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أول من نشكر صاحب النعم المتكاثرة واألفضال المتواترة، الذي أحاطنا                  

ولوال منه وكرمه سبحانه وتعالى ما كان هذا العمل ليخرج   بعنايته وأحاطنا بتوفيقه ورعايته،

 . إلى الوجود، ف له الحمد والثناء الجميل وله الشكر أوله وآخره

عاللي  "يقنا حضرة المشرف األستاذ  ونشكر من عباده الذين سخرهم لتوف             

 .الذي كان ماسكا بأيدينا، إذ لم يبخل علينا بجهد أو وقت  "الطالب

إلتمام هذا    من قريب أو بعيد من أساتذة و أصدق اءثم نشكر كل من ساعدنا               

 .العمل

              .اللذين بفضلهم أجرينا بحثنا هذا  كما نشكر األساتذة و التالميذ
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 .الحمد هلل والشكر على توفيقه                           

 .عمرها  فيمن حملتني وهنا على وهن إلى أمي الحنون أطال اهلل    إلى 

 .تى صرت يافعا إلى أبي العزيز رحمه اهللإلى من رعاني ح 

 .إلى أخوتي و أخواتي الكرامإلى جدي وجدتي أطال اهلل في عمرهما، 

 ".شيخي"إلى أق اربي وكل من يحمل لقب   

 .مراحل التعليم  جميعإلى أساتذتي األف اضل في  إلى جميع من علمني حرف ا   

و خاصة    إلى جميع أصدق ائي بمدينة العين الصفراء وزمالئي بمعهد مستغانم 

 .بوف لجة محمدصديقي في المذكرة  

                                          .ق لمي يذكره ولم ذاكرتي حملته من كل إلى 
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 :جهد ثمرة أهدي

 وبالوالدين إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى: "ماهفي تعالى اهلل ق ال اللذين إلى

 تنهرهما وال أف لهما تق ل ف ال كالهما أو أحدهما الكبر عندك يبلغن إما إحسانا

 كما ارحمهما رب وق ل الرحمة من الذل جناح لهما واخفض كريما قوال لهما وق ل

 اإلسراء 32_  32" اصغير  ربياني

 طاعته من طاعتهما وجعل أطيعهما أن ربي أمرني من إلى

 أمي الغالية لعاصي إلى يهدى ال ونورها نور الحياة بأن علمتني التي إلى

 تربيتي أبي وأحسن دربي لي وأنار يعلم ما خير علمني الذي إلى

  اجميع وأخواتي إخوتي جميع إلى

 وخاصة شيخي عبد الرحمان المجدوب الجامعية اإلق امة في أصدق ائي جميع إلى

 "بوف لجة  " لقب يحمل من كل وإلى

                                       .ق لمي يذكره ولم ذاكرتي حملته من كل إلى
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 :مقدمة -1
 ومنهجيةاتق وطةر  عاليةة علمية ومعارفطلب مهارات ثابتة يت وتعليما تربية عام بشكل التدريسإن 

 .ق السلمية و الصحيحةواألخال واملبادئ القيم على املبنية العالية الشخصيات ذوي من سليمة
و مةع السةعا يف ااصةو  مع التقدم السةريع يف نةواحا اايةا   أنه يام املالحظ يف هذه العصور واألو 

إىل ربةه  دةد أنةه يو ةد  االفةرد و يصةل  ة ا ينجةو  ةيتعلى العلم و املعرفة  و مع املصارعة يف طرق النجةا  الة
بعةةا الفتةةات ت اخةةى يف الر بةةة إىل النجةةا  و الوهةةو  إىل ايلةةه ااةة  العلةةا التقةةدير  و ذلةة  يةةنعكس علةةى 

اصةةو  علةةى املعرفةةة و مةةن يعلمةةون مةةن األ يةةا  القادمةةة فيحةةد  بيةةنهم حالةةة مةةن الفتةةور و التسةةر  مةةن ا
 .(6  هفحة 2002رياض  ) و العصيانو الوهو  إىل طري  الظالم و اجلهل  النجا  من األمية

و خيتلةةةل ال  يةةةج علةةةى  انةةةب واحةةةد مةةةن هةةةذه اجلوانةةةب تبعةةةا للمجتمةةةع الةةةذي يعةةةي  فيةةةه املةةةتعلم و         
  و الةبعا اخخةةر االنفعةةايأهةداف ذلة  امتمةةع و عقيدتةه  ف  ةج بعةةا امتمعةات علةةى اجلانةب الشةعوري 

علةةى تنميةةة اجلوانةةب العقليةةة  بينمةةا ير ةةج وخةةرون علةةى تطةةوير القةةدرات اجلسةةمية و اار يةةة  و املالحةةظ مةةع 
 االهتمةةامهةةذا ال  يةةج فةةنن اجلانةةب العقلةةا للمةةتعلم  أمةةا حةةديبا فةةنن علمةةار ال بيةةة ينةةادون ب ةةرور   اخةةتالف
 .شامال من  ل  وانب شخصيته اهتماماباملتعلم 
ودرهةا يف الرفةع مةن تبيان مدى تأثري شخصية أستاذ ال بيةة البدنيةة و الرياةةية  تطرقنا إىلويف البحث         

تالميةةةذ الطةةةور البةةةانوي فقةةةع دون الكةةةالم عةةةن شخصةةةية األسةةةتاذ عمومةةةا أيةةةا  ةةةان  لةةةدى الدافعيةةةة الرياةةةةية 
لنةا  بةالطال  مةن  ةريه فهةو ن يكون معلمةا  و ألنةه أعةرف اأختصصه نظرا لكونه مربيا بالدر ة األوىل قبل 

مةةن  ةةل النةةواحا  سةةلو ا  ةةمنشةةطة الرياةةةية تيةةث تظهةةر أليشةةخن نفسةةيات الطةةال  مةةن خةةال   ارسةةة ا
 .و السلو ية و األخالقية اال تماعيةالنفيسة و 

تعةةةةد ال بيةةةةة البدنيةةةةة و الرياةةةةةية إحةةةةدى األنشةةةةطة اينسةةةةانية املهمةةةةة الةةةةيت ال يكةةةةاد خيلةةةةوا  تمةةةةع مةةةةن 
تقةةدم أو ختلةةل هةةذا امتمةةع و لقةةد  دوربغةةا النظةةر عةةن شةةكل مةةن أشةةكا  الرياةةةة و هةةذا  امتمعةةات مةةن

عةةرف اينسةةان أنشةةطة ال بيةةة البدنيةةة و الرياةةةية بشةةكل عةةام عةةو العصةةور و األفمنةةة و اا ةةارات املختلفةةة  
فةرا،   ا أل ةراض عسةكرية دفاعيةة و الةبعا أل ةراض ترو يةة و شةغل األوقةات ال اهتمتفبعا اا ارات 

و وخةرون  طريقةة تربويةةة  حيةث تفطةةن الكبةري مةةن املفكةرين ال بةةويإ القةدمار إىل إطةةار القةيم الةةذي  فةل بةةه 
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  6996اخلةةةوي  ) املمارسةةةة الرياةةةةية و قةةةدر ا علةةةى التنشةةةتة و التطبيةةةع و بنةةةار الشخصةةةية القويةةةة و املتجنةةةة
 .(7هفحة 

 و ةذا الرياةةية  واملشةار ة الرياةةا بةاألدار وعالقتهةا الرياةةية الدافعيةة حةو   مةا  ةدثنا  ةذل 
 قامةت دراسةات هنةا  أن  مةا الرياةةا  املةردود أو الرياةةا بةالتفوق وعالقتهةا الرياةةا لإلدةاف الدافعيةة
 أن فيةه  شة  ال و ةا .ايدةاف بسةمات تتميةج الةيت الرياةةية الشخصةية تكةوين يف املسةاةة العوامةل بتحديةد
 دراسا م من  بري عدد ومتر ج العلمية اماالت من  ا  أي يف ما  موةوع أو ما  بظاهر  الباحبإ اهتمام
 امةا  يف األخةرى املوةةوعات بةإ ومكانتةه املوةةوع هةذا أةيةة علةى دالةة  وقرينةة  بةريا مؤشةرا بعةد حولةه 
 .(26هفحة   6911الصفار  ) .نفسه

الرياةة  و تطرقنا يف الفصل األخري إىل ااديث عن الرياةة املدرسية و املرحلة العمرية إذ أن
املدرسية يف أي بلد تعتو احملر  الرئيسا ملعرفة مدى التقدم يف امليدان الرياةا ولعلها من أهم دعائم اار ة 

 .الرياةية

املدار  والبانويات حيث تعمل على وةع اخلطوات  ذوالرياةة املدرسية تتجه أساسا حنو تالمي
ي ميكنه من أن يصبح رياةيا بارفا على مستوى عاي ويف املستقبل قد ذاألوىل للطفل على الطري  ال

فهر   ) .يساهم يف بنار املنتخبات املدرسية والوطنية ومتبل بالده يف امللتقيات الدولية والقارية وايقليمية
2007) 

و قةةد اعتمةةدنا يف دراسةةتنا علةةى املةةنهك الوهةةفا لكونةةه يةةتالرم و الدراسةةة الةةيت حنةةن بصةةدد معاجلتهةةا  
مقيةا  أيجينة  للشخصةية )تلميذ   ما استخدمنا االسةتبيان  22أساتذ  و  60وقد مشلت عينة تبنا على 

 .وذل   أدا  جلمع البيانات( بالتالميذاخلاص باألساتذ  و مقيا  الدافعية الرياةية اخلاص 
ويف األخةةةري توهةةةلنا إىل أن شخصةةةية أسةةةتاذ ال بيةةةة البدنيةةةة و الرياةةةةية لةةةا دور  بةةةري يف التةةةأثري علةةةى 

 .دافعية التلميذ من حيث ايجيا  أو السلب
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 :المشكلة  -2

علمةةار الةةنفس و موةةةوع الشخصةةية ذو أةيةةة بالغةةة و يرتكةةج علةةى مقومةةات و أسةةس و قةةد أواله إن 
 .ال بية و اال تماع عناية  بري  بالبحث و الدراسة

و بالتاي ميكةن  ديةد مشةكلة البحةث يف ةاولةة الوهةو  يف هةذه الدراسةة إىل اي ابةة علةى التسةا   
 :التاي

الرياةةةةةة لةةةةدى تالميةةةةذ  دافعيةةةةة ايدةةةةاف هةةةةل تةةةةأثر شخصةةةةية أسةةةةتاذ ال بيةةةةة البدنيةةةةة و الرياةةةةةية علةةةةى* 
 ؟املدرسية

 :   األسئلة الفرعية

 ؟      الرياةة املدرسية تالميذايداف لدى  يةدافع الرفع من هل انبساطية األستاذ لا تأثري على* 

 ؟الرياةة املدرسية تالميذايداف لدى  يةدافع اخلفا من األستاذ لا تأثري على عصبيةهل * 

 :الدراسة يف النقاط التالية  أهدافلقد حددت  :األهداف  -3

     .الرياةة املدرسية تالميذعلى دافع ايداف لدى  هاتأثري و انبساطية األستاذ  ةمعرف *

      .الرياةة املدرسية تالميذعلى دافع ايداف لدى  هاتأثري  وعصبية األستاذ  معرفة* 

 :الفرضيات  -4

الرياةةة  تالميةذايدةاف لةدى  دافعيةدنية و الرياةية لا تأثري على شخصية أستاذ ال بية الب: الفرضية العامة 
 .املدرسية

 :الجزئية الفرضيات

  املنبسعيرتفع عند شخصية األستاذ  الرياةة املدرسية تالميذدافع االداف لدى. 
  العصيب األستاذ ينخفا عند شخصية الرياةة املدرسية تالميذدافع االداف لدى. 
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 :أهمية البحث  -5

الدراسة و فائد ا يف اخثار االجيابية اليت ت  ها شخصية أسةتاذ ال بيةة البدنيةة و الرياةةية  أةيةتكمن 
يف مجيع النواحا التعليمية و النفسية و اليت ينبغا على  ةل أسةتاذ أو مةرو أو معلةم أن يتحلةى  ةا و خاهةة 

 .ساسة يف حيا  الفردتعتو مرحلة ح أهنامبا ( الطور البانوي ) يف مرحلة املراهقة 

 .و من أةيات هذه الدارسة أي ا  سإ مستوى تكوين و إعداد األساتذ  األ فار لتحمل هذه املسؤولية

 :مصطلحات البحث  -6

يعة  أنةه رهةر بعةةد  الشةارو شةخن " شخصةا"  لمةة شخصةية مشةتقة مةن الفعةل : الشخصيية * 
 .أن  ان  ائبا و على هذا األسا  فنن املقصود بالشخصية لغويا هو  ل الصفات الظاهر  اخلاهة بالفرد

فنكتفةةا بتعريةةل ةمةةد  خخةةريتعةةاريل الشخصةةية مةةن عةةام خخةةر و مةةن بيتةةة  تباينةةتفقةةد  : اصييطا اأمييا 
يت ةةةةمن عمليةةةةات نفسةةةةية   حيةةةةث يةةةةرى أهنةةةةا هةةةةا تكةةةةوين فيجيولةةةةو ا نفسةةةةا  ا تمةةةةاعا: حسةةةةن عةةةةالوي 

 اينسةان  ألهنةا نتةات تفاعةل الفةرد مةع بيتتةه  إةةافة إىل العوامةل السةيكولو ية الةيت يت ةمنها  سةم ا تماعية
 . (202  هفحة 6992عالوي  )

بعلمه لغةريه و هةو لقةب يطلة  علةى طبقةة املبقفةإ مةن  تةا  و  شارهو املاهر بصناعة  :ستاذ األ* 
 .شعرار و ةامإ و  ريهم حيث أن العقاد  ان أديبا و شاعرا و ناقدا

هنال  عد  تعةاريل نةذ ر منهةا تعريةل الةد تور نعةيم  فية  حيةث بةإ أن  لمةة األسةتاذ تعة   :اصطا ا 
 .يةاخلبري الذي ورفه امتمع لتحقي  األ راض ال بو 

عرفها بوشر بأهنا  جر متكامةل مةن ال بيةة العامةة  ةدف إىل إجيةاد املةواطن : ال بية البدنية و الرياةية         
 .(61  هفحة 6990  .اخلوي م) يف اجلوانب البدنية و العقليةالالئ  

عرفها حسن عالوي بأهنا حةاالت أو قةوى داخليةة  ةر  الفةرد و تو هةه لتحقية  هةدف  :الدافعية*         
 .(627  هفحة 6992عالوي  علم النفس الرياةا  ) معإ
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 :لغويا 

  االق ا و أهل معناها الالتي  هو  adolescenceها ترمجة لكلمة  :المراهقة* 

املراهقةةة يف علةةم الةةنفس علةةى مرحلةةة االنتقةةا  مةةن مرحلةةة الطفولةةة إىل مرحلةةة أخةةرى مةةن النمةةو يتأهةةب فيهةةا 
سةنة  22أو سةن  26سةنة و تنتهةا عنةد سةن  62سنة أو سةن  66و ها  البا تبدأ من سن ملرحلة الرشد 

  6992فهةةران  ) و البيتةة األفةةرادمةن العمةةر و قةد ختتلةةل يف بةدايا ا و ختتلةةل يف هنايتهةا حسةةب امتمةع و 
 .(422هفحة 

 مةةةاي و   التالميةةةذ بعةةةد هنايةةةة التعلةةةيم اي يعتةةةو التعلةةةيم البةةةانوي معةةةد االسةةةتقبا :التعلييييل الويييا و  * 
يلتقةا يف مؤسسةات تةدعى باملةدار  البانويةة  و قةد اعتمةدت اجلجائةر علةى مفةاهيم للتمييةج بةإ انةواع التعلةةيم 

 مبؤسسةةات التعلةةيم العةةاي لاللتحةةاقالبةانوي منةةذ االسةةتقال   ةةالتعليم البةةانوي العةةام  و هدفةه إعةةداد التالميةةذ 
 (201فرت  هفحة )
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 :الدراسات المشابهة -7
 :الدراسة األولى -7-1

ال بيةةةة البدنيةةةة و بةةةن عبةةةد السةةةالم ةمةةةد  ةةةت عنةةةوان  ةةةع شخصةةةية أسةةةتاذ : دراسةةةة الطالةةةب الباحةةةث 
و لقةد   2002و عالقتةه بةدافع ايدةاف لةدى تلميةذ مرحلةة التعلةيم البةانوي تةاري  الدراسةة سةنة الرياةةية 

 :  انت مشكلة هذا البحث ها 

ال بيةةة و دافةع ايدةاف حنةو حصةة ال بيةةة البدنيةة و الرياةةية هةل هنةا  عالقةة بةإ  ةع شخصةية أسةتاذ * 
 .ليم البانويعلدى تالميذ مرحلة التالبدنية و الرياةية 

هو الوهو  إىل ماهو النمع األهلح أو النةا ح يف العمليةة ال بويةة : و من أبرف أهداف هذا البحث * 
و لقةةةد  ةةةارت فرةةةةية هةةةذا ال بيةةةة البدنيةةةة و الرياةةةةية مةةةن أ ةةةل الةةةدفع مةةةن مةةةردود التلميةةةذ أثنةةةار حصةةةة 

و  ةةع ة و الرياةةةية ال بيةةة البدنيةةتو ةةد عالقةةة بةةإ دافةةع ايدةةاف حنةةو حصةةة : البحةةث علةةى النحةةو التةةاي
شخصةةية األسةةتاذ لةةدى تالميةةذ مرحلةةة التعلةةيم البةةانوي و لقةةد اسةةتخدم الباحةةث يف هةةذه الدراسةةة املةةنهك 

 . الرتباطاالوهفا 
وقةةةد قةةةام باختيةةةار العينةةةة مةةةن امتمةةةع األهةةةلا املتمبةةةل يف أسةةةتاذ ال بيةةةة البدنيةةةة و الرياةةةةية و تالميةةةذ * 

البدنيةةةةةة والرياةةةةةية ملؤسسةةةةةات التعلةةةةةيم البةةةةةانوي بالعاهةةةةةمة حسةةةةةب  األقسةةةةام النهائيةةةةةة املمارسةةةةةإ لل بيةةةةةة
عينةةةة  هةةةبحتأعينةةةة خاهةةةة بالتالميةةةذ ا اختيارهةةةا بطريقةةةة عشةةةوائية بسةةةيطة حيةةةث : املواهةةةفات التاليةةةة 

مةةوفعإ علةةى ثانويةةات و لقةةد اسةةتخدم الباحةةث يف تبةةه علةةى أدا    سةةاتذأ 60تلميةةذ و  200البحةةث 
 حيةث اعتمةد علةى مقيةا  الةدافع لإلدةاف مةن إعةداد العةام هريمةاتر ( اسةتمار )واحد  و ها االسةتبيان 

 .للشخصية  أيجن و مقيا  
افةع و ةود عالقةة ارتباطيةه بةإ  ةع الشخصةية و د: ولقد  انت أهم نتيجة توهل إليهةا الباحةث هةا * 

ايدةةةاف لةةةدى التالميةةةذ و أنةةةه  لمةةةا ابتعةةةد األسةةةتاذ عةةةن القلةةة  و النرفةةةج   لمةةةا ارتفةةةع دافةةةع ايدةةةاف لةةةدى 
التكوين والتةأطري اجليةد لاسةاتذ  مةن النةواحا التطبيقيةة و النظريةة وحة  : التالميذ و  انت أهم توهية 

 . البسيكولو ية 
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 : الوا يةدراسة ال -7-3

 لبيب و بوقريع ياسإ و عيساو  مولوددراسة الطلبة بن بتقة 

 -هةنل أواسةع-شخصية املدر  و أثرها علةى مةردود الفرية  أثنةار املبةارا  يف الكةر  الطةائر : و ذل  بعنوان 
 :حيث  انت مشكلة البحث  التاي  2007/2001و ذل  يف املوسم اجلامعا 

 .كر  الطائر هل لشخصية املدر  تأثري على مردود الفري  أثنار املبارا  يف ال

و  انت من أبرف أهداف هةذا البحةث هةو دراسةة و ليةل شخصةية املةدر  الرياةةا و خصائصةه و نوعيةة * 
 . بالالعالعالقة بإ املدر  و 

شخصةةةية املةةدر  الرياةةةا تةةأثر علةةى مةةةردود الفريةة  أثنةةار املبةةارا  يف الكةةةر   : أمةةا الفرةةةية العامةةة فكانةةت * 
 .الطائر 

و قد استخدم الطلبة يف تبهم هذا على املنهك الوهفا أما عينة البحث و  يفيةة اختيارهةا فقةد اشةتملت  *
حيةةث ا اختيةةار العينةةة عشةةوائيا دون ختطةةيع أو ترتيةةب  -هةةنل أواسةةع –علةةى فةةرق القسةةم الةةوط  املمتةةاف 

 مسب  
هةذا االسةتبيان أسةتلة مفتوحةة واحةد  متمبلةة يف االسةتبيان حيةث ت ةمن  أدا و لقد اعتمد البةاحبون علةى * 

 .و أخرى مغلوقة 

 .هنا  اختالف بإ الفرق من بعد خخر : الطلبة ها  إليهاأهم نتيجة توهل * 

التعاون اجليد للمدر  مةع الالعبةإ و خلة   ةو  اسةا و اخةوي داخةل الفرية  و االهتمةام : أهم توهية * 
 .اجليد باجلانب السيكولو ا و املادي لالعبإ

م و أثرهةةا  يف متاسةة  در   ةةر  القةةشخصةةية مةةد" دراسةةة  ةةت عنةةوان :ومةةن أهةةم الدراسةةات أي ةةا          
 .من إعداد نبيل مافدي و أبرقوق' الفري  
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 :الدراسة الوالوة 

 ةةت عنوانةةه أثةةر شخصةةية أسةةتاذ . 2060: قنةةدوف  مةةا   – ةةيالي رم ةةان : دراسةةة دربةةوف شةةريل 
و قةد  ةان املشةكل هةو إىل أي مةدى تةأثر ( 61 – 62)يف ةةبع سةلو  التالميةذ ال بية البدنيةة و الرياةةية 

يف ةةةبع سةةلو  تالميةةذ املرحلةةة البانويةةة مةةن الناحيةةة  التعليميةةة و  ال بيةةة البدنيةةة و الرياةةةية شخصةةية أسةةتاذ
 .و األخالقية و النفسية اال تماعية

يف ةةةبع سةةلو  تالميةةذ املرحلةةة ال بيةةة البدنيةةة و الرياةةةية معرفةةة أثةةر شخصةةية أسةةتاذ : الةةدف العةةام * 
 .و النفسية و األخالقية اال تماعيةالبانوية من اجلوانب التعليمية و 

تةأثريا إجيابيةا علةى ةةبع سةلو  تالميةذ ال بيةة البدنيةة و الرياةةية تؤثر شخصية أستاذ : فرض البحث * 
 .املرحلة البانوية

 الوهفا : على املنهك  قد اعتمد الباحث يف تبه* 
و تالميةذ التعلةيم ال بية البدنية و الرياةية فرد مشلت  ل من أساتذ   220قدرت   : عينة البحث * 

 .و ا اختيارها بطريقة عشوائية( 61 – 62)البانوي 
اعتمةد الطلبةة يف تةةبهم علةى أدا  واحةةد  و هةا االسةتبيان وذلةة  متمبةل يف مقيةةا  الشخصةية مو ةةه * 

 .  لاساتذ  و استمار   توي أستلة مغلوقة و أخرى مفتوحة مو هة للتالميذ
يف ال بيةةة البدنيةةة و الرياةةةية هنةةا  دور فعةةا  يف شخصةةية  أسةةتاذ : أهةةم نتيجةةة توهةةل إليهةةا الباحةةث * 

إىل أهنا تساعد يف  قي  التوافن التعليمةا و النفسةا و  بايةافةو  التالميذ و هو دور اجياو ةبع سل
 .و تنمية هفاته البدنية يف الوقت نفسه اال تماعاو  األخالقا

البيدا و يةةةة الالفمةةةة مةةةع تنظةةةيم اللقةةةارات علةةةى مسةةةتوى  ايمكانيةةةاتجيةةةب تةةةوفري : أهةةةم التوهةةةيات * 
سةةاتذ  و التالميةةذ و تجويةةد األسةةاتذ  و  ةةري املةةؤهلإ تميةةع املعلومةةات اخلاهةةة البانويةةات قصةةد توعيةةة األ

 .'أخالقية  نفسية  ا تماعية   تعليمية ' بالتلميذ 
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 :التعليق على الدراسات

مجيةةع الدراسةةات اعتمةةدت علةةى مةةنهك واحةةد أال و هةةو املةةنهك الوهةةفا أمةةا عينةةة البحةةث و يفيةةة  إن
اختيارها فكانت يف الدراسة األوىل و البانية عبار  عن  موعة أساتذ  و تالميذ ا اختيارهةا بطريقةة عشةوائية 

طريقةةةة عشةةةوائية أمةةةا يف يف حةةةإ أن الدراسةةةة البالبةةةة اعتمةةةدت علةةةى  موعةةةة العبةةةإ و مةةةدربإ ا اختيةةةارهم ب
األدوات املسةةةتخدمة فكةةةل الدراسةةةات اعتمةةةدت علةةةى االسةةةتبيان بأنواعةةةه  مةةةا  ةةةارت النتةةةائك متطابقةةةة فيمةةةا 

حيث أهنا تصب يف خانة واحد  أال وها شخصية األستاذ أو املدر  قةد أثةرت بايجيةا  علةى أدار بع ها 
 .ة أو األخالقيةو تصرفات التالميذ أو الالعبإ سوار من الناحية التطبيقي

 :  ات قد الدارس

أال وهةو املةنهك الوهةفا من خال  الدراسات السابقة يتبإ لنا أن هنا  منهك واحد متبع من خةال   ليلنةا 
أمةةا علةةى مسةةتوى حجةةم العينةةة و  يفيةةة اختيارهةةا فكانةةت ثتلفةةة سةةوار مةةن حيةةث ااجةةم أو الكيفيةةة حيةةث  

اما  املكاين و مةن خةال  الفرةةيات فقةد قمنةا بفةرض ثتلةل  انت عينة تبنا مقصود  و ح  من خال  
 .عن سابقيه

يف  تمةةةع البحةةةث أال وهةةةو التالميةةةذ املمارسةةةإ للرياةةةةة املدرسةةةية إذ أننةةةا و اجلديةةةد يف دراسةةةتنا  ةةةان متمبةةةل 
تعمقنا يف هةذا اجلانةب و الةذي يةدر  شخصةية األسةتاذ و تأثريهةا علةى دافةع ايدةاف و هةو الةذي م تتطةرق 

 .ليه الدراسات السابقةإ
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 :مدخل إلى الباب النظر  

 

 ل ما  ارت به الدراسةة النظريةة حيةث قسةمنا الفصةو  علةى حسةب العنةوان و متغرياتةه   يت من هذا البا 

و بعةةد التشةةاور مةةع املشةةرف إذ  ةةان لةةدينا ثالثةةة فصةةو  األو  يتحةةد  حةةو  الشخصةةية و البةةاين تناولنةةا فيةةه 

عتمةةدنا يف و قةةد ا موةةةوع الدافعيةةة أمةةا الفصةةل األخةةري فتحةةدثنا فيةةه عةةن الرياةةةة املدرسةةية و املرحلةةة العمريةةة

هةةذا البةةا  علةةى الكتةةب املو ةةود  يف املكتبةةة اجلامعيةةة و املكتبةةات األخةةرى و املرا ةةع السةةابقة لةةذه الدراسةةة  

 . ما اعتمدنا على االستنباط و املالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المذكرة
 

 

 
 

 
 



 المذكرة
 

 

13 
 

 :تمهيد -1

تشكل ةكا و اال  واليت  انت يف  ل مر   بية مبوةوع الشخصية منذ القدماهتم علمار النفس وال
فمنهم من نظر إليها من  انب مكونا ا ومنهم من نظر إليها من  انب أبعدها  و وها .للنقاش  بريين

وتطورها واختلفوا أي ا يف ةددا ا بإ الوراثة والبيتة وطرق قياسها و ان  ل ذل  على أسا  نظريات 
 ب واح ام العمل وعدم اال  ا  للتقاليد وهذا متعدد  ومتباينة فهذا يتميج بشخصية تظهر روح أدار الوا

دد عنده العاطفة تغلب عن التفكري وامليل إىل اخليا  وهذا منطوي واألخر  تبدو عليه مالمح الغ ب 
و ريها  ل هذا  عل من دراسة موةوع الشخصية ةل إثار  للجد  والتسا    .والنرفج  والتوتر وايةا 
 .ري  من االختالف والتفا  ر ة  بومبري للغرابة وعلى د

من مجع أ بر من مائة تعريل للشخصية والذي ر م تأ يد للتكوين أو البنار  "البورت" استطاع 
الشخصية ها " ف تل  التعريفات وأشهرها بر ية التأثري اخلار ا للشخصية ومن أالداخلا فهو م ينكر أة

  7991القذايف  ) لو ه وتفكريه املميجين له دد س تنظيم ديناميكا داخل الفرد من أ هج  نفس  سمية
 (99هفحة 

 :مفهوم الشخصية  -2

نه ميكن النظر إىل الشخصية يف باينت املفاهيم واالف اةات  ري أتعددت نظريات الشخصية وت
الفرد الذي ميبله أ بر من ةور التعريفات املتعدد  ألهحا  تل  النظريات على أهنا ذل  اجلانب من 

بقية اجلوانب األخرى ليس ألنه اجلانب الذي مييجه عن اخخرين فيما نسميه السمات الفارقة فحسب   
 (17  هفحة 7991عنان  ) هتحقيقمن ذل  هو أنه ميبل ما يكون عليه الفرد يف  ولكن األهم

تل  األ اط املستمر  النسبية من ايدار  والتفكري وايحسا   النفس بالشخصيةعاد  ما يقصد علمار 
 (779  هفحة 7991السعايت  ) اليت تبدو وتعطا ذا م املميج  والسلو 

القدرات والشخصية تكوين اختجاي يت من األفكار   الدوافع   االنفعاالت   امليو    االجتاهات و 
 .والظواهر املشا ة 
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 ما يعد مفهوم الشخصية من أ بر مفاهيم علم النفس الرياةا تعقيدا وتر يبا فهو يشمل  فار  
الصفات اجلسمية والعقلية والو دانية يف حالة تفاعلها بع ها مع بعا ويف تكاملها يف شخن معإ 

 (019  هفحة 7911وافيدوف  ) يتفاعل مع بيتة ا تماعية معينة

 .عقيدا واليت تعرض العلم لدراستها لب علمار النفس أن الشخصية تعد من أ بر الظواهر تويتف  أ

الشخصية  ع سلو ا مر ب ثابت ودائم إىل حد  بري مييج الفرد عن  : مد عبد الخالق وقد عرفها أ
 ريه من النا  ويتكون من تنظيم فريد مموعة من الظواهر والسمات واأل هج  املتفاعلة معا واليت ت م 
القدرات العقلية   الو دان أو االنفعا  وال دع أو ايراد  وال  يب اجلسما والورائل الفسيولو ية واليت 

 (01  هفحة 7991اخلال   )  دد طريقة الفرد اخلاهة يف االستجابة وأسلو  الفريد يف التواف  للبيتة

 : تعريف جيلفورد

 . "الشخصية ها  ع السمات اليت متيج فردا ما"

 : تعريف كارتن هور ي

 الدوافع واالنعكاسات وبعا النشاطات السلو ية إن العنصر البشري  موعة من الصفات الفطرية  
 .بطريقة متساوية 

 :تعريف ماكو يل 

 .الشخصية ها الطريقة املميج  اليت يفكر  ا اينسان ويسلكها يف عمليات توافقه مع البيتة 

 :تعريف مورتن بر س 

رية ها  موع ما لدى الشخن أو الفرد من استعدادات ودوافع ونجعات وشهوات و رائج فط
 وبيولو ية وما لديه من نجاعات واستعدادات مكتسبة

 :تعريف كاتل 

ميكننا التنبؤ مبا سيفعله الشخن عندما يوةع يف موقل معإ ويشمل فهم اينسان  الشخصية ما
م الشخصية هو علما وعالت مشكالته اجتاه خصائصا علم النفس هو اجتاه دراسة الشخصية أن مفهو 
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ال  ليل هذا املوةوع و ديد لنفس ااديث إالنفسا للفرد وما هدف نظريات علم اعد لتوةيح الواقع أ
 (11  هفحة 7991عبا   ) منهم دراسته

 :تعريف أيز ك 

حد ما لطباع الفرد ومجا ه وعقله   وبنية  سمه والذي  دد  ها ذل  التنظيم البابت والدائم  اىل
 .توافقه الفريد لبيتته

 :البورث  نتعريف جوردو 

داخل الفرد   لتل  األ هج  النفسية واجلسمية اليت  دد طابعه  االدينامالشخصية ها التنظيم 
 (011  هفحة 7991اجلسماين  ) اخلاص يف توافقه لبيتته

 :تعريف إجرائي للشخصية 

نه اليو د تعريل من التعريفات للشخصية ميكن يعتو تعريل يسمح باملالحظة إ جيب أن نشري إىل
ئيا تعريل ا ر ( 7919) والتجريب بصور   املة وهو ما يسمى بالتعريل اي رائا ويق ح عماد إمساعيل 

ذل  االهطالح الذي يصل الفرد من حيث هو  ل موحد من  أهنا ذل  املفهوم أو "للشخصية فيقو 
اليت متيجه عن  ريه من النا  وخباهة يف املواقل   األساليب السلو ية وايدرا ية املعقد  التنظيم

 ".اال تماعية

 :املعرف أن من ميجات هذا التعريل ويرى

 النظر إىل الشخصيةعرف الشخصية بأهنا مفهوم   وبذل  يبعد االجتاهات اخلرافية يف  -أ

 .ها ببعا تربع بع  إن الشخصية ميكن أن تقا  باألساليب السلو ية   ايدرا ية اليت -ب

 صل منها باملواقل اال تماعية على و ه اخلصوصالسلو ية هو ما يت همنا هنا من األ اطيإن ما  -ج
 (091  هفحة 0999 يل  )

                                                                                       : ظريات الشخصية  -3

نظرا لكون النظريات اليت تطرقت للشخصية وموةوعها   فارننا سنتطرق إىل ثالثة نظريات تعتو األهم 
 .السمات   السلو ية  اار ية : بالنسبة ملوةوعنا وها نظريات 
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 : ظرية السمات  -3-1

تصل مسات الشخصية عن طري  مسا ا األساسية الن السمة ها هفة أو خاهية  يج  للفرد عن 
 ريه وقد تكون فطرية  ً  وراثية أو مكتسبةً   ما أن نظرية السمات تفرض إن مسة الشخصية ها مسة ثابتة 

مواقل ثتلفة    ما يف ض أي ا إن نسبيا   لذا فالشخن الواحد يتوقع له إن يتصرف بنفس الطريقة يف 
ذات العالقة   فكل إنسان يتصل . األفراد خيتلفون فيما بينهم يف السمة الواحد    أي در ة السمات 

بصفة بدر ة معينة من القل    لكن البشر ال يتساوى يف در ة قلقه بشكل عام أو يف در ة قلقه عندما 
 .يتعرض ملوقل حرت يستو ب القل  

 :ظرية السلوكية الن -3-2

تصل هذه النظرية يف اعتمادها على مواقل السلو  الظاهري أساسيا للتعبري عن الشخصية ً  
ثوراندي ً  وً  أتسنً  وً  سكانرً  إن هؤالر العلمار ويرون بتأثري البيتة على الفرد   ويعتوون استجابة الفرد 

 .لذا التأثري أسا  للشخصية 

 :النظرية الحركية  -3-3

ن علمار هذه النظرية ينظرون إىل الشخصية على أهنا عبار  عن تفاعل النواحا الفيجيولو ية إ
إن عاد  هذه ,وان هذا التكوين اار ا هو الذي يكون الشخصية , وامتمع واألدوار اليت يقوم  ا الفرد

ات النظرية تقسم مكونات الشخصية إىل مكونات  سمية ومكونات مستمد  من اجلماعة ومكون
 (779-799  الصفحات 7911 الب  ) مستمد  من الدور ومكونات مستمد  من املواقل

 :بنية الشخصية -4

 :البناء الوظيفي للشخصية : أوال

وإذا ,يتكون البنار الوريفا للشخصية من مكونات ترتبع من ارتباطا وريفيا قويا يف حالة السوار 
أدى إىل اةطرا  يف البنار ,اةطرا  أو نقن أو شذوذ يف أي مكون منها أو يف العالقة بينها حد 

 :العام واألدار الوريفا للشخصية وفيم يلا مكونات البنار الوريفا للشخصية

تتعل  بالشكل العام للفرد وحا  الطو  والوفن وإمكانات اجلسم اخلاهة والعجج :مكو ات جسمية  -
و ري ذل   ا يلجم يف أو ه النشاط ,واألدار اار ا واملهارات اار ية ,والصحة العامة ,اجلسما اخلاص 



 المذكرة
 

 

17 
 

وورائل ااوا  املختلفة وورائل أع ار اجلسم مبل اجلهاف العصيب واجلهاف الدوري ,املختلفة يف اايا 
 .واجلهاف التنفسا واجلهاف ال ما واجلهاف الغددي واجلهاف التناسلا 

والقدرات العقلية املختلفة ,الذ ار العام: وتشمل الورائل العقلية مبل:ومعرفية مكو ات عقلية  -
وتشمل  ,اخل...والعمليات العقلية العليا  ايدرا  واافظ  والتذ ر واالنتباه والتخيل والتفكري والتحصيل

 . ذل  الكالم واملهارات اللغوية 

النفعاالت املختلفة مبل ااب والكره واخلوف وتت من أساليب النشاط املتعل  با : مكو ات ا فعاليه -
 .بذل  من ثبات انفعاي وعدمه وجتمعات االنفعاالت يف العواطل عوما يرتب,اخل...والبهجة والغ ب 

وتتعل  بالتنشتة اال تماعية للشخن يف األسر  واملدرسة وامتمع ومجاعة الرفاق    : مكو ات اجتماعيه -
 واملعايري اال تماعية واألدوار واالجتاهات اال تماعية والقيم والتفاعل اال تماعا,

 .اخل...والقياد  والتبعية

 :البناء الدينامي للشخصية : ثا يا

ويتكون البنار الديناما ,ة فيها واليت  دد السلو يوةح البنار الديناما للشخصية القوى احملر 
نا للشخصية  ذل  من الو واألالشعور الالشعور وما قبل الشعور ويتكون البنار الديناما :للشخصية من 

ويلعب الكبت دورا هاما يف أبعاد الدوافع واألفكار املؤملة أو املخجية أو املخيفة املؤدية إىل القل  ,األعلى 
 .عور إىل حيج الالشعور ح  تنسىمن حيج الش

وتو د املقاومة اليت متبل ما يسمى ال مري أو الوافع اخللقا الذي يتحكم يف سلو  اينسان ليكون سلو ا 
مقبوال من ناحية التعاليم الدينية واملعايري اال تماعية والقيم األخالقية وتو د املقاومة وتعمل بإ الشعور 

هو الشعوري ميكن أن يستدعى أو  اليصبح شعري بالكبت والنسيان ومافما هو شعوري قد ,والالشعور
 .خيرت إىل حيج الشعور بتغري الظروف أو بالتداعا اار

نا األعلى وتعمل ال غوط إ األنا والو أو بإ األنا واألنا األعلى أو بد  د  الصراع بإ الو واألوق
  7991فهران  ) اارمانات  والتوترات  اطاتحبار ية عملها إذ تشمل الصراعات  ايالبيتية اخل

 (11-11الصفحات 
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 :النظرية التفاعلية للشخصية  -5

يشري االستعراض املر عا إىل أن ا لب البحو  اليت اهتمت بدراسة الشخصية والرياةة قبل 
بينما تبىن بعا الباحبإ هذا ,على مدخل السمة اعتمدت لدر ة  بري  ,السبعينات من القرن املاةا 

فان الكبري من الباحبإ استخدموا هذا املدخل نظرا لتوفر البحو  ,املدخل طبقا يطار نظري منطقا 
 :ومنها على سبيل املبا ,املالئمة لذل  الغرض

 .استح ار العوامل الستة عشر للشخصية -

 .قائمة مينيسوتا املتعدد  األو ه للشخصية-

 .قائمة  اليفورنيا النفسية-

وجتدر ايشار  إىل مدخل السمات الشخصية يتأسس على اف اض أن الطبيعة اينسانية شاهنا يف 
ولكن اليو د اتفاق عام على هذه , تتكون من بنارات ثابتة نسبيا , ذل  شان  ل ما هو طبيعا 

ات مصدرها داخل الفرد بسبب  ما يرى أهحا  نظرية السمات الشخصية أن هذه البنار, البنارات 
أي أننا عندما نعرف ,حقيقة ملحورة التنكر وها املعروفة بسمة اينسان النسيب يف سلو  شخن ما
 .شخصا معينا نستطيع بدقة معقولة أن نتوقع  يل سيسل  يف مواقل متعدد 

عليه  ووفقا ألهحا  نظرية السمات الشخصية فان الفرد الذي يتصل بالببات االنفعاي سيظهر
مبعىن وخر فان هذا ,ذل  بشكل ثابت يف ا لب تصرفاته بصرف النظر عن اختالف الظروف واملواقل 

 .األسلو  يف دراسة الشخصية يقلل من تأثري العوامل املوقفية أو عوامل البيتة 

فنن العديد من الباحبإ إجتهوا إىل , هذا يف ةور ةددات مدخل السمات الشخصية يف دراسة السلو  
ويف نفس الوقت يقلل أهحا  هذه النظرية من دور السمات الشخصية يف تفسري , النظرية املوقفية البيتية 

 .السلو  

ويبدو أن أهحا  النظرية املوقفية على النمو الساب  ميبلون رد الفعل متطرف ملدخل السمات 
بينما , ت الداخلية حيث أن املهتمإ مبدخل السمات الشخصية يعظمون من شأن البنارا, الشخصية 

  7991راتب  ) ويف املقابل فنن املهتمإ بالنظرية املوقفية ميجدون البيتة باعتبارها, يهملون تأثري البيتة 
 (71-71الصفحات 
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 : ةمقايييس الشخصي -6

املوةوع يف الكتابات النفسية تفتقر املكتبة إىل مقاييس من هذا النوع على الر م من أةية 
اال أن االختبارات األ نبية تعتو واسعة االنتشار واستخدامها يف اما  الرياةا  بري , واال تماعية 

 :لا راض التالية

 التعرف على املشكالت النفسية واال تماعية للرياةيإ لإلتباع الطرق املالئمة يف معامال م -

 .يتصفون بصفات شخصية معينة تؤهلهم للنجاح يف فعاليات رياةية ثتلفة اختيار الرياةيإ اللذين  -

 .التعرف على الصفات اليت متيج الرياةيإ على  ري الرياةيإ  -

 التعرف على الصفات اليت متيج الرياةيإ الذين يجاولون فعاليات ثتلفة عن بع هم -

البدنية ودراسة العالقة رية ومقاييس اللباقة مقارنة هفات الشخصية يف بعا املقاييس اجلسمية واملها -
 (11-11  الصفحات 7911لويس  ) بينهما

 نس مسة واحد  يف مسات الشخصية أو مظهر مالبعد تقي إن مقاييس الشخصية قد تكون أحادية
, حالة ومسة وةا مبا  للمقاييس األحادية وهو مقيا  القل  هر السلو  وميكننا التطرق ملقاسإ األو  مظا

حيث أن يف مقيا  القل  حالة , وهو مبا  للمقاييس املتعدد  األبعاد ( فرايبورت )والباين هو مقيا  
 .يطلب من املفحوص وهل شعوره يف اظة معينة من الوقت 

 :مقياس فرايبورج للشخصية  -6-1

 :ويشتمل هذا املقيا  على مثانية أبعاد وها 

متيج األفراد الذين يعانون من اةطرابات  سمية وحر ية , والدر ة العالية على هذا املقيا  : ة العصبي -
 .سرعة ايحسا  بالتعب وفقدان الراحة , التوتر , ايرهاق ,واةطرابات نصل  سمية  النوم 

ا األعما  العدوانية البدنية ودر ة هذا املقيا  العالية تشري إىل األفراد الذين يرتكبون تلقائي:ة العدوا ي -
 .واللفظية أو التخيلية واستجابتهم بصور  انفعالية 

والدر ة العليا لذا املقيا  تشري إىل متيج األفراد الذين يتسمون باال تتا  والتذبذ  املجا ا :االكتئابية  -
 .والتشا م الشعور بالتعاسة 



 المذكرة
 

 

20 
 

متيج األفراد الذين يتسمون باالستشار  العالية وشد  ودر ة هذا املقيا  العالية :القابلية لاستشارة  -
 تاالستجابا, الغ ب ,عدم الصو ,االنجعات,االحباطات اليومية ,وةعل املقدر  على املوا هة ,التوتر 
 ..ةالعدواني

وةاولة ,يتميج أهحا  الدر ة العالية يف هذا املقيا  بالقدر  على التفاعل مع اخخرين :االجتماعية -
 . ما يتميجون باملرح واايوية,من النا  وسرعة عقد الصداقات التقر 

أو تشتت الفكر ,يتصل أهحا  الدر ة العالية لذا البعد بالبقة بالنفس وعدم االرتبا  :الهدوء  -
 .والتفاعل واالبتعاد عن السلو  العدواين,واعتدا  املجات,

جابة بردود أفعا  عدوانية سوار  انت لفظية يتصل أهحا  الدر ة العليا لذا البعد باالست:السيطرة  -
 .وامليل للسلطة واستخدام العنل,أو  سمية أو ختيلية وعدم البقة باخخرين 

األفراد الذين يتميجون بدر ة عالية على هذا املقيا  من هفا م عدم قدر  التفاعل مع اخخرين :الكف  -
 .تبا ويتصفون باخلجل واالر ,خاهة يف املواقل اال تماعية ,

 :تكاميييييل الشخصية  -7

فاينسان ,يعتو السلو  اال تماعا للفرد  ري منفصل عن األساسإ البيولو ا والسيكولو ا 
 :وحد  مكتملة ال تتججأ أي  كامل الكائن ااا يف بيتته يعتمد على ةمان عوامل ثالثة 

ية ها تنظيم التفاعالت الع وية اليت عامل التكامل البيولو ا وهوً اجلهاف العصيبً  ووريفته األساس:أوال
 . د  داخل اجلسم وتنظم عالقة اجلسم ببيتته اخلار ية 

عامل التكامل السيكولو ا وهوً الذا ر ً ووريفتها حلقة اتصا  بإ املاةا واااةر وبإ ثتلل :ثا يا
نسيك اايا  ولوالها لتعرض الورائل العقلية ومن مث يشعر املرر بأنهً ذاًت ثابتة خال  التغريات اليت تكون 
 ما أن اايا  النفسية ,الفرد ألشد االةطرابات النفسية وها اةطرابات فقدان الشعور بببات الذات 

تستند يف تنشيطها و وها ومواهلة نشاطها إىل التحصيل واال تسا  والذا ر  ها الشرط األساسا 
 (099-091  الصفحات 7991املليجا  ) لتحقي  هذا اال تسا  وتنظيمه

 

 



 المذكرة
 

 

21 
 

 :السمات الشخصية للرياضيين  -8

هنا  العديد من الدراسات اليت تعرةت لدراسة شخصية األفراد الذين ميارسون النشاط الرياةا 
لتحديد السمات املرتبطة  اومقاييسه,واجتهت حنو متييج هفات الشخصية واستمرت االستخبارات املتعدد ,

 :ملختلفة ومن هذه السماتبدر ة عالية بالرياةيإ ذوي املستويات ا

سهل املعاشر  وا تماعا لدر ة  ,تشري دراسة هذه السمة إىل أن الرياةا ةب للنا :سمة االجتماعية  -
م والتكيل مع  ما يتسم بالدفر واالستعداد للتعاون مع الجمالر واالهتمام بالنا  والبقة  , بري  

 .اخخرين 

ا التوهل بعد دراسة هذه السمة إىل أن الرياةيإ يتسمون بسمة السيطر  يف مواقل :سمة السيطرة -
وعامل السيطر  مر ب عريا يشري بصفة ,حيا م  ما يظهرون هذه السمة يف مواقل التحصيل الرياةا 

 .لتنافساوالقو  والعنل والعدوان ا, عامة إىل إثبات وتو يد الذات 

 .إن االنبساطية ها مر ب لتفسري االجتاهإ الرئيسيإ للشخصية :سمة اال بساطية  -

 .االجتاه االنبساطا الذي يو ه الفرد حنو اخلارت والعام املوةوعا -ا

 .االجتاه االنطوائا الذي يو ه الفرد حنو الداخل والعام الذايت  - 

ب النشاط والروابع اال تماعية واالش ا  يف الروابع ومسة االنبساطية هنا معناها متيج الشخن ا
 ما تتميج ,اال تماعية واالش ا  يف األنشطة اجلماعية وحب تكوين هداقات وعالقات ا تماعية 

بالتفا   أما االنطوائية فان الشخن املتميج  ا مييل للخجل واالنسحا  من املواقل اال تماعية وامليل إىل 
 .االنعجا  واال تتا  

أرهرت بعا الدراسات أن هذه السمة تظهر مبستوى منخفا من القل  عند :االتزان اال فعالي  -
اال أن االتجان , ما أرهرت دراسات أخرى بأهنا التظهر بصور  واةحة لدى الرياةيإ ,الرياةيإ

 :االنفعاي لدى الرياةيإ يظهر  مايلا 

 .اجلسيمةةبع االندفاعات واالستجابات ,الن ك االنفعاي -

 .مستوى منخفا من القل  والتوتر العصيب  -
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استجابات انفعالية مناسبة للمواقل , الجمية وايهابة , التحكم يف االنفعاالت أوقات الشد   -
 .املختلفة

 .النظر  التفا لية  -

أرهرت الدراسات اليت قام  ا علمار  بريون أمبا  فرنر :صابة العييود -
وذل  لكوهنم ال ,إن هذه السمة تعتو من السمات املميج  ,7919و رو  ,7911و و امل,7911

بل أي ا بالصالبة العقلية  نتيجة للنشاط الرياةا وخاهة للمستويات العالية ,يتميجون بالصالبة البدنية 
سمة عند الرياةيإ وتظهر هذه ال,اليت تتميج بجياد  بذ  اجلهد والعمل  الشاق و مل املصاعب واألخطار

 :فيما يلا

أو عدم التوفي  والقدر  على النقد دون ,القدر  على موا هة املصاعب وعدم االنتكا  يف حالة االهنجام ة 
 .وعدم ااا ة إىل  ا  وتشجيع اخخرين ,فقدان االتجان 

ية ويعرفونً  يرى العديد من العلمار أن هذه السمة من ابرف السمات الرياة:سمة الخلق واإلبداع  -
اخلل ً على انه مجلة السمات الرئيسية اليت يتميج  ا الفرد على السمات اليت تقرها اجلماعة وها واةحة 

بل هو مر ب من  موعة متكاملة من ,وشبه ثابتة يف سلو  الفرد والميكن  ديد اخلل  بسمة واحد  فقع 
يف اجتاهاته وسلو ه أما ايراد  فها تع  القدر   ولكنها تبدو لدى الفرد يف أنواع متعدد ,السمات النفسية 

مث الكفاح من ا ل  ديد ,على حسم الصراعات الناجتة من تعارض األهداف الختاذ قرار بعد تفكري ومتعن
هذا القرار لذل  فان ايراد  تتمبل يف قدر  الفرد يف التغلب على املقاومات الداخلية أو اخلار ية اليت 

 .قي  هدف مقصودتع ض سبيله يف  

وتلعب السمات اخللقية ايرادية دورا رمسيا هاما يف تشكيل الشخصية الرياةية وتسهم بدر ة  بري  
 .يف االرتقار مبستوى قدرات الفرد واستعداداته 

إن العديد من السمات املميج  للشخصية  او  اي ابة عن تصور :سمة تصور الذات ً مفهوم الذات ً  -
تقدير واح ام –واالقتناع بالذات  –فسمات  سمة البقة بالنفس وتأ يد الذات ,الذات لدى الرياةا 

  لها تشت  من أحكام,...واعتبار الذات ,الذات 



 المذكرة
 

 

23 
 

اجليد جيعل الفرد  أو تقديرات الشخن لصور  نفسه أو ذاته أو تصوره عن نفسه وتصور الذات
ويف األعما  اليت يقوم  ا وهذا يظهر نتيجة البقة يف النفس ,أ بر ثقة وأمنا يف معامالته مع اخخرين 

 (71مقران  هفحة ) تناع  ا لدى الرياةيإ النا حإواالق

 :العوامل العامة المؤثرة في الشخصية  -9

الشخصية دون استبنار إىل و ود عاملإ هامإ يؤثران يف بنار الشخصية ويف تطورها تشري نظريات 
 .ةا عامل داخلا تكوي  وعامل خار ا بيتا 

 :المؤثرات الوراثية  -9-1

إن النمع الذي يتكون من اللحظة اليت يتم فيها ايخصا  يؤثر يف تكوين شخن الفرد وعلى 
الوراثية أو التشوهات التكوينية أو السمات ذات الطابع املميج مبل احتما  إهابة الفرد بأحد األمراض 

نجيل الدم الوراثا واالةطرابات ومرض السكري مع اختالف متوسع الدر ة وهنا  مسات أخرى  يج  
 .للشخصية ولا عالقة بالعوامل الوراثية وتشمل لون البشر  ولون العيون والقصر و ريها 

 : المؤثرات البيولوجية -9-2

تؤثر هرمونات الغدد الصمار بو ه خاص على السلو  وعلى عمليات التكيل ويبدو ذل  واةحا 
 :يف حالة نقن إفراف الرمونات من الغدد أو توقفها عن العمل مبل 

تؤدي إىل  بر  إفراف هرمون هذه الغد  إىل  بر  اار ة والشعور بالتهيك واألرق يف حالة  :الغدد الدرقية 
 .ات إىل سهولة الشعور بالتعب وايرهاق واىل  بر  النوم نقن الرمون

يقوم بنفراف األنسولإ لتنظيم مقدار السكر يف الدم و ويله إىل الكبد لتججئته ويف حالة فياد   :البنكرياس 
 .نسبة السكر يف الدم فان ذل  يظهر على شكل إهابة مبرض السكر 

 :العوامل البيئية المؤثرة على الشخصية  -11

 :العوامل االجتماعية  -11-1

قد يكون خلو  الشخن داخل نطاق البيتة احمليطة به وثارها الرئيسية على  و خصائن الشخصية 
وهذه اخلوات قد تكون فريد  تتصل بشخن واحد أو قد تكون مش  ة بإ عديد من األشخاص , 
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أثر بعادات وتقاليد وخصائن  ل فتكون شخصية الفرد ختتلل باختالف املنطقة اليت ينتما إليها ويت
منطقة فنجد أن الشخن الذي ترعرع يف  تمع ةافظ خيتلل عن الشخن الذي ترعرع يف  تمع متفتح 

 (711-711  الصفحات 0990أ د  ) على العصرنة

 :التفاعل بين الوراثة والبيئة -11-2

ويف ا لب األحيان يصعب أن , ينتك الكبري من الصفات عن املجت من التأثريات الوراثية والبيتية 
ولكن يسهل أن نرى االثنإ يعمالن معا يف تفاعل , حندد النسب املتوية ألةية  ل املؤثرات الوراثية البيتية 

ائن شخصيتهما اقر  إىل بصفة عامة  لما  انت العالقة بإ فردين من النا  أو ث   لما  انت خص
ن ينشآومع ذل  فنن هذا امليل يتأثر بالظروف البيتية وعلى ذل  فنن التوأمإ املتماثلإ الذين , التماثل 

معا أميل إىل إرهار هفات متشا ة من التوأمإ الذين ينشأن منفصلإ  ل منهم عن األخر  ذل  
  هفحة 7991ويتيك  ) و ري التوائم تشابه من ايخو التوأمان الذين يربيان متباعدين يكونان أميل إىل ال

011) 

 :الشخصية وممارسة الرياضة  -11

بدراسة الشخصية يف اما  الرياةا إن التفوق يف رياةته مرهون إىل  يعتقد بعا الباحبإ املهتمإ
حد  بري مبدى مالئمة السمات الشخصية أو األ اط الشخصية للفرد بطبيعة املتطلبات واخلصائن 

 (10  هفحة 0999راتب  علم النفس الرياةا  ) لنفسية املميج  لنوع الرياةةا

الرياةية يظهر بوةوح بأهنا ليست القدرات اار ية املتقنة وحدها  ةففا املفهوم املعاهر للممارس
العناهر النفسية اليت تربع بإ حر ة الفرد ومعطيات  نالعالية ولكن تتدخل العديد م كها اليت  ق  النتائ

ة والبيو ميكانيكية فحسب شخصيته لذا دد أن املدربإ ال يؤسسون تدريبا م عن املعطيات التكتيكي
ولكن أهبح مر ج اهتمامهم هو طبع الرياةا من أ ل تفادي الظواهر الغري مر و  فيها أثنار املمارسة 

مالحظات التعتمد على طبع  نويعتقدون أن إدار  اختباراته تعتمد هذا االجتاه ها وسيلة أ بر داحا م,
وات السيكولو ية من أ ل  ديد داح مدر  أو  ذل  من الكبار من يعدون األولوية للخ, الرياةا 

لذا فمتطلبات رياةة النخبة تدفع النفسانيإ  لدراسة املعطيات السيكولو ية ,توقع طبيعة  حكم مبال 
لشخصية املشار إ فاالعتماد على اخلصائن السيكولو ية لتحديد الشخصية الرياةية سوار  ان مدربا أو 

صية   بريا ما نقصد به تصرفات األستاذ ومعامالته دون التطرق لصفات فلفظ الشخ,أستاذا أو مشار ا 
 .راهرية  شكله وهذا القصد هو األ بر  هوابا يف  ديد شخصية الرياةا خاهة املدربإ 
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واملخطع التاي يوةح لنا العوامل اليت تش   يف العوامل القائمة بإ امليدان الرياةا والظواهر 
 .النفسية للشخصية

وذل  من ا ل ختطا العراقيل النفسية  ,واهر البيتية تؤثر على الفرد وتدفعه ملمارسة الرياةة فالظ
إذن فالعالقة اليت ,وهذا حسب احمليع املتوا د به ,و ريها من الظواهر النفسية ,واخلجل,اخلوف , القل 

غذية الر عية من امليدان تربع الشخصية بال  يبة البدنية والرياةية ها عالقة وطيد  أساسها التفاعل والت
 .ظواهر النفسية يف حدود بيتتهوال االرياة

 :عوامل  جاح الشخصية الرياضية  -12

تؤثر يف الشخصية الرياةية  بري من العوامل اجلسمية والنفسية واال تماعية والبقافية والبيتية اليت 
 (11-11  الصفحات 0991فاةل  ) تتشاب  وتتداخل يف إحدا  تأثريها  ومن أهم هذه العوامل

 :اللياقة الصحية  -12-1

إن اللياقة الصحية ها املنطل  األساسا للممارسة الرياةية  واليت تبطل بدون  قيقها  ل القيم 
لفة  جهاف اليت تعود على الفرد من  ارسته للرياةة  ويقصد باللياقة الصحية سالمة أع ار اجلسم املخت

 .الدوري والتنفسا والعصيب  وانسجام وتواف  العمل بإ هذه األ هج  املختلفة 

 :التكوين المزاجي  -12-2

 وقد" موعة الصفات اليت متيج انفعاالت الفرد عن  ريه من األفراد " فاملجات هو

ها احملاولة اليت قام  ا  انت أو  ةاولة  اد  لتقسيم النا  إىل  موعات متقاربة يف الطبائع واألمج ة 
 :الطبيب اليوناين هيبوقراط  والذي أشار إىل أن هنا  أربعة أنواع ها 

 .حاد الطبع متقلب املجات:الصفراوي -

 .مييل إىل ااجن والنظر إىل اايا  نظر  سودار :السوداوي  -

 .يتميج باملرح واألمل يف اايا  :الدموي -
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ملجا ية  ومدى استجابته للمواقل املختلفة ونوع هذه االستجابات وليس هنا  من ش  أن حالة الفرد ا
تعتو من العوامل الامة لنجاح الشخصية الرياةية  واليت تستو ب مراعا ا حإ يتم تو يه األفراد حنو 

 .اختيار لون من ألوان الرياةة  يتف  مع خصائصهم املجا ية 

 :النمط الجسما ي  -12-3

شمر  وشيلدون تقسيم النا  إىل أ اط تبعا للخصائن اجلسمية لكل فرد حاو  بعا العلمار   رت
 ويف اعتقادهم أن النمع اجلسماين  دد شخصية هاحبه على حنو ما   ما حاو  إجياد العالقة بإ 
األ اط اجلسمانية املختلفة وبإ الصفات النفسية اليت ترتبع  ا   وهنا  ثالثة أ اط  سمانية أساسية 

 :ها

ويتميجون بسرعة األدار اار ا وإ اد  اخلداع والدقة اار ية والسرعة (:الواهن أو النحيف)مط النحيل الن
 .لى التكيل لظروف اللعب املختلفةع

ويتميجون بالقو  الع لية  وهعوبة التكيل وير بون باالحتكا  اجلسما يف ( :الرياضي)النمط العضلي 
 .األنشطة الرياةية

 .ويتميجون بالبعر اار ا( :ينالسم)النمط المكتنز 

 :الذكاء  -12-4

الش  من حيث أنه قدر  عامة تبإ املستوى العقلا العام للفرد شرط هام للنجاح يف معظم 
األنشطة الرياةية  وخاهة تل  األنشطة اليت تتطلب سرعة ادار  العالقات يف مواقل اللعب املختلفة 

 .واملتعدد 

 ريه بطبيعة ااا  على سرعة التصرف يف مواقل اللعب املتغري  فالشخن الرياةا الذ ا اقدر من 
 وأقدر على ايدرا  والتبصر بنتائك األدار الذي يقوم به  وأقدر على توقع سلو  املنافس أثنار اللعب 

 . و ذا أقدر على تعلم املهارات اار ية وخطع اللعب من الشخن الرياةا  ري الذ ا 

 : شاط معين االستعداد الخاص  حو  -12-5

ويقصد باالستعداد قدر  الفرد الكامنة على أن يتعلم يف سرعة وسهولة وعلى أن يصل إىل مستوى 
 .عا  من املهار  يف  ا  معإ
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فالفرد الرياةا الذي يكون لديه االستعداد ملمارسة نشاط رياةا معإ  تكون لديه قدر  خاهة 
 .يف هذا النوع املعإ من النشاط الرياةا 

 :الخلق واإلرادة  -12-6

تلعب السمات اخللقية وايرادية دورا رئيسا هاما يف تشكيل الشخصية الرياةية  وتسهم بدر ة  
 بري  يف االرتقار مبستور قدرات الفرد الرياةا  وقد أشارت نتائك العديد من البحو  والدراسات أن 

 .ستوى يقل عن مستوى قدرا م ااقيقية الالعبإ الذين يفتقرون إىل السمات اخللقية وايرادية يظهرون مب

 :العوامل الوقافية واالجتماعية  -12-7

فالشخصية الرياةية ال ميكن أن  ق  النجاح املطلو  إال إذا  انت منطلقة من أرةية ثقافية عامة 
واجلرائد  فنن الفرد الذي يتمتع مبستوى ثقايف مرتفع أو ينتما إىل أسر   يع أبنائها بالكتب وامالت 

اخل فأن هذه األسر   دير  بأبنار لم ميو  واجتاهات إجيابية حنو األنشطة  ومن مث تقوى ....اليومية
 .دوافعهم حنو املمارسة الرياةية فريتفع مستوى أدائهم اار ا الرياةا

 :اإلمكا ات المتا ة  -12-8

  ما و يفيا سوار أ انت هذه يتوقل  و الشخصية الرياةية وتقدمها على ايمكانيات املتاحة 
 :ايمكانات

 (.اخل... املالعب ة األ هج  واألدوات الرياةية ة املهمات الرياةية ة األموا  : )  ماديةأ ي 

 (.اخل ... املدربإ ومساعدي املدربإ ة ايداريإ ة العما  الفنيإ : ) بشريةب ي 

 :العوامل المناخية  -12-9

اخل . ...  اجلو وحرارته واألمطار واالرتفاع أو االخنفاض عن سطح البحر أن للعوامل املناخية  وود
 أقرا على الشخصية الرياةية  وعلى ميو  الفرد حنو  ارسة لون معإ من الرياةة والتفوق فيها   وعلى 
 سبيل املقا  ال ااصر أن أبطا  املسافات الطويلة عاد  ما يكونون من قار  إفريقيا ووسيا بسبب اجلو

 .والقدر  على التحمل
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 :المواقف الحالية لدراسة سمات الشخصية للرياضيين  -12-11

من نتائك الدراسات السابقة اليت حاولت  ديد بعا مسات الشخصية و للرياةيإ ندر  أن هذه 
 :الدراسات لا مفاهيم حديبة نعتو  موقل حاي جتاه هذه السمات 

 ومتيج الرياةيإ عن  ري الرياةيإ أو متيج العيب املستويات العالية رهور بعا السمات املعينة اليت يبإ -
 .عن العيب املستويات األقل

بعا الدراسات تشري إىل أن هنا  أنواع من مسات الشخصية قد ير ع إليها السبب يف اختيار بعا  -
 .األفراد لرياةة معينة وهذه السمات  فجهم لكا يكونوا بارفين يف رياةتهم

  بعا الدراسات تشري إىل أن االش ا  يف الرياةات التنافسية قد يؤثر أو يعد  يف مسات هنا -
 .شخصية الفرد ة إال أن هذا يبري  دال

حاولت بعا الدراسات الكشل عما إذا  انت هنا  أنواع معينة من األنشطة الرياةية  ما  او   -
لقدم عن شخصية الرياةا الذي ميار  البحث عما إذا  ان هنا   ع للشخصية اليت متار   ر  ا

 .اجلمباف

حاولت بعا الدراسات التمييج بإ السمات الشخصية لالعيب األنشطة الفردية ومسات العيب األنشطة  -
 .اجلماعية ة إال أن هنا  تعارض يف اخرار 

تغريات يف بعا الدراسات تشري إىل أن النتائك بصفة عامة تببت بأن اخلو  الرياةية اخلاهة  د   -
 .مسات الشخصية وخاهة يف االجتاه االجياو  وهذا ال يع  أن األ اط السلو ية تبقى بدون تعديل 
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 :خاصة 

تعددت التعاريل والدراسات حو  الشخصية  ا يد  على اتساع مواةيع دراستها وبالتاي هعوبة 
الرياةا  مبل شخصية األستاذ  فالشخصية االستقرار عند تعريل واحد للشخصية  وخاهة يف املوقل 

من  ل منظار أو فاوية مبل ما  ار يف بعا التعاريل  فالشخصية  ما تنمو وتتعلم ويتعد  سلو ها 
يدرسها علم النفس ال بوي  و ما تعمل وتنتك يدرسها علم النفس الصناعا  وبصراعها مع ذا ا ومع 

أما عن شخصية .ا من ر ى ومفاهيم ونظريات تفسرها اخخرين يتناولا علم النفس التشخيصا و ريه
األستاذ أثنار إشرافه عن تالميذ الرياةة املدرسية فها ذات بعد وأثر نظرا خلصوهية املوقل وأةيته  وها 
أي ا ح ت تانب بالغ األةية لدراسته و ديد أطرها ومفاهيمها  ومن مث التوةيح أو التدليل بو ود 

 .ارسة الرياةة حسب ما  ار يف بعا الدراسات والتعاريلعالقة بإ الشخصية و 
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 :تمهيد -1
يعد موةوع الدافعيةة مةن أهةم موةةوعات علةم الةنفس نظةرا لتوا ةده يف قلةب العديةد مةن املشةكالت 

التنةةةةافس الرياةةةةةا   و : الرياةةةةةية العامةةةةة و ذلةةةة  بسةةةةبب  ةةةةل مةةةةن حصةةةةيلة  ةةةةو البيتةةةةات اال تماعيةةةةة مبةةةةل 
 .ايهرار   التعلم و األدار :سلو يات املدربإ   أي ا فياد  تأثريها على متغريات السلو  مبل 

 ويف ةور أةية هذه النتائك للرياةيإ  ميكن للفرد أن يفهم بسهولة ملاذا يهتم الباحبإ بالدافعية؟
 .افعة و اي ابة ها مالئمتها للمجا  الرياةا  و ألنه ورار  ل سلو  دافع  أي قو  د

 أنةةةة  تسةةةةتطيع إن تقةةةةود ااصةةةةان إىل النهةةةةر و لكنةةةة  ال تسةةةةتطيع ان جتةةةةوه أن  إن القةةةةو  املةةةةأثور
يشر  املار  ألنه يشةر  مةن تلقةار نفسةه عنةدما يكةون لديةه الدافعيةة للشةر   و هةذا يعةو بوةةوح عةن دور 

 .هذا الفصل الدافعية يف ميدان التعلم و التدريب الرياةا و هذا ما سنتناوله بالتدقي  يف 
 :               مفهوم الدافعية  -2

و بالتةةةاي تعةةةددت ةةةةاوالت , لقةةةد حظةةةا موةةةةوع الدافعيةةةة باهتمةةةام عةةةدد  بةةةري مةةةن علمةةةار الةةةنفس 
 :تعريفها و من هذه التعاريل نذ ر

احملر ات الةيت تقةل ورار سةلو  الفةرد و اايةوان علةى حةد سةوار :ً التعريل الذي يرى أن الدافعية ها 
و هةةذه األسةةبا  تةةرتبع تالةةة الكةةائن ااةةا الداخليةةة عنةةد , سةةبب أو عةةد  أسةةبا  ورار  ةةل سةةلو   فهنةةا 

 (00 ادو  بدون سنة  هفحة )حدو  السلو  من  هة  و مببريات البيتة اخلار ية من  هة أخرى
سةا و الفجيولةو ا قةد يكةون شةعوري حالةة مةن التةوتر النف:ً  انةه  مصطفى عشيو و دد الدافع عند 

يشةةباع حا ةةات معينةةة للتخفيةةل مةةن  أو ال شةةعوري يةةدفع الفةةرد إىل القيةةام بأعمةةا  و نشةةاطات و سةةلو ات
 (701  هفحة 0991عشوي  )التوتر و إعاد  التوافن للسلو  و النفس عامة 

ةمةةد  )الفةرد لبةذ   هةةد مةن ا ةل  قيةة  هةدف معةإاسةةتعداد :ً  صيدقي  ييور اليدين محميدو يةرى 
 (701  هفحة 0991علم النفس الرياةية  

 اهنةةا عبةةار  عةةن  لمةةة عامةةة ختةةتن بتنظةةيم السةةلو  الشةةباع ااا ةةات و  ً THOMAS.Rو يعرفهةةا 
 (Thomas.R, 1991, p. 32)البحث عن األهداف
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اهنةةا مصةةطلح عةةام يشةةري اىل العالقةةة الديناميةةة بةةإ الفةةرد و بيتتةةه و :ً   محمييد  سيين عيياو تعريةةل 
املتعلمةةة و الغةةري متعلمةةة , الداخليةةة و اخلار يةةة ’ املكتسةةبة , الفطريةةة ) تشةةمل العوامةةل و ااةةاالت املختلفةةة 

تو يةه و اسةتمرار السةلو  و بصةفة خاهةة حة  و اليت تعمل على بدر و (. الشعورية و الالشعورية و  ريها,
 (070  هفحة 0991عالوي  )يتحق  هدف ما

ليسةل  سةلو ا معينةا  هةا طاقةة  امنةة يف الكةائن ااةا تعمةل علةى استشةارته:ً  تعريف سيد خيير اه
وريفيةةةةا لةةةه يف عمليةةةة تكييفيةةةةة مةةةع بيتتةةةةه يف العةةةام اخلةةةار ا   و يةةةةتم عةةةن طريةةة  اختيةةةةار االسةةةتجابة املفيةةةد  

 ملةا ينةتك إشةباع  اخلار ية   ووةةع هةذه االسةتجابة يف مكةان االسةبقية علةى  ريهةا مةن االسةتجابات احملتملةة
  (91  هفحة 0991 ابر  )"حا ة معينة أو ااصو  علىهدف معإ

 :ة ما يلا من خصائن الدافعي:خصائص الدافعية  -3
 :Purpocive):)الغرضية  -3-1

 .ينها حالة التوتر الناشتة من عدم اشباعه , إن الدافع يف أساسه يو ه السلو  حنو  رض معإ 
 : (action):النشاط  -3-2

 . إذ يبذ  االنسان نشاطا ذاتيا تلقائيا الشباع الدافع و يجداد هذا النشاط  لما فادت قو  الدافع 
 (:Continaity: )االستمرار -3-3

ويعةةةود اىل حالةةةة ,و ةةةدها الةةةدافع حةةة  ينهةةةا حالةةةة التةةةوتر الةةةيت ا,يسةةةتمر نشةةةاط اينسةةةان بو ةةةه عةةةام 
 .تجان اي
 ( :         (variation :التنوع  -3-4

 .يستطيع اشباع الدافع بطري  مباشرياخذ االنسان فيتنويع سلو ه و تغيري اساليب نشاطه عندما ال 
 : improvement):)سن التح -3-5

احملةةاوالت الشةةباع الةةدافع  ةةا ينةةتك عنةةه سةةهولة يف  قيةة  ا راةةةه عنةةد  يتحسةةن سةةلو  االنسةةان اثنةةار
 .تكرار احملاوالت التالية 
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 :wholeadgustment): )التكيف الكلي -3-6
,  و لةيس يف هةور   رية   ةجر هةغري مةن  سةم,يتطلب إشباع الدافع من االنسان تكيفا  ليا عاما 

 لمةةةا فادت ,و خيتلةةةل مقةةةدار التكيةةةل الكلةةةا بةةةاختالف اةيةةةة الةةةدافع و حيويتةةةه فكلمةةةا فادت قةةةو  الةةةدافع 
 .ااا ة للتكيل الكلا 

 :(purpoverfication): تحقيق الغرض -3-7
و يةةتم ذلةة  عنةةدما يتوقةةل السةةلو  و عنةةدما يةةتم تقيةة  الغةةرض اي الةةدف الةةذي  ةةان االنسةةان يرمةةا 

 (711  هفحة 0997وخرون  )تم اشباع الدافع و عندئذ يتوقل السلو و حيث ي, إىل  قيقه 
من خال  هذه اخلصائن يفهةم بةان االنسةان يةجداد نشةاطه  لمةا  انةت قةو  الةدافع لديةه  بةري    و اذا وا ةه 

 فانه يكيل نفسه وفقا لتل  املعوقات اليت  ل دون اشباع دوافعه ,هعوبات يف اشباع الدافع لديه 
 :وظائف الدوافع  -4

ا  ةةةد   نتيجةةةة ملةةةا يةةةدور يف نفسةةةية إن اي رد فعةةةل عةةةن اي سةةةلو  ال ميكةةةن ان  ةةةد  تلقائيةةةا و ا ةةة
الفةةةرد و منةةةه فالسةةةلو  لةةةه ا ةةةراص تتجةةةه حنةةةو  قيةةة  نقةةةاط معينةةةة يلةةةيب  ةةةا الفةةةرد حا ياتةةةه و  رائةةةجه  و منةةةه 

 :نستخلن ان للدوافع عد  ورائل تقوم  ا لتنشيع السلو  و ها ثالثة 
 : السلوك بالطاقة  -4-1

وم بةةه الفةةرد و يةةؤدي التةةوتر الةةذي يصةةحب احبةةاط و معةةىن ذلةة  ان الةةدوافع تسةةتبري النشةةاط الةةذي يقةة
الدافع لدى الكائن ااا اىل قيامه بالنشاط لتحقي  هدفه و اعاد  توافنه و تةد  املالحظةة علةى ان االنسةان 
و اايوان من خال  جتار  يف اايا  اليومية  الةا خامال طاملا حا اته مشبعة اما اذا تعةرض للحرمةان فانةه 

ع هةةذه ااا ةةات و الر بةةات و الةةدافع ميةةد السةةلو  بالطاقةةة فمةةبال ميةةنح لالعةةب  ةةائج  ينشةةع مةةن ا ةةل اشةةبا 
 لكةةن سةةرعان مةةا تفتقةةد هاتةةه املكافةةا   اذبيتهةةا اذا ادر   مكافةةا  لةةه علةةى  سةةإ قدراتةةه و تكليلهةةا بالنجةةاح

 . ةرورية املراه  ان الرياةة اخالق قبل ان تكون من ا ل املكافا  ففا هذه النقطة تصبح املكافا   ري
 :                                                               أداء وظيفة االختيار -4-2

و يتجلى ذل  يف ان الدوافع ختتةار نةوع النشةاط او الرياةةة الةيت يسةتجيب و يتفاعةل معهةا املراهة  و 
   مةةا أهنةةا  ةةدد ااةةد الكبةةري يهمةةل االنشةةطة االخةةرى  الةةذي يهةةوى  ةةر  القةةدم دةةده يكةةره  ةةر  السةةلة مةةبال 
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أنةه عنةدما تكةون اجتةاه عةام للمواقةل و  جوردن البورتللطريقة اليت يستجيب  ا ملواقل أخرى   فقد اقةرً  
امليو  فانه ال خيل  فقع حالة التوتر اليت يسهل استبار ا و تؤدي اىل نشاط راهر يشبع املوقل او امليل بةل 

 . ار  ل سلو  متصل به و تو يهه يعمل  وسيلة خفية النتشار و اختي
 :توجيه السلوك  حو الهدف  -4-3

إن  ةةةرد عةةةدم الرةةةةا يف حالةةةة املراهةةة  ال يةةةؤدي و ال يكفةةةا الحةةةدا  و  ةةةو عنةةةده بةةةل جيةةةب تو يةةةه 
 (91-91  الصفحات 7911املليجا  )طاقاته حنو اهداف معينة ميكن الوهو  إليها و  قيقها

 : تصنيف الدوافع -5
يصب اقامة تصنيل واحد للدوافع و ذل  لتعقيدها و تعيقد هلتها بالسلو  الواحةد و ميكةن ار ةاع 
ذلةةة  اىل اهنةةةا ختتلةةةل باختالفةةةات االشةةةخاص  مةةةا ان الةةةدافع الواحةةةد ميكةةةن ان يةةةؤدي اىل الةةةوان ثتلفةةةة مةةةن 

مةن الةدوافع املختلفةة و فيمةا يلةا سةوف نقةدم  السلو  بايةافة إىل أننا قةد دةد أن للسةلو  الواحةد  موعةة
 :التصنيل التاي 

 :تصنيف على أساس شعور  الشعور   -5-1
 :الدوافع الشعورية 5-1-1

وهةةا تلةة  الةةدوافع املرتبطةةةة بةةاالدرا  و الفطنةةة اذ ان االنسةةان يسةةةتطيع  ديةةدها و يةةتفطن لو ودهةةةا 
منصةور  )الةذها  اىل امللعةب للتةدريب أو املشةاهد فها  ةل االعمةا  الةيت نقةوم  ةا عمةدا و مبحةظ ارادتنةا  

 (791هفحة 
 مةةا ان الفةةرد يشةةعر  ةةا و يكةةرن علةةى وعةةا  ةةا   و هةةا نةةاتك نشةةاط عقلةةا الن الفةةرد يقةةوم باختيةةار 

 ,ponchon, 1995)الةدافع الةذي يسةعى لتحقيقةه و املعةروف ان الةدوافع االوليةة هةا الةيت تشةبع أوال

p. 25) 

 :الدوافع الاشعورية  -5-1-2
الةةدوافع الالشةةعورية ال يشةةعر  ةةا الفةةرد اثنةةار قيامةةه بالسةةلو  ايةةا  ةةان السةةبب و قسةةم مدرسةةة التحليةةل 

يصةةعب النفسةةا هةةذه الةةدوافع اىل مؤقتةةة ميكةةن ان يةةدر ها الفةةرد لتمحةةين او مراقبةةة سةةلو ه و اخةةرى دائمةةة 
علةةةةى الفةةةةرد معرفتهةةةةا اال بطةةةةرق عال يةةةةة خاهةةةةة نةةةةادت  ةةةةا نظريةةةةات علةةةةم الةةةةنفس خاهةةةةة مدرسةةةةة التحليةةةةل 

 (791  هفحة 7911توفي   )النفسا
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 مةةةا ان الةةةدوافع الالشةةةعورية ال يسةةةتطيع االنسةةةان ادرا  حةةةدودها و طبيعتهةةةا وو ودهةةةا   و للةةةدوافع 
يف السةةةلو    فنجةةةد أن بعةةةا األمةةةراض قةةةد تنشةةةا عةةةن ذ ريةةةات مكبوتةةةة يف الالشةةةعور مةةةن  الالشةةةعورية تةةةأثري

 .خوات قدمية حدثت يف مرحلة الطفولة 
إن الةةدوافع الالشةةعورية يبةةدا تكوهنةةا لةةدى االنسةةان مةةن الطفولةةة اىل  ايةةة الرشةةد و هةةذا يعةة  انةةه عنةةد 

متمةع و هةو  بةري و حةا  ذلة  دون حدو  ةغع على الفرد سوار  ان من طةرف والديةه و هةو هةغري او ا
تلبية حا ات هذا الفرد   و لما حد  ذل  الصراع يؤدي اىل الكبت اي ان الر بات اليت ال  قة  لسةبب 
أو ألخةةةةةةر قةةةةةةد تتعةةةةةةرض للكبةةةةةةت و هةةةةةةو مةةةةةةا جيعلهةةةةةةا ترتسةةةةةةم يف الالشةةةةةةعور ةاولةةةةةةة يف  ةةةةةةل حةةةةةةإ الةةةةةةووف يف 

 (791منصور  هفحة )الالشعور
 :الدوافع الفطرية  -5-1-3

يطل  عليها  اسم الدوافع الع وية او الفسيولو ية او االولية و يقصةد  ةا مةا يولةد االنسةان مةجودا بةه 
وال  تةةات اىل تعلمةةه ألنةةه ينتقةةل عةةن طريةة  الوراثةةة    مةةا يعةةرف عنةةد العلمةةار أنةةه  ةةل دافةةع يةةدفع الفةةرد إىل 

 :بالر م من تغيري السلو  ومن عالمات الدافع الفطري ما يلاإلتما  أهداف طبيعية موروثة 
 اش ا  النوع  له مهما اختلفت الظروف و املواقل و احمليع اال تماعا  -
 .اش ا  اينسان مع اايوان يف بعا الدوافع  بريما يتخذ دليل على فطريته  -
 .لكائن من اخلو  و التعلمرهور الدوافع عند امليالد و يف سن مبكر  اي قبل ان يستفيد ا -
 :الدوافع المكتسبة -5-1-4

ها دوافع ثانوية يكتسبها الفرد خال  عمليةة التطبةع اال تمةاعا و تسةاعد  علةى اسةتمرار العالقةات 
االنسةانية و اال تماعيةة و تةةنظم سةلو ه و عالقاتةةه و عةدم اشةةباعها يةؤدي اىل الشةةعور بةالقل  و اال ةة ا  و 

ذات   وال تنشةةةا الةةدوافع املكتسةةةبة بةةل يسةةةتند اساسةةها علةةةى االتعةةدادات الفطريةةةة و التعاسةةة   و احتكةةةار الةة
 .تتببت يف ثناياها  ت تاثري العوامل البيتية و اال تماعية
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 :تصنيف على أساس دوافع داخلية وخارجية -5-2
 :الدوافع الداخلية -5-2-1

تاع و الرهةا املشةتقان اتةه مةن ا ةل السةتمتشري الدافعية الداخليةة اىل االنةدمات يف النشةاط الرياةةا لذ
فعنةةدما يكةةون الفةةرد مةةدفوعا داخليةةا سةةيؤدي سةةلو ه علةةى النحةةو االرادي بةةالر م مةةن .دار النشةةاط ذاتةةه مةةن أ

عةةدم و ةةود حةةوافج خار يةةة   أو إ بةةار خةةار ا علةةى املمارسةةة الرياةةةية  فالرياةةةا الةةذي يةةذهب للتةةدريب 
مةةن املهةةارات او اخلطةةع أو املعةةارف اخلاهةةة برياةةةته و أي ةةا الرياةةةا النةةه جيةةده  تعةةا و مرةةةيا لةةتعلم املجيةةد 

الةةذي يتةةدر  بصةةور  منتظمةةه يف رياةةةته لالسةةتمتاع باحملاولةةة اجلةةاد  لتحقيةة  التفةةوق علةةى نفسةةه   و إتقةةان 
املختلفة سوف يكون مدر ا لدوافعه الداخلية حنو رياةته اخلاهة   و هكذا فاألنشةطة الةيت تسةمح  املهارات

ا  فيهةةةةا بسةةةةبب الدافعيةةةةة د خبةةةةو  مشةةةةاعر الكفايةةةةة  و تقريةةةةره لسةةةةلو ه سةةةةوف تسةةةةمح لةةةةه بفرهةةةةة االشةةةة  للفةةةةر 
 .الداخلية

 :الدوافع الخارجية  -5-2-2
الدافعية اخلار ية ها عكس الداخلية حيث تشري اىل سلو  عدم تقرير الفرد ملصةريه و ذلة  السةلو  

اي انةه سةلو ال يةايت مةن داخةل الفةرد   و لكنةه يةأيت (املكافةآت) يستبار فقع عن طري  مبريات خار ية مبةل
و قةةد يكةةون ماديةةا مبةةل . عةةن طريةة  افةةراد وخةةرين و يةةتم ذلةة  عةةن طريةة  التةةدعيم سةةوار االجيةةاو او السةةليب 

الةنفس الرياةةةية  ةمةد  علةةم )املكافةآت املاديةة و اجلةةوائج العينيةة   و قةد يكةةون معنويةا مبةل التشةةجيع و املةرح
 (799-791  الصفحات 0991

 :تصنيف على أساس دوافع مباشرة و غير مباشرة -5-3
 :     الدوافع المباشرة -5-3-1

 : ومن أةها 
 .ايحسا  بالرةا و ايشباع  نتيجة للنشاط الرياةا  -
نةةذ ر علةةى سةةبيل املبةةا  اجلمبةةاف املتعةةة اجلماليةةة بسةةبب رشةةاقة   مجةةا  و مهةةار  اار ةةات الذاتيةةة للفةةرد  و  -

 . التجحل  على البلك  و  ريها من الرياةات اليت تتميج برشاقة االدار و اار ات 
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الشعور باالرتيةاح  نتيجةة للتغلةب علةى التةدريبات البدنيةة الةيت تتميةج بصةعوبتها الةو الةيت تتطلةب املجيةد مةن  -
 .الشجاعة و اجلرا  و قو  االدار  

الرياةةية الةيت تعتةو ر نةا هامةا مةن ار ةان النشةاط الرياةةا و مةا يةرتبع ( املباريات) نافسات االش ا  يف امل -
 . ا من خوات انفعالية متعدد  

 .تسجيل االرقام و البطوالت و اثبات التفوق و احراف الفوف  -
 : ةها ومن أ:الدوافع الغير مباشرة  -5-3-2
لت الفةةةرد عةةةن فةةةنذا سةةةأ عةةةن طريةةة   ارسةةةة النشةةةاط الرياةةةةا  ةاولةةةة ا تسةةةا  الصةةةحة و اللياقةةةة البدنيةةةة  -

 .أسبا   ارسة النشاط الرياةا فانه قد جييب امار  الرياةة ألهنا تكيب  الصحة و جتعل  قويا 
 ارسةةة النشةةاط البةةدين الرياةةةا يسةةهامه يف رفةةع مسةةتوى الفةةرد مةةن قةةدرات علةةى العمةةل و اينتةةات فقةةد  -

 .ميار  الفرد النشاط الرياةا ألنه يساهم يف فياد  قدرته على أدار عمله و رفع مستوى إنتا ه يف العمل 
  7911  .وخةةرون م)وفنةهحسةا  ب ةرور   ارسةة النشةةاط الرياةةا يف حالةة السةمنة حةة  خيفةل مةن اي -

 (091هفحة 
 :األسس التي تقوم عليها الدوافع -6
 :مبدأ الطاقة والنشاط -6-1

تؤدي الدافعية إىل القيام تر ات  سمانية وحر ات مهارية و ذل  بتمديةد ع ةالت اجلسةم بالطاقةة 
 .من البيتة اخلار ية أو من داخل الكائن ااا و تفريغ شحنة هذا النشاط باالستبار  اجلسمانية

 :مبدأ الغرضية -6-2
معينةةة فالكةةائن ااةةا يسةةعى دائمةةا للحصةةو   فتةةؤدي الةةدوافع إىل تو يةةه السةةلو  حنةةو أ ةةراض وأهةةدا
 .على الطعام املار و الشري  اجلنسا و املا  و املر ج و البيت

 :مبدأ التوازن -6-3
االستعداد أن  تفظ تالة ع وية ثابتة متوافنة فنذا تغةري هةذا االتةجان ويقصد به أن الكائن ااا لديه 

متويةةة  ةةتفظ  ةةا اجلسةةم مهمةةا تغةةريت حةةرار  أو بةةرود  ° 11حةةاو  اجلسةةم اسةةتعادته فحرار  اجلسةةم السةةليم 
 .اجلو و عملية حفظ التوافن الفجيولو ا هذه تتم وليا وينظمها  سم اينسان
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 :يةمبدأ الحتمية الديناميك -6-4
معةةىن هةةذا أن  ةةل السةةلو  لةةه أسةةبا  و هةةذه األسةةبا  تو ةةد يف الةةدوافع و مةةن هةةذه الةةدوافع مةةا هةةو 
فجيولو ا و منها مةا هةو مكتسةب مةتعلم   والةدوافع املكتسةبة و إن  انةت أهةال تقةوم علةى دوافةع فجيولو يةة 

 (7)إال أهنا مستقلة عنها ولا قو ا الدافعة اخلاهة به
 : ظريات الدوافيييع  -7

هنةةا  عةةةد  نظريةةات تطرقةةةت يف  ليال ةةةا و تفسةةريا ا إىل املفةةةاهيم النفسةةةية و اال تماعيةةة للةةةدوافع حيةةةث 
حاولت يف  ملها إعطار هور   املة عةن مفهةوم الةدافع ةاولةة منهةا يف مسةاعدتنا علةى فهةم أعمة  لةذا السةلو  

 :اينساين و تكوين تصور واةح عنه و من أهم النظريات دد
 :ة التحليل النفسي ظري -7-1

حيةةث تةةرى هةةذه النظريةةة أن أي نشةةاط لإلنسةةان ( سةةيغموند فرويةد)تنسةب هةةذه النظريةةة إىل العةةام الشةةهري 
يكون مدفوعا بدافعإ ةا اجلنس و العدوان    ما تفسر مفهوم الدافعية بأنه يعود أساسةا لالشةعور فيمةا يقةوم بةه 

قةةدرتنا علةةى  ديةةد أو معرفةةة الةةدوافع الكامنةةة ورار أي سةةلو  الفةةرد مةةن أفعةةا  و سةةلو ات  مةةا أن للكبةةت دور يف 
 (19  هفحة 7911عبمان  )سوار  ان ذل  الفعل و السلو  سوي أو  ري سوي

 : ظرية مفاهيل الحاجة -7-2
للفةرد تنطلة  أهةال و حسب هذه النظرية فنن القةو  الدافعةة " 1938مورا  سنة" تر ع أهولا إىل العام

 ةةا لديةةه مةةن حا ات وااا ةةة هةةا الةةيت جتعةةل الفةةرد ينتقةةل مةةن املواقةةل املشةةبعة إىل مواقةةل  قةة  لةةه إشةةباع هةةذه 
 (19  هفحة 7999راتب  )ااا ات

لالفمةة افةظ أو بقةار ااا ةة بأهنةا تنشةأ عةن الشةروط البيولو يةة اايويةة املبلةى ا (1972زكي صالح ) ما يعرف
 .اينسان
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 : النظرية الفيزيائية -7-3
 . وفيها يوف أةية اجلانب اار ا على اجلانب الو داين"1951لورتز"تعود أهو  هذه النظرية إىل العام

البيتةةا  حيةث يورهةا بةةالقو  الدافعةة الذاتيةةة إةةافة إىل القةةو  الدافعةة اخلار يةةة  إذ أن هنةا  قةةوى خار يةة متبةةل املبةري
املةةال  )حيةةث إذا افدادت هةةذه القةةو  الدافعةةة الذاتيةةة أهةةدر الفةةرد أفعةةاال مةةا   و أهةةبح دور القةةوى اخلار يةةة ثةةانوي

 (11هفحة 
 :النظرية المعرفية -7-4

و تفسةةةر هةةةذه النظريةةةة " 1958سييينة ATKINSONأتكينسيييون " ير ةةةع أهةةةل هةةةذه النظريةةةة إىل العةةةام
 .الدافع على أن اينسان ليس  وا على تصرفاته بل ثري

فالنشةةاط الفةةرد الفعلةةا يةةجوده بدافعيةةة ذاتيةةة متأهةةلة فيةةه مؤديةةة بةةذل  إىل النشةةاط الةةذي هةةو  ايةةة و لةةيس 
وسةةيلة للنجةةاح   و يكةةون نتةةات ذلةة   موعةةة مةةن العمليةةات معاجلةةة للمعلومةةات و املةةدر ات ااسةةية املتةةوفر  لةةدى 

 .Dougall, 1923, p)ةةع املبةري املو ةود فيةه و بةذل  يتمتةع بدر ةة عاليةة مةن ال ةبع الةذايتالفةرد يف الو 

16) 
 : ظرية التعلل االجتماعي -7-5

إىل أن الةةتعلم السةةاب  يعتةةو أهةةم مصةةادر الدافعيةةة فالنجةةاح أو ايخفةةاق السةةتجابة "1989فيييد  "يشةةري
أو سةلبية   و مةن مثةة الر بةة يف تكةرار السةلو  النةا ح   ةهم األشيار الةيت تةؤدي إىل نتةائك إجيابيةمعينة يؤدي إىل تف

 . ما أن أهحا  هذه النظرية ير عون أهو  الدافعية إىل العمليات اال تماعية وحدها 
السةةةلو  الةةةدافعا وتر ةةةج النظريةةةات الةةةيت تقةةةو  باملنشةةةأ اال تمةةةاعا للدافعيةةةة احملةةةددات البقافيةةةة اا ةةةارية لتشةةةكيل 

 (797  هفحة 0991-0991  .ةمد  )لإلنسان
مةوراي "وانطالقا من أن ااا ة ها مفهوم اف اةا خيتلةل مةن فةرد خخةر و ال ميكةن قياسةه   فقةد حةدد 

 : مخسة معايري ميكن على أساسها تقييم فعالية هذه ااا ات وسلو  الفرد ها"
  السلو  و نتيجتهترا ع. 

 ع السلو  املتبع للوهل إىل تل  النتيجة . 

  ايدرا  االنتقاي مموعة من املوةوعات و االستجابة ملؤثرات ةدد. 

 التعبري بصراحة عن االنفعاالت و املشاعر اليت تتصل بتل  ااا ة. 
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 ائك املر و  إبدار الرةا عن  قي  ااا ة و عدم الرةا عند ايخفاق يف الوهو  إىل النت. 
 :النظرية الوظيفية -7-6

و يقةوم أساسةها علةى أن لةدوافع اينسةان "ALLPORT1941ألبيورت"  تنسب هذه النظرية إىل العةام
وريفة استقاللية مرحلية تتغري وتنمو مع الفرد حيث يتم عةن طرية  التعةديل يف امليةو  الفرديةة و قيمهةا و اجتاها ةا 

 :عناهر البيتة املادية و املعنوية  و لذه النظرية  موعة من املبادئ أةهاو أ اط تفاعل الفرد يف ثتلل 
  حسب هذه النظرية تع  طاقة الةدافع عنةد الفةرد و هةا مشةتقة مةن طاقةة الالشةعور خاهةة أن :املرحلة الوريفية

 .عملية التعلم عند الفرد تتجدد دوما

 النظرية نع  رفا املبري الشرطا أو ايلجاما مادام الدافع مرتبع مبرحلة  و الفرد و تطوره حسب هذه. 

  التكامل و النمو و التدريب و الن ك عوامل ةرورية لتكوين الدافعية لدى الفرد. 

  النظريةةةةة الوريفيةةةةة مةةةةن خاللةةةةا ميكةةةةن تفسةةةةري األحةةةةدا  املفا تةةةةة ايةةةةا  الفةةةةرد  الصةةةةدمات العصةةةةبية الناجتةةةةة مةةةةن
 (79  هفحة 7911  .عبمان ن)التخيالت و األوهام و املخاوف املرةية

 : مصدر الدافعية في الميدان الرياضي  -8
أن ااا ةة تولةد الدافعيةة وتعطةا لطاقا ةا سةلو  عقلةا وهةا مو هةة حنةو هةدف " Gros G"يعتةو 

لةةذ  ) فيجيولةو ا معةإ  قة  ايشةةباع يظهةر أن دافعيةةة الرياةةا املدروسةة مةةن ثتلةل الجوايةةا   هةا مةن أهةةل 
 (gros, 1985, p. 223)والبحث عن العي  يف مجاعة( ااا ة للفوف)وا تماعا (  اار ة

مةةةةن العوامةةةةل األساسةةةةية الةةةةيت تسةةةةاهم وتلعةةةةب دورا مهمةةةةا يف األدار " إىل أنةةةةه " Macolin"يشةةةةري 
ئيةةة   مسةةتوى القةةدر    در ةةة مةةن الشةةروط الفيجيائيةةة   الشخصةةية الفةةردي أو أدار الفريةة    نةةذ ر القامةةة الفيجيا

ويةةوف املختصةةون يف علةةم الةةنفس الرياةةةا " وأخةةريا الدافعيةةة الةةيت تعتةةو مةةن أةهةةا يف التةةأثري علةةى أدار الالعةةب 
ة بةدون تبإ هذه املعادلة املختصر    شرطا ةروريا ولكن  ري  ايف   فالدافعية: هذه األةية يف العالقة التالية 

جتةةةةار  ماةةةةةية تةةةةؤدي إىل نقةةةةن النشةةةةاط الرياةةةةةا والالعةةةةب بةةةةدون دافعيةةةةة فهةةةةو دون النتيجةةةةة أو املسةةةةتوى 
 (1998, p. 12 ,(Reve))الرياةا
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 :ماذا تعني الدافعية في النشاط الرياضي  -9
هةةةةد الةةةةذي يبذلةةةةه الناشةةةة  يف التةةةةدريب تعةةةة  الدافعيةةةةة يف النشةةةةاط الرياةةةةةا ببسةةةةاطة اجتةةةةاه وشةةةةد  اجل

 . واملنافسة
 : شدة الجهد -9-1

فعةةن الالعبةةإ :يعةة  مقةةدار اجلهةةد الةةذي يبذلةةه الناشةة  أثنةةار التةةدريب أو املنافسةةة  فعلةةى سةةبيل املبةةا 
أ ةةد وةمةةد   ةةران مجيةةع  رعةةات التةةدريب يف األسةةبوع   لكةةن مةةن حيةةث شةةد  اجلهةةد نالحةةظ أن أ ةةد 

 ةمديبذ   هدا أ و من 
 :اتجاه الجهد -9-2

يع  اختيار الناش  لنوع معإ من النشاط ميارسه  أو اختياره مدر  معإ يف ل أن يتةدر  معةه أو 
 .اخل....نادي معإ ميار  فيه رياةته احملببة 

 :العاقة بين االتجاه وشدة الجهد -9-3
الناشةة  الذي يوارةةب علةةى ح ةةور يالحةةظ و ةةود عالقةةة وثيقةةة بةةإ اجتةةاه وشةةد  اجلهةةد علةةى املبةةا  

شةةد  ) يبةةذ   هةةدا  بةةريا يف  رعةةات التةةدريب املختلفةةة الةةيت   ةةرها ( اجتةةاه اجلهةةد ) مجيةةع  رعةةات التةةدريب
ويف املقابةةل فةةةنن الناشةة  الةةذي  بةةةريا مةةا يتةةأخر أو يتغيةةةب عةةن  رعةةات التةةةدريب يظهةةر  هةةدا قلةةةيال (اجلهةةد 

 (1998, p. 12 ,(Reve))عندما يشار  يف التدريب
 :تطور دوافع النشاط الرياضي -11

إن الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياةا ال تستمر ثابتة ابد الدهر  بةل تتناولةه بالتبةديل يف   ةون الفة   
 .الطويلة اليت ميار  فيها الفرد النشاط الرياةا

ة حة   قة  مطالةب و اختيةار املرحلةة السةنية الةيت إذ تتغري دوافع النشاط الرياةةا يف  ةل مرحلةة سةني
مير  ا الفرد  ما ختتلل دوافع الفرد طبقةا ملسةتواه الرياةةا إذ ختتلةل دوافةع التلميةذ يف املرحلةة األساسةية عةن 
دوافةةع التلميةةذ يف املرحلةةة البانويةةة  والةةيت ختتلةةل بةةدورها عةةن دوافةةع الالعةةب ذو املسةةتوى العةةاي نظةةرا ألن  ةةل 

 (71  هفحة 7999راتب  )وافعه اليت يتميج  امستوى د
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 :أهمية الدافعية في المجال الرياضي -11
 .يعد موةوع الدافعية من أ بر موةوعات علم النفس أةية وإثار  الهتمام النا  مجيعا

الةةديناميكا ميةةدانا حيويةةا علةةم الةةنفس :يف  تابةةة( Wood worth)وود ورث م اقةة ح 7991يف سةةنة 
 أو علم الدافعية" Molivation al psychology"للدراسة أطل  عليه علم النفس الدافعا

"Molivology " فيياينكي"م   تنبةةأ 7919ويف سةةنة( "Foyniki ) بةةأن ااقبةةة التاليةةة مةةن تطةةور علةةم
 .النفس سوف تعرف بعصر الدافعية 

يف  ( Liewelln and Blucker" )وبليييوكرلييييولن " م   أشةةةار  ةةةل مةةةن 7910ويف سةةةنة 
 : تابيهما

% 19سةةيكولو ية التةةدريب بةةإ النظريةةة والتطبيةة     إىل أن البحةةو  اخلاهةةة مبوةةةوع الدافعيةةة متبةةل حةةواي 
 .من إمجاي البحو  اليت أ ريت يف  ا  علم النفس الرياةا خال  العقدين اخخرين

يف  تابةه التةدريب والدافعيةة   أن اسةتبار  الةدافع للرياةةا (William")ولييام وارن"أشةار7911ويف سنة  
مةةةن ا تسةةةا  الالعةةةب للجوانةةةب املهاريةةةة واخلططيةةةة مث يةةةأيت دور الدافعيةةةة ليحةةةث % 99-% 19ميبةةةل يف 

 الرياةا على بذ  اجلهد والطاقة الالفمإ لتعلم تل  املهارات   وللتدريب عليها بفرض هقله وإتقاهنا 
سةةةية يف  ةةةل مةةةا قدمةةةه علةةةم الةةةنفس الرياةةةةا حةةة  اخن مةةةن نظةةةم تطبيقةةةات سةةةيكولو ية   وللدافعيةةةة أةيةةةة رئي

 :وير ع ذل  إىل ااقيقة التالية
 (www.elazyem.com  0999)إن  ل سلو  وراره دافع أي وراره قوى دافعية معينة

 : ماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي –12
 : موذج الدافعية لتغيير ا سحاب الناشئ من الرياضة  -12-1

 و تةةةوي علةةةى ثالثةةة بنةةةارات نظريةةة تفسةةةر أسةةةبا  (االنسةةحا  أو عةةةدم امليةةل والر بةةةة يف املشةةار ة ) 
 .انسحا  الناش  من الرياةة

 : التفسير المعرفي لألهداف المنجزة  -12-1-1
تخةذه الناشة  يتحةدد يف ةةور در ةة إدةاف ويذهب هذا البنار النظري إىل أن قرار االنسحا  الةذي ي

 . األهداف ومدى إدرا ه لنجاح  قيقها 
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 :  ظرية دافعية الكفاية  -12-1-2
ويشةةري إىل أن قةةرار االنسةةحا  الةةةذي يتخةةذه الناشةة  يتحةةدد يف ةةةةور مةةدى إدرا  الناشةة  للنةةةواحا 

 البدنية واال تماعية واملعرفية 
 :وترالنموذج المعرفي اال فعالي للت -12-1-3

ويعة  أن قةرار االنسةحا  ميكةن أن يكةةون سةبب التةوتر النةاتك عةةن عةدم التةوافن بةإ متطلبةةات األدار 
 .ومقدر  الناش  على موا هة هذه املتطلبات أو نتيجة الفتقاده القدر  على التواتر الناتك عن املنافسة

 :الناشئ للرياضة( الرغبة أو الميل) موذج الدافعية لتفسير ممارسة -12-2
وتصنل األسةبا  الشخصةية إىل نفسةية وبدنيةة     ويوةح أن هنا  أسبا  شخصية وأخرى موقفية

تكوين األهةدقار   خةو    الشعور باملتعة:ويأيت يف مقدمة األسبا  النفسية دوافع اش ا  الناش  يف الرياةة
 .التحدي وايثار  لتحقي  النجاح والفوف

تعلةةم مهةةارات وقةةوانإ اللعةةب أمةةا األسةةبا  املوقفيةةة الةةيت : ها أمةةا األسةةبا  البدنيةةة   فيةةأيت يف مقةةدمت
متبل اش ا  الناش  يف الرياةةة   مقةدار املشةار ة يف اللعةب روح الفرية    االسةتمتاع باسةتخدام ايمكانيةات 
واألدوات واأل هةةج  املختلفةةة   بايةةةافة إىل هةةذا النمةةوذت  تةةوي علةةى نفةةس البنةةارات النظريةةة الةةبال  الةةيت 

 (01  هفحة 7999راتب  علم النفس الرياةة  )نا إليها مسبقاأشر 
 :بعض األبعاد في مجال السمات الدافعية الرياضية – 13
 :الحاجة لا جاز -13-1

وهةةا ااا ةةة لتحقيةة  النجةةاح والفةةوف يف املنافسةةات الرياةةةية وةاولةةة بةةذ  قصةةارى اجلهةةد يف املنافسةةة 
 .الرياةية و موا هة  دي املنافسإ والتدريب الشاق املتواهل للوهو  للتفوق الرياةا

 :ضبط النفس -13-2
الالعةةب الرياةةةا الةةذي يتميةةج بسةةمة ةةةبع الةةنفس يسةةتطيع الةةتحكم يف انفعاالتةةه بصةةور  واةةةحة يف 

أعصةةابه بسةةهولة يف أوقةةات العديةةد مةةن املواقةةل املبةةري  بةةال انفعةةاالت يف أثنةةار املنافسةةات الرياةةةية وال يفقةةد 
 .الشد  أو ال غوط
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 : التدريبية  -13-3
الالعب الرياةا الذي يتسم بسةمة التدريبيةة ينفةذ بدقةة تعليمةات املةدر  و ة م  ةل مةن قةام بتدريبةه 
 .ويستبري مدربه عندما يوا ه بعا املشكالت  ما يشعر بأن مدربه يفهمه  يدا وال يتحيج لالعبإ معينإ

 : في المنافسة الرياضية ( التفوق ) ال جاز دافع ا – 14
يعةةةة  دافةةةةع ايدةةةةاف يف املنافسةةةةة الرياةةةةةية اجلهةةةةد الةةةةذي يبذلةةةةه الرياةةةةةا مةةةةن أ ةةةةل النجةةةةاح يف إدةةةةاف 

 الوا بات واملهام اليت يكلل  ا 
 (:المراهق)أهمية دافع اال جاز والمنافسة الرياضية للنشء  -14-1
 :النشاط اختيار -14-1-1

نةافس أقةل أو أ بةر مةن قدراتةه يلعةب ختيار النشاط ملنافس متقار  يف قدراتةه أو اختيةار ميت ح يف إ
 .معه
 :الجهد من أجل تحقيق األهداف -14-1-2

 من  رعات التدريب يف األسبوع% 99ويع  مقدار أو  م املمارسة مبل ح ور 
 :الموابرة -14-1-3

ملجيةةد مةةن اجلهةةد مةةن أ ةةل النجةةاح وبلةةو، ويعةة  مقةةدر  الرياةةةا علةةى موا هةةة خةةوات الفشةةل وبةةذ  ا
الدف ومبا  عن ذل  عندما يش   الناش  يف بعا املسابقات وال  ق  مرا ةج متقدمةة وبةالر م مةن ذلة  

 (11  هفحة 7999 امل  )يستمر يف التدريب من أ ل  سإ مستواه يف املسابقات املوالية
 :اإل جاز  حو النشاط الرياضيمكو ات دافع  -14-2

 :تعو عن العالقة بإ

 مفهوم القدر   -
 .هعوبة الوا ب -
 .اجلهد املبذو   -

 :أنه يو د هدفان أساسيان لالداف يشمالن مفهومإ ثتلفإ ةا" نيكولج " وعلى حنو خاص أوةح 
 .هدف االجتاه حنو األدار  -
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 (77  هفحة 7991الدين  )هدف االجتاه حنو الذات  -
من خال  مةا ا الةتكلم عنةه عةن دافعيةة االدةاف أو التفةوق حنةو النشةاط الرياةةا نسةتنتك أهنةا عبةار  عةن إراد  

بقدر  بةري مةن الفعاليةة والسةرعة   أي ( وا ب معقد  –مترين هعب ) ومبابر  الفرد من أ ل جتاوف العقبات 
 .ببساطة الر بة يف النجاح والفوف

 :وظيفة الدافعية في المجال الرياضي -15
 :وتت من اي ابة على ثالثة تسا الت ها

 .ماذا تقرر أن تفعل ؟ اختيار نوع الرياةة  -
 .ما مقدار تكرار العمل ؟  مية الوقت واجلهد أثنار التدريب -
  يفية إ اد  العمل ؟ املستوى األمبل للدافعية يف املنافسة  -

فيما يتعل  باي ابة عن السؤالإ األو  والباين   فنهنما يت منان اختيار الالعب لنوع النشاط الرياةةا وفة   
ومقدار املمارسة   وليس مثةة شة    فةنن الدافعيةة عنةدما تكةون مرتفعةة حنةو رياةةة معينةة   فةنن ذلة  يعكةس 

دى االهتمةةام لةةذه الرياةةةة واالسةةتمرار يف املمارسةةة   أي تةةؤدي إىل املبةةابر  يف التةةدريب بايةةةافة إىل العمةةل مةة
 .اجلاد مبا ي من تعلم وا تسا  وهقل املهارات اار ية اخلاهة  ذه الرياةة 

ون هةةةذا أمةةا خبصةةةوص اي ابةةةة عةةةن السةةةؤا  البالةةث عةةةن  يفيةةةة إ ةةةاد  العمةةةل   فةةنن وريفةةةة الدافعيةةةة يف م ةةةم
حيةةةث  ةةةل العةةةب املسةةةتوى املالئةةةم مةةةن ( االسةةةتبار  ) السةةةؤا  تت ةةةح يف مسةةةتوى مالئةةةم يف ااالةةةة التنشةةةيطية 

 (01  هفحة 7999راتب  علم النفس الرياةة  )االستبار  ح   ق  أف ل أدار يف وقت املنافسة
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 :خاصة 
نسةتطيع القةو  أن الدافعيةة موةةوع عمية  وواسةع وال نسةتطيع حصةره يف عةرض  من خال  ما قدمناه

الدافعيةة حة   بسيع لكننا حاولنا عرض ما أمكن عرةه لنحاو  أن نقةر  أو نعطةا ولةو فكةر  بسةيطة عةن
 .تساهم هذه الفكر  البسيطة يف فهم أعم  وأدق ملوةوع دراستنا و تبنا هذا
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 : تمهيد -1

إن الرياةةةة املدرسةةية يف أي بلةةد تعتةةو احملةةر  الرئيسةةا ملعرفةةة مةةدى التقةةدم يف امليةةدان الرياةةةا ولعلهةةا 
 .من أهم دعائم اار ة الرياةية

املةةدار  والبانويةةات حيةةث تعمةةل علةةى وةةةع اخلطةةوات  ذوالرياةةةة املدرسةةية تتجةةه أساسةةا حنةةو تالميةة
أن يصةةةبح رياةةةةيا بةةةارفا علةةةى مسةةةتوى عةةةاي ويف املسةةةتقبل قةةةد ي ميكنةةةه مةةةن ذاألوىل للطفةةةل علةةةى الطريةةة  الةةة

فهةةةر   ) .يسةةةاهم يف بنةةةار املنتخبةةةات املدرسةةةية والوطنيةةةة ومتبةةةل بةةةالده يف امللتقيةةةات الدوليةةةة والقاريةةةة وايقليميةةةة
2007) 

ر ةجا إ تماعيةا ترو يةا لةيس وخطت املدار  العربيةة خطةوات واسةعة يف هنايةة القةرن العشةرين لتصةبح م
 .فقع لتالميذ املدرسة ولكن للمجتمع احمللا الذي تتوسطه

وتغريات النظر  السابقة لا واليت  انت تقتصر على أهنا مكان لتعليم وتربيةة التالميةذ فقع واهةبحت 
متعةدد  لصةحتهم  ذا املفهوم ال بوي ااديث مر جا النشطة متعدد  الهل ااا والتالميةذمعا ينفةدون بةرامك 

 .وإعدادهم للحيا  وق ار أوقات الفرا، متميج 

وأتةةاح هةةذا املفهةةوم وهةةذا الةةدور اجلديةةد للمدرسةةة الفةةرص لكةةل تالميةةذ املدرسةةة إختيةةار االنشةةطة الةةيت 
لةةذل  جيةةب أن , تتناسةةب مةةع ميةةولم ور بةةا م وإسةةتعدادهم  ةةت نو يةةه وإشةةراف هيتةةة التةةدريس باملدرسةةة

لتدريس وااكم احمللا واوليار األمور لتيسري وتقدم دور املدرسة ح  تتسةع القاعةد  تتكاتل  هودات هيتة ا
ناهةد ةمةةود سةةعد ) .ملجاولةة أنشةةطة ةببةة إختياريةةة وتصةبح بةةذل  مر ةجا للعمةةل ال بةوي وتةةربع املدرسةة باايةةا 

 (7991ورمجي فهيم  

 :تعريف الرياضة المدرسية -2

ا ذلرياةةة املدرسةية تعتةو حديبةة النشةا  وهةا ختتلةل عةن ال بيةة البدنيةة سةوار يف امل ةمون واالهةداف وهةإن ا
 اخلروت من نطاقات املدرسة إىل التعامل "ايختالف ليس تعارةا وإ ا تكامال بينهما وهو العمل على 
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لةةة  عةةةن طريةةة  ايشةةة ا  يف املسةةةابقات الةةةيت تنظمةةةا إدار  التعلةةةيم بةةةإ مةةةدار  املنطقةةةة ذمةةةع البيتةةةة احمليطةةةة و  
خةري  فعالةة تسةتخدم لتمبيةل ذواليتات اماور   دف إ تشةاف املواهةب الرياةةية وهةقلها وتو يههةا لتكةون 

ألنشةةطة الرياةةةية  موعةةة ا "ويشةةري عبةةد الكةةر  عفةةاف "الةةبالد يف املباريةةات احملليةةة أو الدوليةةة أو يف النةةوادي
املجاولةةةة داخةةةل املؤسسةةةات التعليميةةةة والةةةيت تتةةةوت ببطةةةوالت ةليةةةة ووطنيةةةة يبةةةدع مةةةن خاللةةةا الطلبةةةة ويةةةوفون  

   " فارا م ومواهبهم

 :تتميج الرياةة املدرسية مبا يلا 2002٭ وحسب نعجا عبد القادر 

 ة يف برنامك املنظومة ال بوية   ارسة أساسية وقاعدية تتمبل يف تعليم ماد  الرياةة اليت ها مدر  -

 ي يدخل يف إطار املنافسات املدرسيةذالتنشيع الرياةا املكمل اماد  ال بية البدنية والرياةية وال -

  ارسة رياةة النخبة اليت ا تطويرها عن طري  األقسام واملؤسسات املختلفة رياةيا -

نشةةاط مكمةةل ملةةنههك ال بيةةة  "أن الرياةةةة املدرسةةية ٭ أمةةا ناهةةد ةمةةود سةةعد نيللةةا ورمةةجي فهةةيم فتعةةوان علةةى
اتةه ولكنهةةا ختةتن باملمتةةافين واملوهةةوبإ يف األنشةطة الرياةةةية املختلفةةة ذا  يةةد يف حةةد ذالبدنيةة والرياةةةية وهة

فها بالتاي أنشطة تنافسية تتبارى فيا املدار  مع مدار  أخرى من نفس السن و البا نفةس اجلةنس وجتةرى 
 . قواعد وشروط ةدد  سلفا من قبل وفار  ال بية والتعليماملنافسات وف  

إهنا التقتصر على  رد املنافسات والبطوالت اليت تشة   فيهةا املدرسةة "وي يل أمإ اخلوي ووخرون
خةةةارت أدوارهةةةا إمنةةةا علةةةى أي نشةةةاط بةةةدين ترو ةةةا تقيمةةةه املدرسةةةة خار هةةةا  ةةةالرحالت واملعسةةةكرات واأليةةةام 

 . (2007فهر   )  "خرىالرياةية مع مدار  أ

 :أ واع أ شطة الرياضة المدرسية -3

ختتلةةةل بةةةرامك األنشةةةطة الرياةةةةية الداخليةةةة مةةةن مدرسةةةة :األ شيييطة الرياضيييية الداخليييية بالمدرسييية -1 -3
ألخةةرى تبعةةا لعوامةةل متعةةدد  فاالنشةةطة الداخليةةة ملةةدار  الريةةل ختتلةةل عةةن انشةةطة مةةدار  املةةدن وانشةةطة 
مدار  البدو ختتلل عةن مةدار  السةواحل فيجةب مراعةا  الظةروف ايقليميةة واي تماعيةة الةيت تتوا ةد فيهةا 

 . املدرسة
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األنشةةةطة الرياةةةةية الداخليةةةة بةةةنختالف حجةةةم املدرسةةةة وايمكانيةةةات املتوفر  ةةةا مةةةةن   ةةةذل  ختتلةةةل بةةةرامك
مدرسةةةة ألخةةةرى فنجةةةد بعةةةا املةةةدار  ذات ايمكانيةةةات اجليةةةد  واملمتةةةاف  والةةةبعا اخخةةةر ذات ايمكانيةةةات 

 فيجةةب علةةى. وأي ةةا يةةؤثر الطقةةس وعةةدد التالميةةذ علةةى أنةةواع وبةةرامك األنشةةطة الداخليةةة باملدرسةةة. احملةةدود 
 .مدر  ال بية الرياةية أن ي ع  ل هذه العوامل عند تنفيذه للنشاط الداخلا باملدرسة

ومةةن اخلطةةا أن ينظةةر مةةدر  ال بيةةة الرياةةةية للنشةةاطات الداخليةةة باملدرسةةة علةةى أهنةةا  ةةرد سةةباقات 
  فةنحن نر ةب أن يةتم  ةل ذلة. ومنافسات بإ الفصو  ولكن معناها وفوائدها أمشةل وأعةم مةن ذلة  بكبةري

يف بيتةةة هةةحية يةةتعلم فيهةةا التالميةةذ عةةن طريةة  املمارسةةة ألةةوان مةةن األنشةةطة احملببةةة إىل أنفسةةهم إذ أن الوقةةت 
إذن فالنشةةاط الرياةةةا . املخصةةن لةةدر  ال بيةةة الرياةةةية لةةيس  افيةةا لتحقيةة   ةةل مةةا نصةةبو إليةةه مةةن الةةوامك

 .الداخلا يعتو مكمال ومتمما ملنهات ال بية الرياةية باملدرسة

لانشطة الداخلية الرياةية باملدرسة اةية تربوية عظيمةة فعلةى مةدر  ال بيةة الرياةةية أن يعةد العةد  و 
لا من إداريإ وجلان وحكام سوار  ان ذل  من التالميذ أنفسهم او من هيتة التدريس باملدرسةة فهةو  تةات 

 :إىل

 .جلنة  كيم املباريات -

 .ةيةجلنة يعداد املالعب واألدوات الريا -

 .جلنة القانون وتشرف على تنفيذ اللوائح والبت يف الشكاوى -

 .جلنة الدعاية وايعالم ووريفتها نشر الوعا الرياةا بإ التالميذ  ذل  هيتة التدريس وأوليار األمور  -

 .سجالت ااائع ايذاعة املدرسية -

 .إخل....اجلوائججلنة لتسجيل نتائك املباريات وجلنة لشرار وتوفيع -
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 .أمةةا مةةدر  ال بيةةة الرياةةةية فهةةو املايسةة و والقائةةد واحملةةر  األساسةةا يف قيةةاد  وتو يةةه هةةذه اللجةةان املختلفةةة
 (7991ناهد ةمود سعد ورمجي فهيم  )

 :تعريفها -3-1-1

 تطبة  يف  ةري اوقةات ااصةة املدرسةية ها تل  املمارسةات الرياةةية ايختياريةة املنظمةة والادئةة والةيت
 .ويش   فيها تالميذ املدرسة الواحد  سوار مبفردهم أو بايش ا  مع هيتةة التةدريس باملدرسةة وأوليةار األمةور

 (7991ناهد ةمود سعد ورمجي فهيم  )

                                                                                           :أهدافها-3-1-2

 . إتاحة الفرهة لكل تلميذ يف املدرسة لتنمية مهاراته اليت إ تسبها يف در  ال بية الرياةية -6

 .إتاحة الفرهة للتالميذ لتحسإ األدار وتببيته يف األنشطة املختلفة -2

 .إستغال  وقت الفرا، بطريقة مبمر  -4

 .تكسب التلميذ اينتمار للمجموعة -2

 .«واخلسار  فوفال »تكسب التلميذ الروح الرياةية يف  -2

 .تنما الطموح و قي  النجاح -6

 .«ايستقاللية والقياد »تنما الشخصية -7

 .امكتتيح الفرهة للتالميذ يف وةع السياسات ايدارية اخلاهة بتنفيذ الو  -1

 .إتاحة الفرهة لتنمية روح التعاون بإ التالميذ يف إدار  املباريات -9

 .التقار  بإ األسر  املدرسية وأوليار األمور -60
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 .إ تسا  معلومات ذات قيمة للحيا  العملية -66

 .إستكما   قي  خطة ال بية الرياةية باملدرسة -62

 (7991ناهد ةمود سعد ورمجي فهيم  ) .الكشل عن مواهب التالميذ الرياةية -71

                                                                                           :أ واعها 3-1-3

بةةإ الفصةةو  ( إخل ....هةةو ا -قةةدم -سةةلة -يةةد - ةةر  طةةائر )منافسةةات يف األلعةةا  اجلماعيةةة املختلفةةة -7
 .والسنوات الدراسية املختلفة

 .بإ هيتة التدريس والتالميذ وأوليار األمور( ألعا  هغري )منافسات يف األنشطة اجلماعية اي تماعية -0

منةةةةةةةةةةافالت  (سةةةةةةةةةةباحة -ألعةةةةةةةةةةا  قةةةةةةةةةةوى -مجبةةةةةةةةةةاف -تةةةةةةةةةةنس طاولةةةةةةةةةةة)منافسةةةةةةةةةةات يف األنشةةةةةةةةةةطة الفرديةةةةةةةةةةة -1
 (.إخل.... ودو مال مة مصارعة سالح)فردية

 .اللياقة البدنية بإ الفصو منافسات يف  -1

 .بإ الفصو  املختلفة(( القسم املخصوص))عروض رياةية للتمرينات -1

ناهةةد ةمةةود سةةعد ورمةةجي فهةةيم  ) .مهر انةةات وحفةةالت مدرسةةية مبناسةةبة األعيةةاد القوميةةة واي تماعيةةة -1
7991) 

    :خلية بالمدرسةاالرياضية الدواجبات المدرس  حو برامج األ شطة  -3-1-4

 .وةع اجلدو  الجم  للمنافسات واملباريات يف مكان واةح باملدرسة -7

 .إختيار األنشطة وفقا لر بات وميو  وخصائن التالميذ -0

 .تناسب األنشطة مع ايمكانيات املادية باملدرسة -1
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 .وتنفيذ برامك األنشطةإش ا  تالميذ املدرسة أو هيتة التدريس يف ختطيع وتنظيم  -1

ناهةةد ةمةةود سةةعد ورمةةجي ) .مراعةةا  أن تكةةون بةةرامك األنشةةطة الداخليةةة مكملةةة ملنهةةات الةةدرو  اليوميةةة -1
 (7991فهيم  

    :األ شطة الرياضية الخارجية بالمدرسة -3-2 

خخةةر ومةةن دولةةة إىل أخةةرى ففةةا أ لةةب األنشةةطة الرياةةةية اخلار يةةة باملدرسةةة مةةن فةةرد خيتلةةل مفهةةوم 
(( اى  ةان مسةتواهم الرياةةا))الدو  الغربية يعرفوهنا بأهنا أنشةطة إختياريةة مةن حة  ا ةو عةدد مةن التالميةذ 

 ارسةتها بعةد إنتهةار اليةةوم املدرسةا إمةا داخةةل املدرسةة أو خار هةا لشةغل أوقةةات فةرا هم بنشةاط يهةةدف إىل 
 .  النمو البدين والصحيوالعقلا والنفسا للتالميذإتساع قاعد  مجاولة الرياةة و قي

وهةةذا هةةو الةةرأي الصةةوا  ملمارسةةة األنشةةطة اخلار يةةة املدرسةةية ألن هةةدف املمارسةةة الةةام  وال ةةروري 
يف وقتنةةا ااةةةاي هةةو توسةةةيع الرقعةةة الرياةةةةية مث يةةةأيت بعةةد ذلةةة  الةةدور يف إختيةةةار املمتةةافين واملوهةةةوبإ رياةةةةيا 

 (7991ناهد ةمود سعد ورمجي فهيم  ) .يتهم وأخريا دولتهملتمبيل مدرستهم مث وال

   :تعريفها -3-2-1

ها انةواع متعةدد  مةن املمارسةات الرياةةية الغختياريةة املنظمةة والادفةه ))تتبىن املؤلفتان التعريل التاي
الدراسةا ويشة   فيهةا ا ةو عةدد مةن التالميةذ بغةا واليت تطب  داخل املدرسة أو خار ها بعةد إنتهةار اليةوم 

النظةةر عةةن مسةةتواهم الرياةةةا  ةةدف توسةةيع قاعةةد  مجاولةةة األنشةةطة الرياةةةية و قيةة  النمةةو البةةدين والعقلةةا 
 .((والنفسا للتالميذ

وينطبة  علةى نظامنةا ااةاي فةيمكن تعريفةه بأنةه  -تقةو  املؤلفتةان-أما النظام املطب  حاليا يف مدارسنا
نةةواع متعةةةدد  مةةةن املنافسةةةات الرياةةةةية للممتةةةافين رياةةةةيا والةةيت تشةةة   فيهةةةا املدرسةةةة  وحةةةده مةةةع مةةةدار  أ))

 ((.اخرى سوار  ان ذل  بصور  رمسية أو حبية
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واألنشطة الرياةية اخلار ية  ذا املعىن أهنا أنشطة مكملةة ملةنهك ال بيةة الرياةةية باملدرسةة وهةذا  يةد 
متةةافين واملوهةةوبإ يف األنشةةطة الرياةةةية املختلفةةة فهةةا بالتةةاي أنشةةطة تنافسةةية يف حةةد ذاتةةه ولكنهةةا ختةةتن بامل

تتبةةارى وتتنةةافس  ةةا املدرسةةة مةةع مةةدار  أخةةرى مةةن نفةةس السةةن و البةةا نفةةس اجلنسةةوجتري املنافسةةات وفةة  
 (7991فهيم   ناهد ةمود سعد ورمجي) .قواعد ةدده سلفا من قبل وفار  ال بية والتعليم

   :أهدافها -3-2-2 

إتاحةةةة الفرهةةةة للتالميةةةذ املمتةةةافين يف األنشةةةطة الرياةةةةية لتمبيةةةل مدرسةةةتهم يف املنافسةةةات الرياةةةةية الةةةيت  -6
 .تنظمها املنطقة التعليمية أو على مستوى اجلمهورية

 .إتاحة الفرهة للتالميذ لتنمية قدرا م ومواهبهم الرياةية -2

 .التالميذ على  قي  مستوى البطولة وإااقهم باألندية الرياةيةمساعد   -4

 .الفرهة للتالميذ لتعلم وتببيت القوانإ وف  النشاط املمار  إتاحة -2

 .مساعد  التالميذ على حسن إستغال  وقت الفرا، -2

 .تنمية القياد  والتبعية والروح الرياةية -6

 .(7991ناهد ةمود سعد ورمجي فهيم  ) .املدرسيةإستكما   قي  خطة ال بية الرياةية  -7

 :أ واعها -3-2-3

بةإ املدرسةة (( إخل ....هةو ا -قةدم -سةله -يةد - ةر  طةائر ))منافسات يف األلعا  اجلماعية املختلفةة -7
 .ومدار  أخرى

ألعةةةا   -مجبةةةاف -تةةةنس طاولةةةة))أخةةةرى منافسةةةات يف األنشةةةطة الرياةةةةية الفرديةةةة بةةةإ املدرسةةةة ومةةةدار   -0
 ((.إخل.... راتيه  -مصارعة - ودو))منافالت فردية (( درا ات -سباحة -القوى
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 .منافسات بإ فرق اللياقة البدنية بإ املدرسة واملدار  األخرى -1

 .إقامة املهر انات الرياةية على مستوى املدرسة املنطقة اجلمهورية -1

 (7991ناهد ةمود سعد ورمجي فهيم  ) .وخدمة البيتة احمللية إقامة األنشطة الكشفية -1

   :واجبات المدرس  حو األ شطة الرياضية الخارجية -3-2-4

 .ايشراف أو تدريب الفرق الرياةية املدرسية -6

 .الدراسةاملساةة يف وةع الوامك الرياةية واليت تنفذ باملدرسة يف  ري أوقات  -0

 .إقامة أيام رياةية مع املدار  واليتات اماور  -1

ناهةةد ةمةةود سةةعد ورمةةجي فهةةيم  ) ((. شةةفية/رياةةةية))ايشةة ا  يف املعسةةكرات الةةيت تنظمهةةا املنطقةةة  -1
7991) 

 (:سنة 11-15)خصائص و مميزات المر لة العمرية  -4

عةةد  تغةةريات منهةةا داخليةةة و يقصةةد  ةةا عامةةل الدراسةةات و  أخةةرى خار يةةة  ةةد  يف هةةذه املرحلةةة 
 : ويتمبل يف األسر  و امتمع و يف هذه املرحلة سيحاو  الطالب إبراف أهم اخلصائن و املميجات

 :المميزات الجسمية و الفسيولوجية -4-1

وتشةةةمل  ةةةو و نشةةةاط  إن النمةةةو اجلسةةةما عنةةةد املراهةةة  يظهةةةر يف نةةةاحيتإ ةةةةا الناحيةةةة الفسةةةيولو ية
األ هةةج  الداخليةةة الةةيت ترافقةةه بعةةا الظةةواهر اخلار يةةة و الناحيةةة اجلسةةمية العامةةة  و الةةيت تشةةمل الجيةةاد  يف 
الطو  ااجم و الوفن  حيث يتأخر  و اجلهاف الع لا عن اجلهاف العصيب مبقدار سنة تقريبا و سةبب ذلة  

فةة   األوىل مةةن املراهقةةة جتعةةل حر اتةه  ةةري دقيقةةة و مييةةل حنةةو للمراهة  تعبةةا و إرهاقةةا  مةةا أن سةةرعة النمةو يف ال
 الكسةل و ال اخةا  و يتميةج بعةدم االنتظةام يف النمةو وتقةل اار ةات وعةدم اتجاهنةا ويقةل عنةد الةذ ور عنصةر
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سةنة  حيةث يف  62-62الرشاقة   وتظهر عليهم عالمات التعب بسرعة  أما البنت فيجداد وفهنا بكبر  بةإ 
 .بالنسبة للذ ر  61جاوف البنت الذ ر وينعكس األمر يف سن هذا السن تت

 :المميزات الحركية -4-2

يف بدايةةة مرحلةةة املراهقةةة مبيةةل املراهةة  إىل اخلمةةو  و الكسةةل  مةةا أنةةه يفقةةد دقةةة التةةوافن يف الفةة ات مةةا 
  مةا  سنة يصل املراهة  للكمةا  يف حر اتةه مةع ن ةجها 61-62سنة  أما يف الف   ما بإ  64-62بإ 

يكسب ذل  النشاط اار ا مع الصةفات البدنيةة  الرشةاقة و التةوافن  أمةا بالنسةبة لإلنةا  فيةجددن يف الةوفن 
 .ويهبطن يف نشاطهن و عدم الر بة يف امليو  إليها 

 :المميزات االجتماعية -4-3

تلةةةة   تةةةةجداد أةيةةةةة العالقةةةةات اال تماعيةةةةة للناشةةةة  بتقدمةةةةه مةةةةن الطفولةةةةة إىل املراهقةةةةة وذلةةةة  سةةةةيتعب
العالقةةةات مةةةن  هةةةة  وافديةةةاد تأثريهةةةةا يف  مةةةل حياتةةةه وسةةةلو ه ولةةةذا اعتةةةةو النمةةةو اال تمةةةاعا مةةةن األمةةةةور 
األساسةةية يف هةةذه املرحلةةة  إال أنةةه يةةدر  سةةلو  املراهةة  الةةذي  ةةاو  مقاومةةة السةةلطة املتمبلةةة يف األسةةر  و 

 .راه  من حيث هذه املميجاتاملدرسة أو امتمع العام  ا أدى بالباحبإ الكشل عن اجتاهات امل

  ميل املراه  إىل النقد و ر بته يف ايهالح 
 الر بة يف مساعد  اخخرين و املشار ة اال تماعية 
  إختيار األهدقار 
  الجعامة اال تماعية و الذهنية و الرياةية:امليل إىل الجعامة و البطولية و الر ولية مبل 
 البقة املطلقة بالذات 
  (6912نور  ) االرتكافالقدر  على 
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 :المميزات اال فعالية و النفسية -4-4

تتسم هذه املرحلةة بأهنةا مرحلةة عنيفةة يف حةد  االنفعةاالت وانةدفاعها  ةذل  تتميةج ببةور  مةن القلة  و 
النقةةةد وانةةةدفاع املراهةةة  ال ةةةي  و التةةةوم و الجهةةةد فنجةةةده ثةةةائرا علةةةى األوةةةةاع و متمةةةردا علةةةى الكبةةةار  و بةةةري 

االنفعاي ليست أسبابه نفسية خالصة بل يةدخل ةةمنها للتغةريات اجلسةمية مةن وثةار علةى هةذه االنفعةاالت 
  وإحسةةا  املراهةة  بنمةةو  سةةمه وافديةةاد نشةةاط  ةةدده  وشةةعوره بةةأن  سةةمه أهةةبح الخيتلةةل عةةن أ سةةام 

وهنةا  .ايار من هذا النمةو الطةارئ الر ا  و خشونة هوته  فهو  ذل  يف نفس الوقت يشعر باخلجل و ا
عوامل نفسية و انفعاليةة ذا ةا و الةيت تبةد واةةحة يف تتةابع املراهة  حنةو التحةرر و االسةتقاللية وثورتةه لتحقية  

 .(669  هفحة 6999معوض  ) هذا التطلع بش  الطرق و األساليب

ت ع ةوية داخليةة يصةاحبها مشةاعر و دانيةة  وتغةريات فسةيولو ية ومن ذل  فانفعاالت الفةرد بتغةريا
و  يميائيةة داخةةل اجلسةم الةةيت تةؤثر تغةةريات علةى العةةام اخلةار ا احملةةيع بةه  هةةذه االنفعةاالت هةةا مببابةة مبةةري 

 .له

 :المميزات العقلية  -4-5

التعامةةل مةةع األفكةةار يطةةور الطفةةل يف مراهقتةةه فعاليتةةه العقليةةة  حيةةث تتطةةور و تنمةةو قابليتةةه للةةتعلم و 
امةةةرد  وإدرا  العالقةةةات و حةةةل املشةةةكالت حيةةةث دةةةد علمةةةار الةةةنفس قسةةةموا النمةةةو العقلةةةا إىل خصةةةائن 

 .االنتباه ايدرا  التفكري التخيل التذ ر:ها
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 :الخاصة 

 تةةات التلميذ إىل تنمية قواه البدنية والقدر  على ااكم والتوافن اخللقا لتأدية وا باته اليومية يف بيتته       
وعمله ومع ايميان التام مبقولة العقل السليم يف اجلسم السليم فننه أهبح لجاما على  افة املدار  من  قي  

شيع وتفعيل الرياةة املدرسية وعلى أف ل و ه  كن هذه املقولة العلمية الادفة وذل  من خال  تن
 .فحينما ميار  الفرد أي لون من ألوان نشاط ال بية البدنية خاهة املدرسية 

فنن عملية ال بية تتم يف نفس الوقت وهذه األخري  جتعل حياته أ بر ر دا وتساعده يف بنار  تمع قوي 
له  تتحق ة  منشع ومكيل لشخصية ونفسية املراه   لكا متماس   ومن هنا توف أةية الرياةة املدرسي

 . يف اايا  وتفعيالتفرهة إ تسا  اخلوات واملهارات اار ية اليت تجيده ر بة 
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 :مدخل إلى الباب التطبيقي 

 

يت ةمن   ل ما حنن بصةدد دراسةته يف اجلانةب التطبيقةا بدايةة مةن الفصةل األو  و الةذي يت من هذا البا   

منهجيةةةة البحةةةث و الدراسةةةة امليدانيةةةة و اخلطةةةوات املتبعةةةة فيهةةةا مث الفصةةةل البةةةاين الةةةذي  تةةةوي علةةةى  ليةةةل و 

مناقشةةةة النتةةةائك و ذلةةة  مةةةن خةةةال  الفرةةةةية املطروحةةةةة و  ةةةذا الوسةةةيلة ايحصةةةائية املتبعةةةة يف هةةةذا اجلانةةةةب 

ك بالفرةةيات و تقةد  االق احةات و لإل ابة عن السةؤا  املشةكل وهةوال إىل االسةتنتا ات و مناقشةة النتةائ

 .حيث نبإ فيها النتيجة اليت توهلنا إليها التوهيات و اخلروت خبالهة عامة و هنائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المذكرة
 

 

 
 

 
 



 المذكرة
 

 

62 
 

 :تمهيد  -1

 يف هةةةةذا الفصةةةةل إىل توةةةةةيح منهجيةةةةة البحةةةةث و إ راراتةةةةه امليدانيةةةةة بغيةةةةة الوهةةةةو  إىل  قيةةةة  تطرقنةةةةا
  ديةةد املةةنهك العلمةةا املتبةةع  العينة اماالت ال ةةبع اي رائةةا ملتغةةريات األهةةداف املنشةةود  وهةةذا مةةن خةةال 

 البحةةث مث إىل عةةرض مفصةةل حةةو  أدوات البحةةث و القواعةةد الةةيت جيةةب مراعا ةةا أثنةةار تنفيةةذها مث إىل عةةرض
 .يف معاجلة النتائك اخلام املتحصل عليهاإليها  نستندالوسائل ايحصائية اليت سوف 

 :البحث منهج -2

 ذلة  هةفاالو  املةنهكنةا اختار  قةد  و املطروحة املشكالت و املواةيع باختالف البحث منهك للخيت
 . املطروحة املشكلة لطبيعة

 :مجتمع البحث -3

تلميةذ  25ثانويةة بواليةة النعامةة و  20أسةتاذ يدرسةون علةى مسةتوى  22 يف متمبةل هةذا تبنا  تمع
 .ثانوية بنفس الوالية 62ميارسون ألعا  القوى على مستوى 

  :البحث عينة -4

 420تلميةةذ مةةن أهةةل  22و  %24,1:واملقةةدر  نسةةبتها بةةةةةةةةة 22أسةةاتذ  مةةن أهةةل  60لقةةد اخ نةةا 
 :اجلدو  التاي يبإ ذل  7,81%:املقدر  نسبتها بةةةةةة و
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 يبين عينة البحث( 11)جدول 

 عدد التاميذ عدد األساتذة مكان الوا وية الوا وية الرياضيالنشاط 
 
  
 
 
 

ألعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياب 
 القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى

 4 6 العإ الصفرار ايمام مال 
 4 6 النعامة هدوق ااات
ةمد شريل 
 مساعدية

 2 6 مكمن بن عمار

 2 6 العإ الصفرار عاشم العيد
 2 6 مغرار العرو بن مهيدي
ايخو  اخلمس 

  يدات
 4 6 املشرية

عبد ااميد بن 
 باديس

 4 6 العإ الصفرار

سيدي أ د 
 امدو 

 2 6 عسلة

 2 6 النعامة البانوية اجلديد 
 4 6 املشرية ابن رشد

 :كيفية اختيار عينة البحث 

عشةةوائية حيةةث قمنةةا بالةةذها  لاسةةاتذ  املشةةرفإ علةةى الرياةةةة املدرسةةية يف   ا اختيةةار عينةةة البحةةث بطريقةةة
 . ل مؤسسة و أخذنا من تلميذين إىل ثالثة تالميذ دون قصد و علم و قمنا بتوفيع االستمارات

 :  البحث تمجاال -5
 هةايق ق يةدنر  الةيت األهةداف إىل للوهو  هاري تسط ا اليت و اتةيالفر  خطأ أو هحة من التحق  أ ل من
 : ثالثة  االتيد بتحد قمنا
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 :البشر  المجال -5-1
 :شخن موفعإ  التاي 35 البحث عينة مشلت

 أساتذ  تربية بدنية ورياةية على مستوى الطور البانوي 11 *
 .ينشطون يف الرياةة املدرسية مجيع التخصصات تلميذ 25 *
 :الزما ي المجال -5-2
مةن عةام  مةاي شةهر أواخةر يةة ا إىل 2062 مويسةد شةهر يةةابد مةن إبتةدارا هةذا تبنةا يف انطلقنةا لقةد

2062 . 
 :المكا ي المجال -5-3

و  ل مةن ثانويةات واليةة . أخرى مكتبات  و املعهد مكتبة منها املكتبات ثتلل يف ببحبنا قمنا لقد
 . النعامة حيث قمنا باختيار عشر ثانويات وذل  حسب ااا ة

 :متغيرات البحث -6
 . شخصية أستاذ ال بية البدنية والرياةية: يف هذه الدراسة املتغري املستقل هو :لمتغير المستقلا -6-1
 .دافعية ايداف لدى التالميذ: المتغير التابع -6-2

 :أدوات البحث -7

 :الشخصية  قياس استمارة -7-1

  .(االنبساط  العصبية ) شخصية األساتذ  يف الطور البانوي من حيث  قيا  :الغرض

 . االستمار  قلم  :الازمة األدوات

 :للشخصية  أيز كاختبار  -

العصةبية   و هةذه األبعةاد تةرتبع   االنبسةاطاختيار موةوعا يقةيس    EPIللشخصية  أيجن قائمة 
 .باملفهوم التقليدي لا اط املجا ية  نظرية يونغ
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عبةار  قةام بنعةداد  27و عةددها " بةنعم أو ال " ها أستلة جييب عنها املفحوص  اراالختبو عبارات 
توى طةال  املةدار  و مقنن أهال يف اململكة املتحةد  علةى مسة اراالختبو سبيل  أيجين هانج  اراالختبهذا 

و ايرشةاد الطةالو و املهة   األفةرادار بةة يف العديةد مةن امةاالت مبةل اختلقيا  الشخصةي اراالختبيستخدم 
 .و يف التشخين اي لي 

 ابةةة علةةى  ةةل و تسةةتغرق اي االختبةةارتسةةتخدمان يف مواقةةل إعةةاد  "  "و " أ"و للمقيةةا  هةةورتان
 .سؤا  22بعدين يتم قياسهما بعد  دقائ    و  ل 60إىل  1منهما حواي 

  6992  .ربيةةع م) .ر ايسةةالم ةةل مةةن  ةةابر عبةةد ااميةةد و ةمةةد فخةة  االختبةةارو قةةام بتعريةةل هةةذا 
 (404هفحة 

العبةةارات املمبلةةة بةةنعم هةةا العبةةارات الةةيت يف اجتةةاه البعةةد و متةةنح نقطتةةإ و العبةةارات  :مفتيياح التصييحيح  -
 .  املمبلة بال ها اليت عكس اجتاه البعد و متنح نقطة واحد  

 .العصبية ما مقيا  االنبساط و  ل الصور  :مقياس التحديد -

 : مقياس اال بساط  -

 نعم  - 64. 60.1  ال        -2ال          -4   نعم     -6

 نعم  - 27.22.22 ال                -20 نعم       -67      ال    - 62 

 نعم  - 29.26.22ال         - 26نعم        - 49 ال       -.47.42.42.29 

 نعم  - 26نعم              - 24ال                   - 26 

 : مقياس العصبية  -

7.4.2.20.27.22.24.20.41.42.44.46.21.26.24.26.69.62.66 .27.22.22.  
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 االختبةارت إىل أن ايسري هةدق املقيةا  إىل مةا وةةع لقياسةه  مةا تشةري  راسةة التعليمة :صدق المقياس * 
يتمتةةةع بصةةةدق مقبةةةو  حيةةةث أنةةةه يةةةرتبع ارتباطةةةا لةةةه بعةةةدد مةةةن االختبةةةارات  الشخصةةةية األخةةةرى مبةةةل اختبةةةار  

 le 16 Pf de cattelاختبار العوامل السةتة عشةر يف الشخصةية . تايلور للقل   –للشخصية   اليفورنيا
  (404  هفحة 6992  قيا  الشخصية  .ربيع م)

و  0.72 راسةةةة التعليمةةةات إىل أن االختبةةةار لةةةه معةةةامالت ثبةةةات مرتفعةةةة تةةة اوح بةةةإ   تستشةةةري :الوبيييات * 
 (669  هفحة 2002األنصاري  ) .و ها معامالت ثبات قوية 0.97

 : ا مهسيقي الذين للبعدينمؤشرات المقياس  -

 .العصبيةيقيس االنبساط و  -

طبقا للتو يهات االختيارية استجابات للفةرد تتسةم باال تماعيةة و االنفتاحيةة و : يع  االنبساطو  -
 .د االستجابة للقيود و االندفاعية نع

بأهنةةةةا االسةةةةتجابة االنفعاليةةةةة الجائةةةةد  و قابليةةةةة التعةةةةرض لالهنيةةةةار العصةةةةيب يف الظةةةةروف  العصةةةةبيةتعةةةة   -
  قيةا  الشخصةية  .ربيةع م) .منهمةا عةن اخخةر ال ا طة و قابليةة  ةل هةذين البعةدين مسةتقل  ةال

 (402  هفحة 6992

 :للرياضيين  الدافعيةقائمة السمات  -7-2

 :الوصف  -

للرياةةةيإ الةةذي قةةام بنعةةداده ةمةةد حسةةن عةةالوي يف ةةةور مقيةةا   الدافعيةةة ةةدف مقيةةا  السةةمات 
ملختةار  الةيت تةرتبع بايدةاف الرياةةا الةةذي ا الدافعيةة إىل قيةا  بعةا السةمات ا'  الدافعيةةسةاب  قائةة مسةات 

 .يتميج باملستوى العاي

. الرياةةةية  الدافعيةةةإليهةةا عديةةد مةةن الدراسةةات يف  ةةا  السةةمات  إشةةار أبعةةاد  2ت ةةمن املقيةةا  يو 
 :وهذه األبعاد ها 
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 :لإل جاز  دافع -

و الفوف يف املنافسات الرياةية و ةالة بةذ  قصةارى اجلهةد يف املنافسةة و ها ااا ة لتحقي  النجاح 
 .الرياةية و موا هة  دي املنافسإ و التدريب الشاق املتواهل للوهو  للتفوق الرياةا 

 :الوقة في النفس -

راتةةه و مةةن مهاراتةةه و يكةةون واثقةةا  ةةدا مةةن نفسةةه و مةةن قد الةةذي يتميةةج بسةةمة البقةةة بةةالنفس التلميةةذ
التصةةرف بصةةور   يةةد  يف املواقةةةل  ةةري املتوقعةةة يف املنافسةةات و يعةةو ببقةةةة عةةن و هةةة نظةةره بةةةدون  يسةةتطيع

 .تردد

 :التصميل  -  

بةذال للجهةد سةوار يف التةدريب أو  األ بةرالتالميةذ  الذي يتميج بسةمة التصةميم يعتةو مةن بةإ التلميذ
 املجيةد مةةنيف املنافسةة و ال  ةةاو  أن ي اخةى بغةةا النظةر عةةن طةو  فةة   التةدريب أو نتيجةةة املنافسةة و ينفةة  

 .ألقصى مدى  أهدافهليحق   قدرته ومهاراتهاجلهد لتحسإ  و الوقت

 :ضبط النفس -

الذي يتميج بسةمة ةةبع الةنفس يسةتطيع الةتحكم يف انفعاالتةه بصةور  واةةحة يف العديةد مةن  التلميذ
 . ال غوط أوبسهولة يف أوقات الشد   أعصابهاملنافسة الرياةية و ال يفقد  أثناراملواقل املبري  لالنفعاالت 

 :التدريبية  -

و  ةةة م  ةةةل مةةةن قةةةام بتدريبةةةه و  شةةةرفامل األسةةةتاذ الةةةذي يتسةةةم بسةةةمة التدريبيةةةة ينفةةةذ بدقةةةة تعليمةةات التلميةةذ
لتالميةةةذ يفهمةةه  يةةدا و ال يتحيةةج  أسةةتاذه عنةةدما يوا ةةه بعةةا املشةةكالت  مةةةا يشةةعر بةةأن أسةةتاذهيستشةةري 
 .معينإ 

الرياةةا التلميةذ و  ل من األبعاد اخلمسة تقيسه سبعة عبارات و يقوم  عبار  20و يت من املقيا  
 " .ال  متأ دنعم    ري " باي ابة على  ل عبار  يف ةور تعليمات املقيا  طب  ملقيا  البالثا التدريك
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 : المعامات العلمية  -

 : الوبات * 

يف بعةةا التالميةةذ مةةن  متعةةدد عنةةد تطبيةة  القائمةةة علةةى عينةةات 71و 17تةةراوح معامةةل ألفةةا مةةا بةةإ 
 . األنشطة الرياةية 

 ال بيةةةة ةطالبةةةا مةةةن  ليةةة 42د  تطبيقهةةةا علةةةى اسةةةتقرار القائمةةةة عنةةةد تطبيقهةةةا و إعةةةا  مةةةا بلةةةغ معامةةةل
 .بعد  ف ات ثالثة أسابيع 12و  24الرياةية ما بإ  البدنية و

 : الصدق * 

الرياةةيإ إحةداةا  التالميةذالقائمة علةى عينتةإ مةن  تطبي ا إجياد هدق التكوين الفردي عن طري  
لةة الد ذات وقر و أسةفر التطبية  عةن و ةود فة.  ري املتفوقإ  تالميذمن ال ونخر الآلاملتفوقإ و  تالميذمن ال

 مةةةا ا التحقةة  مةةةن الصةةةد . الرياةةةيإ التالميةةةذ جتةةاه املتوقةةةع لصةةا  القائمةةةة يف اال أبعةةاديف مجيةةةع  ةإحصةةائي
االسةةةتجابة االنفعاليةةةة يف عةةةن طريةةة  تطبيةةة  القائمةةةة بصةةةور  متالفمةةةة مةةةع بعةةةا أبعةةةاد مقيةةةا   باحملةةة املةةةرتبع 

الدفاعيةة الرياةةية و أسةفر التطبية  عةن و ةود ارتباطةات مقبولةة بةإ بعةا  السماتالرياةة و مقيا  تقدير 
 . األشخاص املتشا ة يف املقياسإ 

 : التصحيح  -

 : عبارات  1داف على يت من بعد ااا ة لإل

  2و أرقام العبةارات الةيت يف عكةس اجتةاه البعةد هةا . 6/66/26/46أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد ها 
/62/22/42. 

 .عبارات  1بعد البقة بالنفس يت من 

 .61/21/41/  1اليت يف اجتاه البعد ها  العباراتأرقام 
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 .عبارات  1بعد التصميم يت من  2/62/22/42يف عكس اجتاه البعد ها  اليتو أرقام العبارات 

 . 4/64/24/44 البعد هااليت يف اجتاه  العباراتأرقام 

 .1/61/21/41اليت يف عكس اجتاه البعد ها  العباراتو أرقام 

 .عبارات  1بعد ةبع النفس يت من 

 .69/29/49/ 9اليت يف اجتاه البعد ها  العبارات أرقام

 .2/62/22/42و أرقام العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد ها  

 .بارات ع 1البعد التدرجيا يت من 

 .2/62/22/42أرقام العبارات اليت يف اجتاه البعد ها 

 .60/20/40/20و أرقام العبارات اليت يف عكس اجتاه البعد ها 

 :و عند تصحيح عبارات القائمة يتم منح العبارات اليت يف اجتاه البعد الدر ات التالية

 .تساوي در ة واحد  : در ة  ال 2در ات  ري متأ د 4تساوي : نعم

 اليت يف عكس اجتاه البعد الدر ات التالية  العبارات ما يتم منح 

 در ات  4: در ة  ال  2 متأ دتساوي در ة واحد     ري : نعم 

و الدر ةة .   إذا أن املقيةا  ليسةت لةه در ةة  ليةة  حةداو يتم مجع در ات  ل بعد من أبعاد املقيةا  علةى 
 .ة اليت يقيسها البعد مالرياةا بالس التلميذري إىل متيج العالية تش

 :التعليمات  -

الةيت قةد توةةح اجتاهة  و سةلو   أ و اسةتجابات  يف مواقةل التةدريب أو  العبةاراتفيما يلةا بعةا 
 .بصفة عامة ةيالرياةأو املواقل  مواقل املنافسة
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فةنذا . مةا يتناسةب مةع در ةة انطباقهةا علية   أسةفلأمةام  ةل عبةار  و .... املطلو  منة  وةةع عالمةة 
أما إذا  انت العبةار  ال تنطبة  علية  ' أسفل  لمة نعم ..  انت العبار  تنطب  علي  متاما ةع عالمة 

و ةذا م تسةةتطع أن تقةرر عمةا إذا  انةةت العبةار  تنطبة  عليةة  أوال .  لمةة ال   أسةةفل.. متامةا ةةع عالمةة
 متأ دأسفل  لمة  ري .... تنطب  علي  متاما ف ع عالمة 

رياةةةا خيتلةةل عةةن اخخةةر يف سةةلو ه و تلميةةذ ن  ةةل أخةةرى خاطتةةة ألهةةحيحة و  عبةةار ليسةةت هنةةا  
 .هدق إ ابت  مع نفس   اجتاهه و استجاباته يف مبل هذه املوقل و املهم هو

-27  الصةةفحات 6991عةةالوي  ) .ال تةة   أي عبةةار  دون إ ابةةة و ةةةع عالمةةة واحةةد  أمةةام  ةةل عبةةار 
44) 

 :األسس العلمية لألداء -1

 :الوبات  -1-1

هو قدر  االستبيان على احملافظة علةى نتائجةه إذا مةا تكةرر عةدد مةن املةرات علةى نفةس العينةة و  ةت 
 .نفس الظروف

 :  الصدق -1-2

 علةى قدرتةه  يعة ( يةاالق أسلو  اختلل مهما البحث يف املستخدم  ياالقيان و االستب هدق إن

هسياق املراد أو لهأ  من وةع ما  ياق
 (17  هفحة 6990أ د  ) 

 مةدى يرلتقد وذل  أساتذ ( 02)إاحملكم من  موعة على بعرةه قمنا املقيا  يعبتوف  الشروع بلق
 .أ له من وةع الذي الغرض ي  ق يف هدقه

 

 



 المذكرة
 

 

71 
 

 :الموضوعية -1-2

 بةةةالتحكيم القةةةائم  ةةةان أي النتةةةائك نفةةةس يعطةةةا االختبةةةار أن  أي تةةةأثره عةةةدم علةةةى تةةةد   موةةةةوعية
 و الشةة  عنهةةا تبعةةد مفرداتةةه و االسةةتبيان علةةى بايمجةةاع مةةوافقتهم و املختصةةإ و اخلةةوار إطةةالع أن  ويشةةري
 بعيةد  و للتأويةل قابلةة  ةري و واةةحة و سةهلة البحث هذا يف املستخدم االستبيان عبارات أن   ما التأويل
  ةد االسةتبيان عبةارات تعتةو  ولةذا البحةث أهةداف ةةمن االسةتبيان عبةارات أن  حيةث الذايت التتويك عن

 .موةوعية

 :الوسائل اإل صائية  -9
باحبةةان علةةى معاجلةةة النتةةائك  ةةدف إهةةدار أحكةةام موةةةوعية حةةو  الظةةاهر  موةةةوع البحةةث عمةةل ال

 :عليها باستخدام الوسائل ايحصائية التالية املتحصل  اخلام
  املتوسع ااساو* 

 االحنراف املعياري* 

 النسبة املؤوية*

   ت ستيودنت لعينتإ مرتبطتإ * 

 : البحث صعوبات -11

 .األساتذ  و التالميذ بعا من االستمارات بعا اس  اع هعوبة -

 . املقيا  عبارات بعا فهم يف هعوبة تلقا -
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  :خاصة 

 األدوات بعةةةا وذ رنةةةا امليدانيةةةة وإ راراتةةةه البحةةةث منهجيةةةة إىل الفصةةةل هةةةذا خةةةال  التطةةةرق ا لقةةةد 
 ا  مةةةةا البحةةةةث  ةةةةاالت و ديةةةةد األساسةةةةية التجربةةةةة إ ةةةةرار و يفيةةةةة االسةةةةتمارات توفيةةةةع و ةةةةذا   املسةةةةتخدمة

 .و أهم الصعوبات اليت و هناها  البحث يف املعتمد  ايحصائية الوسائل ثتلل على التعرف
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 :تمهيد  -1

مةةدلو  مةةا م  إن النتةةائك اخلةةام املتوهةةل إليهةةا مةةن اسةةتعما  أي وسةةيلة جلمةةع املعلومةةات لةةيس لةةه أي
سةنتطرق يف هةذا الفصةل إىل  ليةل   تعرض و لل هذه النتائك  ليال دقيقا يسمح من استنباط ااقائ  وعليه

اخلةةةام املتحصةةةل عليهةةةا مةةةن املقةةةاييس املطبقةةةة علةةةى عينةةةة البحةةةث ملقابلتهةةةا الحقةةةا بالفرةةةةيات  ةةةل النتةةةائك 
 .واستنتا ات خلروت بتوهيات و اق احات 
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 يبين  تائج مقياس األساتذة ( 02)جدول رقل :  تحليل مقياس الشخصية  -1-2:  عرض و تحليل النتائج -2

 األستاذ الصفة احملصل عليهاالدر ة  الدر ة القصوى الصفة الغالبة
 

 العصبية
 

          20 
  الكذ  62

6 
        

 االنبساطية 47
 العصبية 20

 
 االنبساطية

 
41 

  الكذ  62
2 

        
 االنبساطية 41
 العصبية 42

 
 االنبساطية

 
41 

  الكذ  62
4 
 

 

 االنبساطية 41

 العصبية 40

 
 االنبساطية

 
47 

  الكذ  69
2 
 

 االنبساطية 47
 العصبية 29

 
 االنبساطية

 
46 

  الكذ  62
2 
 

 االنبساطية 46
 العصبية 46

 
 العصبية

 
42 

  الكذ  61
6 
 

 

 االنبساطية 24
 العصبية  42

 
 العصبية

 
42 

  الكذ  62
7 
 

 االنبساطية 22
 العصبية 42

 
 االنبساطية

 
49 

  الكذ  66
1 
 

 االنبساطية 49
 العصبية 46

 
 االنبساطية

 
47 

  الكذ  64
 االنبساطية 47 9

 العصبية 29
 

 االنبساطية
 

49 
  الكذ  64

 االنبساطية 49 60
 العصبية 29
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 :يبين  تائج قياس اال بساطية لألساتذة( 03)الجدول 

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
 منخفا

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع  تقييم عاي
 البعد

االحنةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياري

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 ااساو

 ن

%20 02 %80 01 46 2.72 42.1 60 
 

يتبإ أن إ ابات األسةاتذ  متفاوتةة والةيت  انةت معظةم اي ابةات  تقيةيم ( 04)من خال  اجلدو  -
عنةةةد وسةةةيع البعةةةد  %20أمةةةا إ ابةةةات التقيةةةيم املةةةنخفا فقةةةدرت    %10عةةةاي حيةةةث بلغةةةت نسةةةبتها 

  2.72و االحنراف املعياري    42.1وبلغ  املتوسع ااساو لالنبساطية   46

 :قياس اال بساطية لألساتذة يبين  سبة( 01)الشكل 

 

 :االستنتاج

 نستنتك أن  ل األساتذ  ميتافون بسمة االنبساطية
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 :يبين  تائج قياس العصبية لألساتذة( 04)الجدول 

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
 منخفا

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع  تقييم عاي
 البعد

االحنةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياري

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 ااساو

 ن

%80 01 %20 02 46 4.29 42.2 60 
 

يتبإ أن إ ابات األساتذ  متفاوتة واليت  انت معظم اي ابةات  تقيةيم ( 40)من خال  اجلدو   -
 46عنةد وسةيع البعةد   %20أما إ ابات التقييم العاي فقةدرت    %10منخفا حيث بلغت نسبتها 

  4.29و االحنراف املعياري    42.2وبلغ  املتوسع ااساو للعصبية   

 :يبين  سبة  قياس العصبية لألساتذة( 21)الشكل 

 

 :االستنتاج

 .نستنتك أن معظم و ل األساتذ  ال ميتافون بسمة العصبية 
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 :التاميذيبين  تائج مقياس ( 05)جدول رقل :     التاميذ تحليل مقياس  -2-2

 عدد التالميذ دافع ايداف البقة بالنفس التصميم ةبع النفس التدريبية امموع

92 22 69 69 64 69 06 
71 20 62 66 62 66 02 
99 24 62 20 26 26 04 
77 67 62 62 20 64 02 
96 69 20 20 69 61 02 
96 22 26 67 61 61 06 
11 66 61 26 62 69 07 

604 22 61 61 22 69 01 
92 22 67 69 69 67 09 
16 22 26 66 62 62 60 
96 69 69 61 62 20 66 

607 24 22 22 20 61 62 
90 22 20 69 62 62 64 
17 24 69 62 62 67 62 
96 69 69 20 62 61 62 
19 69 20 67 62 61 66 
79 26 64 67 62 62 67 
17 69 67 61 62 61 61 
72 61 62 66 64 64 69 
91 26 69 67 66 69 20 
10 20 62 62 62 66 26 
92 69 67 26 61 67 22 

606 22 61 22 24 26 24 
10 20 67 64 62 66 22 

602 26 26 22 26 20 22 
 امموع 242 266 222 222 264 2266
90,22 20,22 67,10 61,01 66,62 67,62   
 ع 2,67 4,21 2,27 2,9 6,71 7,22
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 :يبين  تائج قياس دافع الحاجة لإل جاز لدى التاميذ( 06)الجدول 

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
 منخفا

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع  تقييم عاي
 البعد

االحنةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياري

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 ااساو

 ن

%20 02 %10 20 66 2.67 67.2 22 
 

معظةةم التالميةةذ لةةم دافعيةةة ااا ةةة لإلدةةاف حيةةث بلغةةت نسةةبة يتبةةإ أن ( 06)مةةن خةةال  اجلةةدو  -
عنةةةد وسةةةيع   %20أمةةةا إ ابةةةات التقيةةةيم املةةةنخفا فقةةةدرت    %10اي ابةةةات عنةةةد التقيةةةيم العةةةاي   

 2.67واالحنراف املعياري    67.2وهذا قد بلغت قيمة املتوسع ااساو  66املقيا  

 :از لدى التاميذيبين  سبة قياس دافع الحاجة لإل ج( 03)الشكل 

 

 :االستنتاج

 .نستنتك أن معظم التالميذ يتصفون بدافعية ااا ة لإلداف
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 :يبين  تائج قياس دافع الوقة بالنفس لدى التاميذ( 17)الجدول 

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
 منخفا

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع  تقييم عاي
 البعد

االحنةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياري

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 ااساو

 ن

%26 62 %22 66 66 4.21 66.62 22 
 

يتبةةإ أن إ ابةةات التالميةةذ  انةةت متقاربةةة حيةةث بلغةةت نسةةبة إ ابةةات ( 08)مةةن خةةال  اجلةةدو   -
واملتوسةةةةع  66عنةةةةد وسةةةةيع املقيةةةةا   %22أمةةةةا إ ابةةةةات التقيةةةةيم العةةةةاي    %26التقيةةةةيم املةةةةنخفا   

 4.21و االحنراف املعياري 66.62ااساو 

 :دافع الوقة بالنفس لدى التاميذيبين  سبة  قياس ( 04)الشكل

 

 :االستنتاج 

 .نستنتك أن أ لبية التالميذ ال يتصفون بسمة البقة بالنفس
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 :يبين  تائج قياس دافع التصميل لدى التاميذ( 11)الجدول 

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
 منخفا

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع  تقييم عاي
 البعد

االحنةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياري

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 ااساو

 ن

%66 02 %12 26 66 2.27 61.01 22 
 

يتبإ أن إ ابات التالميةذ  انةت متفاوتةة حيةث أن أ لبيةة التالميةذ  ةان ( 09)من خال  اجلدو   -
عنةةةد وسةةةيع  % 66أمةةةا إ ابةةةات التقيةةةيم املةةةنخفا فقةةةدرت    %12لةةةم تقيةةةيم عةةةاي قةةةدرت نسةةةبته   

 2.27و االحنراف املعياري 61.01واملتوسع ااساو  66املقيا  

 :يبين  سبة قياس دافع التصميل لدى التاميذ( 05)الشكل 

 

 :االستنتاج

 .نستنتك أن معظم التالميذ يتميجون بدافع التصميم 
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 :يبين  تائج قياس دافع ضبط النفس لدى التاميذ( 19)الجدول 

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
 منخفا

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع  تقييم عاي
 البعد

االحنةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياري

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 ااساو

 ن

%22 06 %76 69 66 2.90 67.10 22 
 

تلميةةذ  صةةلوا علةةى تقيةةيم عةةاي يف دافةةع ةةةبع  69أن ( 10)نالحةةظ مةةن خةةال  نتةةائك اجلةةدو   -
وذل  عند وسةيع املقيةا   % 22تالميذ  صلوا على تقييم منخفا بنسبة  06و %76النفس و بنسبة 

 2.90و االحنراف املعياري   67.10و املتوسع ااساو    66

 :يبين  سبة قياس دافع ضبط النفس لدى التاميذ( 06)الشكل 

 

 :االستنتاج

 .نستنتك أن أ لبية التالميذ لم دافع التصميم 
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 :ائج قياس دافع التدريبية يبين  ت( 11)الجدول 

 

أن  ةةةل إ ابةةةات التالميةةةذ  انةةةت بتقيةةةيم عةةةاي وبنسةةةبة ( 11)نالحةةةظ مةةةن خةةةال  نتةةةائك اجلةةةدو   -
 6.71و االحنراف املعياري  20.22و املتوسع ااساو  66عند وسيع املقيا   600%

 :يبين  سبة قياس دافع التدريبية ( 07)الشكل 

 

 :االستنتاج

 .نستنتك أن  ل التالميذ ميتافون بدافع التدريبية
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 املتوية

تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
 منخفا

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 املتوية

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع  تقييم عاي
 البعد

االحنةةةةةةةةةةةةةراف 
 املعياري

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
 ااساو

 ن

%00 00 %600 22 66 6.71 20.22 22 
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 : ساب ت ستيود ت 

 :امموعة األوىل األساتذ 

  60= حجم العينة 

 16,20= املتوسع ااساو 

 2,41= االحنراف املعياري 

 :امموعة البانية التالميذ

  22= حجم العينة 

 90,22= املتوسع ااساو 

 7,22= االحنراف املعياري

  عنةةد در ةةة  2,02= وهةةا أ ةةو مةةن ت اجلدوليةةة الةةيت  4,27= مبةةا أن ت احملسةةوبة  :القييرار اإل صييائي
ذات داللةةة إحصةةائية و بالتةةاي هنةةا  تةةأثري لشخصةةية فةةنن هنةةا  فةةروق  0,02و مسةةتوى الداللةةة  44ااريةةة 

 .أستاذ ال بية البدنية و الرياةية على الدافعية الرياةية لدى التالميذ
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 :لشخصية األساتذة يبين النسبة المئوية للنمط الغالب (11)جدول

 الصفة النسبة
 االنبساطية 70%

 العصبية %30
 

ميبلةةون األ لبيةةة (  %70)األسةةاتذ  ذوي الةةنمع االنبسةةاطا مةةن خةةال  اجلةةدو  نالحةةظ أن نسةةبة  -
 .مقارنة باالنبساطيإ( %40)و أن العصبيإ يشكلون نسبة قليلة .من  موع األساتذ  

:يبين النمط الغالب لشخصية األساتذة( 11)الشكل 

 
 

 :االستنتاج  

عوامةةةل ثتلفةةةة لالةةةنمع الغالةةةب يف األسةةةاتذ  هةةةم االنبسةةةاطيإ وذلةةة  يعةةةود نسةةةتنتك مةةةن اجلةةةدو  أن  
 .سنوردها يف التحليل ايحصائا املعم 
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 :معرفة مدى تأثير  مط شخصية األستاذ على دافع اإل جاز لدى التاميذ -2-3

يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية اإلمييام مالييك بييالعين ( 12)الجييدول
 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)لصفراء ا

 التالميذ األستاذ
 94.44 املتوسع ااساو 49 االنبساطية
 66.66 التباين 29 العصبية
 2.02 االحنراف املعياري 64 الكذ 
يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية اإلمييام مالييك بييالعين ( 19)الشييكل

 (أستاذ وا دثاث تاميذ و )الصفراء 

      
يوةةةح لنةةا اجلةةدو  القةةيم احملصةةل عليهةةا مةةن طةةرف التالميةةذ عنةةد األسةةتاذ ذو الشخصةةية املنبسةةطة  -

وهةةو معةد  مرتفةع يشةري إىل و ةةود  94.44ومنةه نالحةظ أن املتوسةع ااسةاو لةةدافع ايدةاف لةدى التالميةذ 
حسةب  وسةيع املقيةا   90.22ايدةاف العةامدافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ املنبسع مقارنة بدافع 

 .در ات  01در ة أي أقصى حد وأدىن حد هو  22الذي جيب أن يتحصل عليه التلميذ وهو   66

 : االستنتاج

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ منبسطة  ان دافع ايداف لدى التالميذ مرتفع
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ز لدى تاميذ ثا وية صيدوق الحياج بالنعامية يوضح  مط شخصية األستاذ ودافع اإل جا( 13)الجدول
 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)

 التالميذ األستاذ
 92 املتوسع ااساو 41 االنبساطية
 60.62 التباين 42 العصبية
 4.26 االحنراف املعياري 62 الكذ 
تامييذ ثا ويية صيدوق الحياج بالنعامية  ىيوضح  مط شخصية األستاذ ودافع اإل جاز ليد( 11)الشكل

 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)

          
يوةةةةح لنةةةا اجلةةةدو  القةةةيم احملصةةةل عليهةةةا مةةةن طةةةرف التالميةةةذ عنةةةد األسةةةاتذ  ذوي  ةةةع الشخصةةةية  -

وهةةو معةةد  مرتفةةع ويشةةري إىل  92املنبسةةطة ومنةةه نالحةةظ أن املتوسةةع ااسةةاو لةةدافع ايدةةاف لةةدى التالميةةذ 
 .دافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ املنبسع مقارنة بدافع ايداف العامو ود 

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ منبسطة  ان دافع ايداف لدى التالميذ مرتفع: االستنتاج
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يوضييييح  مييييط شخصييييية األسييييتاذ ودافييييع اإل جيييياز لييييدى تاميييييذ ثا وييييية محمييييد شييييريف ( 14)الجيييدول
 (تلميذان و أستاذ وا د)عمار  مساعدية مكمن بن

 التالميذ األستاذ
 96.2 املتوسع ااساو 41 االنبساطية
 0.22 التباين 40 العصبية
 0.21 االحنراف املعياري 62 الكذ 

يوضييييح  مييييط شخصييييية األسييييتاذ ودافييييع اإل جيييياز لييييدى تاميييييذ ثا وييييية محمييييد شييييريف ( 11)الشييييكل
 (وا دتلميذان و أستاذ )مساعدية مكمن بن عمار 

 
يوةةةةح لنةةةا اجلةةةدو  القةةةيم احملصةةةل عليهةةةا مةةةن طةةةرف التالميةةةذ عنةةةد األسةةةاتذ  ذوي  ةةةع الشخصةةةية  -

وهةةو معةةد  مرتفةةع ويشةةري إىل  96املنبسةةطة ومنةةه نالحةةظ أن املتوسةةع ااسةةاو لةةدافع ايدةةاف لةةدى التالميةةذ 
 .العام و ود دافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ املنبسع مقارنة بدافع ايداف

 :االستنتاج

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ منبسطة  ان دافع ايداف لدى التالميذ مرتفع 
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يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية عاشييل العيييد بييالعين ( 15)الجييدول
 (تلميذان و أستاذ وا د)الصفراء 

 التالميذ األستاذ
 90.2 اساواملتوسع ا 47 االنبساطية
 626 التباين 29 العصبية
 62.29 االحنراف املعياري 69 الكذ 
يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية عاشييل العيييد بييالعين ( 12)الشييكل

 (تلميذان و أستاذ وا د)الصفراء 

 
ذوي  ةةةع الشخصةةةية يوةةةةح لنةةةا اجلةةةدو  القةةةيم احملصةةةل عليهةةةا مةةةن طةةةرف التالميةةةذ عنةةةد األسةةةاتذ   -

وهةو معةد  مةنخفا مقارنةة  90.2املنبسطة ومنه نالحظ أن املتوسع ااساو لدافع ايداف لةدى التالميةذ 
باجلدولإ السابقإ ويشةري إىل و ةود دافةع ايدةاف لةدى التالميةذ عنةد األسةتاذ املنبسةع مقارنةة بةدافع ايدةاف 

 .العام

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ منبسطة  ان دافع ايداف لدى التالميذ مرتفع: االستنتاج
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يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية العربييي بيين مهيييد  ( 16)الجييدول
 (تلميذان و أستاذ وا د)بمغرار 

 التالميذ األستاذ
 96 املتوسع ااساو 46 االنبساطية
 696 التباين 46 العصبية
 62 االحنراف املعياري 62 الكذ 

يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية العربييي بيين مهيييد  ( 13)الشييكل
 (تلميذان و أستاذ وا د)بمغرار 

    
يوةةةح لنةةا اجلةةدو  القةةيم احملصةةل عليهةةا مةةن طةةرف التالميةةذ عنةةد األسةةاتذ  ذوي  ةةع الشخصةةية املنبسةةطة  -

وهةو معةد  مرتفةع ويشةري إىل و ةود دافةع  96نالحظ أن املتوسع ااساو لدافع ايداف لدى التالميذ  ومنه
 .ايداف لدى التالميذ عند األستاذ املنبسع مقارنة بدافع ايداف العام

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ منبسطة  ان دافع ايداف لدى التالميذ مرتفع: االستنتاج
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يوضيييح  مييط شخصيييية األسييتاذ ودافيييع اإل جييياز لييدى تامييييذ ثا وييية اإلخيييوة  مييييدات ( 17)لالجييدو 
 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)بالمشرية 

 التالميذ األستاذ
 17.66 املتوسع ااساو 24 االنبساطية
 22.77 التباين 42 العصبية
 6.22 االحنراف املعياري 61 الكذ 
األسيييتاذ ودافيييع اإل جييياز ليييدى تامييييذ ثا ويييية اإلخيييوة  مييييدات يوضيييح  ميييط شخصيييية ( 14)الشيييكل

 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)بالمشرية 

       
يوةةةح لنةةا اجلةةدو  القةةيم احملصةةل عليهةةا مةةن طةةرف التالميةةذ عنةةد األسةةاتذ  ذوي  ةةع الشخصةةية العصةةبية  -

معةةد  مةةنخفا ويشةةري إىل  و هةةو 17.66ومنةةه نالحةةظ أن املتوسةةع ااسةةاو لةةدافع ايدةةاف لةةدى التالميةةذ 
 .نقن يف دافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ العصيب مقارنة بدافع ايداف العام

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ عصبية  ان دافع ايداف لدى التالميذ منخفا: االستنتاج
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ة عبيييد الحمييييد بييين يوضيييح  ميييط شخصيييية األسيييتاذ ودافيييع اإل جييياز ليييدى تامييييذ ثا ويييي( 11)الجيييدول
 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)باديس بالعين الصفراء 

 التالميذ األستاذ
 12.66 املتوسع ااساو 22 االنبساطية
 21.69 التباين 42 العصبية
 2.46 االحنراف املعياري 62 الكذ 
بياديس  يوضح  مط شخصية األستاذ ودافع اإل جاز لدى تاميذ ثا وية عبيد الحمييد بين( 15)الشكل

 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)بالعين الصفراء 

 
يوةةةةح لنةةةا اجلةةةدو  القةةةيم احملصةةةل عليهةةةا مةةةن طةةةرف التالميةةةذ عنةةةد األسةةةاتذ  ذوي  ةةةع الشخصةةةية  -

وهةةةو معةةةد  مةةةنخفا  12.66العصةةةبية ومنةةةه نالحةةةظ أن املتوسةةةع ااسةةةاو لةةةدافع ايدةةةاف لةةةدى التالميةةةذ 
 .التالميذ عند األستاذ العصيب مقارنة بدافع ايداف العامويشري إىل نقن يف دافع ايداف لدى 

 :االستنتاج 

 .نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ عصبية  ان دافع ايداف لدى التالميذ منخفا
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يوضييييح  مييييط شخصييييية األسييييتاذ ودافييييع اإل جيييياز لييييدى تاميييييذ ثا وييييية سيييييد  أ مييييد ( 19)الجييييدول
 (دتلميذان و أستاذ وا )المجدوب بعسلة 

 التالميذ األستاذ
 96.2 املتوسع ااساو 49 االنبساطية
 6.20 التباين 46 العصبية
 2.29 االحنراف املعياري 66 الكذ 

يوضيييح  ميييط شخصيييية األسيييتاذ ودافيييع اإل جييياز ليييدى تامييييذ ثا ويييية سييييد  أ ميييد ( 16)الشيييكل  
 (تلميذان و أستاذ وا د)المجدوب بعسلة 

 
احملصةةةل عليهةةةا مةةةن طةةةرف التالميةةةذ عنةةةد األسةةةاتذ  ذوي  ةةةع الشخصةةةية يوةةةةح لنةةةا اجلةةةدو  القةةةيم  -

وهةو معةد  مرتفةع ويشةري إىل  96.2املنبسطة ومنه نالحظ أن املتوسع ااساو لدافع ايداف لدى التالميذ 
 .و ود دافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ املنبسع مقارنة بدافع ايداف العام

 : االستنتاج

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ منبسطة  ان دافع ايداف لدى التالميذ مرتفع
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يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ الوا وييية الجديييدة بالنعاميية ( 21)الجييدول
 (تلميذان و أستاذ وا د)

 التالميذ األستاذ
 94 املتوسع ااساو 47 االنبساطية
 669 التباين 29 العصبية
 64 االحنراف املعياري 64 الكذ 
يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ الوا وييية الجديييدة بالنعاميية ( 17)الشييكل

 (تلميذان و أستاذ وا د)

 
يوةةةةح لنةةةا اجلةةةدو  القةةةيم احملصةةةل عليهةةةا مةةةن طةةةرف التالميةةةذ عنةةةد األسةةةاتذ  ذوي  ةةةع الشخصةةةية  -

وهةةو معةةد  مرتفةةع ويشةةري إىل  94أن املتوسةةع ااسةةاو لةةدافع ايدةةاف لةةدى التالميةةذ املنبسةةطة ومنةةه نالحةةظ 
 .و ود دافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ املنبسع مقارنة بدافع ايداف العام

 :االستنتاج

 . نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ منبسطة  ان دافع ايداف لدى التالميذ مرتفع 
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يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية ابيين رشييد بالمشييرية ( 21)الجييدول
 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)

 التالميذ األستاذ
 17.44 املتوسع ااساو 47 االنبساطية
 244.67 التباين 20 العصبية
 62.27 االحنراف املعياري 62 الكذ 
اإل جيياز لييدى تاميييذ ثا وييية ابيين رشييد بالمشييرية يوضييح  مييط شخصييية األسييتاذ ودافييع ( 11)الشييكل

 (ثاث تاميذ و أستاذ وا د)

 
يوةةةةح لنةةةا اجلةةةدو  القةةةيم احملصةةةل عليهةةةا مةةةن طةةةرف التالميةةةذ عنةةةد األسةةةاتذ  ذوي  ةةةع الشخصةةةية  -

وهةةةو معةةةد  مةةةنخفا  17.44العصةةةبية ومنةةةه نالحةةةظ أن املتوسةةةع ااسةةةاو لةةةدافع ايدةةةاف لةةةدى التالميةةةذ 
 .يف دافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ العصيب مقارنة بدافع ايداف العامويشري إىل نقن 

 .نستنتك أنه  لما  انت شخصية األستاذ عصبية  ان دافع ايداف لدى التالميذ منخفا: االستنتاج
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 شامل أل ماط شخصية األساتذة و مقاييس دافع اإل جاز لدى التاميذ( 22)الجدول

 دافع ايداف لدى التالميذ ذأ اط شخصية األستا
املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  الكذ  العصبية اينبساطية العينة

 ااساو
االحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف  التبياين

 املعياري
6 47 20 62 94,44 66.66 2.02 
2 41 42 62 92 60.62 4.26 
4 41 29 62 96.2 0.22 0.21 
2 47 29 69 90.2 626 62.29 
2 46 46 62 96 696 62 
6 24 42 61 17.66 22.77 6.22 
7 22 42 62 12.66 21.69 2.46 
1 49 46 66 96.2 6.20 2.29 
9 47 29 64 94 669 64 

60 49 29 64 17.44 244.67 62.27 

 يبين النمط الغالب و المؤثر في دافع اإل جاز(23)الجدول

  مط األستاذ
 

 دافع اإل جاز

 الكذ  العصبية االنبساطية

 62.60 42.2 42.1 املتوسع ااساو
 2.41 4.29 2.72 االحنراف املعياري

 21.92 62.61 42.76 التباين
  :االستنتاج

نسةةتنتك أن  ةةع الشخصةةية املنبسةةطة هةةو الةةنمع الغالةةب علةةى األ ةةاط األخةةرى و بالتةةاي يرتفةةع دافةةع 
 . ايداف لدى التالميذ
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 : االستنتاجات  -1

نسةةتنتك و الةةذي يبةإ النتةائك املتحصةةل عليهةا مةن قبةةل األسةاتذ   مةةن خةال  احملةور األو   :المحيور األول 
 :مايلا

 .ية ل األساتذ  ميتافون بسمة االنبساط -
 .القليل من األساتذ  ميتافون بسمة العصبية  -

و الذي يبإ النتائك املتحصل عليها مةن قبةل التالميةذ املشةار إ يف  من خال  احملور األو  :المحور الوا ي 
 :نستنتك مايلارسية الرياةة املد

 .معظم التالميذ يتصفون بدافعية ااا ة لإلداف -

 .معظم التالميذ يتميجون بدافع التصميم  -

 .أ لبية التالميذ لم دافع التصميم  -

 . ل التالميذ ميتافون بدافع التدريبية -

 .يرتفع دافع ايداف لدى التالميذ عند األستاذ ذو الشخصية املنبسطة -

 .ايداف لدى التالميذ عند األستاذ ذو الشخصية العصبيةينخفا دافع  -
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 :مناقشة الفرضيات بالنتائج  -2

دافةةةةع ايدةةةةاف لةةةةدى التالميةةةةذ املشةةةةار إ يف الرياةةةةةة املدرسةةةةية عنةةةةد األسةةةةتاذ ذو يرتفةةةةع ": الفرضييييية األولييييى
 ".الشخصية املنبسطة 

( 17( )16( )15( )46( )13): رقةم اجلةداو خةال   مةن لنةا تبةإي الفرةية هذه هحة يثبات و
: أن املتوسةةع ااسةةاو لكةةل  ةةدو  مرتفةةع مقارنةةة باملتوسةةع ااسةةاو العةةام للتالميةةذ املقةةدر بةةةةة( 21( )20)

ومنه دافع ايداف لدى التالميةذ  بةري أي نسةتنتك أن األسةاتذ  ذوي الشخصةية املنبسةطة لةم دور   90,22
دربةةةوف شةةةريل  يالي )التالميةةةذ وهةةةو مةةةا أ دتةةةه دراسةةةة  ةةةل مةةةن  فعةةةا  يف الرفةةةع مةةةن دافعيةةةة ايدةةةاف لةةةدى

أثةةر شخصةية أسةتاذ ال بيةة البدنيةةة و الرياةةية يف ةةبع سةلو  التالميةةذ :  ةت عنةوان ( رم ةان قندوف  مةا 
حيث توهل إىل نتيجة هنائية مفادهةا أن هنةا  دور فعةا  للشخصةية أسةتاذ ال بيةة البدنيةة . يف الطور البانوي

 ومنه الفرةية قد  ققت يف ةبع سلو  التالميذ و الرياةية

دافةةةع ايدةةةاف لةةةدى التالميةةةذ املشةةةار إ يف الرياةةةةة املدرسةةةية عنةةةد األسةةةتاذ ذو  يةةةنخفا" :الفرضيييية الوا يييية 
 ".الشخصية العصبية 

أن املتوسةةع ااسةةاو لكةةل ( 22( )19( )18): رقةةم اجلةةداو  مةةن لنةةا تبةةإي الفرةةةية هةةذه هةةحة يثبةةات و
ومنةةةةه دافةةةةع ايدةةةةاف لةةةةدى  90,22:مةةةةنخفا مقارنةةةةة باملتوسةةةةع ااسةةةةاو العةةةةام للتالميةةةةذ املقةةةةدر بةةةةةةةة ةةةةدو  

التالميذ ةتيل وناقن مقارنة بالفرةية األوىل معنةاه أن األسةاتذ  العصةبإ لةم دور و تةأثري سةليب علةى دافةع 
ا يولةةةد االةةةةطرا  و الفشةةةل  ةةة... اخل...ايدةةةاف لةةةدى التالميةةةذ  ةةةجرع اخلةةةوف يف نفسةةةية التلميةةةذ و النرفةةةج  

ونقةةن يف دافةةع ايدةةاف وهةةو مةةا أ دتةةه دراسةةة الطالةةب الباحةةث بةةن عبةةد السةةالم  ةةت عنةةوان  ةةع شخصةةية 
حيةث توهةل إىل نتيجةة . أستاذ ال بية البدنيةة و الرياةةية و عالقتهةا بةدافع ايدةاف لةد تالميةذ الطةور البةانوي

بسةةطة  ةةان دافةةع ايدةةاف مرتفةةع والعكةةس هةةحيح بالنسةةبة هنائيةةة مفادهةةا أن  لمةةا  انةةت شخصةةية األسةةتاذ من
 .لاستاذ ذو النمع العصيب و منه فنن الفرةية البانية قد  ققت 

 و  ققةت قةد البانيةة اجلجئيةة الفرةةية و    ققةت قد األوىل اجلجئية الفرةية أن تأ دنا لقد :الفرضية العامة 
شخصةةةية أسةةةتاذ ال بيةةةة البدنيةةةة و الرياةةةةية لةةةا تةةةأثري علةةةى دافةةةع : بالتةةةاي فةةةنن الفرةةةةية العامةةةة و القائلةةةة أن 

  .  ايداف لدى تالميذ الرياةة املدرسية قد  ققت و ذل  من خال  ما بينته الدراسة
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 :االقترا ات و التوصيات  -3

راسةةة و الةةيت أثبتةةت أن شخصةةية أسةةتاذ ال بيةةة علةةى ةةةور دراسةةتنا للنتةةائك املتحصةةل عليهةةا يف هةةذه الد
املشةةار إ يف الرياةةةة املدرسةةية يف  البدنيةةة والرياةةةية لةةا تةةأثري إجيةةاو و فعةةا  علةةى دافةةع ايدةةاف لةةدى تالميةةذ

 :الطور البانوي و عليه قد ارتأينا تقد  بعا االق احات

 وين االهتمام بكل  وانب شخصية األستاذ خال  ف ات ايعداد و التك -1
ةةةةرور  تنميةةةة العالقةةةة بةةةإ األسةةةتاذ و التلميةةةذ مةةةن أ ةةةل الوهةةةو  إىل األهةةةداف و األبعةةةاد  -2

 .املنشود  اليت تصبو إليها ال بية البدنية و الرياةية
 .االهتمام مبرحلة املراهقة ألهنا مرحلة حساسة يف حيا  التلميذ -3
ال بويةةة واألخالقيةةة و ذلةةة  ةةةرور  تبصةةري األسةةتاذ بةةةأدواره ومهامةةه املهنيةةة واال تماعيةةةة و  -4

 .باالهتمام بتحسإ برامك إعداد وتكوين و تدريس األستاذ يف ةور مستجدات العصر و التقنيات ااديبة
إقامةةة دورات تكوينيةةة ألسةةاتذ  ال بيةةة البدنيةةة و الرياةةةية و الرفةةع مةةن  فايةةا م األدائيةةةة و  -5

 .إثرار معارفهم
 .املة ااسنة لتالميذةرور  حرص اخبار و األساتذ  على املع -6
االنتقار اجليةد لاسةاتذ  األ فةار و اجليةدين ذوي املهةارات و القةدرات العاليةة و الةذي مةن  -7

 .شأنه تكوين أ يا 
وأخريا ميكن القو  بأنه جيب االهتمام بشخصية األساتذ  و إعطائهم املكانة الالئقةة  ةم   -1

لكةةون األسةةتاذ هةةو الةةر ن األساسةةا يف العمليةةة ال بويةةة و التعلميةةة وأننةةا مجيعةةا مسةةؤولون علةةى تربيةةة أبنائنةةا و 
لكييل مسييؤول عيين كلكييل راع وك" : السةةري ملسةةتقبل أف ةةل و ذلةة  لقةةو  الرسةةو  هةةلى ا  عليةةه و سةةلم 

 "رعيته 

و ختامةةا ال نةةجعم ايحاطةةة و ايملةةام باملوةةةوع تبةةا و دراسةةة و لكننةةا بةةذلنا  هةةودات لةةة التوهةةل إىل 
معرفة ما يتناوله املوةوع لكونه موةوع شائع و تتخللةه هةعوبات مجةة للوهةو  إىل معرفةة االةو  املناسةبة و 
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بةه يف عةد  دراسةات وذلة  لتعةدد األفكةار و املةدار  و  بالتاي ال تكفيه دراسة أو دراستإ بل جيةب األخةذ
 .االجتاهات ألن اينسان ال يسلم من النقائن و األخطار

وعليه نسةأ  ا  عةج و  ةل أن نكةون قةد وفقنةا يف تبنةا هةذا و أن جيعلةه عمةال نافعةا و هةدقة  اريةة 
 .   هحبه أمجعإلطلبة العلم و اامد   وحده   وهلى ا  على نبينا ةمد وعلى وله و 
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 :الخاصة العامة -4

لقةةةةد أرهةةةةرت لنةةةةا دراسةةةةتنا مكانةةةةة أسةةةةتاذ ال بيةةةةة البدنيةةةةة و الرياةةةةةية يف العمليةةةةة ال بويةةةةة ومةةةةدى تةةةةأثري 
شخصةيته علةةى تالميةذ الرياةةةة املدرسةةية  و أةيةة ال بيةةة البدنيةةة و الرياةةية و مةةا  ققةةه مةن أبعةةاد و أهةةداف 

 .املنظومة ال بويةداخل 

وباعتبةةار مرحلةةة املراهقةةة مرحلةةة هامةةة و حساسةةة خاهةةة يف الطةةور البةةانوي لكوهنةةا منعطفةةا حامسةةا يف 
مسةةةار حيةةةا  اينسةةةان لةةةذل  تسةةةتدعا منةةةا  مةةةربيإ أن نعطهةةةا االهتمةةةام الكبةةةري والرعايةةةة ااسةةةنة و التو يةةةه 

 .السديد

 هةةةذه الدراسةةةة تبقةةةى نسةةةبية  وهنةةةا م تأخةةةذ  ةةةل وجتةةةدر ايشةةةار  إىل أن النتةةةائك الةةةيت توهةةةلنا إليهةةةا يف
و على هذا األسا  يبقةى هةذا املوةةوع يف حا ةة ماسةة لدراسةات أخةرى تتناولةه مةن . املتغريات املتعلقة  ا 

عةةد  فوايةةةا وعليةةه ميكننةةةا القةةو  بةةةأن هةةذه النتةةةائك أو  ريهةةا البةةةد أن تأخةةذ بعةةةإ االعتبةةار لةةةدى املسةةةؤولإ و 
ن ال بيةةةة و التعلةةةيم ال تتوقةةةل علةةةى األسةةةتاذ فقةةةع فهةةةا مسةةةؤولية تقةةةع علةةةى عةةةات  املخططةةةإ ال بةةةويإ  أل

 .  اجلميع
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيية

 وزارة التعليم العالي واليحث العلمي

- جامعة مستغانم  -

 معهد التربية اليدنية والرياضية

 والرياضيةقسم التربية اليدنية 

 

يشدددرفنر أن نضدددع بدددني يددددير هدددذب االسدددتمررة االسدددتبيرنية والددد  تنددددرج ا إطدددرر إجندددرز  عزيدددزي األسدددترذ
راجدني مندر احجربدة بكدل  البدنيدة والرير ديةا اختصدرص الرتبيدة  املرسدرت علمي لتحضري مدذكرة شدهرئة حبث

إجنددرز هددذا البحددث الددذي  بیسددش كبددري ا صدددق و مو ددوعية عددن هددذب األسددئلة، وبددذلر تكددون قددد سددر ت
 :يندرج حتت عنوان

علأأأا عاةعيأأأة النجأأأاز لأأأدا ت ميأأأذ الرياضأأأة ة تأأأر ير ية أأأية الأأأتا  التربيأأأة اليدنيأأأة و الرياضأأأي"
 "المدرلية

 .ئعمر يبیى ئائمر شرف لنر وجلميع قرايف هذب املذكرة إن شريف اهلل

 .ا اخلرنة املنرسبة للجواب( X)احجربة تكون بو ع عالمة -

 

 :تحت إيراف األلتا  :                                                                         الطلية 

 بوفلجة حممد                                                                               عاليل طرلب -

 شيخي عبد الرمحرن -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيية

 وزارة التعليم العالي واليحث العلمي

 -جامعة مستغانم  -

 اليدنية والرياضيةمعهد التربية 

 قسم التربية اليدنية والرياضية

 

عزيزي التلميذ يشرفنر أن نضع بني يدير هذب االستمررة االستبيرنية وال  تنددرج ا إطدرر إجندرز حبدث 
ا اختصرص الرتبية البدنية والرير ية راجني مندر احجربدة بكدل صددق  املرسرتعلمي لتحضري مذكرة شهرئة 

األسددئلة، وبددذلر تكددون قددد سددر ت بیسددش كبددري ا إجنددرز هددذا البحددث الددذي يندددرج و مو ددوعية عددن هددذب 
 :حتت عنوان

علأأأا عاةعيأأأة النجأأأاز لأأأدا ت ميأأأذ الرياضأأأة يأأأة و الرياضأأأية تأأأر ير ية أأأية الأأأتا  التربيأأأة اليدن"
 "المدرلية

 .ئعمر يبیى ئائمر شرف لنر وجلميع قرايف هذب املذكرة إن شريف اهلل

 .ا اخلرنة املنرسبة للجواب( X)احجربة تكون بو ع عالمة -

 

 :تحت إيراف األلتا  :                                                                         الطلية 

 رلببوفلجة حممد                                                                               عاليل ط -

 شيخي عبد الرمحرن -
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غيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  ال
 متؤكد

 العيارات نعم

    

 أتدرب جبدية لكي أصبح أفضل العب ا رير    -8
أشددعر بعدددم الثیددة ا قدددرايت و خرصددة عنددد مواجهددة منددرفس علددى ئرجددة عرليددة  -7

 من املستوى 
 فرئزا أو مهزومر بفررق كبري  أتنرفس بأقصى جهدي سوايف كنت -3
 يعتید بعض زمالئي بأنين من الالعبني الذين يتميزون بشدة االنفعرل  -4
 املدرب مين ين أنفذ بدقة كبرية جدا كل مر يطلبه م -5
 أتدرب جبدية فیش صىت ال أهنزم ا املنرفسة   -6
 قدرايت و مهررايت عرلية برملیررنة بزمالئي -2
 هنرك بعض املهررا  احلركية ال  أجد صعوبة ا تنفيذهر  -1
 أثنريف املنرفسة عندمر أنفعل بسبب مر فإنين أستطيع أن أهدأ بسرعة وا حة -9
 يتحيز املدربون غرلبر لبعض الالعبني  -80
 مستواي أفضل ا املنرفسر  الیوية عن املنرفسر  السهلة  -88
 على ئرجة عرلية جدا ثی  ا نفسي كالعب رير ي ليست  -87
ا املنرفسدددة الرير دددية أصدددرول أن أبدددذل أقصدددى مدددر  كندددين بغدددض النظدددر عدددن  -83

 نتيجة املنرفسة 
 الیلق والتوتر الذي قد أشعر به قبل املنرفسة يضريیين  -84
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هبدددوط مسدددتوى الالعدددب هدددو نتيجدددة ألخطدددريف الالعدددب وليسدددت نتيجدددة أخطدددريف  -85
 املدرب 
 ا بعض األصيرن يبدو أنين ال أبذل قصررى جهدي ا املنرفسة – 86
 أستطيع أن أتصرف بصورة جيدة ا املواقف غري املتوقعة أثنريف املنرفسة  -82
أنددر مددن النددوع الددذي  كددن أن يستسددلم بسددهولة ا املنرفسددة عنددد اهلز ددة بفددررق   -81
 كبري
عندددمر تسددويف األمددور ا املنرفسددة فددإنين أسددتطيع أن أحتكددم ا إنفعددراليت بدرجددة   -89
 كبرية
 أشعر بأن مدريب ال يفهمين جيدا  -70
 أبذل قصررى جهدي ا سبيل الوصول ألعلى املستوير  الرير ية  -78
 أصيرنر أمتنع عن إبدايف رأي ملدريب خوفر من أن ينتیدين  -77
 أتدرب مبفرئي برح رفة إىل أوقر  التدريب العرئية -73
 أجد أنه من الصعوبةالتحكم ا إنفعراليت أثنريف املنرفسة  -74
 إصرتمت كل مدرب قرم بتدريت -75
 ليس من طبيع  أن أواجه حتدي املنرفس  -76
 معظم زمالئي يعتیدون بأنين العب واثق جدا من نفسه  -72
جلددددول تددددريب قرسدددي بعدددد إنتهدددريف املوسدددم الرير دددي إذا طلدددب مدددين أن أخضدددع  -71

 فإنين أتضريق 
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عنددددمر أرتكدددب بعضدددض األخطدددريف ا بدايدددة املنرفسدددة فدددإن ذلدددر ال يدددؤثر علدددى  -79
 أئائي بصورة وا حة 

 أشعر بأن مدريب ينتیدين بدون وجه صق  -30
 التدريب الشرق لفرتا  طويلة هو الطريق للتفوق الرير ي -38
 أصيرنر تكون قدريت على إخترذ الیرار سببر ا هبوط أئائي ا املنرفسة  -37
 عندمر أتعلم مهررة جديدة فإنين أتدرب عليهر صىت أتینهر مترمر  -33
 ال أستطيع أن أصتفظ هبدوئي عندمر يضريیين املنرفس  -34
 دريب عندمر أواجه بعض املشكال  أستشري م -35
 ا بعض املنرفسر  يبدو أنين ال أنرفس بصورة جيدة  -36
أسددتطيع أن أعددرب عدددن وجهددة نظدددري بدددون تددرئئ صدددىت و لددو كرندددت خمتلددف عدددن  -32

 رأي املدرب
 نرئرا مر أستمر ا املران بعد إنتهريف فرتة التدريب العرئية  -31
 ملنرفسة أفید أعصريب بصورة نرئرة أثنريف ا -39
إذا مل يشددركين املددددرب كأسرسددي ا املنرفسدددة فدددإنين أكددرئ أعتیدددد أندده يتخدددذ مدددين  -40
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 جدول ييين البتائج الةام للت ميذ بعد عملية التفريغ

 عدئ التالميذ ئافع احجنرز الثیة برلنفس التصميم  بش النفس التدريبية الموع

97 77 89 89 83 89 08 
21 70 87 86 85 86 07 
99 73 84 70 78 78 03 
22 82 87 85 70 83 04 
96 89 70 70 89 81 05 
96 77 78 82 81 81 06 
11 86 81 78 84 89 02 
803 74 81 81 74 89 01 
94 77 82 89 89 82 09 
16 77 78 86 87 85 80 
98 89 89 81 85 70 88 
802 73 74 77 70 81 87 
90 77 70 89 84 85 83 
12 73 89 84 84 82 84 
98 89 89 70 85 81 85 
19 89 70 82 85 81 86 
29 78 83 82 84 84 82 
12 89 82 81 85 81 81 
25 81 85 86 83 83 89 
91 78 89 82 86 89 70 
10 70 85 85 84 86 78 
97 89 82 78 81 82 77 
806 77 81 77 73 78 73 
10 70 82 83 84 86 74 
805 78 78 77 78 70 75 
 الموع 435 486 457 445 583 7768
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Synthèse de l'étude: 

Titre de l'étude: professeur personnelle de l'impact de l'éducation 

physique et des sports sur la motivation à la réussite chez les élèves de 

l'école des sports 

L'étude vise à déterminer l'effet d'un professeur d'éducation physique 

et des sports sur la motivation à la réussite chez les élèves en termes de 

réalisation et de travail et de fabrication. 

Puisque l'objectif de cette étude était les spectacles de réalisation qui 

défendaient les étudiants participent à des sports scolaires augmente 

lorsque les enseignants avec plat personnelle et est réduit en professeurs 

nerveuses personnelles, et je l'ai inclus un exemple de recherche sur les 10 

professeurs consacrent l'éducation physique et sportive et 25 élèves sont 

actifs dans les sports scolaires diverses écoles secondaires de l'état de 

l'autruche et la méthode de sélection de l'échantillon était aléatoire et qui a 

été par la compétence que nous étudions actuellement et sont les élèves qui 

participent à des sports scolaires où l'échantillon était de 23,8% la 

proportion de professeurs de la communauté d'origine de 42 professeur, 

mais pour les élèves était% 7,81 de la communauté d'origine de 320 élèves 

pratiquant des sports scolaires au niveau de l'état de l'autruche, nous avons 

adopté dans notre étude sur un outil de recherche unique et est représenté 

dans l'enquête où nous nous sommes appuyés sur une échelle Aizink pour 

les professeurs spéciaux personnels et des élèves privés échelle de 

motivation sportive, et a été des conclusions les plus importantes 

auxquelles nous sommes parvenus est que la plupart des professeurs ont 

personnelle plat et est ce qui rend les élèves à exceller dans leur sport 

spécialisés et augmentent ainsi la motivation à réussir et aient atteint une 

série de propositions et de recommandations, parmi eux un seul: 

- La nécessité pour le développement de la relation entre l'enseignant 

et l'élève afin d'atteindre les objectifs et les dimensions désirées qui 

aspirent à l'éducation physique et des sports. 
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 :ملةص الدرالة 

تدددأثري شخصدددية أسدددترذ الرتبيدددة البدنيدددة و الرير دددية علدددى ئافعيدددة احجندددرز لددددى تالميدددذ  :عندددوان الدراسدددة 
 الرير ة املدرسية

هتددددف الدراسددددة إىل معرفددددة مددددى تددددأثري أسددددترذ الرتبيدددة البدنيددددة و الرير ددددية علدددى ئافعيددددة احجنددددرز لدددددى 
 .التالميذ من صيث احجنرز و العمل و احتیرن

لدددى التالميدددذ املشددرركني ا الرير دددة  مدددن هددذب الدارسدددة كددرن يبدددني أن ئافددع احجندددرز اهلدددف صيددث أن
نخفض لددى أسدرتذة الشخصدية العصدبية، و لیدد ألسرتذة ذوي الشخصدية املنبسدطة و يدرتفع عند ااملدرسية ي

ن الرير دة تلميذ ينشدطون  دم 75أسرتذة ختصص تربية بدنية و رير ية و  80اشتملت عينة البحث على 
كدرن ذلدر صسدب   اختيدرر العيندة بطريیدة عشدوائية واملدرسية ا خمتلف ثرنوير  والية النعرمة و كرنت طريیة 

صيدث كرندت يشرركون  من الرير دة املدرسدية االختصرص الذي حنن ا صدئ ئراسته و هو التالميذ الذين 
رذ، أمدددر برلنسدددبة للتالميدددذ فكرندددت أسدددت 42مدددن التمدددع األصدددلي املتمثدددل ا  23,8%نسدددبة عيندددة األسدددرتذة 

تلميذ  ررسون الرير ة املدرسية على مستوى واليدة النعرمدة،  320من التمع األصلي املتمثل ا  %7,81
علددى میيددرس  اعتمدددنرللبحددث و هددي متمثلددة ا االسددتبيرن صيددث  ةوقددد اعتمدددنر ا ئراسددتنر علددى أئاة واصددد

دافعيدددددة الرير دددددية اخلدددددرص برلتالميدددددذ، و كدددددرن مدددددن أهدددددم أيزيندددددر للشخصدددددية خدددددرص برألسدددددرتذة و میيدددددرس ال
االسددتنترجر  الدد  توصددلنر إليهددر هددي أن معظددم األسددرتذة لددديهم شخصددية منبسددطة و هددو مددر جيعددل التالميددذ 
يتفوقدددددون ا اختصرصدددددهم الرير دددددي و برلتدددددريل يرتفدددددع ئافدددددع احجندددددرز لدددددديهم و قدددددد توصدددددلنر إىل جمموعدددددة مدددددن 

 : وهو ر واصد فیشاالقرتاصر  و التوصير  نذكر منه

 ددرورة تنميددة العالقددة بددني األسددترذ و التلميددذ مددن أجددل الوصددول إىل األهددداف و األبعددرئ املنشددوئة  -
 .ال  تصبو إليهر الرتبية البدنية و الرير ية
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