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 :مقدمة
 

تعترب الرتبية العامة أساس بناء الشخصية ادلتكاملة دلختلف اجلوانب اليت يستطيع الفرد من خالذلا         
 أ من الرتبية العامة حيث تعملزالتكيف مع متطلبات احلياة، كما تعترب الرتبية البدنية والرياضية جزء ال يتج

غ الغتنام اعلى إعداد الفرد الصاحل فكريا وجسميا ونفسيا، وٕاذا كان ىناك من يطالب باستغالل وقت الفر
كثرية فإنو يوجد يف الرتبية البدنية والرياضية ما حيقق ذلك وزيادة كوهنا تساىم يف توجيو حياة الفرد  فوائد
حل  مراىقة احدا منو سلتلفة، وتعترب فرتة ادلرمبراحل دير خالل حياتو هاجملتمع توجيها سليما، ومبا أن داخل

على   عقلية ونفسية وبيولوجية واليت من شأهنا أن توترتغرياتمنوه األساسية وأصعبها كوهنا تشمل عدة 
، وىذا يعترب ادلتوسطمرحلة  ىقني وخاصة يفبادلرا مع زليطو وعليو دعا ادلربون إذل االىتمام هتفاعل عالقات

سية وخاصة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية كونو امهام كل ادلسؤولني الساىرين على جناح احلياة الدر من
عليو أن يسعى جاىدا    لذاه ورغباتهمن التلميذ من خالل مالحظتو ادلركزة أثناء اللعب يعرف ميول بتريق

. لتحفيزه على ادلشاركة الرياضية الفعالة يف حصة الرتبية البدنية والرياضية
و قد اشار العديد من الباحثني اذل ان الدافعية ىي مفتاح ادلمارسة الرياضية على سلتلف مستوياهتا ، كما 

 .اهنا ادلتغري االكثر امهية اليت حترك و تثري التلميذ لتحقيق االجنازات يف الرياضة ادلدرسية
 .حيث حتظى باالىتمام البالغ من العديد من العلماء يف علم النفس عامة و علم النفس الرياضي خاصة 

الرتبوية  اخلطط تنفيذ أجل من بالدنا يف استاذ الرتبية البدنية بو يقوم الذي الدور بأمهية منا وإديانا
 العمل كظروف سلتلفة ومستويات بدرجات وبإستمرار يوميا يواجهها اليت الضغوط وحجم وإجناحها،

مهنة " الباحثني موضوع  اختار اخل ،....التالميذ وتأثريه على كبح دوافعو مع العالقة او مرحية والغري السيئة
 "توسطالرياضية وعالقتو بدافعية االجناز لدى التالميذ حنو الرياضة ادلدرسية مبرحلة ادل و البدنية الرتبية ذاأست 

 .بالدنا يف والتعليم الرتبية القائمني على ختدم بنتائج خيرجوا أن آمال الدراسة و  للبحث
 :ومن خالل ىذه الدراسة مت تقسيم البحث إذل بابني

 :اجلانب النظري و مت تقسيمو إذل أربعة فصول: الباب األول
 .ساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ألخصص : الفصل األول -
 .و تطرقنا فيو لدافعية االجناز لدى التالميذ: الفصل الثاين -
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 .دتحور دلوضوع الرياضة ادلدرسية: الفصل الثالث -
 .( سنة14- 11)وقد مشل خصائص ادلرحلة العمرية : الفصل الرابع -

 :وقد قسم ىو األخر إذل فصلني: الباب الثاين
رلتمع وعينة ، و قد مشل الدراسة االستطالعية، منهج البحث و إجراءاتو ادليدانية : الفصل األول -

 .البحث باالضافة إذل متغريات البحث و كذا الوسائل اإلحصائية
ومشل االستنتاجات و مناقشة ، مت ختصيصو لعرض و حتليل و مناقشة النتائج: الفصل الثاين -

 .فرضيات البحث
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: اإلشكالية- 1
       تعترب الرياضة ادلدرسية من أىم الدعائم للحركة الرياضية يف ادليدان الرياضي فهي تتجو  أساسا حنو 
تالميذ ادلدارس و الثانويات حيث تعمل على وضع اخلطوات األوىل للطفل على الطريق الذي ميكنو أن 

يصبح يف ادلستقبل رياضيا بارزا و مشهورا ، ويساىم يف دتثيل بالده باحملافل الدولية أو القارية أو اإلقليمية 
 .أحسن دتثيل 

عقليا ونفسيا ،وادلنافسات الرياضية مبثابة وساطة تعد  ويف بناء اإلنسان ادلتكامل جسدياايضا و تساىم   
الفرد للحياة االجتماعية، وعن طريقها ميكن حتقيق النمو النفسي ومجيع الصفات اخللقية العامة كحب 

النظام، الطاعة، التعاون، واالعتماد على النفس وتعوده على اجلرأة وتسعى لتكوين شخصيتو وخلق رلتمع 
. يفهم معٌت الواجب واحلق واإلنسانية واألخالق

 ولكن بالرغم من ىذه التطورات اذلائلة اليت يشهدىا العامل يف ميدان الرياضة ادلدرسية وادلنافسات 
الرياضية ادلدرسية إال أن ىناك العديد من ادلهتمُت وادلتتبعُت ما زال لديهم إىل يومها ىذا فهم خاطئ 

تصرفات العدوانية خاصة وحنن يف بداية القرن لدلفهوم ادلنافسات الرياضية واليت يروهنا وسطا ومصدرا ل
 بعنوان دارسة 1990وآخرون حسن قاسم  و ىذا مأكدتو بعض الدراسات منها دراسةالواحد والعشرين

 اليت والعقبات الصعوبات تشخيص هبدف "ادلدرسية مسارات الرياضة تعًتض اليت والعقبات الصعوبات"
 استخدم وقد والعقبات، تلك الصعوبات دلعاجلة واحللول السبل جيادإلادلدرسية  الرياضة مسارات تعًتض
 .واإلعدادية االبتدائية وادلتوسطة بادلدارس مدرس300 العينة وكانت الوصفي، ادلنهج

باإلضافة دلقابلتنا لبعض ادلفتشُت و األساتذة يف ىدا اجملال و عليو ارتائنا دلعاجلة ىذه ادلشكلة بغية معرفة 
العالقة ما بُت األساتذة و التالميذ يف ضوء الضغوطات النفسية ادلهنية اليت يعاين منها األساتذة و مستوى 

 :طرح مجلة من  التساؤالت كاأليت االجناز للتالميذ وعليو وجب علينا 
 ادلهنية ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية و دافعية االجناز لدى الضغوطىناك عالقة إرتباطية بُت  ىل- 1

 ؟ التالميذ
 ؟ ىذه الضغوط ظل يف  على دافعية االجناز لدى التالميذأثر والرياضية البدنية الًتبية ذةاتسىل لأل -2
 
 



 

~ 5 ~ 
 

: أهداف البحث- 2
       لكل دراسة من الدراسات غاية ترجى من ورائها وأىداف تسعى لتحقيقها من أجل تقدمي البديل أو 

ومن خالل حبثنا ىذا . تعديل ما ىو موجود، وذلك بإسهام ىذا البحث يف رفع كفاءتو واإلدلام مبا حيملو
 :نريد حتقيق بعض األىداف اليت ميكن حصرىا فيمايلي

 .معرفة مستوى الدافعية لدى التالميذ- 
 ادلهٍت لدى األستاذ على الدافعية لدى التالميذ  الضغطمعرفة تأثَت  -

 ادلهنية لدى أساتذة الًتبية البدنية الضغوطاتإذن البحث الذي أمامنا سنحاول من خاللو التطرق لدراسة 
.  والرياضية و عالقاهتا بدافعية اإلجناز لدى التالميذ حنو الرياضة ادلدرسية

 ادلهٍت عند األستاذ و تأثَتىا على دافعية اجناز الضغطو من اجل الوقوف بالتحليل عند العالقة بُت  
      .التالميذ 

: فرضيات البحث- 3
؟ التالميذ لدى االجناز دافعية و البدنية الًتبية ألساتذة ادلهٍت ضغطال بُت إرتباطية عالقة ىناك- 1  
 ؟ ادلهنية الضغوط ىذه ظل يف التالميذ لدى االجناز دافعية على أثر والرياضية البدنية الًتبية لألساتذة -2

  :البحثأهمية - 4
الشك أن ألي دراسة من الدراسات أمهية وقيمة حبيث ختتلف ىذه األمهية من دراسة ألخرى حسب 

 .ماتقتضيو كل واحدة منها وأمهيتها البالغة من سلتلف اجلوانب 
الرياضة ي أال وه ادلواضيع اليت ختص النشاط الرياضي  يف أهنا تعاجل أحد أىمتناتكمن أمهية دراسو 

 ادلهٍت عند األستاذ ، و الضغطتتجلى من خالل عملية الطرح للعالقة القائمة ما بُت حيث  ادلدرسية
 .تأثَته على دافعية االجناز لدى التالميذ ادلشاركُت يف الرياضة ادلدرسية مدى

 : مصطلحات البحث- 5
 :أستاذ التربية البدنية والرياضية - 3-1

إن أستاذ الًتبية البدنية والرياضية يلعب دورا فعاال يف حياة التلميذ، فهو عبارة عن وسيط بُت التلميذ 
زلمد سيد )والرياضة؛ لذا كان من الضروري إعداد ىذا األستاذ إعداد مهنيا وأكادمييا وثقافيا وعلميا 
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؛ وىو كذلك الشخص الذي يكرس نفسو مهنيا لتعليم اآلخرين ومساعدهتم، (23.،ص1996عزمي،
 .كما يشارك يف التطوير الثقايف ويهتم بًتبية األطفال وحتقيق األىداف الًتبوية اليت يصبوا إليها

 :دافعية االنجاز- 3-2
احملركات اليت تقف وراء سلوك الفرد و احليوان على حد سواء فهناك سبب أو عدة أسباب وراء : الدافعية 

و ىذه األسباب ترتبط حبالة الكائن احلي الداخلية عند حدوث السلوك من جهة، و مبثَتات ، كل سلوك 
 .البيئة اخلارجية من جهة أخرى

:  المدرسية الرياضة- 3-3
 الربامج يف والفردية اجلماعية الرياضات سلتلف على بينها وفيما ادلدارس يف تقام منافسات عن عبارة ىي

 أو ىي رلموعة العمليات والطرق البيداغوجية العلمية الطبية الصحية الرياضية اليت .هبا اخلاص السنوي
 .بإتباعها يكسب اجلسم الصحة والقوة والرشاقة واعتدال القوام

 :الدراسات السابقة- 6
: الدراسات العربية. 6-1

 :دراسة العرباوي سحنون 
استاذ للًتبية  100 و مشلت عينة البحث. ، هبدف. الشلف . بوعلي بن حسيبة امعة بج2009سنة 

البدنية والرياضية ببعض ثانويات الغرب اجلزائري وكان اختيارىم مقصودا، أما الثانويات فقد مت اختيارىا 
 . ثانوية 40بطريقة عشوائية وبلغت 

 :عنوان الدراسة- 
 . الضغوط ادلهنية و عالقتها بالرضا الوظيفي لدى أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية

 :اهداف الدراسة- 
الضغوط ادلهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى أساتذة الًتبية البدنية و  بُت العالقة نوع حتديدالتعرف على  

 .الرياضية
 :نتائج الدراسة- 
 .والرياضية البدنية الًتبية أساتذة لدى ادلهنية الضغوط من مجلة  وجود-
 ادلهنية وجود الضغوط من بالرغم والرياضية البدنية الًتبية  لدى أساتذةالرضا الوظيفي من نوعوجود  -
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 البدنية الًتبية  لدى أساتذةالرضا الوظيفيو  ادلهنية الضغوط بُت إحصائيا دالة ارتباطيو عالقة  توجد-
 .والرياضية 

:  محمد السيد الششتاويدراسة  
 من معلمُت 565الوصفي،علي عينة قوامها  ستخدم ادلنهجإ 2000دراسة زلمد السيد الششتاوي

مقياس  :ومعلمات الًتبية الرياضية بقطاع تعليمي كامل و ىو وسط الدلتا التعليمي أدوات مجع البيانات
 زلاور ىي 6الضغوط النفسية ادلهنية دلعلم الًتبية الرياضية إعداد زلمد حسن عالوي والذي يتضمن 

بالراتب الشهري  -باإلمكانات ادلادية بادلدرسة -أسباب مرتبطة بكل من العالقة مع التالميذ بادلدرسة
بالعالقة مع ادلعلمُت اآلخرين -ٕادارة ادلدرسة بالعالقة بُت ادلعلم و -بالتوجيو الًتبوي الرياضي -للمعلم

وكانت أىم النتائج توصل الباحث  
 :عنوان الدراسة- 

 . دراسة مقارنة للضغوط النفسية ادلهنية دلعلمي ومعلمات الًتبية الرياضية
 :اهداف الدراسة- 

 . التعرف على الضغوط النفسية ادلهنية لعينة البحث وكذلك التعرف على الفروق يف الضغوط النفسية
 :نتائج الدراسة- 

 إىل أن الضغوط متشاهبة ومتقاربة يف النتائج إيل حد كبَت نظرا لعملهم ادلشًتك يف مهنة واحدة، كما أن 
جلنس،وقد اىناك اختالف يف ترتيب زلاور الضغوط النفسية بالنسبة للعينة معلمُت ومعلمات تبعا لنوع 

  .توصل إىل وجود ضغوط نفسية ذات تأثَت على العينة ذوي اخلربة األقل نظراً لعدم توافقهم مع العمل
: الدراسات األجنبية- 6-2

: Kelley, Gillكيلي،جيل دراسة  
تقييم الضغوط واإلحًتاق النفسي لدى مدرس ومدريب الًتبية الرياضية "بعنوان م1993دراسة كيلي،جيل 

هبدف التعرف على العالقة بُت الضغوط الشخصية والوظيفية طبقا دلتغَتات ادلساندة  "بادلرحلة اجلامعية
 (الصراعات -االجناز يف التدريب -سنوات اخلربة والتعرف على الضغوط ادلدركة -اجلنس -االجتماعية

غوط ادلؤدية لالحًتاق النفسي، استخدما ادلنهج الوصفي على عينة عمدية قوامها ضوعالقتها بال
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ختبار مسيث للضغوط ادلؤثرة على القدرة العقلية واالحًتاق النفسي للرياضية إ :،أدوات مجع البيانات214
  .خنفاض ادلساندة اإلجتماعية واخلربة األقل واإلحًتاق النفسيإرتباط دال بُت إوكانت أىم النتائج وجود 

 :Dinham steve ستيف م ىاديندراسة  
 أن من أسباب استقالة ادلعلمُت من مهنة التدريس ىو 1992Dinhamsteve ستيف ن ىامدی كما وجد

االستجابة الواضحة لضغوط قوية جدا يصل ادلعلم جراءىا اىل نقطة حرجة يف اجتاىاتو حنو مهنة التدريس 
ات هيضا معاناتو من االجتاأتلك اليت يعجز ادلعلم عن مسايرة التغَتات يف العملية التعليمية ومقاومتها و 

السلبية للمجتمع حنو مهنة التدريس ونقص العائد ادلادي وسوء أخالق الطالب وسوء العالقات مع 
 .الزمالء

  : دراسات متفرقة-6-3
 أيضا بعض الدراسات العربية عن مصادر ضغوط العمل يف البيئة العربية ومن بينها دراسة ويوجدىذا      

                                                                                          ،عزت 1993 إبراىيم، شوقية )ةبدون سن(،زلمد االنور  1999 ،فوقية زلمد رضا 2000 بريك وسام
  .1998،عويد الشمان 1993 سريع أبو،رضا  1996 عبداحلميد

: التعليق على الدراسات السابقة. 6-4
 ونظريات آراء من الباحثون هوفر ما دلعرفة وىذا للبحث مساعد عامل ىو السابقة الدراسات إىل التطرق نا

 دراسة أقيمت كلما وىذا حبثهم إعداد يف لالنطالق للباحثُت قاعدة توفَت يف تساىم ومعلومات ومعارف
 ، ادلستقبلية للبحوث قاعدة أو ركيزة مبثابة وتعترب ، عليها وتعتمد تكملها أخرى دراسات الحقتها علمية

 تصنيف لنا يتسٌت حىت ، البعض ببعضها السابقة الدراسات من األساسية ادلصادر ربط الضروري من انو إذ
.ادلوضوع وبُت بينهما والربط البحث معطيات وحتليل  

 وساتذة لأل ادلهنية الضغوط  من خالل الدراسات اليت عرضناىا واليت دتحورت مواضيعها حول و    
  الرياضة ادلدرسية ، نالحظ أن كل الدراسات استعملت ادلنهج الوصفي وىذا لتالؤمو مع موضوع الدراسة،

ة الهنا تطابقت ىذه الدراس  مننا حيث استفد ذة تطرقت للضغوط عند االساتدراسة العرباوي سحنونف
اليت حتدثت ىي ايضا على الضغوط ادلهنية  زلمد السيد الششتاوينفسها نفس دراسة  مع موضوع حبثنا

.   إليها تطابقت و نتائج ىذه الدراساتنا، فمعظم النتائج اليت توصلالنفسية عند ادلعلمُت و ادلعلمات
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 :تمهيد     

إن أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية ىو أوال و قبل كل شيء إنسان وسللوق كسائر ادلخلوقات يتميز 
بقلب و أحاسيس و شعور، وقد أثبتت بعض التجارب بان أستاذ الًتبية البدنية والرياضية يعترب اقرب 

شخص بالنسبة للتلميذ، و ىو كذلك موظف كسائر ادلوظفُت مسَت من طرف نظام اجملتمع و سلوكات 
(.     98.،ص2001عن خيلف امحد،)ثقافية اجتماعية مستمدة من اذليئة العليا 

والشيء الذي تتميز بو الًتبية البدنية و الرياضية ىو التعبَت عن سلتلف ادلشاعر و األحاسيس عن 
طريق اجلسد، فهذه احلركات اجلسمية ادلختلفة تعطي صورة واضحة لكل من التالميذ، واألستاذ، 

والعالقات ادلختلفة خالل شلارسة النشاطات؛ كما أن البيداغوجيا صفة تعرب عن سلتلف الطرق و الوسائل 
اليت يتعامل هبا األستاذ لتوجيو النمو ادلختلف لتالميذه، وإزالة العوائق التعليمية واالجتماعية، والنفسية اليت 

. تعيق العملية التعليمية، أو ادلهمة التكوينية ادلسندة إليو

يتوقف مدى تقدم التالميذ ومقدار اخلربات اليت يتعلموهنا ونوعيتها على مدى إسهام األستاذ و 
الفاعل واحليوي والكبَت يف حتقيق ما يتطلع إليو اجملتمع من تنشئة أفراده وفقاً لغايات وأىداف تربوية، 

واجتماعية، وإنسانية، وبذلك فال تقتصر وظيفة األستاذ على التعليم، أي توصيل العلم إذل ادلتعلم، وإمنا 
تعدت ذلك إذل دائرة الًتبية، فاألستاذ مريب أوال وقبل كل شيء وعليو تقع مسؤولية تربية التالميذ من 

النواحي اجلسمية والنفسية واالجتماعية؛ وعلى ذلك فأستاذ الًتبية البدنية والرياضية جيب أن يتصف ببعض 
السمات واخلصائص القيادية اليت حتتاجها مهنتو، ولكونو مربيا قبل أن يكون شلرننا لفنون الرياضة وفعالياهتا 

ادلختلفة، ولكون ىذه السمات وتلك اخلصائص ىي ليست رلرد رغبة وال ىي فحص معلومات، أو 
خربات مكتسبة، وإمنا ىي موىبة واستعداد ال تتهيأ إال لقلة قليلة من الناس حيث جتلوىا ادلعرفة كما 

(. 132.،ص2001البدري،)تصقلها التجارب فكلها وسائل وأساليب لتحقيق اذلدف 
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: أستاذ التربية البدنية و الرياضية- 1
: أستاذ التربية البدنية والرياضية المربي. -1-1

إن وظيفة األستاذ األساسية و السيما يف األمم النامية أن يريب التلميذ، و معٌت الًتبية البدنية ىنا ىو 
أن يصل بالتلميذ إذل أحسن وضع شلكن يف استطاعتو أن يصل إليو؛ ويتجلى فضل األستاذ يف أنو ينمي 

التلميذ ما أمكن ابتداًء من احلالة األوذل اليت جيده عليها، وبذلك ديكن أن يقول انو قاد التلميذ أثناء 
. الدراسة إذل أحسن حال متوقعة انطالقا من اخللفية و االستعدادات الفطرية القائمة يف ذات التلميذ

ومن اجلهة ادلعرفية يرى زلمد رفعت رمضان، انو من واجب األستاذ ادلريب إمداد التلميذ بكل ما درسو 
يف ادلعهد و تعلمو و جربو حىت جيهزه للحياة ادلستقبلية، سواء كانت يف ادلراحل الدراسية أو النشاطات 
اخلارجية؛ كل ذلك يف نفس الوقت يستخدم يف حسن ادلرافقة و حسن األخذ باليد، و حيبب ادلطلوب 

جتنبا يؤسر الرغبة الفطرية، و يغَت النزع الطبيعي، و حيول ادلهمة ضلو ما نريد أن ضلمل عليو التلميذ و صلعلو 
زلمد رفعت (يف مكتسباتو، و بذلك يكون األستاذ ادلريب قد أعان التلميذ على التكوين احلق 

(. 65.،ص1994رمضان،
 : أستاذ التربية البدنية والرياضية الملقن-1-2

يف الواقع إن عددا كبَتا من الناس و ادلدىش جل ادلثقفُت يظن أن تدريس مادة الًتبية البدنية و 
؛ أو أن مهارة األستاذ تقتصر فقط على مقدار ...الرياضية ىو نوع من الرياضة كاجلري و الوثب و القفز

ما حيصلو التالميذ من معارف على يديو، وأن صلاحو يف عملو يتوقف على صلاح التلميذ، غَت أننا نرى بان 
ىذا الرأي خاطئ دتاما؛ فالوظيفة األساسية لألستاذ ال تتوقف على إعداد التلميذ للنجاح يف االختبار 

فقط، وىنا يظهر الفرق بُت الًتبية التقليدية و احلديثة، فعمل األستاذ يف الًتبية التقليدية كان إعطاء 
ادلعلومات و ما على التلميذ إال االستقبال و أخذ ما يعطى لو، مث ديتحن دلعرفة مدى حفظ و ختزين 

أصبح ىُم التلميذ الوحيد ىو االمتحان لكي  ادلعلومات و ادلعارف لديو، ىكذا نشأت فكرة االمتحان و
. يتمكن من االجتياز

أما يف الًتبية احلديثة فعمل األستاذ قد تغَت، ودل يعد النشاط كلو من جانبو، بل أصبح موقف التلميذ 
واحلياة ال ديكن تعريفها  اجيابيا، فالتالميذ يف نظر الًتبية احلديثة ليسوا مادة عددية احلياة، ولكن كائن حي
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إذا أمهلنا قدرة الكائن احلي على تلبية دواعي بيئتو، وعلى النشاط الذايت الذي يرمي إذل االتصال بالبيئة، 
وىو بذلك يكتسب خربات ومهارات، وىذه األخَتة تساعد على القيام بنشاط جديد، واكتساب مهارات 

زلمد رفعت (  أخرى، وىذا ما نعرب عنو بالنمو العقلي عن طريق النشاط الذايت
(. 100.،ص1994رمضان،

ومع ىذا االجتاه اجلديد فان وظيفة األستاذ ازدادت أمهية، فنشاط التلميذ ادلرتكز على ميولو يأخذ 
ألوان متعددة تؤدي إذل سلوك طرق سلتلفة للتعبَت عنها، ووظيفة األستاذ ىي أن يهيئ الفرصة ادلناسبة اليت 
. تساعد على اإلفصاح عن رغبات ونزعات التلميذ، ىذه ىي مهمة ادلريب بل مهمة الًتبية بأوسع معانيها 

و احلرية شيء ضروري يف النمو السليم للتلميذ، فإذا كانت مطلوبة يف النمو البيولوجي فإهنا موجودة 
يف منو ادلهارات واخلربات التعليمية الًتبوية، حىت نكشف من خالذلا عن الفروق الفردية و ادلواىب، وىذا 
عن طريق توجيو التالميذ للعمل والنشاط، و هتيئ اجلو ادلناسب لكسب ادلعرفة، كما يثَت األستاذ سلسلة 

وضع التلميذ يف موقف )من ادلشكالت تتحدى عقوذلم وأجسامهم وتثَت نشاطهم للتغلب عليها وحلها 
. (إشكال

ودوره على إبراز شخصية التلميذ وتكوينها خلقيا، بدنيا، ، وىكذا يظهر جليا دور األستاذ كملقن
(. 83.،ص1988عبد اجمليد شعالل،)اجتماعيا، وإعداد ادلواقف ادلتنوعة للتعلم واكتساب اخلربات 

:  أستاذ التربية البدنية و الرياضية المنشط -1-3
ُتستخدم الكثَت من األلفاظ و ادلصطلحات يف ميدان الًتبية البدنية و الرياضية كالًتبية، التنشيط، 

دلا حتملو كل منها من جوانب ديتاز هبا أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية، فهو ذو ادوار سلتلفة يف ... التعليم
ادلؤسسة الًتبوية أو خارجها، فهو ذلك ادلريب، واالجتماعي، والنفساين، والصديق، إذل غَت ذلك من 

األدوار االجتماعية اليت ترجع بالفائدة ادلعنوية للفرد و اجملتمع؛ وأستاذ الًتبية البدنية والرياضية أثناء عملو 
يتعامل مع رلموعات من التالميذ، حيث يطبق معهم طرقا وأساليب سلتلفة يف التدريس، لذا فهو يقوم 

بدور األستاذ ادلنشط، فالتنشيط يعٍت إعطاء حياة للجماعة أي حتريك و تفريغ كل ما ىو يف نفسية 
التالميذ، و جعلهم يستغلون و يستثمرون كل ما ديلكونو من مواىب تعبَتية و أفكار إبداعية، فيؤثر الواحد 

يف األخر، وتصبح اجلماعة مفعمة باحلياة من خالل جتاوهبا دلختلف النشاطات، التفاعالت، العالقات، 
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. واالتصال الذي دينحهم اإلحساس بالتضامن و التكامل
ليست رلرد كما نالحظ فان الًتبية البدنية والرياضية جتمع بُت الًتبية و التنشيط يف التدريس، فإهنا 

حركات و نشاطات تؤدى دون ىدف أو ختطيط أو أغراض؛ شلا جعلها تستمد قواعدىا و نظرياهتا من 
سلتلف العلوم، بغرض الوصول إذل تنمية مدارك الفرد من الناحية البدنية، احلركية، العقلية، والعالقات 

. اإلنسانية؛ وذلك لكي يكون الفرد عضوا فعاال يف مجاعتو ادلدرسية   ورلتمعو
 :أستاذ التربية البدنية و الرياضية و العملية التدريسية-2

، و من مث يشغل (...)األستاذ ىو بال شك العامل الرئيسي و ادلؤثر بشكل كبَت يف العملية التدريسية »
 و اخلرباء يف رلال التدريس الرياضي، و مازال ىذا ادلسئولُتأستاذ الًتبية الرياضية حيزا كبَتا من اىتمام 

اجملال خصبا للدراسات و البحوث دلعرفة العوامل اليت يبٌت عليها اختيار أستاذ الًتبية الرياضية و كذلك 
معايَت أستاذ الًتبية الرياضية الناجح و ىناك دراسات دتت يف رلال أسس إعداد أستاذ الًتبية الرياضية، و 
مازال ىناك الكثَت من النواقص يف إعداد األستاذ، منها دراسة أشكال التفاعل اللفظي و غَت اللفظي و 

منها دراسة حتليل سلوك أستاذ الًتبية الرياضية أثناء التدريس، و منها ما يتناول تقومي أداء األستاذ ككل و 
 (134، صفحة .ياحي م) «إذل غَت ذلك من اجملاالت

 :أستاذ التربية البدنية و الرياضية و المرحلة العمرية- 3 

فالشباب يريدون سريعا أن يصبحوا  (كشاب ناضج)إن التلميذ يف ىذه ادلرحلة جيب أن يعًتف بو »
كبارا، نالحظ ذلك يف طريقة تعاملهم، يف مالبسهم، و نستطيع أن ننتفع هبذه الظواىر يف حصة 

 (...)ر ألن التالميذ يف ىذه ادلرحلة ديكن قيادهتم و توجيههم ألهنم يقلدون األبطال الرياضيُت .ب.ت
ر أن يعطي ذلم مسؤوليات يف إدارة الفصل و اإلشراف على احملطات و مساعدة .ب.فعلى أستاذ ت

و نالحظ يف ىذه ادلرحلة أن احلصة تأخذ شكل التدريب الرتفاع ادلستوى  (...)زمالئهم أثناء النشاط 
. األدائي للحركات، و يساعد التالميذ األستاذ يف ىذه ادلرحلة يف قياس ادلستويات و حتديد العمل و الراحة

و كذلك يفضل التالميذ يف ىذه ادلرحلة مقارنتهم بزمالئهم فعلى األستاذ أن يقدم النصائح اليت تفيدىم يف 
حتسُت مستواىم احلركي، و تزداد رغبة التالميذ يف األلعاب التنافسية و ادلباريات فعلى األستاذ أن يراعي 

. (214، صفحة .ياحي م) «ذلك و يكثر من ىذه األلعاب و ادلباريات
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 :الصفات الواجب توفرها في أستاذ التربية البدنية و الرياضية- 4

جيب أن يعرف كل أستاذ أن كرامة مهنتو تتطلب منو أن ديتلك عددا من الصفات اجلسمية و النفسية و »
العقلية اليت جتعلو حيافظ على استمرار مهنتو و تأمُت منوىا، و ذلذا جيب أن يتوافر فيو عدد من الصفات 

: لكي يكون صاحلا لعملو و منها
:  التعليم-4-1

 ينبغي أن حيصل األستاذ على قدر من التعليم يفوق كثَتا ما يعطيو للتالميذ، زيادة على أن يكون ملما
بطبائع التالميذ و نفسياهتم و طرف معامالهتم، و كيفية توصيل ادلعلومات إليهم و ىذا حيتم عليو أن 

يكون مطلعا على أحدث ما ينشر يف رلال ختصصو و أن يعمل على استكمال دراستو العليا و يشًتك يف 
 .و ادلطبوعات اليت تتعلق بادلهنة اجملالت

: صحة الجسم- 4-2
األستاذ ذو الصحة غَت السليمة ال يستطيع القيام مبسؤولياتو و حتمل اجملهودات الشديدة اليت يتطلبها عملو 

. يف مهنة شاقة كمهنة الًتبية الرياضية و لذا جيب عليو أن حيافظ على صحتو و يهتم هبا
 :النظافة- 4-3

لتالميذه و ذلك من حيث العناية مبالبسو الرياضية أو ادلالبس اخلاصة و  جيب أن يكون األستاذ قدوة
. جيب أن يكون ذلك يف غَت تربج و ال مغاالة يف األناقة حيث أن التالميذ يتأثرون بو إذل حد كبَت

: الخصائص الخلقية- 4-4
جيب أن يتحلى األستاذ باألمانة و الصرب و الكياسة و العطف و التحمل و أن يكون سللصا يف عملو و 

. صادقا يف أقوالو و أفعالو و متعاونا مع اجلميع و ديتلك القدرة على حتمل ادلسؤولية
: الخصائص العقلية- 4-5

 جيب أن يكون األستاذ ذكيا و لديو القدرة على حسن التصرف يف ادلواقف ادلختلفة و يتمتع بصحة عقلية 
. شلتازة و عميق يف أفكاره و غَت متسرع يف استنتاجاتو
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: المادة التعليمية- 4-6
ادلهارات الرياضية )جيب أن يكون األستاذ على إدلام جيد جبميع ما يتعلق مبهنة الًتبية الرياضية ادلدرسية 

 «(اخل... لألنشطة ادلختلفة، طرق التدريس و األساليب احلديثة يف التعلم، تنظيم األنشطة الداخلية 
. (134، صفحة .ياحي م)

 :واجبات أستاذ التربية البدنية و الرياضية نحو األسرة المدرسية- 5

من جانب كثَت من مديري ' الدرجة الثانية'إننا مجيعا نالحظ أن حصة الًتبية الرياضية تعترب حصة من »
.  ادلدارس و مدرسي ادلواد األخرى بل و حىت من التالميذ

، فعلى أستاذ الًتبية الرياضية أن يفرض وجوده داخل (...)فهي حصة ديكن االستغناء عنها يف عرفهم 
اجلماعة ادلدرسية عن طريق القيام بعملو بأكمل وجو و عن طريق تعميق عالقاتو بالطلبة و عدم التنازل عن 
تدريس مادتو و زلاولة رفع الوعي الرياضي من مدرسي ادلواد األخرى و كذلك إدارة ادلدرسة بوسائل اإلقناع 

السمحة و على األستاذ أن يقوم بكل ىذه العمل بطريقة بعيدة عن االستفزاز مقدرا لشعور زمالئو 
فيختار ألداء حصتو أبعد األماكن عن فصول التدريس و يستحسن أن خيتار األماكن اليت  (...)بادلدرسة 

و على األستاذ الناجح الذكي أن  (...)ال ينتقل منها اجتاه الريح إذل الفصول حىت ال حتمل األصوات ذلم 
حياول حتسُت الشروط اخلارجية اليت يعمل يف إطارىا و ذلك بتحسُت مركز الًتبية الرياضية يف ادلدرسة عن 

 (99-98-87، الصفحات .ياحي م) .«طريق عملو اجليد   و قدرتو احلسنة

فهم يرون دور مدرس الًتبية البدنية ال يتوقف . وترى زينب عمر وغادة عبد احلكيم فقد توسعوا يف ذلك 
على تقدمي ألوان النشاط البدين والرياضي ادلختلفة بل يتعدى ذلك بكثَت ، فهو يعمل على ادلواءمة بُت 

ميول التالميذ وإمكانيات ادلدرسة وقدراتو الشخصية يف تقدمي واجبات تربوية يف إطار بدين رياضي 
 يستهدف النمو والتكيف ، كما أنو يعترب

ادلسئول األول من بُت ىيئة التدريس بادلدرسة عن تكون احلياة االجتماعية الصحيحة ، وتربية التالميذ من 
خالل النشاط الرياضي ، وتعهدىم بدنيا وعقليا واجتماعيا باإلضافة إذل توجيههم وإرشادىم اإلرشاد 

  :التارلالالزم ، وقد حصروا واجبات ومسئوليات ادلدرس على النحو 
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  :  واجبات مدرس التربية البدنية بصفته عضو في المدرسة- 5-1

ويعترب مدرس الًتبية البدنية قوة كبَتة يف ادلدرسة يستطيع أن يثَت مجيع القوى الكامنة يف التالميذ بل وىف 
أعضاء ىيئة التدريس أيضا عقلية كانت أم جسمانية ، ومن أىم مسئوليات وواجبات مدرس الًتبية البدنية 

  : يليبصفتو عضوا يف ادلدرسة ما 
  : بالنسبة لزمالئه المدرسين- 5-1-1

تعترب مسئولية مدرس الًتبية البدنية مسئولية جسيمة ورسالتو كقائد للنشء ال تعادذلا أية رسالة أخرى ؛ لذا 
جيب أن يتعاون تعاونا صادقا مع زمالئو ادلدرسُت ويوضح ذلم مفهوم الًتبية البدنية ، وهبذا ديكنو أن ينجز 

عملو ويسهل عليو أداء رسالتو ، ومن خالل ىذا التعاون ديكن دلدرس الًتبية البدنية إشراك أكرب عدد شلكن 
 . من زمالئو ادلدرسُت يف تنظيم األنشطة الرياضية وادلشاركة فيها

  : مسئوليته نحو إدارة المدرسة- 5-1-2

جيب أن يكون سللصا ومتعاوناً مع إدارة ادلدرسة تعاوناً صادقاً أساسو الرغبة يف الصاحل العام ، وادلساعدة -
 . على النظام داخل ادلدرسة

إعداد خطط النشاط الرياضي الداخلي بادلدرس حسب اإلمكانات من مالعب وأدوات حىت ديكن إلدارة -
  .ادلدرسة أن تعمل على توفَتىا يف الوقت ادلناسب

نشر الًتبية البدنية بادلدرسة من خالل اإلشراف على النشاط الداخلي وتدريب الفرق ادلدرسية باإلضافة -
 . إذل ربط ادلدرسة باجملتمع اخلارجي

  . االشًتاك يف عملية التقومي بادلدرسة ، وتوطيد الصلة بإدارة ادلدرسة بصفة مستمرة-

  : مسئولية مدرس التربية البدنية بالنسبة لعملية التخطيط بالمدرسة- 5-1-3

وتتلخص يف أن يكون مدرس الًتبية البدنية فامهاً لعملية التخطيط ، وقادرا على التخطيط ، وأن يقوم 
  . بإعداد خطة زمنية لربنامج الًتبية البدنية ، وأن حيضر ألعداد درس الًتبية البدنية

  :مسئولية مدرس التربية البدنية نحو التلميذ- 5-1-4

 .دراسة التلميذ دراسة كاملة متكاملة من ناحية إمكانياتو البدنية وحالتو الصحية-

أن يبث يف تالميذه روح التعاون وادلشاركة الفعالة يف سلتلف النشاطات الرياضية والًتوحيية أو من خالل -
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  .الرحالت وادلعسكرات

توجيو التالميذ الختاذ السلوك الًتبوي السليم من خالل استجاباهتم للمواقف اليت حتدث أثناء درس الًتبية -
 . البدنية أو خارجو

  . التعامل مع مجيع التالميذ بأسلوب واحد وعدم دتييز البعض على اآلخر-

  .ةغرس الروح الرياضية يف الفرق الرياضية أثناء ادلباريات وحثهم على تقبل اذلزدية يف ادلباريات بروح رياضي-

  :حقوق األستاذ وتأثيرها على كفاءته المهنية- 6-
بعد كل الواجبات اليت سبق ذكرىا عن األستاذ، وكل ما جيب أن يكرس لو نفسو جسميا، وروحيا 

 وجو، فان ذلك يستوجب االىتمام الكامل باألستاذ بإعطائو كل احلقوق أحسنألداء مهنتو على 
: ادلؤسسة، ومن ىذه احلقوق نذكر 

 جيب أن يتمتع األستاذ يف مهنة التعليم باحلرية األكادديية يف القيام بالواجبات ادلهنية .
 جيب أن يشارك األساتذة يف تطوير برامج وكتب ومناىج تعليمية جديدة. 
 ال جيب أن تنقص ىيئات التفتيش من حرية األساتذة أو مبادراهتم أو مسؤولياهتم. 
  جيب أن تعطي السلطات توصيات األساتذة الوزن الذي تستحقو، وذلك فيما يتعلق مبالئمة

 .ادلناىج الدراسية وأنواع الًتبية األخرى ادلختلفة للتالميذ
  جيب تشجيع العالقات ادلقامة بُت األساتذة وأولياء التالميذ، مع محاية األستاذ من كل تدخل غَت

عادل أو غَت مسوغ من جانب ىؤالء، خاصة يف ادلسائل اليت تعترب بصورة أساسية من صالحيات 
 .األستاذ ادلهنية

  جيب توطيد دستور أخالقي أو دستور سلوكي من جانب منظمات األساتذة حىت تسهم ىذه
 .األخَتة يف تأكيد اعتبار ادلهنة وشلارسة الواجبات ادلهنية وفق ادلبادئ ادلتفق عليها

  من بُت العوامل اليت تؤثر يف مكانة األساتذة، جيب تعليق أمهية خاصة على الراتب والسيما أن
عوامل أخرى يف الظروف العادلية الراىنة كادلكانة أو االعتبار الذي يعطى ذلم حسب مستوى تقدير 

جوزيف بالط )وظيفتهم، أي يعتمد إذل حد كبَت على ادلركز االقتصادي الذي يوضعون فيو 
 (.388.،ص1986وآخرون،
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 كما ، ينبغي لرواتب األساتذة أن تعكس أمهية الوظيفة التعليمية للمجتمع، ومن مث أمهية األستاذ
 .جيب للراتب أن دياثل بشكل جيد الرواتب اليت تدفع دلهن أخرى تتطلب مؤىالت شلاثلة

 تزويد األساتذة بالوسائل اليت تضمن مستوى معقول من ادلعيشة ألنفسهم وألسرىم . 
  جيب أن يأخذ باحلسبان حقيقة أن بعض الوظائف تتطلب مؤىالت أعلى وخربة أكثر وحّتمل

 .مسؤوليات أكرب
  جيب أن حتمي إجراءات الضمان االجتماعي األساتذة يف مجيع الظروف الطارئة اليت يشتمل

جوزيف بالط  )(1952)عليها ميثاق الضمان االجتماعي دلنظمة العمل الدولية 
، أي الرعاية الطبية وإعانة ادلرضى، وإعانة الضرر أثناء الوظيفة، وإعانة األسرة (88.،ص1986وآخرون،

 .واألمومة واألكفاء بسبب ادلرض أو العجز وإعانة الورثة
: كفاءات مدرس التربية البدنية و الرياضية - 7

اليت تتيح للفرد االستمرار يف أداء مهام و أنشطة ختصصو بالنجاح ، و يف   يقصد هبا القدرات و القابليات
أن إعداد األستاذ للمهمة جيب أن يهتم بو كإنسان مستنَت و مثقف و مريب " ستيدر "ىذا الشأن يعتقد 

. قدير ، و معلم ماىر و قائد سلصص يف اجملال ادلهٍت الرياضي احملدد
من الكفاءات ادلهنية اليت جيب على األستاذ التقيد هبا ىو أن يكون ذلك الشخص ادلشجع للتالميذ 

دلمارسة الرياضة و حتبيبهم فيها كمسار مهٍت من خالل االىتمام هبم أثناء األداء و التعلم احلركي دلختلف 
احلركات سواء كانت سهلة أو صعبة مع مشاركتهم ذلم يف أدائها و ذلك إلعطائهم شروحات حول فائدة 

التمارين ادلنجزة وتوضيح ادلهارة بشكل جيد ، لتكون ىناك أكثر قابلية يف تلقي األفكار من طرف التالميذ 
، كما حياول دائما إحضار األدوات و األجهزة قبل بدء احلصة ، من أجل اجتناب الفوضى و الضجيج ، 

و عليو كذلك إدراك اذلد ف و االجتاه الذي ينتهجو يف أداء حصصو ، مع مراعاة ميول و حاجات 
التالميذ و عليو كذلك بطوالت و دورات رياضية مدرسية من أجل إخراج التالميذ من الروتُت الذي تعوده 
يف حصص الًتبية البدنية و الرياضية خللق جو منافسة شريفة الذي يكون األستاذ فيها ىو الصورة ادلثالية و 

. احملببة من طرف التالميذ 
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 :الكفاية المهنية- 
. يشجع التالميذ كثَتا على شلارسة الرياضة - 
. يهتم بآراء التالميذ - 
. يشارك يف التطبيق ادليداين - 
. يوضح فائدة التمارين اجليدة - 
. حيضر األدوات و األجهزة قبل بدء الدرس - 

 :  أهمية التكوين بالنسبة ألستاذ التربية البدنية و الرياضية - 8
 كل عمل تعليمي تربوي حباجة إذل عملية تكوينية و تأطَتية مهما كانت طبيعتو ، فإن مجيع إجراءات 

التدريس ال ديكن الوصول إليها إال وفق اطر تنظيمية ، تساىم يف صلاح الدرس بإضفاء إجيابية على العالقة 
بُت األستاذ و التلميذ و كذالك العالقة بُت التالميذ مع بعضهم البعض شلا يساىم يف قدرة التالميذ على 

. الًتكيز أثناء الدرس و االقتصاد من جهود التالميذ 
و يعترب التكوين بأنو العنصر اذلام إلعطاء الًتبية البدنية والرياضية مكانتها و مركزىا األديب الذي تستحقو 
، للنهوض هبا بصفة عامة و النمو ادلهٍت لألستاذ بصفة خاصة هبدف االرتقاء مبستوى التالميذ إذل أعلى 

حد تسمح بو قدراهتم ، ألن األستاذ ىو زلور العملية التدريسية أو التعليمية للًتبية الرياضية ، فبفضلو 
.. اخل ... يستطيع التالميذ حتقيق العديد من رغباهتم االجتماعية ، و البدنية ، و ادلعرفية و غَتىا 

: اختبار مهنة تدريس مادة التربية البدنية و الرياضية -9
خيتار الكثَت من طالب كليات و أقسام الًتبية البدنية و الرياضية التدريس كما يوجد لديهم أسباب 
كثَتة، فبعضهم دييل إذل التدريس مدفوعا حببو العمل مع األطفال و الشباب، و الرغبة الصادقة يف 

معاونتهم، و بعضهم اختار مهنة تدريس الًتبية البدنية و الرياضية متأثرا بشخصية أستاذه منذ مروره 
مبرحلة الثانوية يف الدراسة ، و بعضهم لو أسباب خاصة ، و البعض األخر كان مدفوعا على ذلك 

. نتيجة توجيهو يف فًتة ما بعد البكالوريا
و قد أعرب بعض ادلدرسُت بأن حبهم للرياضة ىو السبب الرئيسي وراء التحاقهم بالعمل كمدرسُت 

للًتبية البدنية و الرياضية ، كما أعرب البعض األخر أن حياة اخلالء و العمل يف اذلواء الطلق يف 
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ادلالعب و ادليادين الرياضية ، كانت أىم دوافعهم دلمارسة التدريس ، كما أعرب بعض ادلدرسُت أن 
السبب يعود إذل أهنم يودون دوما يف حالة لياقة بدنية حسنة و أن يستمر مبمارسة الرياضة دائما شلا 

دفعهم إذل االلتحاق مبهنة تدريسها ، و يعتقد الكثَت أن مدرسي الًتبية البدنية و الرياضية، أن 
تدريسها يعد مهنة ذات طبيعة جذابة بالنسبة ذلم ، فهي بعيدة عن اجلو الشكلي للقيام بطابعو 

التقليدي ادلدرسي كما أهنا تتصف باألمانة و الضمان االجتماعي ، ألهنا وظيفة ثابتة شلا جينب ادلهٍت 
سلاطر البطالة كما حيدث يف بعض التخصصات ادلهنية فضال على أهنا منطلق ألعمال إضافية يف رلال 

كالتحكيم والتنظيم و التدريب ، و ديكن القول أن حب مهنة تدريس الًتبية البدنية والرياضية ناتج 
عن إكراه معنوي أو مادي أو ظريف فإنو ال خيدم ادلهنة و ال يساعد على النهوض و التقدم هبا إذل 

. األفضل
: العالقة البيداغوجية لدى أستاذ التربية البدنية و الرياضية- 10

يعترب الوسط ادلدرسي شكل عام عن تفاعل كافة اجلهود الثقافية و الًتبوية يف ادلؤسسة التعليمية يف 
سبيل توفَت مناخ تعليمي مناسب يسمح بتحقيق كافة األىداف الًتبوية و التعليمية على أفضل وجو ، 
األمر الذي يشكل منظومة تربوية متكاملة اجلوانب و األبعاد ، و أي خلل يطرأ على ىذه ادلنظومة من 

. شأنو التأثَت على سلرجاهتا فضال عن التأثَت على اآللة اليت تسَتىا 
أن الًتكيب االجتماعي للمدرسة يعترب نظام اجتماعي ، نظام يتمثل يف شبكة " جولسُت"   و يرى 

العالقات غَت الرمسية اليت تنشأ بُت ادلدرسة و زمالئو من ىيئة التدريس و ادلديرين ، فكل مدرس يعمل 
 بشكل عام على ادلادة ادلنوط  على حد ما وفق توقعات بقية ادلدرسُت و نظرة النظام ادلدرسي

. تدريسها 
ر كأحد أخطأ ىيئة التدريس بادلؤسسة جيب أن يعمل بتوافق مع زمالئو من مدرسي .ب.ومدرس ت

ادلواد األخرى ادلختلفة وكذلك مع مدير مؤسسة ووكالئها على تنفيذ ادلنح والسياسة التعليمةّ ، ويعد 
أستاذ الًتبية البدنية والرياضة األستاذ الوحيد الذي تناط بو كل جهود التنمية البدنية واحلركية والرياضية 
لتالميذ ادلؤسسة التعليمية وذلك لكون سائر ادلواد تتعهد األىداف ذات الطبيعة السلوكية وادلعرفية أو 

. االنفعالية بشكل عام 
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  :الصةخ -
ال تقتصر وظيفة األستاذ على التعليم، أي توصيل العلم إذل ادلتعلم، وإمنا تعدت ذلك إذل دائرة 

الًتبية، فاألستاذ مريب أوال وقبل كل شيء، وعليو تقع مسؤولية تربية التالميذ من النواحي اجلسمية والنفسية 
واالجتماعية؛ وعلى ذلك فأستاذ الًتبية البدنية والرياضية جيب أن يتصف جبملة من السمات واخلصائص 

 .القيادية اليت حتتاجها مهنتو
من خالل ىذه العناصر صلد أن ادلنظومات الًتبوية غَت مطالبة باحلرص على واجبات األساتذة 

فحسب، بل تتعدى ذلك بكثَت، حيث أهنا مطالبة أيضا باحلرص على توفَت كل حقوقهم ابتداًء من احلرية 
 وبُت الطاقم  الًتبوي كاماًل، وكذا مراعاة اجلانب االجتماعي  األساتذةادلهنية و مرورا بالعالقات بُت

لألستاذ؛ وىكذا فان األستاذ ليس مؤىال فقط كما يظن البعض، بل انو زلاطا من مجيع اجلوانب وال يُنتظّر 
  .تو النبيلةرسالمنو إال الكفاءة ادلهنية وأداء 
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: تمهيد

        تلعب الدافعية دورا ىاما يف ميدان التعلم والنشاط الرياضي، فعلى سبيل ادلثال ديكن أن حيضر 
الفرد طفال أو شابا ذكر أو أنثى ، إىل ادلكان ادلخصص للتعلم أو التدريب و لكن إذا مل يكن لو 

الدافع للتعلم و التدريب ، فال شك أن الفائدة من التعلم و التدريب ستكون زلدودة ، دبعٌت آخر فإنو 
ديكن لآلباء أن جيربوا أوالدىم على شلارسة نشاط رياضي معُت ، بل حيضرون فعال إىل ادللعب 

ادلخصص للممارسة الرياضية ، ولكن يف نفس الوقت ال يستطيع أي من اآلباء أن يضمن أن ىذا 
الناشئ سوف يبذل اجلهد و العطاء ادلطلوبُت لإلستفادة من عملية التعلم و ادلمارسة الرياضية ألنو 
يفتقد إىل الدافع و الرغبة يف التعلم و ادلمارسة الرياضية و لذلك سنحاول أن نعطي شرحا كافيا ذلذا 

 .(موضوع الدوافع  )ادلوضوع 
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:                مفهوم الدافعية  -1
و بالتايل تعددت زلاوالت تعريفها و من ، لقد حظي موضوع الدافعية باىتمام عدد كبَت من علماء النفس 

 :ىذه التعاريف نذكر
ً احملركات اليت تقف وراء سلوك الفرد و احليوان على حد سواء فهناك :التعريف الذي يرى أن الدافعية ىي 

و ىذه األسباب ترتبط حبالة الكائن احلي الداخلية عند حدوث ، سبب أو عدة أسباب وراء كل سلوك 
 (22 ادو، صفحة ) السلوك من  هة، و دبثَتات البيية اخلار ية من  هة أخرى ً 

 قد يكون شعوري أو ال يً  حالة من التوتر النفسي و الفيزيولوج: انو مصطفى عشويو صلد الدافع عند 
إلشباع حا ات معينة للتخفيف من التوتر و  شعوري يدفع الفرد إىل القيام بأعمال و نشاطات و سلوكات

 (127، صفحة 2004عشوي، ) إعادة التوازن للسلوك و النفس عامة ً 
صدقي، ) ً  استعداد الفرد لبذل  هد من ا ل ربقيي ىدف معُت ً :صدقي نور الدين محمدو يرى 

 (127، صفحة 2004
ًً أهنا عبارة عن كلمة عامة زبتص بتنظيم السلوك إلشباع احلا ات و البحث  THOMAS.Rو يعرفها 

 (THOMAS, 1991, p. 32)عن األىدافً  

ً  أهنا مصطلح عام يشَت إىل العالقة الدينامية بُت الفرد و بييتو و تشمل  :محمد حسن عالويتعريف 
الشعورية ،ادلتعلمة و الغَت متعلمة ، الداخلية و اخلار ية ’ ادلكتسبة ، الفطرية  )العوامل و احلاالت ادلختلفة 

و اليت تعمل على بدء و تو يو و استمرار السلوك و بصفة خاصة حىت يتحقي . (و الالشعورية و غَتىا
 (212، صفحة 2004عالوي، )ىدف ما 

مفهوم الدافعية مثلو مثل غَته من ادلفاىيم السكلو ية األخرى كاإلدراك       : ثائر احمد غباريتعريف 
 .                             والتذكر و التعلم دبثابة تكوين فرضي يستدل عليو من سلوك الكائن احلي 

و بالتايل يستخدم مفهوم الدافعية لتحديد اذباه السلوك و شدتو وباإلضافة إىل ذلك يكون كل منا على 
 .(15، صفحة 2008غباري، )وعي دبختلف دوافعو و مقاصده السلوكية 

إىل أهنا رلموعة الظروف الداخلية واخلار ية اليت ربرك الفرد من ا ل ربقيي  (2006 )الترتوريو يعرفها 
 (16، صفحة 2008غباري، ) .حا اتو وإعادة االتزان عندما خيتل
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ً ىي طاقة كامنة يف الكائن احلي تعمل على استشارتو ليسلك سلوكا معينا يف العامل  :تعريف سيد خير اهلل
اخلار ي،  و يتم عن طريي اختيار االستجابة ادلفيدة وظيفيا لو يف عملية تكييفية مع بييتو اخلار ية ، 
ووضع ىذه االستجابة يف مكان األسبقية على غَتىا من االستجابات احملتملة،دلا ينتج إشباع حا ة 

 (07 ابر، صفحة )" معينة،أو احلصول على ىدف معُت
 :من خصائص الدافعية ما يلي  :خصائص الدافعية .2
: Purpocive) :)الغرضية .2.1

 .ينهي حالة التوتر الناشية من عدم إشباعو ، إن الدافع يف أساسو يو و السلوك ضلو غرض معُت 
 : (action):النشاط .2.2

 . إذ يبذل اإلنسان نشاطا ذاتيا تلقائيا إلشباع الدافع و يزداد ىذا النشاط كلما زادت قوة الدافع 
: (Continaity):  االستمرار3.2.

 .ويعود إىل حالة االتزان ،حىت ينهي حالة التوتر اليت أو دىا الدافع ،يستمر نشاط اإلنسان بو و عام 
:           ((variation : التنوع 4.2.

 .يأخذ اإلنسان فيتنوع سلوكو و تغيَت أساليب نشاطو عندما ال يستطيع إشباع الدافع بطريي مباشر 
  :improvement)):التحسن .2.5

يتحسن سلوك اإلنسان أثناء احملاوالت إلشباع الدافع شلا ينتج عنو سهولة يف ربقيي أغراضو عند تكرار 
 .احملاوالت التالية 

 :whole adgustment)): التكيف الكلي6.2.
 .و ليس يف صورة ربريك  زء صغَت من  سم ،يتطلب إشباع الدافع من اإلنسان تكيفا كليا عاما 

 :(purpo verfication): تحقيق الغرض.-2-7
و يتم ذلك عندما يتوقف السلوك و عندما يتم تقيم الغرض أي اذلدف الذي كان اإلنسان يرمي إىل 

 (167، صفحة 2001الفقي، ) و حيث يتم إشباع الدافع و عندئذ يتوقف السلوك، ربقيقو 
 :كما أوضح ماسلو أن اإلنسان يولد خبمسة أنظمة مرتبة بشكل ىرمي كالتايل 
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 حا ات ربقيي الذات ـ اصلازات ربقيي الذات و ربقيي الفرد إلمكاناتو
 

 حا ات االحًتام ـ االصلاز ،الكفاءة ،االستحسان ، التقدير
 

 حا ات احلب ـ االنتساب، التقبل، االنتماء
 

 حا ات األمن ـ الطمأنينة و األمان ـ غياب األخطار
 

 اخل.......حا ات فسيولو ية ـ اجلوع و العطش ،اذلواء 
 (10، صفحة 2000ليندادا فيدوف، ). يوضح التنظيم اذلرمي للحا ات اليت وضعها ماسلو: (2)شكل 

: وظائف الدوافع .3
أن أي رد فعل عن أي سلوك ال ديكن أن حيدث تلقائيا و إمنا حيدث كنتيجة دلا يدور يف نفسية الفرد و 

منو فالسلوك لو أغراض تتجو ضلو ربقيي نقاط معينة يليب هبا الفرد حا ياتو و غرائزه، و منو نستخلص إن 
 :للدوافع عدة وظائف تقوم هبا لتنشيط السلوك و ىي ثالثة 

:  السلوك بالطاقة .3.1
و معٌت ذلك إن الدوافع تستثَت النشاط الذي يقوم بو الفرد و يؤدي التوتر الذي يصحب إحباط الدافع 
لدى الكائن احلي إىل قيامو بالنشاط لتحقيي ىدفو و إعادة توازنو و تدل ادلالحظة على أن اإلنسان و 

احليوان من خالل ذبارب يف احلياة اليومية كالمها خامال طادلا حا اتو مشبعة إما إذا تعرض للحرمان فانو 
ينشط من ا ل إشباع ىذه احلا ات و الرغبات و الدافع ديد السلوك بالطاقة فمثال دينح لالعب  ائزة 
مكافية لو على ربسُت قدراتو و تكليلها بالنجاح،لكن سرعان ما تفتقد ىاتو ادلكافية  اذبيتها إذا أدرك 
 .ادلراىي أن الرياضة أخالق قبل أن تكون من أ ل ادلكافية ففي ىذه النقطة تصبح ادلكافية غَت ضرورية 

                :                                                              أداء وظيفة االختيار .3.2
و يتجلى ذلك يف إن الدوافع زبتار نوع النشاط أو الرياضة اليت يستجيب و يتفاعل معها ادلراىي و يهمل 



 الفصل الثاني                                                                                          الدافعية في المجال الرياضي                                                   

 

~ 28 ~ 
 

األنشطة األخرى كالذي يهوى كرة القدم صلده يكره كرة السلة مثال ، كما أهنا ربدد احلد الكبَت للطريقة 
 انو عندما تكون اذباه عام للمواقف و ادليول جوردن البورتاليت يستجيب هبا دلواقف أخرى ، فقد اقرً  

 . فانو ال خيلي فقط حالة التوتر اليت يسهل استثارهتا و تؤدي إىل نشاط ظاىر يشبع ادلوقف أو ادليل
: توجيه السلوك نحو الهدف .3.3

إن رلرد عدم الرضا يف حالة ادلراىي ال يؤدي و ال يكفي إلحداث منو عنده بل جيب تو يو طاقاتو ضلو 
 (95-94، الصفحات 1984ادلليجي، )أىداف معينة ديكن الوصول إليها و ربقيقها 

:  تصنيف الدوافع. 4
يصب إقامة تصنيف واحد للدوافع و ذلك لتعقيدىا و تعقيد صلتها بالسلوك الواحد و ديكن إر اع ذلك 
إىل أهنا زبتلف باختالفات األشخاص كما إن الدافع الواحد ديكن أن يؤدي إىل ألوان سلتلفة من السلوك 

باإلضافة إىل أننا قد صلد أن للسلوك الواحد رلموعة من الدوافع ادلختلفة و فيما يلي سوف نقدم التصنيف 
 :التايل 

 .ـ تصنيف على أساس شعوري ،الشعوري 
 .ـ تصنيف على أساس فطري و مكتسب
 .ـ تصنيف على أساس داخلي و خار ي

 . ـ تصنيف على أساس دوافع مباشرة و غَت مباشرة
: تصنيف على أساس شعوري الشعوري – أ 

: ـ الدوافع الشعورية
وىي تلك الدوافع ادلرتبطة باإلدراك و الفطنة إذ أن اإلنسان يستطيع ربديدىا و يتفطن لو ودىا فهي كل 

منصور، غَت ). األعمال اليت نقوم هبا عمدا و دبحض إرادتنا كالذىاب إىل ادللعب للتدريب أو ادلشاىدة
 (103منشورة، صفحة 

كما أن الفرد يشعر هبا و بكون على وعي هبا ، و ىي ناتج نشاط عقلي الن الفرد يقوم باختيار الدافع 
 .ponchon, 1995, p)الذي يسعى لتحقيقو و ادلعروف أن الدوافع األولية ىي اليت تشبع أوال 

25) 
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: ـ الدوافع الالشعورية 
الدوافع الالشعورية ال يشعر هبا الفرد أثناء قيامو بالسلوك أيا كان السبب و قسم مدرسة التحليل النفسي 
ىذه الدوافع إىل مؤقتة ديكن أن يدركها الفرد لتمحيص أو مراقبة سلوكو و أخرى دائمة يصعب على الفرد 

توفيي، ) .معرفتها إال بطرق عال ية خاصة نادت هبا نظريات علم النفس خاصة مدرسة التحليل النفسي
 (108، صفحة 1986

كما أن الدوافع الالشعورية ال يستطيع اإلنسان إدراك حدودىا و طبيعتها وو ودىا ، و للدوافع الالشعورية 
تأثَت يف السلوك ، فنجد أن بعض األمراض قد تنشأ عن ذكريات مكبوتة يف الالشعور من خربات قددية 

 .حدثت يف مرحلة الطفولة 
إن الدوافع الالشعورية يبدأ تكوهنا لدى اإلنسان من الطفولة إىل غاية الرشد و ىذا يعٍت انو عند حدوث 
ضغط على الفرد سواء كان من طرف والديو و ىو صغَت أو اجملتمع و ىو كبَت و حال ذلك دون تلبية 

حا ات ىذا الفرد ، وكلما حدث ذلك الصراع يؤدي إىل الكبت أي أن الرغبات اليت ال ربقي لسبب أو 
 .ألخر قد تتعرض للكبت و ىو ما جيعلها ترتسم يف الالشعور زلاولة يف كل حُت الربوز يف الالشعور

 (104منصور، غَت منشورة، صفحة )
 : ـ الدوافع الفطرية

يطلي عليها  اسم الدوافع العضوية أو الفسيولو ية أو األولية و يقصد هبا ما يولد اإلنسان مزودا بو وال 
 كل دافع يدفع الفرد إىل التماس هحيتاج إىل تعلمو ألنو ينتقل عن طريي الوراثة ، كما يعرف عند العلماء ان

 :أىداف طبيعية موروثة بالرغم من تغيَت السلوك ومن عالمات الدافع الفطري ما يلي 
 ـ اشًتاك النوع كلو مهما اختلفت الظروف و ادلواقف و احمليط اال تماعي 

 .ـ اشًتاك اإلنسان مع احليوان يف بعض الدوافع كثَت ما يتخذ دليل على فطريتو 
 .ـ ظهور الدوافع عند ادليالد و يف سن مبكرة أي قبل أن يستفيد الكائن من اخلربة و التعلم

: ـ الدوافع المكتسبة 
ىي دوافع ثانوية يكتسبها الفرد خالل عملية التطبع اال تماعي و تساعده على استمرار العالقات 

اإلنسانية و اال تماعية و تنظم سلوكو و عالقاتو و عدم إشباعها يؤدي إىل الشعور بالقلي و االغًتاب و 
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 الفطرية و تالتعاسة ، و احتكار الذات ، وال تنشا الدوافع ادلكتسبة بل يستند أساسها على االستعدادا
 (andretthil) .تتثبت يف ثناياىا ربت تأثَت العوامل البييية و اال تماعية

: تصنيف على أساس دوافع داخلية وخارجية- 
: ـ الدوافع الداخلية

تشَت الدافعية الداخلية إىل االندماج يف النشاط الرياضي لذاتو من ا ل اإلستمتاع و الرضا ادلشتقان من 
فعندما يكون الفرد مدفوعا داخليا سيؤدي سلوكو على النحو اإلرادي بالرغم من عدم .أداء النشاط ذاتو 

و ود حوافز خار ية ، أو إ بار خار ي على ادلمارسة الرياضية ،فالرياضي الذي يذىب للتدريب ألنو 
جيده شلتعا و مرضيا لتعلم ادلزيد من ادلهارات أو اخلطط أو ادلعارف اخلاصة برياضتو،و أيضا الرياضي الذي 
 يتدرب بصورة منتظمة يف رياضتو لالستمتاع باحملاولة اجلادة لتحقيي التفوق على نفسو ، و إتقان ادلهارات 
 ادلختلفة سوف يكون مدركا لدوافعو الداخلية ضلو رياضتو اخلاصة ، و ىكذا فاألنشطة اليت تسمح للفرد
 .خبربة مشاعر الكفاية، و تقريره لسلوكو سوف تسمح لو بفرصة االشًتاك فيها بسبب الدافعية الداخلية 

 : ـ الدوافع الخارجية
الدافعية اخلار ية ىي عكس الداخلية حيث تشَت إىل سلوك عدم تقرير الفرد دلصَته ، و ذلك السلوك 

أي انو سلوك ال يأيت من داخل الفرد ، و لكنو يأيت (ادلكافآت )يستثار فقط عن طريي مثَتات خار ية مثل
و قد يكون ماديا مثل . عن طريي أفراد آخرين و يتم ذلك عن طريي التدعيم سواء االجيايب او السليب 
، 2004صدقي، ) .ادلكافآت ادلادية و اجلوائز العينية ، و قد يكون معنويا مثل التشجيع و ادلرح

                                                       (109- 108الصفحات 
: تصنيف على أساس دوافع مباشرة و غير مباشرة. د 

 : ومن أمهها :   ـ الدوافع المباشرة
 .ـ اإلحساس بالرضا و اإلشباع كنتيجة للنشاط الرياضي 

ـ ادلتعة اجلمالية بسبب رشاقة ة صبال و مهارة احلركات الذاتية للفرد، و نذكر على سبيل ادلثال اجلمباز 
 .،التزحلي على الثلج، و غَتىا من الرياضات اليت تتميز برشاقة األداء و احلركات 
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ـ الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها الو اليت تتطلب ادلزيد من 
 .الشجاعة و اجلرأة و قوة اإلدارة 

الرياضية اليت تعترب ركنا ىاما من أركان النشاط الرياضي و ما يرتبط هبا  (ادلباريات )ـ االشًتاك يف ادلنافسات 
 .من خربات انفعالية متعددة 

 .ـ تسجيل األرقام و البطوالت و إثبات التفوق و إحراز الفوز 
 : ومن أمهها  :ـ الدوافع الغير مباشرة

ـ زلاولة اكتساب الصحة و اللياقة البدنية عن طريي شلارسة النشاط الرياضي ، فإذا سالت الفرد عن أسباب 
 .شلارسة النشاط الرياضي فانو قد جييب أمارس الرياضة ألهنا تكسبٍت الصحة و ذبعلٍت قويا 

ـ شلارسة النشاط البدين الرياضي إلسهامو يف رفع مستوى الفرد من قدرات على العمل و اإلنتاج فقد ديارس 
 .الفرد النشاط الرياضي ألنو يساىم يف زيادة قدرتو على أداء عملو و رفع مستوى إنتا و يف العمل 

، 1987واخرين، ). ـ اإلحساس بضرورة شلارسة النشاط الرياضي يف حالة السمنة حىت خيفف من وزنو
                                         (208صفحة 

 :األسس التي تقوم عليها الدوافع- 5

:  مبدأ الطاقة والنشاط5-1
تؤدي الدافعية إىل القيام حبركات  سمانية وحركات مهارية و ذلك بتمديد عضالت اجلسم بالطاقة و 

 .تفريغ شحنة ىذا النشاط باالستثارة اجلسمانية من البيية اخلار ية أو من داخل الكائن احلي
:  مبدأ الغرضية5-2

 معينة فالكائن احلي يسعى دائما للحصول على فتؤدي الدوافع إىل تو يو السلوك ضلو أغراض وأىدا
 .الطعام ادلاء و الشريك اجلنسي و ادلال و ادلركز و البيت

:  مبدأ التوازن5-3
 ويقصد بو أن الكائن احلي لديو االستعداد أن حيتفظ حبالة عضوية ثابتة متوازنة فإذا تغَت ىذا االتزان حاول

ميوية حيتفظ هبا اجلسم مهما تغَتت حرارة أو برودة اجلو و ° 37اجلسم استعادتو،فحرارة اجلسم السليم 
 . ىذه تتم آليا وينظمها  سم اإلنسانيعملية حفظ التوازن الفيزيولوج
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 : مبدأ الحتمية الديناميكية5-4

 يمعٌت ىذا أن كل السلوك لو أسباب و ىذه األسباب تو د يف الدوافع و من ىذه الدوافع ما ىو فيزيولوج
 إال أهنا ةو منها ما ىو مكتسب متعلم ، والدوافع ادلكتسبة و إن كانت أصال تقوم على دوافع فيزيولو ي

 (243-227، الصفحات 1963 الل، ). مستقلة عنها وذلا قوهتا الدافعة اخلاصة هبا

: نظريات الدوافـــع - 6
 ىناك عدة نظريات تطرقت يف ربليالهتا و تفسَتاهتا إىل ادلفاىيم النفسية و اال تماعية للدوافع حيث حاولت 
يف رلملها إعطاء صورة كاملة عن مفهوم الدافع زلاولة منها يف مساعدتنا على فهم أعمي ذلذا السلوك اإلنساين 

 :و تكوين تصور واضح عنو و من أىم النظريات صلد
:  نظرية التحليل النفسي6-1

حيث ترى ىذه النظرية أن أي نشاط لإلنسان يكون  (سيغموند فرويد)تنسب ىذه النظرية إىل العامل الشهَت 
مدفوعا بدافعُت مها اجلنس و العدوان ، كما تفسر مفهوم الدافعية بأنو يعود أساسا لالشعور فيما يقوم بو الفرد 
من أفعال و سلوكات كما أن للكبت دور يف قدرتنا على ربديد أو معرفة الدوافع الكامنة وراء أي سلوك سواء 

 (30، صفحة 1986عثمان، ) .كان ذلك الفعل و السلوك سوي أو غَت سوي
:  نظرية مفاهيم الحاجة6-2

و حسب ىذه النظرية فإن القوة الدافعة للفرد تنطلي أصال شلا لديو " 1938موراي سنة" تر ع أصوذلا إىل العامل
 من حا ات،واحلا ة ىي اليت ذبعل الفرد ينتقل من ادلواقف ادلشبعة إىل مواقف ربقي لو إشباع ىذه

 (17، صفحة 1990الراتب، ) .احلا ات
 احلا ة بأهنا تنشأ عن الشروط البيولو ية احليوية ادلثلى الالزمة حلفظ أو بقاء (1972زكي صالح )كما يعرف
 .اإلنسان

:   النظرية الفيزيائية6-3
 .،وفيها يربز أمهية اجلانب احلركي على اجلانب الو داين"1950لورتز"تعود أصول ىذه النظرية إىل العامل
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حيث يربرىا بالقوة الدافعة الذاتية إضافة إىل القوة الدافعة اخلار ية، إذ أن ىناك قوى خار ية سبثل ادلثَت البييي 
ادلال، ) .حيث إذا ازدادت ىذه القوة الدافعة الذاتية أصدر الفرد أفعاال ما ، و أصبح دور القوى اخلار ية ثانوي

 (رسالة ما ستَت غَت منشورة
: النظرية المعرفية4- 6

و تفسر ىذه النظرية الدافع على " 1958سنة  ATKINSONأتكينسون "ير ع أصل ىذه النظرية إىل العامل
 .أن اإلنسان ليس رلربا على تصرفاتو بل سلَت

فالنشاط الفرد الفعلي يزوده بدافعية ذاتية متأصلة فيو مؤدية بذلك إىل النشاط الذي ىو غاية و ليس وسيلة 
للنجاح ، و يكون نتاج ذلك رلموعة من العمليات معاجلة للمعلومات و ادلدركات احلسية ادلتوفرة لدى الفرد يف 

 (DOUGALL, 1923, p. 16) .الوضع ادلثَت ادلو ود فيو و بذلك يتمتع بدر ة عالية من الضبط الذايت
:  نظرية التعلم االجتماعي6-5

إىل أن التعلم السابي يعترب أىم مصادر الدافعية فالنجاح أو اإلخفاق الستجابة معينة "1989فيدي " يشَت
 أو سلبية ، و من شبة الرغبة يف تكرار السلوك النا ح كما أن ةيؤدي إىل تفهم األشياء اليت تؤدي إىل نتائج إجيايب

 .أصحاب ىذه النظرية ير عون أصول الدافعية إىل العمليات اال تماعية وحدىا 
وتركز النظريات اليت تقول بادلنشأ اال تماعي للدافعية احملددات الثقافية احلضارية لتشكيل السلوك الدافعي 

 (101، صفحة 2005-2004زلمد، ) .لإلنسان

مخسة "موراي "وانطالقا من أن احلا ة ىي مفهوم افًتاضي خيتلف من فرد آلخر و ال ديكن قياسو ، فقد حدد 
 : معايَت ديكن على أساسها تقييم فعالية ىذه احلا ات وسلوك الفرد ىي

 ترا ع السلوك و نتيجتو. 

 منط السلوك ادلتبع للوصل إىل تلك النتيجة. 

 اإلدراك االنتقايل جملموعة من ادلوضوعات و االستجابة دلؤثرات زلددة. 

 التعبَت بصراحة عن االنفعاالت و ادلشاعر اليت تتصل بتلك احلا ة. 

  إبداء الرضا عن ربقيي احلا ة و عدم الرضا عند اإلخفاق يف الوصول إىل النتائج ادلر وة. 
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: خالصة 
من خالل ما قدمناه نستطيع القول أن الدافعية موضوع عميي وواسع وال نستطيع حصره يف عرض بسيط 
لكننا حاولنا عرض ما أمكن عرضو لنحاول أن نقرب أو نعطي ولو فكرة بسيطة عن الدوافع والدافعية 

 .حىت تساىم ىذه الفكرة البسيطة يف فهم أعمي وأدق دلوضوع دراستنا و حبثنا ىذا
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:                         دتهيــــــد 
حلركة الرياضية ، حيث تعمل على وضع اخلطوات األوىل للطفل امن أىم دعائم  تعترب الرياضة ادلدرسية 

على الطريق الذي ديكنو من أن يصبح يف ادلستقبل رياضيا بارزا و مشهورا وعليو يقوم بناء ادلنتخبات الوطنية 
 .، ويساىم يف دتثيل بالده باحملافل الدولية أو القارية أو اإلقليمية أحسن دتثيل

كما جيب أن نعلم أن اإلىتمام بالرياضة ادلدرسية ، ليست مسؤولية جهات زلددة دون أخرى ، بل ىي 
 . بالركب احلضاريااللتحاقمسؤولية اجلميع أو كل فرد يسعى إىل 

 ثالث إىل ادلدرسية الرياضة تقسيم نستطيع فإننا ميدانية مبصطلحات والتحدث ادليدان إىل النزول أردنا وإذا
 األساسي النشاط ىو األول فالقسم ادلمارسة، طبيعة حيث من األخرى عن واحدة كل ختتلف أقسام،
 يعرف ما فهو الثاين القسم أما والرياضية، البدنية الًتبية حبصة كلنا نعرفو ما أو الًتبوية ادلنظومة يف ادلدرج

 ادلؤسسات يف األقسام بُت جتمع اليت الرياضية النشاطات تلك وىو الداخلي، الالصفي الرياضي بالنشاط
 اخلارجي، الالصفي الرياضي النشاط فهو الثالث القسم أما ادلدرسية، الثقافية اجلمعية عليو وتسهر الًتبوية

 للرياضة الوالئية الرابطة مبعية وذلك وطنية، مث زللية منافسات ضمن وإدراجها مدرسية فرق إنشاء وىو
 ىذه إىل التطرق الفصل ىذا خالل من سنحاول لذا ادلدرسية للرياضة اجلزائرية االحتادية وكذا ادلدرسية
 .الثالثة األقسام
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 :تعريف الرياضة المدرسية  -1
 بإتباعها يكسب اليتىي رلموع العمليات و الطرق البيداغوجية العلمية ، الطبية ، الصحية ، الرياضية 

 (129، صفحة 1980سالمة، ) .اجلسم الصحة و القوة و الرشاقة و إعتدال القوام 
وىي عبارة عن أنشطة منظمة و سلتلفة يف شكل منافسات فردية أو رتاعية و على كل ادلستويات وما 
أعطى نفسا جديدا للممارسة ادلدرسية ىو العملية ادلشًتكة بُت وزارة الًتبية الوطنية و وزارة الشباب و 

إجبارية شلارسة الرياضة ادلدرسية حبسب التعليمة رقم " الرياضة ، حيث قررت وزارة الًتبية الوطنية يف مقاذلا 
و ىي ما أكدتو وزارة الشباب و " 6 و 5 من خالل ادلادتُت 1995 / 02 / 25 بتاريخ 09 / 95

 .الرياضة 
 :المقارنة بين التربية البدنية والرياضية المدرسية- 2

 إن الرياضة ادلدرسية تعترب حديثة النشأة يف العامل عموما أو يف اجلزائر خصوصا، حيث أهنا مل تظهر سوى 
يف أواخر ىذا القرن وىي ختتلف عن الًتبية البدنية من حيث ادلضمون واألىداف اليت تسعى إليها كل 

:  نعرف كال ادلصطلحُتيوفيما يلواحدة وىذا اإلختالف ليس تعارضا وإمنا ىو تكامل بُت ادلفهومُت 
الًتبية البدنية أهنا ذلك اجلزء من الًتبية الذي يتم عن طريق النشاط ادلستخدم بواسطة  ":شارل يعرف 

." اجلهاز احلركي جلسم والذي ينتج عنو اكتساب بعض السلوكات اليت تنمي فيها بعض قدراتو
إن الًتبية البدنية ىي ذلك اجلزء ادلتكامل من الًتبية العامة حيث يكون اذلدف ىو : "بيوتشر فيري أما 

تكوين مواطن متكامل من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق شلارسة سلتلف 
 (12-11، الصفحات 1996عمراين، ) ".النشاطات البدنية واختياره لتحقيق غرضو

إهنا ذلك اجلزء الكامل من الًتبية العامة اليت هتدف إىل تقوية اجلهاز البدين واجلهاز العقلي : " أما فوتر فَتي
بسيوين، ) ".حيث لو نظرنا من الباب الواسع لًتبية نرى أهنا تعطى عناية كبَتة للمحافظة على صحة اجلسم

 (22، صفحة 1986
 أما بالنسبة للرياضة ادلدرسية فال يوجد ىناك تعريف واضح يفسر مدى أمهيتها واذلدف من شلارستها فهناك 

تضارب لتعريف ىذه األخَتة، فمنهم من يرى أهنا مادة تعليمية أو حصة تدريبية رياضية أو حاجز واق 
. إلضلراف التالميذ
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جل توضيح أكثر من الضروري إدماج الرياضة ادلدرسية يف صف النشاطات الكربى للتكوين ويف حبثنا أ ومن 
ىذا أردنا توضيح الرؤية بالنسبة دلصطلح الرياضة ادلدرسية ومدى أمهيتها حىت ال تبقى زلصورة ويف حصة 

ثبات الذات والكشف عن ادلواىب قصد تكوين ادلستقبل ورفع إالًتبية البدنية وإمنا تأخذ طابع ادلنافسة و
 .مستوى الرياضة

 :مفهوم الرياضة المدرسية في الجزائر- 3
إن الرياضة ادلدرسية يف اجلزائر ىي إحدى الركائز األساسية اليت يعتمد عليها من أجل حتقيق أىداف تربوية 

. وىي عبارة عن أنشطة منظمة وسلتلفة يف شكل منافسات فردية أو رتاعية وعلى كل ادلستويات
وتسهر على تنظيمها وإصلاحها كل من اإلحتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية، مع وضع يف احلسبان أن ذلك 

يتم بالتنسيق مع الرابطات الوالئية للرياضة ادلدرسية يف القطاع ادلدرسي ولتغطية بعض النقائص ظهرت 
اجلمعيات اخلاصة بالرياضة ادلدرسية يف ادلؤسسات الًتبوية وىذا للحرص وادلراقبة على النشاطات وإعادة 

 (samir, 1997, p. 19) .اإلعتبار للرياضة ادلدرسية
 :أهداف الرياضة المدرسية في الجزائر- 3-1

إن شلارسة الرياضة ادلدرسية يف ادلؤسسات الًتبوية اجلزائرية ذلا أىداف أساسية منها منو جسمي نفسي 
 وكما ال خيفي ذكر اذلدف االقتصادي، وىذا برفع ادلردود الصحي للطفل ثقافية اليت إجتماعيحركي، 

تسمح للفرد من معرفة ذاتو مع تطوير كل من حب النظام روح التعاون، روح ادلسؤولية هتذيب السلوك، 
تنمية صفات الشجاعة والطاعة واختاذ القرارات اجلماعية باإلضافة إىل التوافق احلسي احلركي العصيب 

. والعضلي وهبذا ديكننا القول أن شلارسة الًتبية البدنية تساىم يف إعداد رجل الغد من كل اجلوانب
ستثمار يف صاحل اجلانب ادلادي، إفادليزانية ادلخصصة من طرف الدولة للرياضة ادلدرسية ال تعترب فقط 

صالح الفرد يعٍت بالضرورة إستثمار أيضا يف صاحل اجلانب ادلعنوي للفرد وبالتايل إكتحقيق النتائج وإمنا ىو 
 (46لكحل، صفحة ) .إصالح اجملتمع

:  الهيئات التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر- 3-2
إن الرياضة حتمل مكانة يف احلركة الرياضية الوطنية معلم الًتبية يعترب كعنصر زلرك ألي نشاط رياضي 

    ذتانية رابطات جهوية للرياضة F.A.S.Sمدرسي ادلنظمة حتتوي على عدة مصاحل، احتادية وطنية 
. ادلدرسية
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 F.A.S.Sاالتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية - 3-2-1
 ومدهتا غَت زلدودة حسب F.A.S.Sاالحتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية ىي متعددة الرياضات ورمزىا 

 . ويًتأسها حاليا السيد عبد احلفيظ ايزام، 95/09أحكام القرار رقم 
:ومن ادلهام اليت تقوم هبا االحتادية اجلزائرية الرياضية ادلدرسية نذكر   

.التنمية بكل الوسائل ،شلارسة النشاطات الرياضية يف صاحل ادلتمدرسُت-   
.السهر على تطبيق التنظيم ادلتعلق بادلراقبة الطبية الرياضية وزتاية صحة التلميذ-   
.إعداد استعمال سلطط تطوير النشاطات الرياضية،ادلمارسة يف وسط ادلدرسة-   
.السهر على الًتبية األخالقية للممارسُت واإلطارات الرياضية-   
.السماح للتالميذ باالشًتاك يف احلياة الرياضية ،ضمان تشجيع بروز مواىب شابة رياضية-   
تنسيق نشاطها مع عمل االحتاديات الرياضية األخرى للتطور ادلتماسك دلختلف النشاطات يف - 

.(46، صفحة 2001حبيب، ) .الوسط ادلدرسي  

 L.W.S.Sالرابطة الوالئية للرياضة المدرسية -3-2-2
الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية ىي رتعية والئية ىدفها تنظيم وتنسيق الرياضة يف وسط الوالية وتتكون 

الرابطة من رتعية عامة ،مكتب تنفيذي وجلان خاصة اجلمعية العامة يرأسها مدير الًتبية للوالية وتكون من 
رؤساء اجلمعية الثقافية الرياضية ادلدرسية ،وشلثلي رتعيات أولياء التالميذ ومن بُت أعمال الرابطة الوالئية 
و ، للرياضة ادلدرسية تنسيق كل نشاطات اجلمعيات الثقافية الرياضية ادلدرسية دراسة وحتضَت برامج ادلنافسة

 (2012القادر، ) .يًتأسها حاليا السيد بن صحراوي سليمان
 A.C.S.Sالجمعية الثقافية الرياضية المدرسية - 3-2-3

 A.C.S.Sىذه السلطة دتثل اخللية األساسية للحركة الرياضية ادلدرسية والوطنية، حيث  أن تنظيم وتسيَت

خيضع إىل مبادئ التسيَت االشًتاكي يف كل مؤسسة تنشأ إلزاميا رتعية رياضية ثقافية مدرسية ،ىذه اجلمعية 
مسَتة من طرف مكتب تنفيذي ومن طرف رتعية عامة، ادلكتب التنفيذي يرأس من طرف رئيس ادلؤسسة 

 .،الناظر أو ادلراقب العام للجمعية الثقافية الرياضية ادلدرسية(مدير ادلدرسة)
 :أهداف الجمعية الثقافية الرياضية المدرسية- 3-3
 .تطوير النشاطات الرياضية الثقافية يف وسط ادلؤسسة- 
 .تطوير النشاطات االجتماعية وتشجيع ادلبادرات وروح اإلبداع لدى التلميذ- 
 .تشجيع التعاون وروح التضامن- 
 .(09، صفحة 2004الرياضة، ) .تنظيم معارض ورحالت وتظاىرات رياضية مدرسية- 
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: اللجان العامة للرياضة المدرسية- 4
 :لجنة التنسيق الجهوي- 4-1

: وتتكون من
 األمُت العام اجلهوي- 
 األمناء العامُت للرابطات الوالئية- 
 عضو من اللجنة التقنية الوطنية- 

 :ويتمثل دور ىذه اللجنة يف 
 تعيُت مكان ادلقابالت- 
 تعيُت احلكام- 
 تسوية رزنامة ادلنافسة- 
 السهر على السَت احلسن للمنافسات الرياضية ادلدرسية- 
 نقل احلصيلة الفنية للفرق ادلتأىلة للفيدرالية الوطنية للرياضة ادلدرسية- 
 :اللجنة التقنية الوطنية- 4-2

 :و تتكون من
 اللجنة التقنية للوالية ادلنظمة- 
 رئيس فرع النشاطات- 
 رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم- 
 أعضاء اللجنة التقنية الوطنية- 
 :لجنة االعتماد و الموافقة- 4-3

 :يتم تنصيب ىذه اللجنة يف البطولة الوطنية وتتكون من
 ادلمثل الفٍت لالحتادية الوطنية للرياضة ادلدرسية- 
 شلثل فٍت لوالية ادلنظمة- 

 :ويتمثل دورىا يف
 مراقبة الوثائق- 
 p15. (regles genereux de la fass, 2011)حتضَت الشارات لالعبُت و ادلدربُت- 
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 :جدول التوزيع الجهوي و المناطق- 4-4
الوالية  المنطقةالجهة 

 اليزي- دتنراست- بومرداس  اجلزائر  اجلزائر

 البويرة تيزي وزو 

 الطارف- سكيكدة عنابة عنابة

 سوق أىراس- تبسة قادلة

 اجللفة- ادلدية البليدة البليدة

  الشلف–عُت الدفلى  تيبازة

 جباية- بسكرة سطيف سطيف

 ادلسيلة برج بوعريريج

 مستغاًل- غليزان وىران وىران

 تيسمسيلت تيارت

 تلمسان- عُت دتوشنت سيدي بلعباس سيدي بلعباس

  النعامة–معسكر  سعيدة

  البيض– أدرار –تندوف  بشار

 غرداية األغواط األغواط

 الواد ورقلة
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 جيجل- ميلة قسنطينة قسنطينة

 خنشلة- أم البواقي باتنة

 
 :التحكيم- 4-5

وعلى كل ، يتم اختيار احلكام أو حكام من الشباب ادلتمدرس ادلؤىلُت و ادلتعودين على طبيعة ادلنافسة
 guide) .و ثالثة حكام يف كرة القدم، و كرة الطائرة،كرة السلة، جهة تقدمي حكمُت يف كرة اليد

technique des activites proposé aux écoles, 2010.p4) 
 :أوجه الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي- 5

: ينقسم برنامج الًتبية البدنية و الرياضية إىل ثالثة أقسام 
 :البرنامج األساسي- 5-1

ىو الربنامج ادلقرر دراستو يف ادلدرسة حيوي على دروس ذلا مكان يف اجلدول ادلدرسي أثناء اليوم الدراسي و 
يتحتم على التالميذ حضور ىذه الدروس إال من أعفي لسبب يستوجب اإلعفاء ومن ادلفروض أن يشمل 

 . من تالميذ ادلدرسة %95ىذا الربنامج ما يقارب 
 :البرنامج االختياري- 5-2

ىو برنامج رياضي تدبره ادلدرسة خارج اجلدول ادلدرسي و لكل من تضمو ادلدرسة من أفراد إما على 
مستوى اإلداريُت أو العمال و حىت التالميذ وتتخلل ىذا الربنامج منافسات غرضها الًتويح و التمتع 

 . من األعضاء%60بادلمارسة و إكتساب ادلهارات و اللياقة البدنية و يشتمل ىذا الربنامج حوايل 
 :برنامج النشاط الخارجي- 5-3

ىو برنامج خاص بادلمتازين يف األداء احلركي كما انو اختياري ال يتحتم على أي عضو بادلدرسة االشًتاك 
فيو وىو يف نفس الوقت ليس يف متناول كل عضو بادلدرسة بل ىو خاص بالفرق الرياضية اليت دتثل اذليئة 

، الصفحات 2002ابراىيم، ) . من التالميذ%10حيث انو برنامج تنافسي و يشتمل على حوايل 
114-115) . 
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 : اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية -6
 :نشأت اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية - 6-1

يف أواخر الستينات تضاعفت اإلتصاالت الرياضية الدولية بُت ادلدارس و ىذا بفضل ادللتقيات الطارئة و 
م ، 1963كرة اليد يف  )ادلتفرقة بُت مدرستُت أو أكثر ، حيث مت تنظيم عدة مباريات يف رياضات سلتلفة 

ىذه  (م ، كذلك بالنسبة لكرة السلة 1971م ، كرة القدم سنة من بعد أي منذ 1969كرة السلة يف 
. ادلباريات السنوية سامهت يف ميالد قوانُت أساسية ، و كذلك جلنة دائمة 

العدد الكبَت للمنافسات السنوية نتج عنو مباراة تصفوية على ادلستوى الوطٍت ، كذلك ظهرت تنسيق ىذه 
التظاىرات يف إطار إحتادية دولية سلتصة ، و اإلسهام يف ترقية ىذه الفكرة ، وزارة الًتبية و الفنون جبمهورية 

 ةالالزم  أين مت مناقشة ادلشروع ادلتعلق بالشروط vienne /raach م زلاضرة بـ 1971النمسا عقدت خريف 
إلنشاء إحتادية أروبية للرياضة ادلدرسية و بعد مناقشات طويلة توج ادلشروع بالقبول و نظرا إلمكانيات 

 04 دولة احلاضرة و إجتماع اجلمعية التأسيسية حدد بتاريخ 22التطور أختَت أعضاء جلنة الًتقية مندويب 
ىذا اإلجتماع أقر القوانُت  و إنتخب أعضاء أول جلنة  ( luxembeurg beau fort) يف 1972جوان

 (thamas, 2000, p. 172)تنفيذية 
 :هياكل اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية - 6-2

العضو األعلى لإلحتادية الدولية للرياضة ادلدرسة ىو اجلمعية العامة الىت يوجد هبا كل بلد عضوا شلثل حبق 
التصويت ، اجلمعية العامة تنتخب اللجنة التنفيذية و تصادق على ادلبادئ الرئيسية للعمل الذي جيب إقامتو 

  .كل فًتة نشاط
، نائب رئيس   (كل واحد مسؤول عن قارة  )اللجنة التنفيذية مشكلة من رئيس ، رؤساء مشاركُت 

 . (مسؤول عن بعثة تنفيذية زلددة من طرف اللجنة التنفيذية (
اللجنة التنفيذية هتتم بتنفيذ قرارات اجلمعية العامة و تنفذ رتيع القرارات يف كل ادليادين حسب معاين قوانُت 

 (s, 1996, p. 01) .اإلحتاد الدويل للرياضة ادلدرسية
 : لجان اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية - 6-3
كل نشاط رياضي مرخص بو من طرف اللجنة التنفيذية جيب أن توافق عليو اللجنة التقنية و ذلك - 

 .هبدف التنسيق 
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.  كل جلنة تقنية تتكون من رئيس و عدد من األعضاء ىم ضروريُت للسَت احلسن - 
 .رؤساء و أعضاء اللجان يتم تعيينهم من طرف اللجنة التنفيذية و ذلك بإقًتاح من بلد عضو - 
 .البلد ادلنظم يفوض شلثل إضايف لدى اللجنة ادلعينة أثناء مدة حتضَت و إجراء التظاىرة - 
رؤساء و أعضاء اللجان التقنية يتم تعيينهم أثناء اإلجتماع األول للجنة التنفيذية اليت تتبع مباشرة اجلمعية - 

 .  سنوات 04العامة دلدة 
 .اللجان التقنية اجلديدة ديكن أن تتشكل أثناء كل دورة للجنة التنفيذية - 
 رؤساء اللجان التقنية ىم مسؤولون عن نشاط جلاهنم حبيث يقدمون احملضر الرمسي و التقدير - 

 (p. 18 ,1996) .اخلاص بأعماذلم إىل اللجنة التنفذية 
 : أهداف المنافسات الرياضية المدرسية -7

تعترب الرياضة ادلدرسية من أىم الوسائل ادلساعدة على إتزان الفرد نفسيا و إجتماعيا ، فهي تكسب اجلسم 
احليوية و الرشاقة ، شلا جينب الفرد الكسل و اخلمول ، كما دتنحو منوا صحيا جيدا جتعلو أقل عرضة 

لألمراض ، و يعتقد البعض أن الرياضة ادلدرسية ختتص بتكوين الفرد من الناحية البدنية فقط ، و لكن ىذا 
غَت صحيح ، فالفرد عبارة عن وجدة متكاملة بُت رتيع النواحي اجلسمية و العقلية و النفسية و اإلجتماعية 

، كما أكدتو اإلجتاىات العلمية احلديثة ، فهناك تكامل يف منو اجلسم ، فالعقل مثال يؤثر على رلهود 
ر شلارسة الرياضة على تنمية اجلسم و فال يقتصر دإذااجلسم و من ىنا يتضح لنا عالقة العقل باجلسم ، 

خطاب، ) .فقط بل يشمل كل نواحي اجلسم ، و فيما يلي سوف نوضح أىداف الرياضة ادلدرسية 
 (67، صفحة 1965

 :من الجانب النفسي - 7-1
إن الرياضة ادلدرسية كغَتىا من الرياضات حترر الفرد من ادلكبوت و تغمره بالسرور و اإلبتهاج ، زد إىل ىذا 

فهي هتدف إىل إشباع ادليول العدواين و العنف لدى بعض ادلراىقُت عن طريق األلعاب التنافسية العنيفة 
كادلالكمة مثال فعند تسديد ادلالكم ضربا للخصم فإنو يف ىذه احلالة يعرب عن دوافعو ادلكبوتة بطريقة مقبولة 

و مفيدة ،إذا احلل السليم للتخلص من العبارات  و اإلندفاعات الغَت مناسبة ىو كبتها يف الالشعور ، و 
 .وضعها يف السلوك ادلقبول 
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 :من الجانب اإلجتماعي - 7-2
إن الرياضة ادلدرسية ىدف إجتماعي ، يتمثل يف خلق جو التعاون ، فكل فرد يقوم بدوره عن طريق 

 مسامهتو مبا عنده ، بالتنازل عن بعض احلقوق يف سبيل القدوة و ادلثل من أجل حتقيق ىدف إجتماعي
 .تعود فوائده على اجلميع ، فال يتحقق ىذا التعاون إال عن طريق اجلماعة و التنافس 

: من الجانب العقلي -  7-3
حىت  إن الرياضة ادلدرسية تلمس كل اجلوانب ، حىت اجلانب العقلي ، فهي تفيد الناحية البدنية و العقلية و

  يتحقق التفكَت و إكتساب ادلعارف ادلختلفة دلت بطبيعة ادلنافسة الرياضية ادلدرسة كتاريخ اللعبة
 (17، صفحة 1992الشطي، ) .ارس فوائدىا ًل اليت
 :من الجانب الخلقي - 7-4

ظرا دلا توفره النشاطات ادلدرسة من سلوك أخالقي ، و ىذا نتعترب الرياضة ادلدرسية عملية تربوية خلقية ، 
بالنظر إىل احلماس الىت تكسبو الرياضة ادلدرسية وسط التالميذ و اخلوف من اذلزدية و اذلجوم و تسجيل 

النتائج اجليدة ، و ذلذا فإن الرياضة ادلدرسية هتتم بسلوك التلميذ و هتدئتو ، و توضح ما جيب و ما ال جيب 
القيا م بو يف النشاطات الرياضية ادلدرسية ، و ىذا ما يساعد التلميذ على القيام بالعمل الصاحل و الثقة يف 

 (67، صفحة 1965خطاب، ) .النفس و اإلخاء و الصداقة 
 :العوامل المؤثرة على الرياضة المدرسية  - 8
 :تأثير البرنامج على الرياضة المدرسية - 8-1

إن عدد احلصص ادلربرلة يف األسبوع غَت كافية و الحتقق أىداف الرياضة ادلدرسية ، حيث أن حصة واحدة 
يف األسبوع و دلدة ساعتُت ال دتثل حصة الرياضة ادلدرسية ، و ذلذا جيب إضافة حصص خاصة بالرياضة 

. ادلدرسية كي حتقق نتائج حسنة 
 :غياب البنية التحتية - 8-2

من  ( 98 / 97 )إن ادلنشآت الرياضية اليت أنشأت مل تكن كافية مع عدد السكان ، رغم أن ادلادتان 
قانون الًتبية البدنية و الرياضة نص على أن لكل مؤسسة تعليمية احلق يف منشأ رياضي ، كما أن أحكام 

تعطي أولوية للرياضة اجلماىَتية ، إال أن جتسيد ىذه القوانُت يف ادليدان وتطبيقها  ( 09 / 95 )القانون 
يف ادليدان يعكس وضعا مرا ، أما من ناحية العتاد و ادلنشآت ، فمن جهة تبٌت ادلالعب ، و من جهة 



 الفصل الثالث                                                               الرياضة المدرسية 

 

~ 46 ~ 
 

أخرى يف أحسن األحوال صلد مساحات اللعب أحيلت إىل أرضية لبناء مساكن ، و ىذا سلالف للقوانُت 
الىت نصت على أمهية ادلنشآت الرياضية يف ادلناطق  ( 09 / 95) من قانون  ( 98 / 88 )من ادلادة 

 . العمرانية ، و إلزام صيانتها و اإلىتمام هبا 
 :تأثير المستوى التكويني التربوي لألستاذ - 8-3

ادلريب عبارة من دائرة معارف للسائلُت و ثقافة للمحتاجُت من ادلرشدين و ادلتعلمُت ، و رسالة ال تقتصر 
على التلقُت الرياضي فقط ، بل رسالة شاملة للمجتمع من ادلعارف التجريبية أمام التلميذ ، و لكن الواقع 
يف ادلؤسسات الًتبوية خيالف ذلك ، فمعظم التالميذ يشكون من مستوى األستاذ الذي يكون  يف غالب 
األحيان غَت مؤىل للعمل ، فإنناصلد يف بعض الثانويات مدرسون مستواىم خيالف ادلستوى ادلطلوب ، و 

دتنع أي فرد من شلارسة وظائف  ( 76) يف ادلادة  ( 09 / 95)ذلذا فالدولة يف قوانينها الصادرة يف القرار 
التأطَت دلادة الًتبية البدنية و الرياضة إذا مل يقيت بأن لو شهادة و إثبات مسلم أو معًتف بو من طرف 

 (1995/02/25، .الرياضة ا). اذلياكل ادلؤىلة ذلذا الغرض 
 :الفرق الرياضية المدرسية- 9
: الغرض من إنشاء وإعداد الفرق المدرسية- 9-1

كل مؤسسة تربوية جيب أن تنشئ رتعية رياضية تتكفل بإعداد الطالب الرياضيُت وكذلك التفوق 
. للمنافسات مع ادلؤسسات الًتبوية األخرى

وقد أقرت النصوص إجبارية إنشاء اجلمعيات الرياضية على مستوى ادلؤسسات الًتبوية حيث نصت ادلادة 
 أنو يتم إنشاء اجلمعية الثقافية والرياضية ادلدرسية بالضرورة على مستوى كل مؤسسة تعليمية يف قطاع 05

. الًتبية الوطنية
تكون اجلمعية ادلنشأة على : وسيكون اإلنضمام إىل االحتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية على النحو التايل

مستوى الثانوية ملف اعتماد وتضعو لدى الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية حيث يتكون ملف اإلعتماد 
: من
. طلب اإلنضمام- 
. قائمة اجلنة ادلديرة بأمساء وعناوين ومناصب األعضاء- 
. ثالث نسخ من اعتماد اجلمعية وزلضر اجلمعية العامة- 
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. جنة ادلديرة ىي ادلسؤولة أمام الرابطة واالحتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسيةلال- 
 يوم اليت تلي واالحتادية حتدد 15الرابطة الوالئية الرياضية ادلدرسية ترد على االنضمام أي رتعية يف كل - 

 (ادلدرسية) .كل موسم مصاريف اإلنضمام، البطاقات، التأمينات، تصب كل النفقات إىل الرابطة
: طرق اختيار الفرق المدرسية- 9-2

توكل مهمة االختيار إىل اجلمعية الرياضية على مستوى كل مؤسسة تربوية ومن بُت أعضاء ىذه اجلمعية 
أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف الثانوية الذين تستند إليهم مهمة اختيار الفرق الرياضية وتشكيلها، ويف 

الغالب يقع االختيار على الطالب الرياضيُت ادلتفوقُت يف دروس الًتبية البدنية والرياضية ادلنهجية ادلقررة 
. واإلجبارية

:  وآخرون أن طريقة اختيار وانتقاء الفرق الرياضية ادلدرسية تكون كمايليقاسم المندالويويرى الدكتور 
يقوم مدرس الًتبية الرياضية باختيار أعضاء الفريق من الطالب ذوي االستعدادات اخلاصة وكذلك ادلمتازين 
منهم وذلك من واقع األنشطة الرياضية ادلختلفة لدرس الًتبية البدنية والرياضية والنشاط الداخلي، يتم تنفيذ 
ما سبق بإعالن عن موعد تصفية الراغبُت يف اإلنضمام لكل فريق مث يقوم بإجراء بعض االختيارات لقياس 

مستوى الالعبُت وقدراهتم، وينجر لكل طالب استمارة أحوال شخصية ومستواه ومدى استعداده ومواضبتو 
وبعد االنتهاء من اختيار الفرق الرياضية ادلدرسية وقبل الشروع التدريبية جيب على  كل طالب إحضار 
رسالة من ويل أمره بادلوافقة على االشًتاك يف الفريق الرياضي دلدرسة، وبعد ىذه اخلطوة يتقدم الطالب 

للكشف الطيب إلثبات لياقتو الصحية حيث يوقع وخيتتم الطبيب على ظهر الرخصة دلشاركة الطالب يف 
 (56أخرون، صفحة ) .الفريق ادلدرسي

وبالنسبة ذلذا النوع األخَت من ادلمارسة، ذتة نظام انتقاء يسمح ألحسن الفرق ادلشاركة يف البطوالت الوطنية 
 .بعد تأىيلها خالل ادلراحل التصفوية ادلختلفة اليت تتم على مستوى الدائرة، الوالية، ادلنطقة واجلهة
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:خالصة  

 ديكن القول يف النهاية أن الرياضة ادلدرسية ذلا من األمهية ما جيعلها معيار من معايَت التقدم

و رجل ادلستقبل الرياضي  يف  أي دول من دول العامل، حيث أن الرياضة ادلدرسية تساىم يف إعداد الطفل 
. وغَتىا...من خالل تنميتو من رتيع اجلوانب اجلسمية، النفسية، احلركية االجتماعية
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:تمهيد  
 مرحلة من ادلراحل األساسية يف حياة اإلنسان وأصعبها لكوهنا تشمل على عدة تغيريات عقلية ةتعترب ادلراىق

باإلضافة إىل النمو , إذ تنفرد خباصية النمو السريع غري ادلنتظم وقلة التوافق العضلي العصيب, وجسمية
وعلى ىذا األساس غلب دراسة الظواىر النفسية والسلوكية للمراىق وكذا ما ػلدث يف . االنفعايل والتخيل

. جسمو من تغريات فيزيولوجية وعقلية وانفعالية وعاطفية إدراكا دلا قد ينجر عنها من نتائج سلبية أو إغلابية
فهذه الفًتة قد تكون احملطة األخرية للفرد كي يعدل سلوكو ويتم شخصيتو يف ظل اخلربات اجلديدة يف 

 .حياتو
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 :تعريف المراهقة- 1
 : التعريف اللغوي-1-1

غشي  إذا يقال رىق ,االقًتاب أو الدنو من احللم:جاء يف القاموس احمليط أن ادلراىقة دبعناىا اللغوي تفيد 
 .الرشد  ىو الفىت الذي يدنو من احللم و من اكتمالإذنفراىق كقارب وشارف فادلراىق , أو حلق أو دنا

 .(148, صفحة 2004قاسم, النمو من احلمل إىل ادلراىقة , )
  :التعريف البيولوجي - 1-2

يتضمن ىذا التعريف التغريات البيولوجية واجلسدية للبلوغ اليت ربول األطفال إىل راشدين ناضجني جسديا 
 ربدث لدى كافة ادلراىقني بغض النظر عن الثقافة اليت ينتمون إليها وربدث ىذه توىنا التغريا,وجنسيا

 .(24-23, الصفحات 2006شرمي, ) .التغريات نتيجة لإلفرازات اذلرمونية القوية
:التعريف االصطالحي- 1-3  

ىي تلك الفًتة الزمنية " ستانلي ىول" من الناحية االصطالحية حسب (Adolescence)وادلراىقة
تلك :"ويرى مصطفى زيدان يف ادلراىقة,اليت تستمر حىت سن اخلامسة والعشرون واليت تقوده دلرحلة الرشد

تبدأ من الطفولة وتنتهي يف سن الرشد وتستغرق حوايل , الفًتة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالتوقف العام للنمو
من سن الثانية عشر لغاية العشرين بالنسبة للفرد ادلتوسط مع وجود اختالفات كبرية ,  سنوات08 إىل 07

 .يف الكثري من احلاالت
, ادلراىقة ىي فًتة ظلو جسدي وظاىرة اجتماعية, زبتلف ىذه الفًتة يف بدايتها "دوريت روجرز"   وحسب 

زيدان, بدون سنة, ) وهنايتها باختالف اجملتمعات احلضارية واجملتمعات األكثر سبدنا واألكثر برودة
 .(153-152الصفحات 

 يتعلم فيها الناشئون إذ االجتماعية ادلراىقة ىي مرحلة دقيقة خاصة من الناحية أنويرى أمحد زكي صاحل 
 . عن الزواج واحلياة األسريةأفكارىم كما أهنم يكونون ,ربمل ادلسؤوليات والواجبات كمواطنني يف اجملتمع

 .(181, صفحة 2004حسونة, )
: تحديد مرحلة المراهقة- 2

: ؼلتلف علماء النفس يف ربديد مرحلة ادلراىقة وؽلكن تقسيمها إىل ادلراحل اآلتية
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 (سنة12-10):مرحلة ما قبل المراهقة- 2-1
تقريبا  ( سنة 12-10) وىذه ادلرحلة ما بني (مرحلة التحفز وادلقاومة )يطلق على ىذه ادلرحلة أيضا 

 وكذلك تبدأ ادلقاومة النفسية , إىل ادلرحلة التالية من النمولالنتقالوتظهر لدى الفرد عملية التحفز سبهيدا 
 .(330, صفحة 2003معوض, ) اليت تبذذلا الذات ضد ربفز ادليول اجلنسية

 (سنة15-11):المراهقة المبكرةمرحلة - 2-2
وسبتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حىت بعد البلوغ بسنة تقريبا وعند استقرار التغريات 

 أنزبلص من القيود و السلطات اليت ربيط بو و يرى بعض العلماء لل فيسعى ادلراىق ,البيولوجية للفرد
 .(سنة14-11 ) من سن سبتدأهناو بعض الباحثني يرون  (سنة15-11)سن  ىذه ادلرحلة سبتد من

 .(331, صفحة 2003معوض, )
 (سنة18-15):مرحلة المراهقة الوسطى- 2-3

تعترب ادلرحلة الوسطى من أىم مراحل ادلراىقة , حيث ينتقل فيها ادلراىق من ادلرحلة األساسية إىل ادلرحلة 
حبيث يكتسب فيها الشعور بالنضج واالستقالل وادليل إىل تكوين عاطفة مع حنني آخر ويف ىذه , الثانوية 

 والنفسي , ي , االنفعايل والفيزيولوجيادلرحلة يتم النضج ادلتمثل يف النمو اجلنسي , العقلي , االجتماع
,ذلذا فهي تسمى قلب ادلراىقة وفيها تتضح كل ادلظاىر ادلميزة ذلا بصفة عامة  

فادلراىقون وادلراىقات يف ىذه ادلرحلة يعلقون أعلية كبرية على النمو اجلنسي واالىتمام الشديد بادلظهر 
اخلارجي وكذا الصحة اجلسمية وىذا ما صلده واضحا عند تالميذ الثانوية باختالف سنهم , كما تتميز 

, صفحة 1982زىران, ) .لتصبح حركات ادلراىق أكثر توافقا وانسجاما ومالئمة, بسرعة ظلو الذكاء 
263).  

 (سنة21-18):مرحلة المراهقة المتأخرة- 2-4
وفيها يتجو الفرد زلاوال أن يكيف نفسو مع اجملتمع الذي يعيش فيو و يوائم بني تلك ادلشاعر اجلديدة و 
ظروف البيئة ليحدد موقفو من ىؤالء الناضجني زلاوال التعود على ضبط النفس و االبتعاد عن العزلة و 

االنطواء ربت لواء اجلماعة فتقل نزعاتو الفردية و لكن يف ىذه ادلرحلة تتبلور مشكلتو يف ربديد موقفو بني 
عامل الكبار وتتحدد اذباىاتو إزاء الشؤون السياسية و االجتماعية و إزاء العمل الذي يسعى إليو  
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وبداية ادلراىقة زبتلف من فرد إىل آخر ومن رلتمع إىل آخر باختالف ثقافة اجملتمع فالتغريات النفسية عند 
ادلراىق ليست بالضرورة ناذبة عن التغريات اجلسمية يف ادلراىقة فحسب بل ىي نتيجة للثقافة اليت يعيش 

وفيهم من  (سنة21-15)فيها الفرد ويرى بعض ادلختصون يف علم النفس أن ىذه ادلرحلة تبدأ من سن 
معوض, ) .( سنة21-18) سن  يرى أهنا سبتد منأيضا منىناك و (سنة19-16)يرى أهنا سبتد من سن 

 .(331, صفحة 2003
 : (سنة14-11)خصائص النمو للمرحلة العمرية - 3
 :النمو الجسمي- 3-1

يتميز النمو يف بداية ادلراىقة بعدم االنتظام و السرعة فهناك ارتفاع مطرد يف القامة واتساع ادلنكبني و  
و الطالئع األوىل لللحية و  الشارب , االشتداد يف العضالت ,واستطالة اليدين و القدمني وخشونة الصوت

عالوة على اإلفرازات ادلنوية إىل جانب التغريات , و الشعر الذي يوجد يف مواضع سلتلفة من جسم ادلراىق
الفيزيولوجية كاطلفاض معدل النبض بعد البلوغ و االرتفاع للضغط الدموي و اطلفاض استهالك اجلسم 

الشعور بالتعب و التخاذل و عدم القدرة على بذل اجملهود البدين الشاق و تصاحب ىذه .لألكسجني 
احلساسية , التغريات االىتمام  الشديد للجسم ,و الشعور بالقلق ضلو التغريات ادلفاجئة للنمو اجلسمي 

 .(256, صفحة 2003, .اهلل م) .الشديدة للنقد شلا يتصل هبذه التغريات زلاوالت ادلراىق التكيف معها
 :النمو العقلي- 3-2

يف ىذه ادلرحلة يستطيع ادلراىق أن يتناول بسهولة و اقتدار أنواعا كثرية من األعمال العقلية أو ادلشكالت 
حيث يصل ادلراىق إىل أعلى درجات االتزان و يصل فيها الذكاء إىل , اليت قد غلدىا الطفل أمرا متعذرا

كما تنمو لديو القدرة على التذكر , قمتو و تنمو لديو القدرة على الفهم و االستدالل و إدراك العالقات
 وىي أىم لالقائمة على الفهم بدل التذكر اآليل و تزداد القدرة على إدراك مفهوم الزمن خاصة ادلستقب

 .(127, صفحة 2004نور, ) .السمات للمراىقني
 :مظاهر النمو العقلي

 :الذكاء-
 .ينمو الذكاء و ىو القدرة العقلية الفطرية

 :االنتباه-
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تزداد القدرة على االنتباه سواء يف مدة االنتباه أو مداه فهو يستطيع أن يستوعب بكل يسر و سهولة 
 .ادلشاكل ادلعقدة

 :التذكر-
 . ظلو يف القدرة على التعليم و التذكرهيصاحب ظلو القدرة على االنتبا

 :التخيل-
أي الصور اللفظية و يعود ذلك لعملية اكتساب اللغة ث أهنا , يكون اخليال خيال رلرد مبين على األلفاظ

 .القالب الذي تصب فيو ادلعاين اجملردة
 :الميول-

, فقد أشارت بعض األحباث إىل أن ادليل إىل أعمال النجارة و نشاط األندية, يف ىذه ادلرحلة تتنوع ادليول
 .(261, صفحة 2010زغري, ) .يزداد عند البنني يف حني يقل ميلهم ضلو اللعب مثال

 :النمو االجتماعي- 3-3
فبنمو الفرد تزداد و تتسع أفاق , تتميز العالقات االجتماعية يف ىذه ادلرحلة بأهنا أكثر سبايزا و مشوال

ويف ىذه ,وتستمر عملية التطبيع و التنشئة االجتماعية, عالقاتو االجتماعية لتتابع مراحل النمو ادلضطرب
بل ؽليل لالندماج مع اجلماعة و ,ادلرحلة يثور ادلراىق و يتمرد على سلطة األسرة و ادلدرسة و قيودىا

 . ألوامرىا فيستبدل بإخالصو ألىل بيتو إخالصا لزمالئو و أصدقائولاالمتثا
 :مظاهر النمو االجتماعي- 
 :االستقالل-

 .ؽليل ادلراىق لالستقالل و التحرر من قيود األسرة
 :التمرد و الثورة-

 .يثور على األسرة و يتحداىا و سبتد ثورتو و سبرده إىل ادلدرسة و اجملتمع
 : الزعامة-

و القدرة على حل ادلشكالت و تدبري , ادليل للزعامة عندما تربز الشخصية و تتميز بالقوة و التماسك
 .األمور

 : الميل للجنس األخر-
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مث يتطور ليصبح ميال واقعيا , و يكون يف بادئ األمر خفي و غري واضح, ميل ادلراىق للجنس األخر
 .(354, صفحة 2003معوض, ) .ػلاول من خاللو جذب انتباه اجلنس األخر, واضحا

 :النمو الجنسي- 3-4
من أىم التطورات اليت تظهر على أن ادلراىق يوجد يف موقف خطر أو أنو ؽلشي خبطوات سليمة وحذرة 

.للخروج من ىذه ادلرحلة  اليت يبدأ فيها العمل الغريزي اجلنسي   

وىنا يظهر على ادلراىق نوع  من ادليل إىل التجميل قصد لفت االنتباه إىل اجلنس األخر وىو بذالك يف 
وىذا ىو أصعب األمور الن الغرض ىو التلذذ و الظهور وليس , حبث دائم عن رفيق من اجلنس اآلخر 

الغرض قصد أخر وىذه الغريزة ىي اليت ذبعلو يندفع وراء االنفعال و سلوكات غري مستحبة ال عند اجملتمع 
, ونتيجة احلتمية أن ادلراىق يقع يف حالة الرفض للكبت فيظهر يف شكل أخر . وال عند الطرف األخر 

التزمت الديين ونبذ اجملتمع وباألخرى اجلنس األخر وإما اذلروب إىل بعض التعرضات اجلنسية كاالستمناء 
.(259, صفحة 2003, .اهلل م) .أو ردبا إىل البحث عن اللذة مغايرة ادلظهر متطابقة ادلضمون  

:النمو الحركي- 3-5  
فينتج عن ىذا النمو " طفرة النمو"    يف بدء مرحلة ادلراىقة ينمو اجلسم ادلراىقة ينمو اجلسم ظلوا سريعا 

وىذه ادلرحلة على خالف ,  غري ادلتوازن ميل ادلراىق ألن يكون كسوال خامال قليل النشاط واحلركةعالسري
اليت كانت يتميز فيها الطفل بادليل للحركة و العمل ادلتواصل وعدم  (الطفولة ادلتأخرة)ادلرحلة السابقة 
فادلراىق يف بدء ىذه ,وذالك الن النمو خالل الطفولة ادلتأخرة يسري يف خطوات معتدلة. القابلية للتعب

فاحلركات تتميز بعدم االتساق فنجد أن ادلراىق كثري االصطدام .ادلرحلة يكون توافقو احلركي غري دقيق 
 ,وكثريا ما تسقط من بني يديو األشياء اليت ؽلسك هبا,باألشياء اليت تعًتض سبيلو أثناء ربركاتو

  ويساعد على عدم استقراره احلركي التغريات اجلسمية الواضحة واخلصائص اجلنسية  الثانوية اليت طرأت 
شلا يسبب لو االرتباك ,  االجتماعية توتعرضو لنقد الكبار وتعليقاهتم وربملو العديد من ادلسؤوليا, عليو 

فيزداد نشاطو , تصبح حركاتو أكثر توافقا وانسجاما , وعندما يصل ادلراىق قدرا من النضج,وفقد االتزان
 يوؽلارس ادلراىقون تدريبات رياضية زلاولني إتقان بعض احلركات الرياضية اليت ربتاج إىل الدقة والتآزر احلرك

 .والكتابة على اآللة الكاتبة, وبعض األلعاب الرياضية ادلتخصصة, العزف على اآلالت ادلوسيقية : مثل 
 .(29قناوي, بدون سنة, صفحة )
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 :النمو النفسي- 3-6
 إضافة إىل االنفعاالت النفسية و بتقدم العمر تزاول, عادة ما ػلدث الشعور بالقلق و اخلوف و الغضب

فضال عن ارتفاع ظلو القوة , ىذه الصفات و يتحسن مزاجو و يقل عنده القلق و ؽليل للفرح و التسلية
 .(57, صفحة 2009السديري, ) .و اإلتقان السريع للتمارين و األلعاب دلدة أطول, العقلية

 : مظاهر النمو النفسي- 
إن التغريات الفيزيولوجية, واجلسدية, وإعادة هتيئة النظم الدماغية اجلديدة, يعمل على زيادة النزوات, وردود 

 :األفعال النفسية, واليت تكون كما يلي
 .اضطرابات نفسية عديدة بسبب توديع مرحلة الطفولة- 
 .واليت مل يتنبو إليها يف مرحلة الطفولة (ذكر, أنثى)اإلحساس باذلوية اجلنسية- 
بالنسبة لألخصائيني والنفسانيني, فإن سريورة النمو يف مرحلة ادلراىقة تكون مرتبطة بالعالقة أو الصورة - 

, (اخلجل)اخلزي: ويتم التعبري عن ذلك من خالل أحاسيس (التغريات )اليت ينشئها ادلراىق مع جسده
 .احلب, الكراىية, االستمتاع, أو الغضب من ىذا اجلسد الناضج جنسيا أو من حالة أجساد اآلخرين

 (106, صفحة 2006زين, ) .انشغاالت ادلراىق تكون موجهة باذباه التخيالت- 
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 :خالصة

األطفال ادلوىوبني يكونون أكثر من غريىم إستعابا وتنفيذا للربامج التدريبية إضافة إىل ظلوىم احلسي إن 
 كما أهنم ؽلتعون بصحة جيدة على غرار زمالئهم ومن ىذا نستنتج أن األمة الواعية ىي اليت ,واالنفعايل

 وتفسح ذلم اجملال لكي ػلققوا إمكاناهتم ويظهروا كفاءاهتم ,ربرص على اكتشاف ادلوىوبني من أبناءىا
فيفيدوا ويستفيدوا بدال من ىدر ىذه ادلواىب عن طريق ذباىلها وعدم العناية هبا وتوجيههم حسب 

 .  بادلراىقاالىتماممواىبهم ورغباهتم وخاصة يف ىذه ادلرحلة من ادلراىقة اليت غلب فيها 
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 :تمهيد
تغطية معظم اجلوانب النظرية للبحث،سنحاول يف ىذا اجلزء أن ضليط بادلوضوع من اجلانب  نا  بعد زلاولت

أدوات البحث و ، التطبيقي،وذلك بالقيام بدراسة ميدانية و التطرق دلنهج وعينة البحث رلاالت البحث
 .كذا الدراسة اإلحصائية و أيضا بعض الصعوبات اليت صادفتنا يف البحث
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 :منهج البحث- 1
ادلنهج يف البحث العلمي ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراستو للمشكل الكتشاف احلقيقة ذلك أنو 

يف رلال البحث العلمي جيب اختيار ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة البحث ادلطروحة اعتمادا على طبيعة 
ادلشكلة نفسها كما ختتلف ادلناىج ادلتبعة تبعا الختالف اذلدف الذي يريد الباحث الوصول 

 (19، صفحة 2013السعداوي، ).إليو
ألستاذ و ل ادلهٍت الضغطوضلن إذ نتبٌت ىذا ادلنهج فألننا نسعى إىل تبيان العالقة بُت عاملُت أساسُت مها 

. دافعية االصلاز لدى التالميذ ادلشاركُت يف الرياضة ادلدرسية
: مجتمع البحث-2

 يتكون اجملتمع األصلي لدراستنا، من رلموع أساتذة الًتبية البدنية الرياضية وتالميذ من مرحلة ادلتوسط 
.  ادلشاركُت يف الرياضة ادلدرسية

: عينة البحث-3
ىي جزء من اجملتمع األصلي حيتوي على بعض العناصر اليت يتم اختيارىا منو بطريقة معينة قصد دراسة 

أما العينة العشوائية فهي العينة اليت يكون فيها لكل عنصر من عناصر اجملتمع . خصائص اجملتمع األصلي
فرصة متكافئة مع بقية عناصر اجملتمع للظهور يف العينة أي أن الوحدات ادلكونة جملتمع الدراسة تعامل كلها 

. 2002 ، 186-185المصرفي ص، .باحتمال متساوي، وال تعطي أي منها نوع من الًتجيح
تتكون العينة اليت أجرينا عليها الدراسة، من رلموع أساتذة الًتبية البدنية والرياضية مبتوسطات مقاطعة دائرة 

 متوسطة حتتوي كل واحدة على أستاذ أو أستاذين لتصبح العينة 14فرندة بوالية تيارت واليت عددىا 
 أستاذ  وكذا التالميذ بادلرحلة ادلتوسطة من نفس ادلقاطعة مشاركُت يف الرياضة ادلدرسية وكان 20النهائية 
خالل ادلعطيات ادلتحصل عليها من من % 10 تلميذ أي بنسبة 200 تلميذ من أصل 20عددىم 

. الرابطة الوالية للرياضة ادلدرسية بوالية تيارت
: مجال البحث- 4
 :مكان إجراء البحث: المجال المكاني- 4-1

 :يتمثل مكان إجراء البحث يف متوسطات مقاطعة دائرة فرندة بوالية تيارت وىم
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البلدية ادلتوسطات الرقم  
فرندة بن شراك منصور - 01
تيارت ولد ابراىيم سعيد - 02
فرندة رايح الناصر - 03
فرندة  5/2اجلديدة- 04
تيارت سلتاري احلاج - 05
فرندة بوعلقة عبد القادر - 06
فرندة قاليلية امحد - 07
مدغوسة لراشي مرسلي - 08
مدغوسة  6القاعدة - 09
مالكو باي منور - 10

فرندة جبارة احلاج  - 11

كرمس  2القاعدة - 12
. يبين المتوسطات التي أجريت فيها الدراسة الميدانية: 1

و يعود اختيارنا ذلذه ادلؤسسات إلجراء الدراسة ادليدانية ىو سهولة االتصال بأفراد العينة و التفهم الذي 
. لقيناه من طرف ادلسئولُت عليها، كون كذلك ادلتغَتات ادلدروسة تتقرر يف ادلؤسسات ادلذكورة

: المجال الزماني- 4-2
: المجال الزمني

بعد القيام باختيار موضوع البحث من قبل الطلبة الباحثون واألستاذ ادلشرف مت الشروع يف اصلاز ىذا 
 ،و بعد االنتهاء من اجلانب النظري 22/02/2015البحث بدءا باجلانب النظري و ذلك من تاريخ 

.   قمنا بالشروع يف اجلانب التطبيقي 
  بعد صياغة االستبيان وزعت االستمارات على بعض أساتذة معهد الًتبية البدنية و الرياضية قصد 

 مث قمنا بتوزيع 18/03/2015 حىت 10/03/2015حتكيمها و تصحيحها وذلك يف تاريخ 
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االستمارات على أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية و التالميذ يف ادلتوسطات من الفًتة ادلمتدة ما بُت 
،مث قمنا جبمع االستمارات وذلك قصد تفريغها و الشروع يف 30/04/2015 و07/04/2015

. العمليات اإلحصائية
:  الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث5
: المتغير المستقل-5-1

: وىو يف حبثنا، و الذي يرجى معرفة تأثَته يف ادلتغَت التابع، ىو ادلتغَت الذي يتحكم فيو الباحث
.  ادلهنية لدى أساتذة الًتبية البدنية و الرياضيةالضغوط- 
: المتغير التابع-5-2

: ىو ادلتغَت الذي يتأثر بادلتغَت ادلستقل و ىو يف حبثنا
. دافعية االصلاز لدى التالميذ

: المتغيرات المشوشة
 .إجابات األساتذة على االستمارة ادلوجهة إليهم

 :أدوات جمع البيانات- 6
  :جمع وتحليل المادة الخبرية-6-1

، و تتناسب مع أىدافو،ىي عملية سرد و حتليل ادلعطيات النظرية اليت ترتبط ارتباطا مباشرا مبوضوع البحث
مث قمنا بتحليل زلتوى ىذه ،حيث اعتمدنا على ادلصادر و ادلراجع مبختلف أنواعها سواء العربية أو األجنبية

. ادلراجع عامة كما دتت االستعانة ببعض الدراسات السابقة اليت تناولت ىذا اجلانب
: االستمارة-6-2

تعترب االستمارة وسيلة من وسائل مجع ادلعلومات عن طريق طرح رلموعة من األسئلة اليت ذلا عالقة مبوضوع 
. البحث هبدف مجع معلومات كافية دلوضوع الدراسة

بعد صياغة االستمارة يف شكلها النهائي قمنا بعرضها على بعض أساتذة و دكاترة معهد الًتبية البدنية و 
: الرياضية و ذلك قصد حتكيمها و تصحيحها تضمنت االستمارة األسئلة

تكون فيها حرية اختيار اإلجابة ادلناسبة من بُت اإلجابات ادلقًتحة من طرف :أسئلة زلددة باألجوبة
. الباحثُت
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 أستاذ للًتبية البدنية 20ويف األخَت قمنا بتوزيع االستمارة على عينة الدراسة األساسية و اليت بلغ عددىا 
.  تلميذ يف مرحلة التعليم ادلتوسط20و الرياضية و 

: الدراسة اإلحصائية- 7
لتحليلها و معاجلتها من أجل مناقشة ، بعد تفريغ االستمارات قمنا بإدخال البيانات يف جهاز الكمبيوتر

: و استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية، الفرضيات
 لداللة الفروق بُت التكرارات إجابات األساتذة و التالميذ حملاور R))حساب معامل االرتباط - 

. االستبيان
. حسب النسب ادلئوية لتكرار إجابات األساتذة على أسئلة االستبيان- 
( M)ادلتوسط احلسايب - 
 (.Y)االضلراف ادلعياري  - 

إن الدراسة الوصفية ميكن أن تستعمل فيها رلموعة من األدوات، ألهنا تستهدف تقرير " شفيق ويشَت 
خصائص ادلشكلة و دراسة الفروق احمليطة هبا و كشف ارتباطاهتا مبتغَتات أخرى، هبدف وصف الظاىرة 

. 111، ص1998شفيق ".ادلدروسة وصفا دقيقا
إن الدراسات الوصفية غالبا ما يتم مجعها من خالل االستبيانات و ادلقاييس و أساليب " عدسو يضيف 
. شلا سبق تبُت انو ميكن استعمال ادلقياس يف الدراسة الوصفية.(167، ص1993عدس )".ادلالحظة

: و قد اعتمدنا يف ىذه الدراسة على
:  ستاذ الًتبية البدنية والرياضيةال الطموحمقياس -1

 ادلهٍت ألستاذ الًتبية الطموح أبعاد لقياس 5 عبارة موزعة على 36و ادلقياس يتضمن .جملمد حسن عالوي
درجة قليلة  )و يقوم االستاذ لإلجابة على عبارات ادلقياس طبق دلقياس مخاسي التدرج . البدنية والرياضية

 .(درجة كبَتة جدا- درجة كبَتة- درجة متوسطة - درجة قليلة- جدا
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 :أبعاد المقياس موزعة حسب الجدول التالي
عدد العبارات رقم العبارة احملاور 

عوامل مرتبطة بالعمل مع التالميذ يف 
ادلدرسة 

1 -7 -13 -19 -31 -
25 

 عبارات 6

- 26- 20- 14- 8- 2عوامل مرتبطة باإلمكانات ادلادية بادلدرسة 
32 

 عبارات 6

- 27- 21- 15- 9- 3عوامل مرتبطة بالراتب الشهري للمعلم 
33  

 عبارات 6

- 28- 22- 16- 10-4عوامل مرتبطة بالتوجيو الًتبوي الرياضي 
34 

 عبارات 6

عوامل مرتبطة بالعالقة بُت ادلعلم وادارة 
ادلدرسة 

5 -11-17 -23 -29 -
35 

 عبارات 6

عوامل مرتبطة بالعالقات مع ادلعلمُت 
االخرين 

6 -12-18 -24 -30 -
36 

 عبارات 6

 . المهني عند أستاذ التربية البدنية والرياضيةلضغطيبين توزيع عبارات مقياس ا: 2
وىو مقياس حملاولة قياس دافعية االصلاز .1980"محمد حسن عالوي" لـ: مقياس الدافعية يف الرياضة- 2

مكون من عشرون عبارة، هتدف إىل قياس رلموعة من اخلصائص الشخصية اليت دتثل عناصر أساسية يف 
. دافعية اإلصلاز، وحتديد درجة مستواىا

:    و قد إنقسمت عبارات ىذا ادلقياس لقسمُت ىي كالتايل
. عشرة عبارة ذلا بعد دافع النجاح -
 .عشرة عبارات ذلا بعد جتنب الفشل -

درجة متوسطة - درجة قليلة- درجة قليلة جدا )ولإلجابة على عبارات ادلقياس طبق دلقياس مخاسي التدرج 
. (درجة كبَتة جدا- درجة كبَتة- 
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:   أبعاد المقياس موزعة حسب الجدول التالي
عدد العبارات رقم العبارة احملاور 

عبارات 10  20-18- 16-14-12-10- 8- 6-4-2 بعد دافع النجاح
عبارات 10 19-17-15- 13- 11- 9-7 -5-3-1 بعد جتنب الفشل

. يبين توزيع عبارات مقياس سلم الدافعية في الرياضة: 3
: إجراءات التطبيق الميداني- 8

 ادلهٍت عند استاذ الًتبية البدنية و الرياضية و مقياس الضغطمت توزيع أدوات البحث و ادلتمثلة يف مقياس 
 على العينة ادلدروسة، و دتت اإلجابة على العبارات خالل ل محمد حسن عالويالدافعية يف الرياضة 
. احلصص التدريسية

وما ميكن اإلشارة إليو أن الظروف اليت طبق فيها االختبار كانت مالئمة إىل حد كبَت حيث قمنا فيها 
: بشرح ما يلي

. الضغوط ادلهنية على االساتذة- 
. الدافعية على التالميذ- 
ضرورة حضور الباحث عند تطبيق ادلقياس لشرح عملية اإلجابة، و اإلجابة عن االستفسارات اليت قد - 

. تطرح على معاين بعض أسئلة ادلقياس
: ثبات المقياس- 9

يقصد بثبات ادلقياس مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجو فيما لو طبق على عينة من األفراد يف 
 و حلساب ثبات االختبار نقوم حبساب معامل الثبات و .152.، ص1993مقدم، مناسبتُت سلتلفتُت 

: الذي ىو يف الواقع عبارة عن االرتباط الذايت لالختبار، و حلساب معامل الثبات ىناك طرق عديدة أمهها
 وقد .519ص، 1987فواد البهي، طريقة التجزئة النصفية، و الصورة ادلتكافئة، و طريقة إعادة االختبار 
عبارة عن 56.، ص1999عويس استعمل الباحث طريقة التجزئة النصفية و ىي حسب ما أشار إليها 

العبارات الفردية لوحدىا و العبارات الزوجية لوحدىا، مث  )تطبيق االختبار مث حتسب درجات األرقام 
. (حيسب معامل االرتباط بُت درجات العبارات الفردية و درجات العبارات الزوجية
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و بعد إتباع نفس . و ىذه الطريقة من أسهل الطرق ألهنا دتكن الباحث من تطبيق االختبار مرة واحدة
الطريقة يف حساب الثبات، و تبويب البيانات للعبارات الزوجية و العبارات الفردية و حتليلها بواسطة حزمة 

الربامج اإلحصائية توصلنا إىل قيم معامل االرتباط ادلبينة  
: يف اجلدول التايل

معامل االرتباط بين العبارات المقياس 
 0.92 عند االستاذ الضغط المهنيمقياس 

 0.85مقياس الدافعية في الرياضة 
. جدول يبين معامل االرتباط للمقياسين: 4

و تعترب ىذه القيم دلعامل االرتباط عالية و ىذا ما جيعلنا نؤكد أن ىذه األدوات ثابتة و صاحلة الن 
 .تستعمل يف أغراض الدراسة

: الدراسة االستطالعية- 10
إن توخي الدقة يف الدراسة يتطلب وضعها حتت اجملهر لكشف و تشخيص ىذه الظاىرة، و ىذا الختالف 
البناء النفسي و الدور االجتماعي ألفراد العينة، و مبا أن ادلشكلة متعددة اجلوانب و ال ترتبط بعامل واحد 
فقط لذلك تطرق ذلا الباحثون من زوايا اختلفت فيها الرؤى إىل درجة كبَتة و ارتبطت ذلك بفلسفة كل 

.   باحث من حيث مفهومو للضغط ادلهٍت و أثاره على السلوك و الدافعية داخل اجلماعة الرياضية
و بناءا على ذلك و قبل البدء يف إجراءات الدراسة األساسية حاولنا القيام بدراسة استطالعية اذلدف 

: منها
اكتشاف الصعوبات أو النقائص اليت ميكن ان نصادفها خالل إجراء الدراسة األساسية و ذلك  -

 .دلواجهتها أو تفاديها
التدريب على استخدام مجع البيانات و ادلالحظات و الصعوبات اليت ميكن مصادفتها عند  -

. تطبيقها و استخدامها يف الدراسة األساسية
من اجل ضبط ىذه ادلتغَتات ضبطا دقيقا يف الدراسة األساسية ، كان البد علينا من القيام بدراسة أولية و

حيث قمنا ببناء استمارة استبيانيو  حيث يرى فيها الباحث أهنا تقنية أساسية يف تقصي احلقائق اليت 
يتطلبها البحث ادليداين و اليت بواسطتها يتضح للباحث الوجهة اليت يسَت عليها بدون اخلروج عن 
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األىداف ادلسطرة، كما أهنا تساىم يف مجع أكرب عدد شلكن من ادلعطيات من ادلبحوثُت و اليت قد يهملها 
. أو يتناساىا الباحث

 .أستاذ 20وزعت ىذه االستمارة اإلستبيانية على عينة تتكون من 
: نتائج الدراسة االستطالعية- 

من خالل فرزنا للمعطيات و معاجلتها عن طريق اإلحصاء الوصفي باستعمال النسب ادلئوية حتصلنا على 
نسبة ادلعدل جلميع فرق الدراسة االستطالعية بالنسبة دلقياس أسباب الضغط ادلهٍت  عند األستاذ و مقياس 

: الدافعية يف الرياضة  كما ىو واضح يف اجلدول التايل

. يبين نتائج الدراسة االستطالعية: 6
و  r=0.86  عند األستاذ و مقياس الدافعية يف الرياضة يساوي الضغطأما معامل االرتباط بُت مقياس 

عالية و ىذا ما جيعلنا نؤكد أنو توجد عالقة طردية بُت  (معامل االرتباط بُت ادلقياسُت)تعترب ىذه القيمة 

مقياس الدافعية في الرياضة  المهني عند األستاذ الضغطمقياس 
النسبة المئوية المحاور النسبة المئوية المحاور 

عوامل مرتبطة بالعمل مع 
 التالميذ يف ادلدرسة

% 57.46 بعد دافع النجاح% 13.99

عوامل مرتبطة باإلمكانات 
 ادلادية بادلدرسة

% 42.54 بعد جتنب الفشل% 14.63

عوامل مرتبطة بالراتب الشهري 
 للمعلم

18.98 %

عوامل مرتبطة بالتوجيو الًتبوي 
 الرياضي

19.91 %

عوامل مرتبطة بالعالقة بُت 
 ادلعلم وادارة ادلدرسة

17.47 %

العالقات مع عوامل مرتبطة ب
 المعلمين االخرين

15.02 %
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 ادلهٍت عند األستاذ و تأثَته على العالقة بُت األستاذ و التلميذ و منو يصبح باستطاعتنا حتديد الضغط
 ادلتغَتات و العناصر ادلكونة دلشكلة حبثنا 

و نتيجة ذلذه الصورة ادلقدمة أصبحت ادلشكلة واضحة ادلعامل و زلددة دتكننا من وضع التفسَتات النهائية 
. للبحث و التقصي عنها يف الدراسة األساسية

: صعوبات الدراسة-11
: من خالل تطرقنا لدراسة ىذا البحث صادفتنا بعض الصعوبات من بينها

. قلة ادلراجع و ادلصادر لبعض الفصول*- 
. صعوبة االتصال ببعض األساتذة*- 
. إمهال بعض االستمارات و عدم اإلجابة عنها من طرف األساتذة*- 
هتاون بعض مدراء ادلؤسسات يف إمضاء قائمة اجلداول اليت حتتوي على أمساء األساتذة اجمليبُت   *- 

 .على االستبيان
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: خالصة- 
يف ىذا الفصل مت استعراض كل اجلوانب ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية لبحثنا ىذا، فقدمت توضيح منهج، رلتمع و 
عينة البحث، باإلضافة إىل اجملاالت اليت مت تطبيق الدراسة ادليدانية فيها زمنيا ومكانيا، ضف إىل ذلك وسائل 

.  و الصعوبات اليت صادفتنا أثناء ىذه الدراسة،الدراسة و األسس العلمية لالختبارات ادلستخدمة يف ىذا البحث
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: عرض نتائج مصادر الضغط المهني ألساتذة التربية البدنية و الرياضية-1
مصادر 
الضغط 

العمل مع 
التالميذ في 

 المدرسة

اإلمكانات 
المادية 

 بالمدرسة

الراتب 
الشهري 

 للمعلم

التوجيه 
التربوي 
 الرياضي

العالقة بين 
المعلم وادارة 

 المدرسة

العالقات مع 
المعلمين 
االخرين 

 19 20 20 19 16 16المتوسط 
 3.28 3.47 3.25 3.38 4.05 4.00االنحراف  

% 17.27% 18.18% 18.18% 17.27% 14.55% 14.55النسبة  
. جدول يبين المتوسطات الحسابية لمصادر الضغط المهني عند األستاذ:01

 أن األساتذة يعتربون أن مصادر الضغط ادلهين تكون اكرب بالنسبة للعوامل (01)يتضح لنا من اجلدول 
  % 18.18ادلتعلقة بالتوجيو و اإلدارة و الراتب و العالقات مع ادلعلمني اآلخرين ذلك بنسب تعادل 

كما يرون أنو تكون بنسبة اقل بالنسبة للعوامل . على الرتتيب% 17.27و% 17.27 ,18.18%,
. لكل منهما %14.55ادلتعلقة بالعمل مع التالميذ و اإلمكانات ادلادية بنسب تتصل إىل 

 

 
. يبين المتوسطات الحسابية لمختلف مصادر الضغط المهني عند األستاذ: 01الشكل 
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": عوامل مرتبطة بالعمل مع التالميذ في المدرسة"عرض نتائج مستوى الضغط - 1-2
درجة كبيرة المستويات 

جدا 
درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

درجة قليلة درجة قليلة 
جدا 

المجموع 

 20-  11 09- - التكرار 
% 100-  % 55 % 45- - النسبة 

.  جدول يبين نتائج مستوى الضغط للعوامل المرتبطة بالعمل مع التالميذ:02
 أن االساتذة يعتربون أن مستوى مصدر الضغط ادلهين بالنسبة للعوامل (02)يتضح من خالل اجلدول رقم 

 55و بدرجة قليلةتصل نسبتها %45ادلتعلقة بالعمل مع التالميذ تكون بدرجة متوسطة تصل نسبتها إىل 
 من ىذا ان  االساتذة يعتربون ان العوامل ادلتعلقة بالعمل مع التالميذ ال تعترب مصدرا و نستخلص%. 

. كبريا للضغط ادلهين
 

 
. في المدرسة مستوى الضغط للعوامل المرتبطة بالعمل مع التالميذ: (02)شكل
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": عوامل مرتبطة باإلمكانات المادية في المدرسة"عرض نتائج مستوى الضغط - 1-3

درجة كبيرة المستويات 
جدا 

درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

درجة قليلة درجة قليلة 
جدا 

المجموع 

 20-  12 08- - التكرار 
% 100- % 60% 40- - النسبة 

.  جدول يبين نتائج مستوى الضغط للعوامل المرتبطة باإلمكانات المادية المتاحة في المدرسة:03
 أن االساتذة يعتربون أن مستوى مصدر الضغط ادلهين بالنسبة للعوامل (03)يتضح من خالل اجلدول رقم 

و بدرجة  %40ادلتعلقة باإلمكانات ادلادية ادلتاحة يف ادلدرسة تكون بدرجة متوسطة تصل نسبتها إىل 
باإلمكانات  من ىذا أن االساتذة يعتربون ان العوامل ادلتعلقة و نستخلص %. 60قليلة تصل نسبتها

. ال تعترب مصدرا  كبريا للضغط ادلهينادلادية ادلتاحة يف ادلدرسة 
 

 
مستوى الضغط للعوامل المرتبطة باإلمكانات المادية المتاحة في المدرسة : (03)شكل
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": عوامل مرتبطة بالراتب الشهري للمعلم"عرض نتائج مستوى الضغط - 1-4
درجة كبيرة المستويات 

جدا 
درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

درجة قليلة درجة قليلة 
جدا 

المجموع 

 20-  01 14 05- التكرار 
% 100-  % 5% 70% 25- النسبة 

.  جدول يبين نتائج مستوى الضغط للعوامل المرتبطة بالراتب الشهري للمعلم:(04)
 أن االساتذة يعتربون أن مستوى مصدر الضغط ادلهين بالنسبة للعوامل (04)يتضح من خالل اجلدول رقم 

و بدرجة متوسطة تصل  %25تكون بدرجة كبرية تصل نسبتها إىل بالراتب الشهري للمعلم ادلتعلقة 
 من ىذا أن االساتذة يعتربون ان العوامل ادلتعلقة و نستخلص. بدرجة قليلة% 5 و بنسبة %70نسبتها

. بالراتب الشهري للمعلم تعتربنوعا ما مصدرا للضغط ادلهين بدرجة متوسطة
 

 
. مستوى مصادر الضغط للعوامل المرتبطة بالراتب الشهري للمعلم: (04)شكل
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": عوامل مرتبطة بالتوجيه التربوي الرياضي"عرض نتائج مستوى الضغط - 1-5
درجة كبيرة المستويات 

جدا 
درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

درجة قليلة درجة قليلة 
جدا 

المجموع 

 20- -  12 07 01التكرار 
% 100- - % 60% 35% 5النسبة 

.  جدول يبين نتائج مستوى الضغط للعوامل المرتبطة بالتوجيه التربوي الرياضي:05
 أن االساتذة يعتربون أن مستوى مصدر الضغط ادلهين بالنسبة للعوامل (05)يتضح من خالل اجلدول رقم 

و  %35و بدرجة كبرية تصل نسبتها%5ادلتعلقة باإلعالم تكون بدرجة كبرية جدا تصل نسبتها إىل 
 من ىذا أن االساتذة يعتربون ان العوامل ادلتعلقة بالتوجيو و نستخلص. بدرجة متوسطة% 60 بنسبة

. الرتبوي الرياضي تعترب مصدرا للضغط ادلهين بدرجة كبرية
 

 
. مستوى مصادر الضغط للعوامل المرتبطة بالتوجيه التربوي الرياضي: (05)شكل
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: عوامل مرتبطة بالعالقة مع المعلمين االخرين"عرض نتائج مستوى الضغط الثاني - 1-6
درجة كبيرة المستويات 

جدا 
درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

المجموع قليل جدا درجة قليلة 

 20-  01 10 09- التكرار 
% 100- % 05% 50% 45- النسبة 

.  جدول يبين نتائج مستوى الضغط للعوامل المرتبطة بالعالقة مع المعلمين االخرين:06
 أن االساتذة يعتربون أن مستوى مصدر الضغط ادلهين بالنسبة للعوامل (06)يتضح من خالل اجلدول رقم 

و بدرجة متوسطة تصل  %45ادلتعلقة بالعالقة مع ادلعلمني االخرين تكون بدرجة كبرية تصل نسبتها إىل 
 من ىذا أن االساتذة يعتربون ان العوامل ادلتعلقة و نستخلص. بدرجة قليلة% 5 و بنسبة %50نسبتها

. بالعالقة مع ادلعلمني االخرين تعترب مصدرا للضغط ادلهين بدرجة كبرية
 

 
. مستوى مصادر الضغط للعوامل المرتبطة بالعالقة مع المعلمين االخرين: (06)شكل
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": عوامل مرتبطة بالعالقة بين المعلم واإلدارة"عرض نتائج مستوى الضغط - 1-7
درجة كبيرة المستويات 

جدا 
درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

درجة قليلة درجة قليلة 
جدا 

المجموع 

 20-  01 14 05- التكرار 
% 100-  % 5% 70% 25- النسبة 

.  جدول يبين نتائج مستوى الضغط للعوامل المرتبطة بالعالقة بين المعلم واإلدارة:(04)
 أن االساتذة يعتربون أن مستوى مصدر الضغط ادلهين بالنسبة للعوامل (04)يتضح من خالل اجلدول رقم 

و بدرجة متوسطة تصل  %25ادلتعلقة بالعالقة بني ادلعلم واإلدارة تكون بدرجة كبرية تصل نسبتها إىل 
 من ىذا أن االساتذة يعتربون ان العوامل ادلتعلقة و نستخلص. بدرجة قليلة% 5 و بنسبة %70نسبتها

. بالعالقة بني ادلعلم واإلدارة تعتربنوعا ما مصدرا للضغط ادلهين بدرجة متوسطة
 

 
. مستوى مصادر الضغط للعوامل المرتبطة بالعالقة بين المعلم و االدارة: (04)شكل
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: عرض نتائج المتوسطات و النسب المئوية ألساليب القيادة حسب الالعبين- 2
تجنب الفشل دافع النجاح ابعاد الدافعية 

 27 30المتوسط 

 4.41 3.64االنحراف المعياري 
% 47.37% 52.63النسبة المئوية 

جدول يبين المتوسطات و النسب المئوية ألبعاد الدافعية لدى التالميذ : (07 )
لتقييم مدى دافعية التالميذ، فقد حتصلنا على  أن التالميذ لديهم بعد دافع للنجاح بنسبة تعادل 

. 33.46%ويعتربون أيضا أهنم لديهم بعد جتنب الفشل بنسبة تصل إىل ،66.53%
 

 
.  يبين المتوسطات الحسابية ألبعاد الدافعية لدى التالميذ: (07)الشكل 
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": بعد دافع النجاح"عرض نتائج أبعاد الدافعية- 2-1
درجة كبيرة المستويات 

جدا 
درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

درجة قليلة درجة قليلة 
جدا 

المجموع 

 20-  01 14 05- التكرار 
% 100- % 05% 70% 25- النسبة 

.  جدول يبين نتائج بعد دافع النجاح:08
 أن التالميذ يعتربون أن مستوى بعد دافع النجاح يكون بدرجة (09)يتضح من خالل اجلدول رقم 

و . بدرجة قليلة% 05بدرجة كبرية و بنسبة % 20 و بنسبة% 75متوسطة تصل نسبتها إىل 
.  من ىذا أن التالميذ لديهم جتنب الفشل بدرجة متوسطةنستخلص

 

 
مستوى بعد دافع النجاح : (08)شكل
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": بعد تجنب الفشل"عرض نتائج إبعاد الدافعية- 2-2
 

درجة كبيرة المستويات 
جدا 

درجة 
كبيرة 

درجة 
متوسطة 

درجة قليلة درجة قليلة 
جدا 

المجموع 

 20-  01 14 05- التكرار 
% 100- % 05% 70% 25- النسبة 

.  جدول يبين نتائج بعد تجنب الفشل:09
 أن التالميذ يعتربون أن مستوى بعد جتنب الفشل يكون بدرجة (09)يتضح من خالل اجلدول رقم 

و . بدرجة قليلة% 05بدرجة كبرية و بنسبة % 20 و بنسبة% 75متوسطة تصل نسبتها إىل 
.  من ىذا أن التالميذ لديهم جتنب الفشل بدرجة متوسطةنستخلص

 

 
 مستوى بعد تجنب الفشل: (09)شكل
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: عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية-2-1

 :تجنب الفشلتحليل نتائج العوامل المرتبطة بالعمل مع التالميذ في المدرسة و . 1.1.2
 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

أسباب أو عوامل مرتبطة 
بالعمل مع التالميذ في 

 المدرسة

16 
 

 
0.81 

0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 27 جتنب الفشل
 بين العوامل المرتبطة بالعمل مع التالميذ في Rقيم المتوسط الحسابي و قيم : (10)الجدول رقم

. المدرسة و تجنب الفشل
أن ادلتوسط احلسايب لألسباب أو العوامل R الذي يبني قيمة  (10)نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، " 27"و ادلتوسط احلسايب لتجنب الفشل فقد قدر بـ" 16"ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف ادلدرسة قدر بـ 
،و ىي قيمة تبني " ∞=0.05"عند مستوى الداللة " 0.81" احملسوبة فقد بلغ  Rأما فيما خيص قيمة

أن ىناك عالقة إرتباطية موجبة بني األسباب أو العوامل ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف ادلدرسة و جتنب 
. الفشل
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: تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالعمل مع التالميذ في المدرسة و دافع النجاح. 2.1.2

 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

أسباب أو عوامل مرتبطة 
بالعمل مع التالميذ في 

 المدرسة

16 
 

 
0.64 

0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 30 دافع النجاح
بالعمل مع التالميذ في  بين العوامل المرتبطة Rقيم المتوسط الحسابي و قيمة : (11)الجدول رقم

. دافع النجاح و المدرسة
 أن ادلتوسط احلسايب لألسباب أو العوامل Rالذي يبني قيمة  (11)نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، " 30"و ادلتوسط احلسايب لدافع النجاح فقد قدر بـ" 16"ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف ادلدرسة قدر بـ 
،و ىي قيمة تبني "∞=0.05"عند مستوى الداللة " 0.64" احملسوبة فقد بلغ  Rأما فيما خيص قيمة

أن ىناك عالقة إرتباطية موجبة  بني األسباب أو العوامل ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف ادلدرسة و دافع 
. النجاح
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: تحليل نتائج العوامل المرتبطة باإلمكانات المادية بالمدرسة و تجنب الفشل. 3.1.2
 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

أسباب أو عوامل مرتبطة 
 باالمكانات ادلادية بادلدرسة

16 
 

0.77 0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 27 جتنب الفشل

باإلمكانات المادية  بين العوامل المرتبطة Rقيم المتوسط الحسابي و قيم : (12)الجدول رقم
. تجنب الفشل و بالمدرسة

 أن ادلتوسط احلسايب لألسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (12)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، " 27"و ادلتوسط احلسايب لتجنب الفشل فقد قدر بـ" 16"ادلرتبطة باإلمكانات ادلادية بادلدرسة قدر بـ 

،و ىي قيمة تبني "∞=0.05"عند مستوى الداللة " 0.77" احملسوبة فقد بلغ  Rأما فيما خيص قيمة
أن ىناك عالقة إرتباطية موجبة  بني االسباب او العوامل ادلرتبطة باإلمكانات ادلادية بادلدرسة و جتنب 

. الفشل
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: تحليل نتائج العوامل المرتبطة باإلمكانات المادية بالمدرسة و دافع النجاح. 4.1.2
 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

أسباب أو عوامل مرتبطة 
 باالمكانات ادلادية بادلدرسة

16 
 

0.82 0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دافع النجاح دال

30 

باإلمكانات المادية  بين العوامل المرتبطة   Rقيم المتوسط الحسابي و قيم: (13)الجدول رقم
. دافع النجاح و بالمدرسة

أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل ادلرتبطة R الذي يبني قيمة (13)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، أما فيما "30"و ادلتوسط احلسايب لدافعية االجناز فقد قدر بـ" 16"باالمكانات ادلادية بادلدرسة قدر بـ 

،و ىي قيمة تبني أن ىناك "∞=0.05"عند مستوى الداللة " 0.82" احملسوبة فقد بلغ  Rخيص قيمة
. عالقة إرتباطية موجبة بني االسباب او العوامل ادلرتبطة باالمكانات ادلادية بادلدرسة و دافع النجاح
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: تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالراتب الشهري للمعلم و تجنب الفشل. 5.1.2

بالراتب الشهري بين العوامل المرتبطة R قيم المتوسط الحسابي و قيم  : (14)الجدول رقم
. و تجنب الفشلللمعلم 

 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

أسباب أو عوامل مرتبطة 
 بالراتب الشهري للمعلم

19 
 

0.82-  0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 27جتنب الفشل 

بالراتب الشهري بين العوامل المرتبطة R قيم المتوسط الحسابي و قيم  : (14)الجدول رقم
. و تجنب الفشلللمعلم 

 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (14)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، أما " 27"و ادلتوسط احلسايب لدافعية االجناز فقد قدر بـ" 19"ادلرتبطة بالراتب الشهري للمعلم قدر بـ 

،و ىي قيمة تبني أن "∞=0.05"عند مستوى الداللة  -" 0.82" احملسوبة فقد بلغ  Rفيما خيص قيمة
. ىناك عالقة إرتباطية سالبة بني االسباب او العوامل ادلرتبطة بالراتب الشهري للمعلم و جتنب الفشل
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: تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالراتب الشهري للمعلم و دافع النجاح. 6.1.2
 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

بالراتب أسباب أو عوامل مرتبطة 
 الشهري للمعلم

19 
 

0.82-  0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 30  دافع النجاح

بالراتب الشهري  بين  العوامل المرتبطة Rقيم المتوسط الحسابي و قيم  : (15)الجدول رقم
. دافع النجاحو للمعلم 

 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (15)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، أما " 30"و ادلتوسط احلسايب لدافع النجاح فقد قدر بـ" 19"ادلرتبطة بالراتب الشهري للمعلم قدر بـ 

،و ىي قيمة تبني أن "∞=0.05"عند مستوى الداللة  -" 0.82" احملسوبة فقد بلغ Rفيما خيص قيمة 
. ىناك عالقة إرتباطية سالبة بني االسباب او العوامل ادلرتبطة بالراتب الشهري للمعلم و دافع النجاح
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: تحليل نتائج  العوامل المرتبطة بالتوجيه التربوي الرياضي و تجنب الفشل. 7.1.2

 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

بالتوجيو أسباب أو عوامل مرتبطة 
 الرتبوي الرياضي

20 
 

0.90-  0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 27 تحنب الفشل

بالتوجيه التربوي  بين  العوامل المرتبطة Rقيم المتوسط الحسابي و قيم  : (16)الجدول رقم
. تجنب الفشلو الرياضي 

 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (16)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، أما فيما "27"و ادلتوسط احلسايب لدافعية االجناز كان " 20"ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي الرياضي قدرت بـ

كانت " ∞=0.05"، عند مستوى الداللة -"0.90" احملسوبة فكانت Rخيص قيمة 
، و ىي قيمة تبني وجود عالقة إرتباطية سالبة  بني االسباب او العوامل ادلرتبطة (0.19>0.64)

. بالتوجيو الرتبوي الرياضي و جتنب الفشل
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 :تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالتوجيه التربوي الرياضي و دافع النجاح. 8.1.2

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

بالتوجيو أسباب أو عوامل مرتبطة 
 الرتبوي الرياضي

20 
 

0.66-  0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 30 دافع النجاح

بالتوجيه التربوي  بين  العوامل المرتبطة Rقيم المتوسط الحسابي و قيم  : (17)الجدول رقم
. دافع النجاحو الرياضي 

 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (17)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، أما فيما "30"و ادلتوسط احلسايب لدافع النجاح كان " 20"ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي الرياضي قدرت بـ

، و ىي قيمة تبني وجود " ∞=0.05"، عند مستوى الداللة -"0.66" احملسوبة فكانت Rخيص قيمة 
. عالقة إرتباطية سالبة  بني االسباب او العوامل ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي الرياضي و دافع النجاح
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 :تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالعالقة بين المعلم وادارة المدرسة و تجنب الفشل. 9.1.2

 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

بالعالقة أسباب أو عوامل مرتبطة 
 بني ادلعلم وادارة ادلدرسة

20 
 

0.86-  0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 27 جتنب الفشل

بالعالقة بين المعلم بين العوامل المرتبطة R قيم المتوسط الحسابي و قيم  : (18)الجدول رقم
. تجنب الفشلو وادارة المدرسة 

 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (18)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، "27"و ادلتوسط احلسايب لتجنب الفشل كان " 20"ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة قدرت بـ

، و ىي قيمة " ∞=0.05"، عند مستوى الداللة -"0.86" احملسوبة فكانت Rأما فيما خيص قيمة 
تبني وجود عالقة إرتباطية سالبة  بني االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة و 

. جتنب الفشل
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 :تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالعالقة بين المعلم واالدارة و دافع النجاح. 10.1.2

 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

بالعالقة أسباب أو عوامل مرتبطة 
بني ادلعلم وادارة ادلدرسة 

20 
  

0.71-  
0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 30 دافع النجاح

بالعالقة بين المعلم  بين العوامل المرتبطة Rقيم المتوسط الحسابي و قيم  : (19)الجدول رقم
 .دافع النجاحو وادارة المدرسة 

 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (19)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
و ادلتوسط احلسايب لدافع النجاح كان " 13.15"ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة قدرت بـ

، و " ∞=0.05"، عند مستوى الداللة"0.074" احملسوبة فكانت R، أما فيما خيص قيمة "39.52"
ىي قيمة تبني وجود عالقة إرتباطية موجبة  بني لالسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم وادارة 

. ادلدرسة و دافع النجاح
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                             عرض و تحليل النتائج

 

~ 92 ~ 
 

 
 :تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالعالقات بين المعلمين االخرين و تجنب الفشل. 11.1.2

 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

أسباب أو عوامل مرتبطة 
بالعالقات بين المعلمين 

 اآلخرين

19 
 

 
0.84-  

0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 27 جتنب الفشل
 العوامل المرتبطة بالعالقات بين بينR قيم المتوسط الحسابي و قيم  : (20)الجدول رقم

. تجنب الفشل و المعلمين االخرين
 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (20)نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، أما "27"و ادلتوسط احلسايب لدافعية االجناز كان " 19"ادلرتبطة بالعالقات بني ادلعلمني االخرين قدرت بـ
، و ىي قيمة تبني " ∞=0.05"، عند مستوى الداللة -"0.84" احملسوبة فكانت Rفيما خيص قيمة 

وجود عالقة إرتباطية سالبة بني االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقات بني ادلعلمني االخرين و جتنب 
. الفشل
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 :تحليل نتائج العوامل المرتبطة بالعالقات بين المعلمين االخرين و دافع النجاح. 12.1.2

 

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

R 
المحسو

 بة

R 
 المجدولة

درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

أسباب أو عوامل مرتبطة 
بالعالقات بين المعلمين 

 االخرين

19 
 0.82-  0.43 

 
19 

 
 

 
0.05 

 
 دال

 30 دافع النجاح
بالعالقات بين بين العوامل المرتبطة R قيم المتوسط الحسابي و قيم  : (21)الجدول رقم

. دافع النجاحو المعلمين االخرين 
 أن ادلتوسط احلسايب لالسباب او العوامل Rالذي يبني قيمة  (21)نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، أما "30"و ادلتوسط احلسايب لدافعية االجناز كان " 19"ادلرتبطة بالعالقات بني ادلعلمني االخرين قدرت بـ
، و ىي قيمة تبني " ∞=0.05"، عند مستوى الداللة -"0.82" احملسوبة فكانت Rفيما خيص قيمة 

وجود عالقة إرتباطية سالبة بني االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقات بني ادلعلمني االخرين و دافع 
 .النجاح

نستنتج من خالل قراءتنا ذلذه النتائج أنو تعود العالقة اإلرتباطية القائمة بني الضغوط ادلهنية و الدافعية 
 .لتأثري ىذه الضغوط على الدافعية
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: مناقشة وتفسير نتائج الدراسة . 3
 :مناقشة نتائج الفرضية األولى. 1.3

انطالقا من اخللفية النظرية ذلذه الدراسة مت اختيار الفرضية األوىل للبحث و اليت جاءت حول العالقة 
اإلرتباطية بني الضغوط ادلهنية و دافعية اإلجناز، و ذلك  هبدف زلاولة معرفة الضغوط األكثر ارتباطا 

. بدافعية اإلجناز
. من خالل الدراسة ادلتوصل إليها أثبتت وجود عالقة إرتباطية موجبة بني الضغوط ادلهنية و دافعية اإلجناز 

. تعود العالقة اإلرتباطية بني الضغوط ادلهنية و دافعية اإلجناز لتأثري ىذه الضغوط على الدافعية 
: و ىذا ما أثبتتو دراستنا ادلتواضعة و اليت توصلنا فيها إىل النتائج التالية

اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالعمل مع التالميذ في المدرسة و تجنب .1.1.3
: الفشل

يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة جتنب الفشل و االسباب أو العوامل ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (R=0.81)ادلدرسة إىل و جود عالقة إرتباطية موجبة 

، وىنا نقول أنو يوجد تناسب طردي بني جتنب الفشل و االسباب أو العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)
بالعمل مع التالميذ يف ادلدرسة ، حيث أنو كلما ارتفع جتنب الفشل ارتفعت درجة االسباب او العوامل 

ادلرتبطة بالعالقة ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف ادلدرسة ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او 
. العوامل ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف ادلدرسة ارتفع جتنب الفشل

اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالعمل مع التالميذ في المدرسة و دافع . 2.1.3
: النجاح

     يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة دافع النجاح و األسباب أو العوامل ادلرتبطة بالعمل مع 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (R=0.64)التالميذ يف ادلدرسة إىل و جود عالقة إرتباطية موجبة 

، وىنا نقول أنو يوجد تناسب طردي بني دافع النجاح و األسباب أو العوامل ادلرتبطة بالعمل (∞=0.05)
مع التالميذ يف ادلدرسة ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعمل مع التالميذ يف 

.  ادلدرسة ارتفع دافع النجاح
: اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة باالمكانات المادية بالمدرسة و تجنب الفشل.3.1.3
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يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة جتنب الفشل و األسباب أو العوامل ادلرتبطة باالمكانات ادلادية 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R 0.77)بادلدرسة إىل و جود عالقة إرتباطية موجبة 

، وىنا نقول أنو يوجد تناسب طردي بني جتنب الفشل و األسباب أو العوامل باالمكانات (∞=0.05)
ادلادية بادلدرسة للمعلم، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة باالمكانات ادلادية 

. بادلدرسة ارتفع جتنب الفشل
: اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة باالمكانات المادية بالمدرسة و دافع النجاح.4.1.3

يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة دافع النجاح و االسباب او العوامل ادلرتبطة باالمكانات ادلادية 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R 0.82)بادلدرسة إىل و جود عالقة إرتباطية موجبة 

، وىنا نقول أنو يوجد تناسب طردي بني دافع النجاح و االسباب او العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)
باالمكانات ادلادية بادلدرسة ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة باالمكانات 

. ادلادية بادلدرسة ارتفع دافع النجاح
: اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالراتب الشهري للمعلم و تجنب الفشل.5.1.3

يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة جتنب الفشل و االسباب او العوامل ادلرتبطة بالراتب الشهري 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R - 0.82)للمعلم إىل وجود عالقة إرتباطية سالبة 

، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني جتنب الفشل و االسباب او العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)
بالراتب الشهري للمعلم ، حيث أنو كلما ارتفع جتنب الفشل ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة 

بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالراتب 
. الشهري للمعلم نقص جتنب الفشل

: اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالراتب الشهري للمعلم و دافع النجاح.6.1.3
يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة دافع النجاح و األسباب أو العوامل ادلرتبطة بالراتب الشهري 

و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R- 0.82)للمعلم إىل وجود عالقة إرتباطية سالبة 
، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني دافع النجاح و األسباب أو العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)

بالراتب الشهري للمعلم ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالراتب الشهري 
 .للمعلم نقص دافع النجاح
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: اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالتوجيه التربوي الرياضي و تجنب الفشل.7.1.3
يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة جتنب الفشل و االسباب او العوامل ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي 

و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R - 0.90)الرياضي إىل و جود عالقة إرتباطية سالبة 
، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني جتنب الفشل و االسباب او العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)

بالتوجيو الرتبوي الرياضي ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي 
.  الرياضي نقص جتنب الفشل

: اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالتوجيه التربوي الرياضي و دافع النجاح.8.1.3
يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة دافع النجاح و االسباب او العوامل ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي 

و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (R= - 0.66)الرياضي إىل و جود عالقة إرتباطية سالبة 
، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني دافع النجاح و االسباب او العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)

بالتوجيو الرتبوي الرياضي ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي 
. الرياضي نقص دافع النجاح

اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالعالقة بين المعلم وادارة المدرسة و تجنب .9.1.3
: الفشل

يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة جتنب الفشل و االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R - 0.86)وادارة ادلدرسة إىل وجود عالقة إرتباطية سالبة 

، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني جتنب الفشل و االسباب او العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)
بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة ، حيث أنو كلما ارتفع جتنب الفشل ارتفعت درجة االسباب او العوامل 

ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة 
. بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة نقص جتنب الفشل

اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالعالقة بين المعلم وادارة المدرسة و دافع .10.1.3
: النجاح

يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة دافع النجاح و االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R - 0.71)وادارة ادلدرسة إىل وجود عالقة إرتباطية سالبة 
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، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني دافع النجاح و االسباب او العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)
بالعالقة بني ادلعلم وادارة ادلدرسة ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقة بني 

. ادلعلم وادارة ادلدرسة نقص دافع النجاح
اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالعالقات بين المعلمين االخرين و تجنب .11.1.3

: الفشل
يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة جتنب الفشل و األسباب أو العوامل ادلرتبطة بالعالقات بني 

و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (=R- 0.84)ادلعلمني اآلخرين إىل وجود عالقة إرتباطية سالبة 
، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني جتنب الفشل و األسباب أو العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)

بالعالقات بني ادلعلمني اآلخرين ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقات 
. بني ادلعلمني اآلخرين نقص جتنب الفشل

اإلرتباط بين االسباب او العوامل المرتبطة بالعالقات بين المعلمين االخرين و دافع .12.1.3
: النجاح

يشري معامل االرتباط بريسون بني درجة دافع النجاح و األسباب أو العوامل ادلرتبطة بالعالقات بني ادلعلمني 
و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   (=R- 0.82)اآلخرين إىل وجود عالقة إرتباطية سالبة 

، وىنا نقول أنو يوجد تناسب عكسي بني دافع النجاح و األسباب أو العوامل ادلرتبطة (∞=0.05)
بالعالقات بني ادلعلمني اآلخرين ، حيث أنو كلما ارتفعت درجة االسباب او العوامل ادلرتبطة بالعالقات 

. بني ادلعلمني اآلخرين ادلدرسة نقص دافع النجاح
 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 2.3

لرياضة ادلدرسية و قد ل ادلمارسني وجود دافعية اجناز لدى التالميذ نامن خالل الدراسة ادلتوصل إليها أثبت
دافعية اجناز بالنسبة لبعد دافع النجاح مبتوسط أن ىناك  (08)وضحت النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم 

من  و.27لبعد جتنب الفشل مبتوسط حسايب قدر ببالنسبة  (09)اجلدول رقم  و 30حسايب قدر ب 
وجود ضغوط مهنية لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية و قد وضحت ايضا توصلنا لخالل الدراسة 

ضغوط مهنية بالنسبة للعوامل ادلرتبطة بالراتب الشهري أن ىناك   (04)النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم 
للعوامل ادلرتبطة بالتوجيو الرتبوي الرياضي بالنسبة  (05)اجلدول رقم  و 19مبتوسط حسايب قدر ب 



 الفصل الثاني                                                             عرض و تحليل النتائج

 

~ 98 ~ 
 

للعوامل ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم وادلعلمني بالنسبة  (06)اجلدول رقم  و 20مبتوسط حسايب قدر ب 
بالنسبة للعوامل ادلرتبطة بالعالقة بني ادلعلم ( 07)اجلدول رقم و  19اآلخرين مبتوسط حسايب قدر ب 
استاذ  إىل أن انالباحثاليها  توصل  اليت وكانت أىم النتائج.19 20واإلدارة مبتوسط حسايب قدر ب 

 .الضغوطالرتبية البدنية يأثر على دافعية التلميذ يف ظل ىذه 
ان نتائج ىذه الدراسة تتفق مع ما توصل إليو زلمد السيد الششتاوي  ويعزو الباحثني أيضا إىل

هبدف التعرف على  "دراسة مقارنة للضغوط النفسية ادلهنية دلعلمي ومعلمات الرتبية الرياضية " بعنوان
الضغوط النفسية ادلهنية لعينة البحث وكذلك التعرف على الفروق يف الضغوط النفسية وفقا لسنوات اخلربة 

 من معلمني 565الوصفي،علي عينة قوامها  ستخدم ادلنهجإ،وادلمارسة وادلرحلة التعليمية واجلنس 
مقياس  :ومعلمات الرتبية الرياضية بقطاع تعليمي كامل و ىو وسط الدلتا التعليمي أدوات مجع البيانات

 زلاور ىي 6الضغوط النفسية ادلهنية دلعلم الرتبية الرياضية إعداد زلمد حسن عالوي والذي يتضمن 
بالراتب الشهري  -باإلمكانات ادلادية بادلدرسة -أسباب مرتبطة بكل من العالقة مع التالميذ بادلدرسة

بالعالقة مع ادلعلمني اآلخرين -ٕادارة ادلدرسة بالعالقة بني ادلعلم و -بالتوجيو الرتبوي الرياضي -للمعلم
 بالتايل نقول أن الفرضية الثانية متقاربة إيل حد كبري نظرا لعملهم ادلشرتك يف مهنة واحدة،  النتائجاتتو

 .حتققت
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 :االستنتاج العام- 3
بعد انتهائنا من ىذه الدراسة استخلصنا عدة نتائج ىامة، و توصلنا من خالذلا إىل إثبات صحة الفرضيات 

ادلقرتحة يف بداية الدراسة ، فتبني لنا أن الضغوط ادلهنية الستاذ الرتبية البدنية  والرياضية لو عالقة بدافعية 
 .االجناز لدى تالميذ حنو الرياضة ادلدرسية  

 والضغوط ادلهنية يل التالميذ دافعية االجناز لدى مستوى على إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن تبني إذ
 بني إرتباطية عالقة ىناك  "الفرضية حتققو وما عليها ادلتحصل النتائج تؤكده ما وىذا ، اساتذة الرتبية البدنية

 ." التالميذ لدى االجناز دافعية و والرياضية البدنية الرتبية ألساتذة ادلهنية ضغوطال
 تأدية دون حتول اليت الصعوبات و العراقيل أىم معرفة ورائها من ىدفها اليت و دراستنا جاءت ذلذا و

 و أىداف من الباحثني طرحها اليت ادلشكلة تساؤالت ضوء على و ، وجو أحسن على دلهامو ادلدرس
 و العربية باللغة علمية مراجع عدة بذلك معتمدين نظرية دراسة بإجراء الباحثني قام ، البحث فرضيات
  و "عالوي حسن زلمد " للدكتور مقاييس مقننة  الباحثني استخدم كما مشاهبة حبوث و األجنبية
 مدرسي على توزيعها مت و ادلعلومات جلمع الوسائل يعترب إحدى الذي و ادلسحي ادلنهج استخدم كذلك
اختيار  مت و  بوالية تيارت وعلى مستوى مقاطعة دائرة فرندةمتوسطات يف بعض والرياضية البدنية الرتبية

  أستاذ20بلغ  و مقصودا اختيارىم فكان ادلدرسني  أمامتوسطة 14 بلغت و عشوائية بطريقة ادلتوسطات
  (.متوسطةأستاذين من كل  ) 

 الفرد بني  االجتماعية بالعالقات االرتقاء  يف دور من  تلعبو مما ادلدرسية الرياضة دور خيص فيما وأيضا
 البنية صحيح جيل وتنشئة الفكري النضج تطوير و العقلية القدرات وتنمية  واجلماعة الفرد وبني وذاتو

  األخوية العالقات وإنشاء متثيل أحسن  ومتثيلها الوطنية بالرياضة والنهوض الشخصية وقوي اجلسمية
  .االجتماعي الوسط يف متينة وصدقات

دافعية االجناز لدى التالميذ تتأثر بالضغوطات ادلهنية لدى اساتذة الرتبية  أن لنا تبني كلو ىذا خالل ومن
  .البدنية حنو الرياضة ادلدرسية بادلرحلة ادلتوسط
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 :االقتراحات و التوصيات-4
 اإلستنتاجات من نطالقاإ و ىذه، دراستهم خالل من الباحثني مجعها اليت البيانات على اعتمادإ

 :التالية بالتوصيات الباحثني يتقدم الدراسة إطار حدود يف و ادلستخلصة،
 النظر إعادة مع للمدرس التالميذ يشكلو الذي اإلضايف العبء لتقليل للمدرسني التالميذ نسبة  حتديد -
 .النظام  حفظ و السلوك ضبط يف

 توفري بضرورة ذلك و ادلسؤولني و اإلدارة قبل من الرياضية و البدنية الرتبية دلدرس اىتمام  إعطاء -
 .الظروف  أحسن يف العمل يتم لكي ادلالئمة الوسائل و األجهزة و األدوات و ادلالعب

 الظروف تكاليف مع و حاجياتو توفري على دلساعدتو ىذا و البدنية الرتبية دلدرس الشهري الراتب من الرفع
 .ادلعيشية 

 . الرتبويني  ادلشرفني و ادلدراء و ادلدرسني بني اإلجيايب االتصال  ترقية -
 ادلزيد لتحقيق للمدرس اإلبداع رلال ترك ضرورة و حرفية بصورة ادلناىج تطبيق على ادلفتش تركيز  عدم -
 .الرتبوية األىداف تنفيذ يف الفعالية و اإلنتاجية من
. تشجيع التالميذ على الدافعية حنو النشاط الرياضي - 
 و للفرد ادلتكاملة الشخصية بناء يف الرياضة ادلدرسية بأمهية التالميذ أولياء و التالميذ حتسيس ضرورة- 

 .  فقط تروحيية عملية بأهنا االعتقاد عن االبتعاد
.  االىتمام بالرياضة ادلدرسية و ادلشاركة الفعالة لألساتذة فيها -
.  تشجيع التالميذ على االخنراط يف الفرق الرياضية ادلدرسية  -
. حتسيس التالميذ بالدور الفعال واألمهية البالغة للرياضة ادلدرسية - 
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 :الخاتمة
لقد انطلقت ىذه الدراسة من مشكلة مطروحة ميدانيا تتعلق بأمهية معرفة الضغوط ادلهنية لدى أساتذة      

الرتبية البدنية والرياضية وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى التالميذ ادلشاركني يف الرياضة ادلدرسية و كيفية ترتيب 
ىذه الدافعية اليت تشكل البناء العام للتلميذ و معرفة الفروق يف الضغوط ادلهنية و دافعية اإلجناز و ذلك 

. هبدف زلاولة صيغة إطار نظري يف ىذا اجملال
 مما يفيدنا يف التنبؤ مبستوى دافعية اإلجناز من خالل التعرف على الضغوط ادلهنية لدى أساتذة الرتبية     

.  البدنية والرياضية و كذلك تفيدنا يف تنمية السمات اإلجيابية اليت ترتبط بدافعية اإلجناز
ومن مث رأى الباحثني ضرورة القيام هبذه الدراسة سعيا للوصول إىل ىذه األىداف و يف ىذا السياق فضل 

هنا أن حتل أالباحثني يف هناية دراستهم ادلتواضعة قاموا بوضع مجلة من التوصيات واإلقرتاحات من ش
. ثر على دافعية التلميذ حنو ادلشاركة يف الرياضة ادلدرسية أادلشاكل اليت يرتتب عنها الضغط ادلهين مما ي

وأخريا نرجو أن نكون قد وفقنا إىل حد ما يف ىذا البحث العلمي وىذا لصاحل الرياضة عامة والرياضة       
. ادلدرسية خاصة
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  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةةالجمهوري
 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 الرياضية و البدنية التربية معهد
 
 

 
 الرياضية و البدنية ماستر في التربية شهادة لتحضير مقدم بحث

الرياضية علل دافعية اانجاز لدد التتميي   البدنية و التربية أستاذ مهنة  دراسة اثر "البحث   عنوان
  " نحو الرياضة المدرسية بالمررلة المتوسسة  

 :المشرف                                                            :السالب
  بن برنو عثمان /أ محمد طالبي                                                      

 إسماعيل بن عسلة
 .المتوسسة بالمررلة الرياضية و البدنية التربية مدرسي : السادة إلل

 الرياضية و البدنية التربية اختصاص التعليم مجال في خبرتكم و العلمي لمستواكم نظرا
 التربية أساتية  مهنة  دراسة اثر "موضوعنا   يعالج اليي ااستبيان هيا أيديكم بين نضع أن يشرفنا

 " الرياضية علل دافعية اانجاز لدد التتميي نحو الرياضة المدرسية بالمررلة المتوسسة   البدنية و
 خدمة تقديم بالتالي موضوعية، و و صدق بكل العبارات و المحاور علل اإلجابة منكم نرجو

 علل أردثت التي التغييرات مع ،خاصة عام بشكل الجزائرية المدرسة و التربوي للبحث
 .التدريس طريقة

 :لإلجابة نموذج
 .بب   تشعر عما صادق ا تعبيرا تعبر التي اإلجابة  أمام(x)عتمة   ضع

 
تنطبق  العبارات

 بدرجة 
 جدا كبيرة

 بدرجة تنطبق
 كبيرة

 بدرجة تنطبق
 متوسطة

 بدرجة تنطبق
 قليلة

 بدرجة تنطبق
 جدا قليلة

 المتعب رالة
 ا تشجع بالمدرسة

 التدريس علل

 
X 

    

 التدريس علل تشجعب ا التي المتعب رالة من يعاني والرياضية البدنية التربية مدرس أن يعني وهيا
 ..جدا كبيرة بدرجة

 اق لب الصفحة
 
 

 المتوسسة بالمررلة الرياضية و البدنية التربية مدرسي إلل موجب  مقياس
 



  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةةالجميوري
 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 الرياضية و البدنية التربية معيد
 
 

 
 الرياضية و البدنية الماستر في التربية شيادة لتحضير مقدم بحث

الرياضية علل دافعية اانجاز لدد التتميي   البدنية و التربية أستاذ مينة  دراسة اثر "البحث   عنوان
  " نحو الرياضة المدرسية بالمررلة اللانوية  

 :المشرف                                                            :الطلبة
  بن برنو علمان / محمد طالبي                                                  أ

 إسماعيل بن عسلة

 .المتوسطة بالمررلة التتميي :أعزائيإلل  
 انجاز إطار في درج واليي المقياس ىيا يديك بين أضع أن يشرفني التلميي عزيزي

 و صدق بكل اإلجابة منكم راجيا الرياضية و البدنية الماستر في التربية شيادة لتحضير علمي بحث
 , األسئلة ىيه عن موضوعية

 : عنوان تحت البحث ىيا انجاز في كبير بقسط ساىمتم قد تكونوا وبياك

الرياضية علل دافعية اانجاز لدد التتميي نحو ممارسة   البدنية و التربية أستاذ مينة  دراسة اثر "
  " الرياضة المدرسية بالمررلة المتوسطة  

 :مترظة

 صحيحة اإلجابات كل بل , خاطئة وأخرد صحيحة إجابة توجد ا*

 الصحيحة لخانةافي   (x) تكون بوضع اإلجابة*

 موضوعية و صدق بكل اإلجابة*

 :لإلجابة نموذج
 .بو   تشعر عما صادق ا تعبيرا تعبر التي اإلجابة  أمام(x)عتمة   ضع

 تنطبب بدرجة   العبارات

 جدا كبيرة
 بدرجة تنطبب

 كبيرة
 بدرجة تنطبب

 متوسطة
 بدرجة تنطبب

 ق ليلة
 بدرجة تنطبب

 جدا ق ليلة
أخشل من عدم  

اإلجادة في  
 المباراة

 
X 

    

 ..التلميي يخشل من عدم التتلب في المباراة بدرجة كبيرة جدا   أن يعني وىيا
 اق لب الصفحة

 المتوسطة التتميي بالمررلة إلل موجو مقياس
 



ملخص الدراسة 

 حنو تالميذ الدافعية االجناز لدىب عالقتها أساتذة الرتبية البدنية والرياضية واثر مهنة: عنوان الدراسة 
 .مرحلة املتوسط  الرياضة املدرسية يف

 أساتذة الرتبية البدنية والرياضية و عالقاهتا بدافعية اإلجناز مهنة  معرفةحماولة      هتدف دراستنا ىذه اىل 
  أهنا تعاجل أحد أىمحيث .معرفة مستوى الدافعية لدى التالميذو لدى التالميذ حنو الرياضة املدرسية 
تتجلى من خالل عملية الطرح حيث  الرياضة املدرسيةي أال وه املواضيع اليت ختص النشاط الرياضي

تأثريه على دافعية االجناز لدى التالميذ املشاركني يف الرياضة   و مدىذضغوط االستاللعالقة القائمة بني 
 .املدرسية

 والتالميذ املشاركني يف الرياضة )أستاذ(20        فشملت عينة حبثنا على أساتذة تربية بدنية و رياضية 
أما األداة املستخدمة يف البحث فهي % 10 أي بنسبة 200 تلميذ من أصل 20املدرسية و املتكونة من 
قمنا بتحكيمها عند دكاترة يف املعهد و من   "عالوي حسن حممد " للدكتور مقننة استمارة تتضمن أسئلة 

 . مث توزيعها على أساتذة و تالميذ الطور املتوسط
 أن ستنتجناإ النتائج ىذه حتليل و اإلحصائية املعاجلة بعد و النتائج مجع مت املقياسني توزيع أثر على و

 و تشجعو أهنا حبيث األخرى املواد مبدرس و بالتالميذ تربطو حسنة عالقتو الرياضية و البدنية الرتبية مدرس
 كلهاف الشهري الراتب ، املادية اإلمكانيات املفتش، و اإلدارة مع عالقتو خيص فيما أما. العمل على حتفزه

 اإلستنتاجات من نطالقاإ و ، دافعية االجناز لدى التالميذ على سلبا تنعكس و عليو تؤثر عوامل
 و اإلدارة قبل من الرياضية و البدنية الرتبية ملدرس اىتمام  إعطاءمنها توصياتب تقدمن املستخلصة،

 يف العمل يتم لكي املالئمة الوسائل و األجهزة و األدوات و املالعب توفري بضرورة ذلك و املسؤولني
 و للفرد املتكاملة الشخصية بناء يف الرياضة املدرسية بأمهية التالميذ حتسيس ضرورةو الظروف  أحسن
.  على االخنراط يف الفرق الرياضية املدرسية ىم تشجيعو فقط تروحيية عملية بأهنا االعتقاد عن االبتعاد

 

 



 

Abstract 

Titre de l'étude: le stress professionnel chez les professeurs d'éducation physique et 

l'exploit sportif motivation et sa relation avec les élèves dans la phase moyenne. 

      Cette étude visait à essayer de diagnostiquer la pression des professeurs éducation 

physique et des liens sportifs et motivation à la réussite chez les élèves vers les sports 

scolaires et déterminer le niveau de motivation chez les étudiants. Où il aborde une des 

questions les plus importantes concernant l'activité sportive, à savoir les sports scolaires 

comme en témoigne à travers le processus d'introduction de la relation entre le 

phénomène de la pression professionnelle quand le professeur et son impact sur la 

motivation à la réussite chez les élèves participent à des sports scolaires. 

        Englobant déguster nos recherches sur les professeurs physique et Éducation 

physique 20) professeur (et les étudiants participent à des sports scolaires et composé de 

20 élèves sur 200, ou 10% L'outil utilisé dans la recherche, ils forment comportant des 

questions normalisées au Dr "Mohammad Hassan Allaoui," Nous Ptgimha lorsque les 

médecins à l'institut et ensuite distribués aux enseignants et aux élèves milieu en phase. 

Et l'impact sur la distribution des deux échelles ont été recueillies et les résultats après le 

traitement statistique et de l'analyse de ces résultats, nous avons conclu que le 

professeur d'éducation physique et des sports de bonnes relations liant les élèves et les 

enseignants d'autres matières afin qu'ils encouragés et motivés à travailler. En ce qui 

concerne sa relation avec l'administration et de l'inspecteur, les possibilités physiques , 

le salaire mensuel, ils sont tous des facteurs qui l'affectent et reflètent négativement sur 

la motivation à la réussite des étudiants, et la base des conclusions tirées, nous 

présentons les recommandations, y compris en accordant une attention à l'enseignant et 

des sports de l'éducation physique par l'administration et les fonctionnaires et que la 

nécessité de fournir les stades et les outils et le matériel et les moyens appropriés afin de 

travail est effectué dans les meilleures conditions et la nécessité de sensibiliser les 

étudiants à l'importance du sport scolaire dans la construction de intégrée personnelle à 

l'individu et à se déplacer loin de la conviction que ce que des processus de loisir et les 

encourager à s'engager dans des équipes sportives de l'école. 



Resimé 

Titre de l'étude: empreinte de le fonction prof d'éducation physique et sportif pour 

motivation chez les apprenants vers le pratique des sport scolaire dans leuseiguenent 

du moyen. 

Le but de notre étude et de connaitre le profession de prof de sports et se coordination 

de la motivation chez les élèves vers le sport scolaire et évaluer le niveau des élèves 

dans le domaine sportif cette étude donne des solution des activités unprteutes dens 

qui l activité sportive a traveur cette opération consiste a installe un contect on 

luiflueuce des professeure en ven  ses élève. 

sun une enchantiez de 20 élèves et 20 professeurs sur 200 (10%) des questionnaire se 

pont distribues ( Mr : mohamed hassan alleui )  

après une étude approfondie  de la pent des spécialistes eu la matière  

lente a cette phrase les  questionnaire sont distribues aux conserves ( eleve prof  )  . 

les document sont vernisser pour être exenives  et analyses . 

ces résultats ont de montre que le prof de l'éducation physique et les élève et le 

personnel out ensemble une très bonne relation  

cette relation lui facilitera sa tache dune façon générale las mauvaise relation autre 

l'administration  l inspecteur les moyens et la salaire mensuel gênent le prof dens ca 

fonction et ces obstacles se reprennent sur le rendement des élèves  

en conclusion pour étudiants nous interpelions l'administration en courager les profs 

et a euttre  a leu dispositions tout le matériel  escigé par la matières ( terraine 

..matériel )  

et sensibiliser les élèves a donne de l unportance a cette métier sport scolaire qui est 

une matière comme toutes les autres .                     
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