين )

 اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية حيث أّنه:ُميوالت رياضّية إيجابّية نحو 

ة لرياضيّ اال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية في ُميـوالتهم -

 ضي(.ريب ريا)تربية حركّية، تد ُمتغّير اإلختصاصالُمختلفة نحو اإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية حسب 

ضّية الريا صائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية في ُميـوالتهمال توجد فروق ذات داللة إح -

 )ذكور، إناث(. ُمتغّير الجنسالُمختلفة نحو اإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية حسب 

ة لرياضيّ اال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية في ُميـوالتهم -

 استر(.)ليسانس، م ُمتغّير الّطور الّدراسياط في الّنوادي الّرياضّية حسب الُمختلفة نحو اإلنخر 

ضّية الريا ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية في ُميـوالتهم -

 ةالّطلبى ّضل لدُمتغّير نوع الّنشاط الّرياضي الُمفالُمختلفة نحو اإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية حسب 

 )نشاط داخلي، نشاط خارجي(.

ة لرياضيّ اال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية في ُميـوالتهم -

 لبةلها الطّ ي ُيفضّ ُمتغّير نوع األندية الّرياضّية التالُمختلفة نحو اإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية حسب 

 دي رياضّية خارجّية(.)نوادي رياضّية جامعّية، نوا
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 ثانيا:

يب تخص ص تدر أّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية -

 ّية منرياضي وطلبة تخص ص تربية حركّية في ُميوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الرياض

 خالل الميـْل لُممارسة الّنشاط الرياضي.

ريب أّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية تخص ص تد-

 ّية منرياضي وطلبة تخص ص تربية حركّية في ُميوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الرياض

 خالل الميـْل إلى اإلجتماع باآلخرين.

ريب طلبة التربية البدنية والرياضية تخص ص تدأّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين -

 ّية منرياضي وطلبة تخص ص تربية حركّية في ُميوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الرياض

 خالل الميـْل للُمتعة وُحّب الّلعب.

ب ريأّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية تخص ص تد-

 ّية منرياضي وطلبة تخص ص تربية حركّية في ُميوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الرياض

 خالل الميـْل لتنمية وتطوير الصّحة البدنّية والنفسّية.

أّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية تخص ص تدريب -

بية حركّية في ُميوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الرياضّية من رياضي وطلبة تخص ص تر 

 خالل الميـْل الكتساب المهارات البدنّية والحركّية .
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 :وفي األخير يـُمكن القول كخالصة عاّمة لموضوع الّدراسة أنّ 

، وهنا كثيرة ( لديهم ميول رياضّيةالّطلبة الذين ُيمارسون األنشطة الرياضّية الخارجّية )الاّلصفّية

ع ُميوالت متتوافق  سواء داخل الجامعة أو خارجها الُممارسة الرياضّية في الّنوادي الرياضّيةتبّين أّن 

ممارسة ة نحو اليجابيّ ورغبات الّطلبة، وتنّمي إستعداداتهم وقدراتهم البدنّية والعقلّية واّتجاهاتهم النفسّية اإل

ر ه تأثيلريق الرياضي للّطالب، ومنه تحّقق لنا أّن الّنشاط الرياضي خارج الجامعة الرياضّية ضمن الف

 كبير على الُميول الرياضّية لدى الّطلبة.

لُميول االرياضّية في الُمساهمة في تحسين  لهذه النواديور الفّعال كما توّصلنا إلى إبراز الدّ 

هذه باضّية كاديمّية لطلبة التربية البدنّية والريالرياضي للّطالب، وكذلك إبراز عالقة التخص صات األ

 لبة، حيثمت للطّ الميول الرياضّية نحو المشاركة في هذه الّنوادي، وهذا ما تُبّينه تحليل األسئلة التي ُقدّ 

الوسائل و نّيات يرى ُمعظم طلبة التربية البدنية والرياضية أّن الّنوادي الرياضّية تتوافر على جميع اإلمكا

مية م، كتنُتساعد الّطلبة على تحقيق أهدافهم الّرياضّية التي تنعكس على شكل ُميول رياضّية لديه التي

 .ّب الّلعب...بعض الّصفات البدنّية والمهارّية والّترفيه وحُ 

ساهم في ّية تُ وما نخُلص إليه من ُكّل هذا هو أّن الُممارسة الرياضّية الخارجّية في الّنوادي الرياض

طفّية ّية والعاجتماعواإلة التربية البدنية والرياضية من كاّفة الّنواحي البدنّية والعقلّية والفكرّية تكوين طلب

 .لديهم
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 *اإلقتراحات والفرضّيات المستقبلّية للبحث:

حث إّن البحث العلمي عبارة عن سلسلة ُمتواصلة يـُكّمل بعضه بعًضا، وبعد خوضنا لغمار الب

لّية من أجل تواصل عم الّتوصياتو اإلقتراحاتالباحث أن ُيقّدم جملة من  ارتأىالعلمي، فقد 

 البحث العلمي:

ع موافق إعادة الّنظر في عناصر المناهج الّتربوّية لطلبة التربية البدنية والرياضية بما يت-

 رغباتهم وُميوالتهم.

داخل الجامعة القيام بالعمل على تنمية ميول الّطلبة نحو ممارسة الّنشاط الرياضي -

 .وخارجها

  الّرياضّية. تهميوصى بتوجيه الّطلبة نحو التخصُّص األكاديمي الذي يّتفق مع ميوال-

خصوصا في منظومة الّتعليم  الّّلصفّيةمكانة التربية البدنية والرياضية عموما والرياضة -

 العالي.

لّية لّداخامكانة الّنوادي الرياضّية في الحركة الرياضّية الوطنّية، وكذا اإلهتمام بالّرياضة -

 الّرياضّية. واألندية الرياضّية الجامعّية، لنجعل منها خّزانا للمواهب

 .لّطلبةة باالخاصّ ضرورة التّنسيق بين البرامج الّرياضّية الّداخلّية )البيداغوجّية( والخارجّية -

جود فجوة بين الجانب الّنظري المعرفي والجانب الّتطبيقي الميداني وهذا ما أّدى إلى و -

 وب.انخفاض مستوى مدى الميول الّرياضّية لديهم حّتى يصل إلى المستوى المطل
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 ة القابلةلعلميّ ا، فقد قام الباحث باقتراح بعض الفرضّيات الفرضّيات الُمستقبلّيةأّما في ما يُخّص *

 للّدراسة الّنظرّية و الّتطبيقّية، والتي من أهّمها:

  ّة.صفيّ دوافع وميوالت طلبة التربية البدنّية والرياضّية نحو ممارسة األنشطة الرياضّية الّل 

 ت بعض تّلميذ الثّانوية الّرياضّية نحو تخّصص علوم وتقنيات الّنشاطا اّتجاهات وميوالت

 البدنية والرياضية.

 ديهم.تأثير الّتخّصص األكاديمي لطلبة التربية البدنّية والرياضّية على دافعّية اإلنجاز ل 

   )نحو تخّصص علوم وتقنيات ميوالت بعض تّلميذ الّطور الثّانوي شعبتي )أدبي، علمي

 ت البدنّية والرياضّية.الّنشاطا

وصيات منبعا  قترحات والتّ على أمل أن تكون هذه المُ

إلثراء البحث العلمي وسندا للباحثين لخوض غمار البحث 

العلمي أو إنطالقة لدراسة علمية جديدة تكمل الدراسة 

التي سبقتها أو تضيف إليها معارف ونتائج جديدة أو 

ي واإلرشاد تؤكد نتائجها، في مجال التدريب الرياض

  النفسي، وتطوير المنظومة التعليمية في الجزائر.
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جامعة العربي بن مهيدي، أم  منشورة، 2مذكرة ماستر لدى تالميذ التعليم الثانوي"،

 .2016/2017البواقي،

 المجالت: .4

 ات جاهات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو العمل بمهنة التدريسبريكي الطاهر:  .43

تصدر من مخبر )ع. ت. ن. ب. ر(،  مةمجلة علمية محكّ ، المتغي راتوعالقتها ببعض 

 .2014، 07، ع 3جامعة ج 

 مجلة اتحاد الجامعات العربية،، واقع الرياضة في الوسط الجامعيدرابسة، الحاي:  .44

 .2006، األردن، 75مة لإلتحاد ، ع األمانة العا
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، مديرية النشر لجامعة دليل الطالبموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:  .45

 .2009-2008الجزائر، 

46. Wikipidia/org/wiki/processus de bolonge.mars.2010.  

 اآليات القرآنية: .6

 .   87، اآلية سورة النحل .47

 

 :المراجع بالل غة األجنبية .ب

1. WEINECK.J : Manuel d’entrainement, 4eme édition, VIGOT, 

Novembre, 2003 

2. Charles butcher : Les principes de l’éducation physique et 

sportive, nul, page28  



 
 المالحق

 



ةاالستمارة في صورتها األولي   (:01ملحق رقم )   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

–أم البواقي  –جامعة العربي بن مهيدي   

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 استبيان موجه إلى الطلبة

بعد: أخي الطالب أختي الطالبة تحية طيبة و

صات األكاديمية لطلبة التربية البدنية والرياضية بميوالتهم " بدراسةفي إطار بحثنا الذي يهتم  عالقة التخص 

. "الرياضية نحو االنخراط في النوادي الرياضية 

 حولونرجو منكم التفّضل باإلجابة على أسئلة االستبيان، المتعلقة ببحث علمي يهدف إلى البحث 

 إشكالية البحث العلمي في ميدان علوم وتقنيــات النشاطات البدنية والرياضية.

 ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.

 معلومات عامة:

:  ذكر )   (                        أنثى )   (الجنس -1

الثة ليسانس )   (المستوى الدراسي:           سنة أولى ليسانس )   (    سنة ثانية ليسانس )    (     سنة ث -2

سنة أولى ماستر )    (      سنة ثانية ماستر )    (

االختصاص:  سنة ثانية : تربية حركية )       (   سنة ثانية: تدريب رياضي  )      ( -3

تربية حركية )       (   سنة ثالثة: تدريب رياضي   )      ( سنة ثالثة :

سنة أولى ماستر: حركة اإلنسان وحركية )      (  سنة أولى ماستر: تدريب رياضي )       ( 

سنة ثانية ماستر: نشاط بدني رياضي مدرسي )   ( سنة ثانية ماستر: تحضير وتدريب رياضي)  ( 

مالحظة:

في الخانة المناسبة، وسوف يكون إلجابتك على الفقرات   (x)ارة ثم اإلجابة عليها بعالمة الرجاء قراءة كل عب

جميعها األثر الكبير في تحقيق أهداف هذه الدراسة والوصول إلى النتائج المرجوة لذا نأمل منك اإلجابة بدقة وأمانة 

 علما أن هذه المعلومات ستبقى سرية وهي ألغراض البحث العلمي فقط.



الميل لممارسة النشاط الرياضي.: 01لمحور ا  

نعم  ال  

؟أوقات الدراسةتُحب ُممارسة التربية البدنية والرياضية خارج هل  1   

 النادي             مكان آخر         الجامعة     بنعم ، فأين تُمارسها؟  إذا كان الجواب-

هل لديك إهتمام نحو النشاط الرياضي؟ 2       

إذا كان الجواب بنعم فماهي درجة هذا اإلهتمام؟-  

 كبير

 متوسط

 ضعيف

يحفز الميول  –ضمن دراستك الجامعية-اضي الداخليترى أّن مشاركتك في النشاط الري هل 3

 الرياضية لديك؟

في النادي الرياضي الجامعي؟  نخراطلديك رغبة في اإل  4    

في النادي: الرياضيالنشاط هدفك من ممارسة  ما هو  5  

 قضاء وقت الفراغ -

 اإلشتراك في المسابقات -

 أهداف أخرى -

 أذكرها:-

-..........................  

-..........................  

-..........................  



تميل إلى الرفع من مستواك البدني والرياضي أثناء التدرب في النادي؟ هل 6    

يساعدك النادي الرياضي الجامعي في تحسين لياقتك البدنية ؟ هل 7    

شاركة في النادي الرياضي ترى تحسنا في مستواك الرياضي بعد الم هل 8  

 الجامعي؟

 

                 الميل إلى اإلجتماع باآلخرين. :02المحور 

الرياضة شيء ضروري في حياتي العامة   9   

عندما أشترك مع زمالئي في اللّعب سعيدا أكون 10     

كّل رغباتي عندما أشترك في اللّعب مع زمالئي  أُحقّقُ  11  

اإلشتراك واللّعب في الفرق الرياضية  أحّب  12    

   زمالئي يُحفّز ميولي الرياضية اللّعب مع 13  

تجاه ممارستك للنشاط الرياضي؟ اآلخرينهو رأي  ما 14  

ينهونني عن الممارسة                          الممارسةيشّجعونني على   

  

ون والمشاركة الفعالة مع يوفر النادي الرياضي الجامعي جّوا من التعا هل 15  

 الزمالء؟

خراط في النادي تهدف إلى تكوين عالقات إجتماعية من خالل اإلن هل 16  

 الرياضي الجامعي؟

نادي الرياضي الذي أنت منخرط فيه؟دائم بال أنت على إتّصال هل 17    



الميل للمتعة وحب الل عب. :03المحور   

    

؟الجامعي تستمتع بممارسة األنشطة الرياضية في النادي الرياضي هل 18    

تحب ممارسة التمرينات الرياضية؟ هل 19    

الرياضي؟في النادي  انخراطك تشعر بالرضى بعد  هل 20    

الرياضي جوا من األمن والطمأنينة؟ لك النادييوفر  هل 21    

22 هل يتوافر النادي الرياضي الجامعي على مختلف الوسائل والتجهيزات   

 الضرورية )قاعات اللعب، اإلنارة...( للعب؟

ز بمختلف الوسائل الضروريةمجهّ -  

 -يحتوي على بعض التجهيزات والوسائل

الوسائل والتجهيزات الضرورية إنعدام-  

متنوعة؟ توفر النوادي الرياضية أنشطة وألعاب رياضية جديدة و هل 23    

تكون سعيدا عندما تلعب في النادي ؟ هل 24    

وميوالتك الرياضية؟ يتفق مشاركتك في النادي الرياضي ترى أن هل 25    

أنت منخرط في نوادي أخرى؟ هل 26    

.................-..............  -...............     -بنعم فاذكرها:   إذا كان الجواب -  

الميل لتنمية وتطوير الصحة البدنية والنفسية.: 04المحور   

النشاط الرياضي ألنه يحافظ على صّحتي أمارس 26    

بالنّشاط الرياضي الذي يحّسن من مستواي البدني والفكري أهتم 28  



لممارسة العادات الصحية السليمة واإلبتعاد عن العادات غير الصحية أميل 29  

  30 كيف أثر إنخراطك في النادي الرياضي على حالتك البدنية والنفسية:

أثر إيجابي -  

أثر سلبي -  

لم يؤثّر  -  

أثر عليك من نواحي أخرى -  

أذكرها:-  

-.........................  

-.........................  

-..........................  

ق:تعتقد أن مشاركتك في النادي الرياضي بصورة فعالة ومنتظمة يحقّ  هل 31  

صّحتك البدنية-  

صحتك النفسيّة-  

تحقيق  الذات           -  

؟ك البدنية بمستوى أدائك في فريقكتتحكم حالت هل 32    

بالحالة النفسية التي تكون عليها؟يتأثر مردودك الرياضي في فريقك  هل 33  

إكتسبت بعض القدرات والصفات البدنية كالسرعة، القوة، الجلد...(  هل 34  

 بعدما انخرطت في النادي الرياضي؟

لهدوء، الثقة بالنفس، الدافعية...( كا النفسيّة هل إكتسبت بعض الخصائص  35  

؟انخرطت في النادي الرياضي بعدما  



  .والحركيةالميل إلكتساب المهارات البدنية  :05المحور 

بعد انخراطك في النادي المختلفة إكتسبت مهارات أساسية في األلعاب  هل 35  

 الرياضي؟

إكتسبت قدرة على تعلم المهارات الرياضية بسهولة؟ هل 36    

عناصر اللياقة البدنية؟ تميل إلى إكتساب هل 37    

إذا كان الجواب بنعم ، فماهي درجة هذا الميل بحسب رأيك:-  

   تميل بدرجة كبيرة-

تميل بدرجة متوسطة-  

تميل بدرجة ضعيفة          -  

 38 أميل إلكتساب قوام ووزن معتدل.           

ارسة التمارين الرياضية المختلفة ؟   القدرة على مم إكتسبت هل 39  

إلختيار التمارين الرياضية التي تتوافق مع طبيعة اللّعبة التي أمارس   أميل 40  

للحصول على جسم رياضي وعضالت مفتولة ومشدودة أميل 41    

؟في النادي ةالرياضي لألنشطة ممارستك مهارات حركيّة بعد إكتسبت هل 42    

ترى أن مشاركتك في النادي الرياضي بهدف إظهار مهاراتك في اللّعب؟ هل 43  

إذا كان الجواب بنعم فمادرجة هذا التّحفيز؟-  

بإيجابية وبثقة أكبر بالنفس-  

يحفزني بشكل متوسط     -  

بسلبية ونقص في التّحفيز على تبيين مهاراتي-  

 

 



(: استمارة استطالع رأي السادة الخبراء02ملحق رقم )  
 وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

أم البواقي–جامعة العربي بن مهيدي   

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  

    

.ونان السعيدي أ.د : المشرف  

.: منصوري عيسىالطالب  

:اسم االستاذ  

االختصاص:

:الدرجة العلمية 

 

استطالع رأي السادة الخبراء استمارة  

 تحية طيبة وبعد

االستمارة المعروضة بين أيديكم هي بشأن استطالع رأيكم في بناء قائمة استبيان للتعرف على الميوالت 

 الرياضية لبعض طلبة التربية البدنية والرياضية.

المشرف والباحث يشكرانكم مسبقا لتعاونكم العلمي في بناء االستمارة التي تعد أداة علمية إلثراء البحث العلمي 

 اط البدني الرياضي التربوي.في مجال النش

ميوالتهم الرياضية بطلبة التربية البدنية والرياضية لالتخّصصات األكاديمية  عالقة: عنوان البحث

 نحو االنخراط في النوادي الرياضية الجامعية.

ويأمل الباحث من سيادتكم تقديم المساعدة لنا في عملية بناء وتصميم استمارة االستبيان من خالل تقديم آرائكم 

، القيمة حول المقياس ككل أو بعض محاوره، وذلك إلتمام دراستنا المكملة لنيل شهاد الماستر في التربية وعلم الحركة 

 واستكمال خطوات بناء القائمة المنشودة من حيث:

 مدى مناسبة المحاور المقترحة للقائمة.-

 إضافة أو حذف أو تعديل المحاور التي من شأنها اثراء القائمة.-

 مدى مناسبة العبارات لكل محور.-

 مدى ارتباط كل عبارة بالمحور نفسه.-

 

 

 

 



 :وكانت تساؤالت بحثنا كالتالي

 في( حركية تربية) تخصُّص وطلبة( الرياضي تدريب) تخصُّص طلبة بين إحصائيّة داللة ذات فروق توجد هل -1

 الرياضي؟ النشاط لُممارسة الميل خالل من الرياضية النوادي في لإلنخراط ميلهم

 في( حركية تربية) تخصُّص وطلبة( رياضي تدريب) تخصُّص طلبة بين إحصائيّة داللة ذات فروق توجد هل -2

 باآلخرين؟ اإلجتماع إلى الميل خالل من الرياضية النوادي في لإلنخراط ميلهم

 في( حركية تربية) تخصُّص وطلبة( رياضي تدريب) تخصٌّص طلبة بين إحصائيّة داللة ذات فروق توجد هل -3

 اللّعب؟ وُحبّ  للُمتعة الميل خالل من الرياضية النوادي في لإلنخراط ميلهم

 في( حركية تربية) تخصُّص وطلبة( رياضي تدريب) تخصُّص طلبة بين إحصائيّة داللة ذات فروق توجد هل -4

 والنفسيّة؟ البدنيّة الصحة وتطوير لتنمية الميل خالل من الرياضية النوادي في لإلنخراط ميلهم

 في( حركية تربية) تخصُّص وطلبة( رياضي تدريب) تخصُّص طلبة بين إحصائيّة داللة ذات فروق توجد هل -5

   والحركية؟ البدنية المهارات إلكتساب الميل خالل من الرياضية النوادي في لإلنخراط ميلهم

 :محاور 5وتشمل القائمة المقترحة لدراستنا على 

 .الميل لممارسة النشاط الرياضي :المحور األول-1

 الميل إلى اإلجتماع باآلخرين. :المحور الثاني-2

 الميل للمتعة وحّب اللّعب. :المحور الثالث-3

 وتطوير الصّحة البدنيّة والنفسيّة.الميل لتنمية  :المحور الرابع-4

 الميل إلكتساب المهارات البدنية والحركيّة. :المحور الخامس-5

 ( أمام كل عبارة في جميع المحاور.ال( أو )نعموسوف يستخدم الباحث أسئلة مغلقة بتقدير )

 

   



مدى ارتباط العبارة 

 بالمحور
 مدى مناسبة العبارة

الميل لممارسة النشاط الرياضي: 1المحور   

 المحور

 غير

 مرتبطة
 مرتبطة

 أرى

 تعديل

 غير

 مناسبة
 العبارات مناسبة

     

 هل تمارس رياضة عامة؟

إذا كان الجواب بنعم، فأين تمارسها؟  -  

آخرمكان          النادي           الجامعة  

1 

      1 

     
 هل لديك إهتمام نحو النشاط الرياضي؟

 كبير) (   متوسط ) (   ضعيف )  (
2 

      2 

     
ضمن –هل ترى أن مشاركتك في النشاط الرياضي 

يحفّز الميول الرياضيّة لديك؟ -دراستك الجامعية  
3 

      3 

في النادي الرياضي الجامعي؟ لديك رغبة في اإلنخراط       4 

      4 

     

 ما هو هدفك من ممارسة النشاط الرياضي في النادي:

 قضاء وقت الفراغ -

 اإلشتراك في المسابقات -

 أهداف أخرى -

 أذكرها:-

-..........................  

-..........................  

-..........................  

5 

      5 

     
هل تميل إلى الرفع من مستواك البدني والرياضي أثناء 

 التدرب في النادي؟
6 

      6 

     
هل يساعدك النادي الرياضي الجامعي في تحسين لياقتك 

 البدنية ؟
7 

      7 

     
هل ترى تحسنا في مستواك الرياضي بعد المشاركة في 

 النادي الرياضي الجامعي؟
8 



      8 

ارتباط العبارة  مدى

 بالمحور
 مدى مناسبة العبارة

.الميل إلى اإلجتماع باآلخرين :2المحور   
غير 

 مرتبطة
 مرتبطة

أرى 

 تعديل

غير 

 مناسبة
 مناسبة

 9 الرياضة شيء ضروري في حياتي العامة       

      9 

 10 أكون سعيدا عندما أشترك مع زمالئي في اللّعب     

      10 

 11 أُحقُّق كّل رغباتي عندما أشترك في اللّعب مع زمالئي     

      11 

 12 أحّب  اإلشتراك واللّعب في الفرق الرياضية     

      12 

 13 اللّعب مع زمالئي يُحفّز ميولي الرياضية       

      13 

     
 ما هو رأي اآلخرين تجاه ممارستك للنشاط الرياضي؟

 يشّجعونني على الممارسة       ينهونني عن الممارسة
14 

      14 

     
هل يوفر النادي الرياضي الجامعي جّوا من التعاون 

 والمشاركة الفعالة مع الزمالء؟
15 

      15 

     
هل تهدف إلى تكوين عالقات إجتماعية من خالل 

 اإلنخراط في النادي الرياضي الجامعي؟
16 

      16 

     
هل أنت على إتّصال دائم بالنادي الرياضي الذي أنت 

 منخرط فيه؟
17 

      17 

       

 



مدى ارتباط العبارة 

 بالمحور
 مدى مناسبة العبارة

الميل للمتعة وحّب اللّعب: 3المحور  

 المحور

غير 

 مرتبطة
 مرتبطة

أرى 

 تعديل

غير 

 مناسبة
 العبارة مناسبة

     
األنشطة الرياضية في النادي هل تستمتع بممارسة 

 الرياضي الجامعي؟
18 

      18 

 19 هل تحب ممارسة التمرينات الرياضية؟     

      19 

 20 هل تشعر بالرضى بعد انخراطك  في النادي الرياضي؟     

      20 

 21 هل يوفر النادي الرياضي جوا من األمن والطمأنينة؟     

      21 

     

هل يتوافر النادي الرياضي الجامعي على مختلف 

الوسائل والتجهيزات الضرورية )قاعات اللعب، 

 اإلنارة...( للعب؟

مجهز بمختلف الوسائل الضرورية-  

يحتوي على بعض التجهيزات والوسائل-  

إنعدام الوسائل والتجهيزات الضرورية-  

 

22 

      22 

     
الرياضية أنشطة وألعاب رياضية  هل توفر النوادي

 جديدة و متنوعة؟
23 

      23 

 24 هل تكون سعيدا عندما تلعب في النادي ؟     

      24 

     
هل ترى أن مشاركتك في النادي الرياضي يتفق 

 وميوالتك الرياضية؟
25 

     
 هل أنت منخرط في نوادي أخرى؟

بنعم فاذكرها: إذا كان الجواب-  
26 



-     ...............-  ..............-.................  

      26 

مدى ارتباط العبارة 

 بالمحور

مدى مناسبة 

 العبارة
 

الميل لتنمية وتطوير الصحة البدنية  :4المحور

 والنفسية.
 

غير 

 مرتبطة
 مرتبطة

أرى 

 تعديل

غير 

 مناسبة
 مناسبة

يحافظ على صّحتيأمارس النشاط الرياضي ألنه        27 

      27 

     
أهتم بالنّشاط الرياضي الذي يحّسن من مستواي البدني 

 والفكري
28 

      28 

     

كيف أثر إنخراطك في النادي الرياضي على حالتك 

 البدنية والنفسية:

أثر إيجابي -  

أثر سلبي -  

لم يؤثّر  -  

أثر عليك من نواحي أخرى -  

أذكرها:-  

-.........................  

-.........................  

-..........................  

29 

      29 

     

هل تعتقد أن مشاركتك في النادي الرياضي بصورة فعالة 

 ومنتظمة يحقق:

صّحتك البدنية-  

صحتك النفسيّة-  

تحقيق  الذات       -  

30 

      30 



البدنية بمستوى أدائك في فريقك؟هل تتحكم حالتك        31 

      31 

     
هل يتأثر مردودك الرياضي في فريقك بالحالة النفسية 

 التي تكون عليها؟
32 

      32 

     

هل إكتسبت بعض القدرات والصفات البدنية كالسرعة، القوة، 

 الجلد...( 

 بعدما انخرطت في النادي الرياضي؟

33 

      33 

     

إكتسبت بعض الخصائص النفسي كالهدوء، الثقة بالنفس، هل 

 الدافعية...( 

 بعدما انخرطت في النادي الرياضي؟

34 

      34 

 

مدى ارتباط العبارة 

 بالمحور
 مدى مناسبة العبارة

.الميل إلكتساب المهارات البدنية والحركية: 5المحور  

 المحور

غير 

 مرتبطة
 مرتبطة

أرى 

 تعديل

غير 

 مناسبة
 العبارة مناسبة

     
هل إكتسبت مهارات أساسية في األلعاب المختلفة بعد 

 انخراطك في النادي الرياضي؟
35 

      35 

 36 هل إكتسبت قدرة على تعلم المهارات الرياضية بسهولة؟     

      36 

     

 هل تميل إلى إكتساب عناصر اللياقة البدنية؟

درجة هذا الميل بحسب إذا كان الجواب بنعم ، فما -

 رأيك:

تميل بدرجة كبيرة  -  

تميل بدرجة متوسطة-  

تميل بدرجة ضعيفة    -  

37 



      37 

إلكتساب قوام ووزن معتدل أميل       38 

      38 

     
أميل لممارسة العادات الصحية السليمة واإلبتعاد عن 

 العادات غير الصحية
39 

      39 

     
القدرة على ممارسة التمارين الرياضية  هل إكتسبت

    ؟المختلفة
40 

      40 

     
إلختيار التمارين الرياضية التي تتوافق مع طبيعة  أميل

 اللّعبة التي أمارس
41 

      41 

     
أميل للحصول على جسم رياضي وعضالت مفتولة 

 ومشدودة
42 

      42 

مهارة حركية لممارسة النشاط الرياضي؟ هل إكتسبت       43 

      43 

     

هل ترى أن مشاركتك في النادي الرياضي بهدف إظهار 

 مهاراتك في اللّعب؟

إذا كان الجواب بنعم فمادرجة هذا التّحفيز -  

بإيجابية وبثقة أكبر بالنفس-  

يحفزني بشكل متوسط     -  

بسلبية ونقص في التّحفيز على تبيين مهاراتي -  
 

44 

      44 

 



(: قائمة بأسماء المحّكمين والمحاور التي تّم تحكيمها.03ملحق رقم )  

 الرقم اإلسم جهة العمل المعهد االختصاص مجال التحكيم

 المقياس ككل

نظرية ومنهجية 

التربية البدنية 

 والرياضية
STAPS 

ام البواقي )جامعة 

بن  العربي

  مهيدي(

 1 أ.د ونان السعيدي

 STAPS علم النفس المقياس ككل

أم الواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 2 أ.د بوطبية عومار

 المقياس ككل

نظرية ومنهجية 

التربية البدنية 

 والرياضية
STAPS 

أم البواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 3 أ.د عباش أيوب

جميع محاور 

 االستبيان
 STAPS علم النفس

أم البواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 4 أ.بشير حسام

 STAPS تدريب رياضي المقياس ككل

أم البواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 5 أ.د بوذينة بالل

 STAPS تدريب رياضي المقياس ككل

أم البواقي جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 6 أ.د بن فاضل وليد

جميع محاور 

 اإلستمارة

نظرية ومنهجية 

التربية البدنية 

 والرياضية
STAPS 

أم البواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 7 أ.د مرابط مسعود

المحور الرابع 

والخامس من 

 االستبيان

 STAPS تدريب رياضي

أم البواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 8 أ.غريبي هشام

 المقياس ككل

نظرية ومنهجية 

التربية البدنية 

 والرياضية
STAPS 

أم البواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 9 أ.د قرماط النوري

 STAPS تدريب رياضي المقياس ككل

أم البواقي )جامعة 

العربي بن 

 مهيدي(

 10 أ.د رضا مالك

  



استبيان بشكله النهائي: (04ملحق رقم )  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

–أم البواقي  –جامعة العربي بن مهيدي   

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 استبيان موجه إلى الطلبة

 بعد: أخي الطالب أختي الطالبة تحية طيبة و

ميوالتهم لطلبة التربية البدنية والرياضية بالتخّصصات األكاديمية  عالقة" في إطار بحثنا الذي يهتم بدراسة

 . "الرياضية نحو االنخراط في النوادي الرياضية

 حولعلى أسئلة االستبيان، المتعلقة ببحث علمي يهدف إلى البحث  باإلجابةونرجو منكم التفّضل 

  البدنية والرياضية.ات النشاطات ــإشكالية البحث العلمي في ميدان علوم وتقني

 ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.

 معلومات عامة:

 :  ذكر )   (                        أنثى )   (الجنس -1

 المستوى الدراسي:           سنة أولى ليسانس )   (    سنة ثانية ليسانس )    (     سنة ثالثة ليسانس )   ( -2

 سنة أولى ماستر )    (      سنة ثانية ماستر )    (                                  

 (      ) رياضي االختصاص:  سنة ثانية : تربية حركية )       (   سنة ثانية: تدريب  -3

 سنة ثالثة : تربية حركية )       (   سنة ثالثة: تدريب رياضي   )      (                       

 سنة أولى ماستر: حركة اإلنسان وحركية )      (  سنة أولى ماستر: تدريب رياضي )       ( 

 سنة ثانية ماستر: نشاط بدني رياضي مدرسي )   ( سنة ثانية ماستر: تحضير وتدريب رياضي)  ( 

 مالحظة:

يكون إلجابتك على الفقرات في الخانة المناسبة، وسوف   (x)الرجاء قراءة كل عبارة ثم اإلجابة عليها بعالمة 

جميعها األثر الكبير في تحقيق أهداف هذه الدراسة والوصول إلى النتائج المرجوة لذا نأمل منك اإلجابة بدقة وأمانة 

 علما أن هذه المعلومات ستبقى سرية وهي ألغراض البحث العلمي فقط.

 

 

 

  *إعداد الطالب: منصوري عيسى*



 النشاط الرياضي.الميل لممارسة  :01المحور 

نعم  ال  

هل تُحب ُممارسة التربية البدنية والرياضية خارج أوقات الدراسة؟ 1   

 النادي             مكان آخر         الجامعة     بنعم ، فأين تُمارسها؟  إذا كان الجواب-

هل لديك إهتمام نحو النشاط الرياضي؟ 2       

إذا كان الجواب بنعم فماهي درجة هذا اإلهتمام؟-  

 كبير

 متوسط

 ضعيف

يحفز الميول  –ضمن دراستك الجامعية-هل ترى أّن مشاركتك في النشاط الرياضي الداخلي 3

 الرياضية لديك؟

لديك رغبة في اإلنخراط  في النادي الرياضي ؟  4    

لنادي:ما هو هدفك من ممارسة النشاط الرياضي في ا  5  

 قضاء وقت الفراغ -

 اإلشتراك في المسابقات -

 أهداف أخرى -

 أذكرها:-

-..........................  

-..........................  

-..........................  



هل تميل إلى الرفع من مستواك البدني والرياضي أثناء التدرب في النادي؟ 6    

الرياضية في النادي الرياضي تُساعدك في  التّحسين من هل ممارسة األنشطة  7  

لياقتك البدنية ؟   

الرياضي ؟ ناديكفي  اإلنخراطهل ترى تحسنا في مستواك الرياضي بعد  8    

 

الميل إلى اإلجتماع باآلخرين.                 :02المحور   

الرياضة شيء ضروري في حياتي العامة   9   

أكون سعيدا عندما أشترك مع زمالئي في اللّعب 10     

في اللّعب  مع زمالئي أُحقُّق كّل رغباتي عندما أشترك 11  

أحّب  اإلشتراك واللّعب في الفرق الرياضية  12    

اللّعب مع زمالئي يُحفّز ميولي الرياضية   13    

؟النّادي الرياضيالرياضيّة في  لألنشطةما هو رأي اآلخرين تجاه ممارستك  14  

 يشّجعونني على الممارسة                          ينهونني عن الممارسة

  

هل يوفر النادي الرياضي جّوا من التعاون والمشاركة الفعالة مع الزمالء؟ 15    

هل تهدف إلى تكوين عالقات إجتماعية من خالل اإلنخراط في النادي  16  

 الرياضي ؟

دائم بالنادي الرياضي الذي أنت منخرط  وتواصل  هل أنت على إتّصال 17  

 فيه؟



الميل للمتعة وحب اللّعب. :03المحور   

    

هل تستمتع بممارسة األنشطة الرياضية في النادي الرياضي ؟ 18    

هل تحب ممارسة التمرينات الرياضية؟ 19    

هل تشعر بالرضى بعد انخراطك  في النادي الرياضي؟ 20    

هل يوفر لك النادي الرياضي جوا من األمن والطمأنينة؟ 21    

هل لديك ميول كبير نحو النّادي الرياضي الذي يتوفّر على مختلف الوسائل  22  

 والتّجهيزات الّضروريّة للّعب)كقاعات اللّعب، اإلنارة...الخ(

عة؟رياضية جديدة و متنوّ  وبرامجالنوادي الرياضية أنشطة ر هل توفّ  23    

؟ الفريق الرياضي للنّاديهل تكون سعيدا عندما تلعب في  24    

فق وميوالتك الرياضية؟هل ترى أن مشاركتك في النادي الرياضي يتّ  25    

   

الميل لتنمية وتطوير الصحة البدنية والنفسية.: 04المحور   

أمارس النشاط الرياضي ألنه يحافظ على صّحتي 26    

أهتم بالنّشاط الرياضي الذي يحّسن من مستواي البدني والفكري 27  

ة السليمة واإلبتعاد عن العادات غير الصحيةلممارسة العادات الصحيّ  أميل 28  

  29 كيف أثّ ـر إنخراطك في النادي الرياضي على حالتك البدنية والنفسية:

إيجابي أثر -  

أثر سلبي -  



لم يؤثّر  -  

أثر عليك من نواحي أخرى -  

أذكرها:-  

-.........................  

-.........................  

-..........................  

هل تعتقد أن مشاركتك في النادي الرياضي بصورة فعالة ومنتظمة يحقّق: 30  

صّحتك البدنية-  

صحتك النفسيّة-  

تحقيق  الذات           -  

؟الّرياضي هل تتحكم حالتك البدنية بمستوى أدائك في فريقك 31    

ر مردودك الرياضي في فريقك بالحالة النفسية التي تكون عليها؟ـهل يتأثّ  32  

هل إكتسبت بعض الصفات البدنية كالسرعة، القوة، الجلد...(  33  

 بعدما انخرطت في النادي الرياضي؟

كالهدوء، الثقة بالنفس، الدافعية..(   اإليجابيّة النفسيّة الّسمات هل إكتسبت بعض  34  

 بعدما انخرطت في النادي الرياضي؟

 

  الميل إلكتساب المهارات البدنية والحركية. :05المحور 

هل إكتسبت مهارات أساسية في األلعاب المختلفة بعد انخراطك في النادي  35  

 الرياضي؟



بعد انخراطك في  هل إكتسبت قدرة على تعلم المهارات الرياضية بسهولة 36  

؟النّادي الّرياضي  

هل تميل إلى إكتساب عناصر اللياقة البدنية؟ 37    

إذا كان الجواب بنعم ، فماهي درجة هذا الميل بحسب رأيك:-   

تميل بدرجة كبيرة  -  

تميل بدرجة متوسطة-  

تميل بدرجة ضعيفة          -  

 38 أميل إلكتساب قوام ووزن معتدل.           

بعد انخراطك  هل إكتسبت القدرة على ممارسة التمارين الرياضية المختلفة 39  

؟    في النادي الّرياضي  

إلختيار التمارين الرياضية التي تتوافق مع طبيعة اللّعبة التي أمارس   أميل 40  

أميل للحصول على جسم رياضي وعضالت مشدودة 41    

هل إكتسبت مهارات حركيّة بعد ممارستك لألنشطة الرياضية في النادي؟ 42    

هل ترى أن مشاركتك في النادي الرياضي بهدف إظهار مهاراتك في اللّعب؟ 43  

درجة هذا التّحفيز؟ إذا كان الجواب بنعم فما-  

بإيجابية وبثقة أكبر بالنفس-  

يحفزني بشكل متوسط     -  

بسلبية ونقص في التّحفيز على تبيين مهاراتي-  

 

 

 



(50ملحق رقم ) جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 معلومات خاّصة بالمعهد
ي.وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة أم البواقيتضّمن إنشاء القسم المكّون لمعهد علوم  2502جوان  50مؤّرخ في  824قرار رقم ـ  50  

 50 ـ المحتوى البیداغوجي الخاص بالمعھد للسنة الجامعیة 2520/2509 

األولخالل السداسي :  50ـ  50  

مجموع كل 
 الطلبة

المدرسة خالل السداسي األول المواد عدد األفواج عدد الطلبة في كل فوج المجموع  السنوات التخّصص 
 الذكور اإلناث

 ـ جمباز  50
 ـ سباحة 

 ـ ألعاب القوى
 ـ بيوكيمياء

 ـ علم التشريح
 ـ تاريخ النشاطات البدنية والرياضية

 ـ مدخل التدريب الرياضي
 ـ مدخل النشاط البدني الرياضي

 ـ علوم التربية 
 ـ منهجية البحث

 ـ كرة السلة
 ـ انجليزية

 األولى ليسانس

52 

52 

58 

50 

 ـ مالكمة 50
 ـ بيوكيمياء الجهد

فيزيولوجياـ   
 ـ إحصاء عام

 ـ منهجية االتصال

 الثانية ليسانس

52 

52 

58 

50 



 ـ سباحة 50    
 ـ علم النفس الرياضي

 ـ كرة اليد

 ـ إحصاء تطبيقي 50    
بيوميكانيكـ   

 ـ تربص تطبيقي
اختصاص كرة القدمـ   

 ـ اختصاص كرة السلة
 ـ اختصاص كرة الطائرة

الطب الرياضيـ   
 ـ علم الحركة

 ـ منهجية النشاط الرياضي

 تربية حركية

 الثالثة

    52 

    52 

    58 

    50 

ـ إحصاء تطبيقيـ 50      
 ـ بيوميكانيك

 ـ تربص تطبيقي
اختصاص كرة القدمـ   

 ـ اختصاص كرة اليد
 ـ اختصاص كرة الطائرة

 ـ نظرية ومنهجية التدريب
 ـ علم النفس الرياضي

 

 تدريب رياضي

    52 

    52 

    58 

    50 

 Séminaire ــ  50    
 Motricité ـ 
  Biomécaniqueـ 
ـ   Anglais 

ـ   Physiologie 
 Informatique ـ

 Statistique appliquéـ 

 تدريب وتحضير بدني

 األولى ماستر

    52 

    52 

    58 

 حركة اإلنسان وحركية
 

    50 

 Perceptifsـ Développement de facteursـ 50    
 Préparation Physique Intégréـ
 Outils de mesuresـ
 Programmation et Planificationـ
 Développement des Qualités Physiquesـ
 Conception de Projetـ
 Etude de CASـ

 الثانية ماستر تدريب وتحضير بدني

    52 



    52  
 
 METHODE D’EXPLORATIONـ
NEUROMUSCULAIRE 
 PHYSIOPHATOLOGIE DES FONCTIONSـ
MOTRICES 
 INTRODUCTION GENERALE AUX SCIENCESـ
DU MOUVEMENT HUMAIN 
 NEURO PHYSIOLOGIE DU CONTRÔLEـ
MOTEUR 
 ANALYSE DYNAMIQUE DES HABILETESـ
MOTRICES 
 EPISTÉMOLOGIEـ
 PROCESSUS CONGINITIFS DESـ
APPRENTISSAGES MOTEURS 

 حركة اإلنسان وحركية
     58 

 

الثاني: خالل السداسي  50ـ  50  

 

كل فوجعدد الطلبة في  المجموع مجموع كل الطلبة المدرسة خالل السداسي الثاني المواد عدد األفواج   
 السنوات التخّصص

 الذكور اإلناث

تقنيات البحثـ  50      
 ـ ألعاب القوى

إعالم آليـ   
امورفولوجيـ   

 ـ سباحة
 ـ مدخل النشاط البدني المكيّف

مدخل لعلم النفس الرياضيـ   
 ـ كرة القدم

الرياضي ـ مدخل لإلعالم واالتصال  
مدخل اإلدارة والتسيير الرياضيـ   

2ـ اللغة الحيّة   

 

 األولى ليسانس

    52 

    52 

    58 

    

50 

 ـ اختصاص ألعاب القوى 50    
الطائرةـ كرة   

 ـ نظرية ومنهجية التدريب
 52     الثانية ليسانس

    52 



 ـ فيزيولوجيا 58    
 ـ بيوكيمياء الجهد

 ـ بيداغوجيا تطبيقية
 ـ فيزيولوجيا الجهد

    50 

    
50 

    
50 

 ـ وقاية وإسعاف
 ـ علم االجتماع

 ـ التشريع والتسيير
 ـ التطور الحس حركي
 ـ اختصاص كرة السلّة

 ـ اختصاص كرة الطائرة
 ـ اختصاص كرة القدم

 تربية حركية

 الثالثة

    
52 

    
52 

    
58 

    
50 

 ـ وقاية وإسعاف 50    
 ـ علم االجتماع

 ـ التشريع والتسيير
 
 
 

 تدريب رياضي

    52 

    52 

    58 

    50 

    

50 

 Planification et périodisation de l'entrainementـ
 Outils de communication : Poster et diaporamaـ

 Sciences et motricité – Perception et contrôleـ
du Mouvement  
 
  Nutrition,dopage, performance et santéـ

 
 Méthodologie de l'entrainement sportif et lesـ
moyens d'évaluation de la performance  

 
 Biomécanique  Facteurs physiologiques et de laـ
performance  

 
 Physiologie du Mouvement Exercice etـ
physiopathologie 

 األولى ماستر تدريب وتحضير بدني

    

52 

    

52 



 

    

58 

 Sciences et motricité – Perception et contrôleـ
du Mouvement  
  Déterminants psychologiques de la motricitéـ
 Déterminants biomécaniquesـ
 de la motricité 

 Approfondissement méthodologiqueـ

 Physiologie du Mouvement Exercice etـ
physiopathologie 

 Biomécanique  du mouvementـ
 Méthodes qualitatives d'analyse du ـ
mouvement 

 حركة اإلنسان وحركية
 

    

50 

    50  
 تدريب وتحضير بدني Séminaireـ

 الثانية ماستر

    52 

    52  
 حركة اإلنسان وحركية Séminaireـ

     58 

 



 (: المرافق والوسائل المتوفرة على مستوى المعهد06ملحق رقم )

Infrastructure dédiées à ma pédagogie 

Infrastructure dédiées aux formations de licence 

Faculté/Institut Département 
Nombre 

d’Amphis 

Capacité 
Total des 
amphis 

Nombre de 
salles de 

cours 

Capacité 
Total des 
salles de 

cours 

Nombre de 
salles de TD 

Capacité 
total des 

salles de TD 

Nombre de 
salles de TP 

(Labo) 

Capacité 
total des 

salles de TP 
(Labo) 

STAPS EPS 03 633 / / 08 350 02 80 

          

          

 

Infrastructure dédiées aux formations de master  

Faculté/Institut Département 
Nombre 

d’Amphis 

Capacité 
Total des 
amphis 

Nombre de 
salles de 

cours 

Capacité 
Total des 
salles de 

cours 

Nombre de 
salles de TD 

Capacité 
total des 

salles de TD 

Nombre de 
salles de TP 

(Labo) 

Capacité 
total des 

salles de TP 
(Labo) 

STAPS EPS 03 633 / / 01 50 / / 

          

          

 

Infrastructure dédiées aux doctorats 

Faculté/Institut Département 
Nombre de 
laboratoire 
de recherche 

Capacité 
d’accueil des 
laboratoires 
de recherche 

Nombre 
d’autre 

infrastructure 
d’accueil 

dédiées aux 
doctorants 

Capacité 
total d’autre 

infrastructure 

 



 : الوحدات التعليمية واألرصدة(07ملحق رقم )

 الجذع المشترك الوطني 

 السداسي األول:

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 أعمال موجهة محاضرة أسبوع 41
أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   41 41      األساسيةوحدات التعليم 

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 1ألعاب القوى 

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 1الجمباز 

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 1السباحة 

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 كرة السلة

 × × 01 .0 // // 01.10 01.10 .9 علم التشريح

 ×  01 .0 // // // 01.10 1. يالبدني الرياضتاريخ وفلسفة النشاط 

   07 01      وحدات التعليم المنهجية

 × × 00 09 // // 01.10 01.10 .9 (1منهجية البحث العلمي )

   00 00      وحدات التعليم اإلستكشافية

 ×  01 01 // // // 01.10 1. علوم التربية

 ×  01 01 // // // 01.10 1. مدخل للتدريب الرياضي

 ×  01 01 // // // 01.10 1. مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي

   01 01      وحدات التعليم األفقية

 ×  01 01 // // // 01.10 1. الكيمياء الحيوية

 ×  01 01 // // // 01.10 1. اللغة الحية: اإلنجليزية

   00 14 00 01.00 00 41 104 4مجموع السداسي 

 

 

 

 

 



 السداسي الثاني:

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 أعمال موجهة محاضرة أسبوع 41
أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   41 41      وحدات التعليم األساسية

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 .ألعاب القوى 

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 .الجمباز 

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 .السباحة 

 × × 01 .0 // 0..0 // 01.10 94 كرة القدم

 × × 01 .0 // // 01.10 01.10 .9 علم وظائف األعضاء

 ×  01 .0 // // // 01.10 1. مدخل لعلم النفس الرياضي

   07 01      وحدات التعليم المنهجية

 × × 00 09 // // 01.10 01.10 .9 تقنيات وطرق البحث العلمي

   00 00      وحدات التعليم اإلستكشافية

 ×  01 01 // // // 01.10 1. مدخل النشاط البدني الرياضي المكيف

 ×  01 01 // // // 01.10 1. مدخل لإلدارة والتسيير الرياضي

 ×  01 01 // // // 01.10 1. مدخل لإلعالم واإلتصال الرياضي

   01 01      وحدات التعليم األفقية

 ×  01 01 // // 01.10 // 1. اإلعالم اآللي التطبيقي

 ×  01 01 // // // 01.10 1. اللغة الحية: اإلنجليزية

   00 14 00 01.00 01.00 44.00 104 1مجموع السداسي 

 



ملحق رقم )08(: توزیع الطلبة واألفواج لسنة 2020-2019
جدول یبین كیفیة توزیع الطلبة المسجلین على األفواج وممثل الطلبة ونائبھ في كل فوج وكذا ممثل الدفعة لكل سنة: 4120/4119

إناث ذكور األفواج التخصص السنوات
عدد الطلبة 

في كل 
فوج

ممثل الطلبة في كل فوج ونائبه
 ممثل
الدفعة

عدد 
الطلبة 
في كل 

سنة

عدد 
الطلبة 
بالقسم

/األولى

األسد ايمن / سلطاني سيف الدين10211424

د 
عب

ح 
را

ب

ن
حم

ر
 ال

412

923

مسعودي رياض / موالدي رؤوف14211121

مرواني يزيد / براح عبد الرحمن12211121

قابوش عادل / يحياوي شعيب12211121

/ زياد فؤاد نكاع صابر12241020

/الثانية

الواعر جالل / صياد سيف الدين10421220

دة
عاي

ن 
كا

ر
اب

 

022

بغداد صالح الدين / عرعار عبد الرحمن  21 12 42 14

عكاشة سيف الدين / غول بالل12421040

هبير فاروق / لشهب فارس12421221

مرابط رمضان / بوعون محمد12401224

طرباق حسان / شارف مهدي صالح الدين 20 11 20 12

الثالثة

تدريب 
رياضي

عداد السعدي / قريشي احمد10421142

ي
عد

س
 ال

اد
عد

 

002

بشير ماسينيسا / عنصر عصام14421142

قواس سيف الدين / زعبوب وليد12421442

سحنون زكرياء / سكور كمال12021240

تريد مراد / عبدون خالد12021202

تربية حركية

دقيش ميلود / رباح حمزة10401140

ك
ر
مبا

ش 
قي
د

012

مبروك حمزة / فوضيلي عبد هللا14021102

ايكن مروى / مومني يزيد12001242

هامل بدر الدين / عقون طارق12421042

زيد المال حكيم / جابر عبد الوهاب 02 12 02 12

أولى ماستر

تدريب 
وتحضير 

بدني

بن معزوز رياض / خالف حسين10221222
مهيدي 
اسالم

002 بلقاضي كريمة / محيمدات صالح الدين14211222

عادلبن مهيدي اسالم / صاحبي 12221122

حركة 
اإلنسان 
وحركية

قواسمية هشام / خلفاوي عبد الحق12241222
قواسمية 

هشام
22

جمام ريان / زيدي حسين12221222

ثانية ماستر

تدريب 
وتحضير 

بدني

عدوم  عدوم حمزة شرف الدين / بوقلمونة صابر 22 12 20 10
حمزة 
شرف 
الدين

22
الياس / العايب خالدبوقفة 14221022

حركة 
اإلنسان 
وحركية

حجاب رضوان / خنوس رابح12401140
بادي 
رضا

20
بادي رضا / بتيش عيسى12211121















 ملخص الدراسة
عالقة التخصُّصات األكاديمّية لطلبة التربية البدنية هدفت الدراسة إلى التعّرف إلى 

براز األهمّية لتلك والرياضية بميوالتهم الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية  وا 
بعد على إكسابهم التخصُّصات األكاديمّية التي تتعّلق بالجانب الّتكويني للّطلبة وتأثيرها فيما 

لبعض الميوالت الرياضّية نحو اإلنخراط في الّنوادي الّرياضّية، وللتعرُّف على الفروق بين 
الميوالت تبعا لمتغّيرات التخصص، الجنس،  هذه التخصُّصات في مدى إكتسابهم لهذه

                                                                المستوى والطور الّدراسي.

البدنية  صُّصات األكاديمّية لطلبة التربية: ما عالقة التخإشكالية بحثنا الرئيسّيةفكانت 
         ؟   اإلنخراط في الّنوادي الّرياضّيةوالرياضية بميوالتهم الرياضّية نحو 

فكانت على الّنحو الّتالي: توجد فروق ذات داللة  الفرضّية العاّمة أّما فيما يخص
إحصائّية بين طلبة التربية البدنية والرياضية تخصُّص تدريب رياضي وطلبة تخصُّص تربية 

وللتحّقق من ذلك إستخدم ي الّرياضّية الّنواد في اإلنخراط نحو الّرياضّية حركّية في ميوالتهم
( طالب 100المعلومات من عّينة عشوائّية قوامها )الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات و 

وطالبة، من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة العربي بن مهيدي أم 
البواقي، أظهرت الّنتائج أّنه ال توجد فروق من وجهة نظر الّطلبة من كال 

نحو االنخراط في الّنوادي  التخصُّصين)تدريب رياضي، تربية حركّية( في ميوالتهم الرياضّية
الّرياضّية وحسب متغّيرات االختصاص، الجنس، المستوى والّطور الّدراسي، ونوعّية النوادي 

للطلبة، ويوصي الباحث بضرورة إعادة الّنظر في عناصر  الرياضية المفّضلة بالنسبة
م وميوالتهم الّرياضّية، المناهج التربوّية لطلبة التربية البدنية والرياضية بما يتوافق مع رغباته

وتوجيه الطلبة نحو التخصُّص االكاديمي المناسب وفقا لذلك، كما دعا الباحث إلى ضرورة 
تنمية ميول الّطلبة التّنسيق بين البرامج الرياضّية الّداخلّية )البيداغوجّية( والخارجّية من أجل 

لنوادي الرياضّية التي نحو ممارسة النشاط الرياضي داخل الجامعة وخارجها في مختلف ا
    دعا الباحث على ضرورة االهتمام بها وتمكين الّطلبة من االنخراط فيها بشكل أكبر.

                                                                               



Abstract 
The study aimed to identify the relationship of the academic 

specializations of Physical Education and Sports students with their 

athletic tendencies towards joining sports clubs and highlight the 

importance of those academic specializations related to the formative 

aspect of students and their later impact on giving them some sports 

tendencies towards joining in sports clubs. The extent to which they 

acquire these tendencies according to the variables of specialization, 

gender, level and academic stage. 

The main problem of our research was: What is the relationship of 

the academic majors for physical education and sports students with their 

athletic tendencies towards joining in sports clubs? 

As for the general hypothesis, it was as follows: There are 

statistically significant differences between students of physical education 

and sports specializing in sports training and students of specialization in 

kinetic education in their sports tendencies towards joining in sports clubs 

and to verify this, the researcher used the questionnaire as a tool to collect 

data and information from a random sample ( 100) male and female 

students, from the Institute of Sciences and Techniques of Physical and 

Sports Activities of the University of Al-Arabi Bin Mahidi or Al-Bouaghi, 

the results showed that there are no differences from the point of view of 

students from both majors (sports training, kinetic education) in their 

sports tendencies towards joining in sports clubs and according to the 

variables of specialization The researcher recommends the necessity of 

reviewing the educational curricula elements for students of physical 

education and sports in accordance with their desires and sports 

preferences, and directing students towards the appropriate academic 

specialization accordingly. The researcher also called for the necessity of 

coordination between Internal (pedagogical) and external sports programs 

to develop students' tendencies towards Practicing sports activity inside 

and outside the university in the various sports clubs that the researcher 

called for the need to pay attention to it and enable students to engage in it 

more. 
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