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  العالقة بین دافعیة االنجاز الریاضي واالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة

  

  د نغم محمود محمد صالح العبیدي٠د طالل نجم عبداهللا النعیمي                 م٠م٠أ
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  خصالمل
یعتبــر الــدافع لالنجــاز خــالل ســنوات الدراســة واحــدا مــن الــدوافع الهامــة التــي توجــه ســلوك 
الفرد نحو تحقیق التقبل او تجنب عدم التقبل في المواقف التي تتطلب التفوق ولذلك یصبح الدافع 

    ٠لالنجاز قوة مسیطرة في حیاة التلمیذ 
   -:وقد هدف البحث الى 

افعیــة االنجــاز واالتجــاه نحــو درس التربیــة الریاضــیة لــدى طــالب التعــرف علــى العالقــة بــین د -١
   ٠وطالبات المرحلة المتوسطة 

التعــرف علــى الفــروق بــین طــالب وطالبــات المرحلــة المتوســطة  فــي كــل مــن دافعیــة االنجــاز  -٢
  ٠واالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة 

   -:وافترض الباحثان 
لـدافع لالنجـاز ودرجـات االتجـاه نحـو درس التربیـة توجد عالقـة ارتباطیـة موجبـة بـین درجـات ا -١

   ٠الریاضیة 
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة احـــصائیة بـــین طـــالب وطالبـــات المرحلـــة المتوســـطة فـــي كـــل مـــن  -٢

  ٠دافعیة االنجاز واالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة 

ـــب  ) ٤٢٦( واســـتخدم المـــنهج الوصـــفي بطریقـــة المـــسح وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن  طال
بــة مــن المــدارس المتوســطة فــي  مدرســتي متوســطة الــشعب للبنــات ومتوســطة المعرفــة للبنــات وطال

   ٠ومتوسطة االمل للبنین ومتوسطة المنصور للبنین في مدینة الموصل 
اما ادوات البحث فكانت اختبار الدافع لالنجاز ومقیاس ایكن لالتجاه نحـو درس التربیـة الریاضـیة 

   ٠وتم حساب صدق وثبات المقیاس 
  
  
  

   -:واستنتج 

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 ١٦٠

          هنــــاك عالقــــة ارتباطیــــة موجبــــة بــــین دافعیــــة االنجــــاز واالتجــــاه نحــــو درس التربیــــة الریاضــــیة-١
   ٠ولصالح الطالب 

   ٠ ان دافعیة االنجاز في درس التربیة الریاضیة یكون للطالب افضل من الطالبات -٢
   ٠لطالب من الطالبات  ان االتجاه نحو درس التربیة الریاضیة یكون افضل لدى ا-٣

   :التوصیات
 االهتمام بالبرامج النفسیة للتالمیذ تتضمن تهیئـتهم لرفـع دافعیـة االنجـاز وتنمیـة اتجـاههم نحـو -١

   ٠درس التربیة الریاضیة 
اكثــر   االهتمــام بواقــع درس التربیــة الریاضــیة فــي مــا یتعلــق باالمكانیــات والتجهیــزات ممایجعلــه-٢

   ٠لطالبات في اثناء ممارسة االنشطة الریاضیة المختلفة اثارة ویزید من حماس ا
   :المقترحات

اجراء دراسة مشابهة على المراحل الدراسیة االخرى واجراء بحوث باتجاهات نفسیة اخرى 
   ٠وعلى فعالیات ریاضیة 
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 ١٦١

ABSTRACT  
The relation between the motivation for Sport  

achievement and trend toward physical education  
Assist . prof .Dr. 

Talal Najim Abdalah Al-Nuaimi 
Nagham Mahmood  

Mosul university / college of physical education 

The motivation for achievement during the study period considered as an 
important one، which direct the behavior of the person toward achieving 
acceptance، or avoiding none acceptance، or avoiding none acceptance in 
cases which require a dominating power in students life. 
Aims of research:  
1. to introduce the relation between the motivation for achievement and 
trend toward physical education lesson by male and female students for 
intermediate stage. 
2. . to introduce the differences between male and female students for  
intermediate stage in their motivation for achievement and trend toward 
physical education lesson. 
Hypothesis: 
1. there is a positive relation between  the degree of the motivation for 
achievement and the degree of trend toward physical education lesson. 
2.there are no  significant differences between the students(male and 
female)، in their  
 motivation for achievement and trend toward physical education lesson. 
The descriptive approach has been used in the basis of survey،the sample 
of research was consist of (426)student from intermediate schools in 
Mosul city. 
The tools of research was test  of motivation for achievement and 
aigenscale for the trend toward physical education lesson . 
The rightness validity a reliability of the scale was calculated through 
applying it on sample of the intermediate school student . 
The statistical means which were used are the simple correlation and (t) 
test. 
 The conclusion: 
1.there is correlation between the motivation for achievement and 
aigenscale and trend toward physical education lesson 
2.  the  motivation of male student  for achievement in physical education 
lesson was better than of girls. 
Suggestion: 
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 ١٦٢

Making similar study for the other grate، and carryout researches for the 
other psychological trends for physical activities. 
Recommendation: 
To look after the psychological programs for the students، that include 
preparing them to raise the motivation for achievement and developing 
their trend toward physical education lesson. 

   التعریف بالبحث -١
  :  المقدمة واهمیة البحث ١-١

 وٕاثـارة میـةأه موضـوعات علـم الـنفس أكثر واحدا من  Motivationیعد موضوع الدافعیة       
فهـو ،في مجا ل عملیة الـتعلم والتعلیم وذلك لما تلعبه الدوافع من دور رئیس ،اهتمام الناس جمیعا

مـع  االنطواء على نفسه والعـزوف عـن اللعـب إلى یعرف لماذا یمیل طفله أن الذي یرید األبیهم 
 أنى یتــسنى لــه  للریاضــة حتــاألفــراد فــي معرفــة دوافــع ممارســة الریاضــيكما یهــم المربــي ،أقرانــه

 إذا إال الیكـون مثمـرا وجیـدا فاألداء،األفـضل على النحو أدائهمزهم  على تطویر یحفتیستغلها في 
  .دوافع لدى الفرد الكان یرضي 

 فان هذا الموضوع له اهمیة رئیسیة في كل ماقدمه علـم نفـس الریاضـة حتـى فضًال عن ذلك     
  : الى الحقیقة التالیة  ویرجع ذلك،أالن من نظم وتطبیقات سیكولوجیة

  .)٧١ ،٢٠٠٠ ،راتب(ي تكمن وراءه قوة دافعیة معینةأ،إن كل سلوك وراءه دافع
 حیث یشعر االنسان ،     فأن الدافع لالنجاز یعد مكونا جوهریا في سعي الفرد تجاه تحقیق ذاته

حیاة افضل  وفیما یسعى الیه من اسلوب ،بتحقیق ذاته من خالل ماینجزه وفیما یحققه من اهداف
 ویعتبر الـدافع لالنجـاز خـالل سـنوات المدرسـة واحـدا یات اعظم لوجوده االنساني الواعي، ومستو 

 التـي توجـه سـلوك الفـرد نحـو تحقیـق التقبـل او تجنـب عـدم النقبـل فـي المواقـف المهمـةمن الدوافع 
 فــي حیــاة  ولــذا الیكــون مــن الغریــب ان یــصبح الــدافع لالنجــاز قــوة مــسیطرة،التــي تتطلــب التفــوق

حیث ان قبـول المعلمـین للطـالب یعتمـد اساسـا علـى اسـتمرارهم فـي تحقیـق مـستوى مرتفـع ،الطالب
  . من االنجاز بمعنى ان االتجاه نحو الدرس مرتبط بالدافع لالنجاز 

وفــي المجــال الریاضــي فــان موضــوع االتجــاه النفــسي یثیــر اهتمــام علمــاء الــنفس واالجتمــاع       
 نحــو أي فعالیــة یعــد مــن العوامــل المهمــة التــي تــؤثر فــي تجــاه النفــسي للفــردمنــذ فتــرة طویلــة فاال

ورغبــة الطالــب فــي مــادة معینــة تــؤدي الــى ، اختیــار الفــرد لتلــك الفعالیــة والتفاعــل معهــا او تجنبهــا
ان هــذه الرغبــة هــي نتیجــة طبیعیــة . تفاعــل ذلــك الطالــب مــع تلــك المــادة وتحقیــق االســتفادة منهــا 

وبهــذا الخــصوص ، )١٣٩ ،١٩٩٣،الطالــب والــویس(االیجــابي نحــو تلــك المــادة لالتجــاه النفــسي 
ان االتجاهات تسهم بدور هام في مجـال التربیـة الریاضـیة اذ  " ١٩٨٧یشیر محمد حسن عالوي 

تـساعد المربـي الریاضـي علـى توقـع نوعیـة ســلوك الطالـب نحـو النـشاط الریاضـي ومـن ثـم تــشجیع 
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 ١٦٣

عــــــــــــــدیل االتجاهــــــــــــــات او تغییــــــــــــــر االتجاهــــــــــــــات غیــــــــــــــر اتجاهاتــــــــــــــه االیجابیــــــــــــــة المرغوبــــــــــــــة ون
  . )١٩٨٧،٢٢٢،عالوي("المرغوبة

فــي ضــوء ذلــك تكمــن اهمیــة البحــث فــي التعــرف علــى طبیعــة العالقــة بــین دافعیــة االنجــاز       
الریاضي بصفة عامة واالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة للطالب والطالبات للمدارس المتوسطة 

ـــین توال ـــى الفـــروق ب ـــة االنجـــاز عـــرف عل ـــة المتوســـطة فـــي كـــل مـــن دافعی ـــات المرحل طـــالب وطالب
درس التربیــة الریاضــیة الــذي یفیــد فــي عملیــة التوجیــه التعلیمــي واالرشــاد الریاضــي واالتجــاه نحــو 

بط دافعیـة االنجـاز الریاضـي لـدى الطـالب باتجاهـاتهم نحـو درس تر تـالتربوي ویبین الـى أي مـدى 
   .التربیة الریاضیة 

   لبحث مشكلة ا٢-١
ـــسانیة فـــي مختلـــف العـــصور ـــى الـــرغم مـــن         اهتمـــت المجتمعـــات االن بالتربیـــة الریاضـــیة عل

درس التربیـة الریاضـیة الحجـر االسـاس فـي بنـاء الجیـل الجدیـد الـذي تنـشده اختالف اهدافها ویعد 
   - :اآلتیینالسؤالین جمیع المجتمعات لذا تتحدد مشكلة البحث في االجابة عن 

   االتجاه نحو درس التربیة الریاضیة لدى الدافع لالنجاز وبینالقة هل توجد ع  -
   ٠المرحلة المتوسطة طالبات    طالب و 

   هل یختلف الدافع لالنجاز واالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة باختالف الجنس ؟ -
   هدفا البحث ٣-١
 درس التربیـة الریاضـیة  واالتجاه نحـوالریاضي  التعرف على العالقة بین دافعیة االنجاز١-٣-١

   ٠المرحلة المتوسطة طالبات طالب و  لدى
 فـــي كـــل مـــن دافعیـــة  المرحلـــة المتوســـطةطالبـــات التعـــرف علـــى الفـــروق بـــین طـــالب و ٢-٣-١

       ٠ درس التربیة الریاضیة واالتجاه نحوالریاضي االنجاز 
   فرضا البحث ٤-١
 ودرجات االتجاه نحـو  الریاضيزالنجا موجبة بین درجات الدافع لارتباطیه  توجد عالقة١-٤-١

  ٠  المرحلة المتوسطةالریاضیة لدى طالب وطالباتدرس  التربیة 
 فــي كــل  المرحلــة المتوســطة طالبــاتو طــالب  بــین إحــصائیةتوجــد فــروق ذات داللــة ال  ٢-٤-١

                        ٠  واالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة الریاضيمن دافعیة االنجاز
   مجاالت البحث٥-١
  طلبة الصفوف الثانیة للمرحلة المتوسطة في مدینة الموصل :  المجال البشري ١-٥-١
  القاعات الدراسیة للمدارس المتوسطة في مدینة الموصل :  المجال المكاني ٢-٥-١
  .  ١/١٢/٢٠٠٦ ولغایة ١/١١/٢٠٠٦ من ابتداءً  : ألزماني المجال ٣-٥-١
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 ١٦٤

   تحدید المصطلحات٦-١
  افعیة االنجاز  د١-٦-١
 وهــو ،الرغبــة فــي االداء الجیــد وتحقیــق النجــاح" نجــاز انــه       یعــرف علمــاء الــنفس الــدافع لال  

  ."  للنجاح المدرسي المهمة ویعتبر من المكونات ،هدف ذاتي ینشط ویوجه السلوك
   )٥ ،١٩٨١ ،موسى( 

   االتجاه نحو درس التربیة الریاضیة ٢-٦-١
مفهــوم یعبــر عــن محــصلة اســتجابات الفــرد نحــو فعالیــات درس التربیــة "نــه  یعــرف االتجــاه با     

 ویــسهم فــي تحدیــد مــدى حریــة الفــرد المــستقلة تجــاه درس التربیــة الریاضــیة مــن حیــث ،الریاضــیة
  ).١٠ ،١٩٨٥ ،الشناوي(القبول او الرفض 

   النظري والدراسات السابقة اإلطار -٢
   النظرياإلطار ١-٢
  مفهوم الدافعیة ١-١-٢

"  من اجـل تحقیـق هـدف معـینالجهداستعداد الریاضي لبذل  " بأنهایمكن تعریف الدافعیة 
  : هي مهمة الى عناصر ثالثة اإلشارةوحتى یتسنى فهم هذا التعریف تجدر 

  .حالة من التوتر تثیر السلوك في ظروف معینة وتوجهه وتؤثر علیه  : Motiveالدافع  -١
خـارجي یحــرك الــدافع وینــشطه ویتوقـف ذلــك علــى مایمثلــه عبــارة مثیــر : Incentiveالباعـث  -٢

 .الهدف الذي یسعى الریاضي الى تحقیقه من قیمه

  .)٧٢،٢٠٠٠راتب ، (مدى احتمال تحقیق الهدف  : Expectationالتوقع -٣
                                                                                  نظریات الدافعیة٢-١-٢
   الدافع – نظریة االنجاز -١

عـدد للجـودة   الـى معیـارباإلشـارةتشیر هذه النظریة الى القـوة الدافعـة للقیـام بالعمـل الجیـد 
  .إذا حقق الطالب مهمة معینة وعزز هذا االنجاز زادت الدافعیة لدیه، واإلتقان

  الدافع– نظریة القدرة -٢
 مرتبطة بـالتكیف كـي ینمـو ویزدهـر فـي البیئـة التـي  الحافز لزیادة قدرة الفردباعتبارهاهذه النظریة 

  .إنها الحافز الذي یسعى فیها الفرد لزیادة قدرته بما یؤمن له البقاء.یعیش فیها
   الدافع- نظریة العزو-٣

 صاحب هذه النظریـة أن )واینر(ویرى ، ات ارتباطا بالدافعیةی هذه النظریة اكثر النظر تعد
 التــــي دعــــت االمــــور تحــــدث علــــى الــــشكل الــــذي حــــدثت اباألســــبالنــــاس یحــــاولون معرفــــة هــــذه 
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 ١٦٥

وقد یعـــزى ،والحظ،االســـتعداد ،األســـئلةصـــعوبة ، الـــى عوامـــل مثـــل القدرةأدائـــهفالطالـــب یعـــزو .فیـــه
  .النجاح او الفشل ألسباب داخلیة بالفرد او ألسباب خارجیة عنه

   نظریة تحقیق الذات -٤
ذین یتمتعـــون بالـــصحة النفـــسیة هـــم اإلنـــسان یولـــد لدیـــه میـــل لیحقـــق ذاتـــه ، وٕان النـــاس الـــ

  . من الحاجات الفسیولوجیة إلى حاجات تحقیق الذاتابتداءً القادرون على الصعود في سلم الهرم 
   نظریة التعلم االجتماعي -٥

تشیر هذه النظریة إلى أن الـتعلم الـسابق یعتبـر مـن المـصادر الرئیـسة للدافعیـة، إن نجـاح 
لتعرف علـى الجوانـب التـي یمكـن ان تـؤدي إلـى نتـائج ایجابیـة أو فشل استجابة معینة تؤدي إلى ا

الدافعیـة فـي تكـرار الـسلوك النـاجح، كمـا أن الـتعلم بمالحظـة نجـاح أو  الرغبـة و ومـن ثـمأو سلبیة، 
  . حاالت الدافعیةإلنتاج قد یكون كافیًا اآلخرینفشل 

  )٤٨ -  ٤٧ ، ٢٠٠٣مقدادي والعمایرة ،  (
  ة في االنجاز الریاضي  عوامل الدافعیة المؤثر ٣-١-٢

ـــه المنافـــسة مـــن أجـــل تحقیـــق أفـــضل مـــستوى أداء ممكـــن، وقـــد  یعـــرف دافـــع االنجـــاز بأن
 الحاجة لالنجاز أو التوجهات االنجازیة لیعبر عن دافع االنجاز، هذا وینـدرج دافـع أحیانایستخدم 

اك  ان هنــــاالنجــــاز بــــشكل عــــام تحــــت حاجــــة كبیــــرة أشــــمل وأعــــم وهــــي الحاجــــة للتفــــوق ، ویبــــدو
 الــذین یتمیــزون بدرجــة عالیــة مــن االنجــاز فــي مناشــط الحیــاة األشــخاص خــصائص عامــة تمیــز

  :یأتيالمختلفة ومنها النشاط الریاضي ربما من المناسب أن نشیر إلیهما كما 
  . یظهرون قدرًا كبیرًا من المثابرة في أدائهم-١
  . یظهرون نوعیة متمیزة من االنجاز-٢
  .رتفع ینجزون االداء بمعدل م-٣
  . یعرفون واجباتهم اكثر من اعتمادهم على توجیهات اآلخرین-٤
  . یتسمون بالواقعیة في المواقف التي تتطلب المغامرة أو المخاطرة-٥
  . یتطلعون إلى اداء المواقف التي تتطلب التحدي-٦
  . یتحملون المسؤلیة فیما یقومون به من اعمال-٧
   .راتهم وتطویرها نحو االفضل یحبون معرفة نتائج ادائهم لتقییم قد-٨

  )٧٩-٧٨ ، ٢٠٠٠راتب ، (
  
  
  
   االتجاهات ٤-١-٢
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 ١٦٦

     یرى علماء التربیة ان التعلیم الـذي یـؤدي الـى تكـوین اتجاهـات نفـسیة ایجابیـة فـي المتعلمـین 
یعد اكثر جدوى من التعلیم الذي یؤدي لمجرد كسب المعرفة اذ ان االتجاهات النفسیة یبقى اثرهـا 

  . )١٢٤ ،١٩٨٣ ،بركات( ما تخضع الخبرات المعرفیة عادة لعوامل النسیان دائما بین
 مــــن التــــراث الثقــــافي والحــــضاري الي مهمــــاً وبــــشكل عــــام تــــشكل االتجاهــــات النفــــسیة جــــزءًا      

 ولذا فـان المتخصـصون فـي العلـوم النفـسیة والتربویـة یوجهـون اهتمامـا واسـعا نحـو دراسـة ،مجتمع
  . )٣٤٥ ،١٩٧٨ ،عبدالحمید والشیخ( ا االتجاهات ومحاولة قیاسه

 وعلـى قـدر فهمنـا ،وانه على قدر توافق هذه االتجاهات وانـسجامها تكـون الشخـصیة مـؤثرة       
   ٠التجاهات الفرد یكون فهمنا لحقیقة الشخصیة 

  مكونات االتجاهات  ١-٤-١-٢
ل بموضـوع االتجـاه وهو مجموع الخبرات والمعارف والمعلومات التـي تتـص:  المكون المعرفي -١

  .ین او عن طریق الممارسة المباشرةوالتي تتصل الى الفرد عن طریق النقل او التلق
یعـــد هـــذا المكـــون هـــو الـــصفة الممیـــزة لالتجـــاه عـــن غیـــره مـــن المفـــاهیم :  المكـــون االنفعـــالي -٢

   العقیدة اذ تتحدد قوة درجة االتجاه بعمق وشدة االنفعال ، المیل، الرأي،االخرى
وهو مجموع التعبیرات واالستجابات الواضحة التي یقدمها الفرد في موقف : مكون السلوكي  ال-٣

 لذا فانه من المنطقي ان یصدر عن الفرد سلوكا ما تعبیرًا عـن ادراكـه لـشيء ،ما نحو مثیر معین
  .ما لمعرفة من هذا الشيء وتعاطفه مع هذا الشيء

   )٤٣٩-٤٣٨ ،١٩٨٣ ،عبدالرحمن( 
   ه نحو درس التربیة الریاضیة االتجا٢-٤-١-٢

اتجاهــات ایجابیــة نحــو المدرســة والنــشاطات المتنوعــة المرتبطــة یــرى المربــون ان تطــویر 
 وان المدرسة لیست وضعا محایدا من ، تسعى التربیة الى تحقیقه عند الطالبمهمفیها هو هدف 

احــساس الطالــب  الن مــا یجــري فیهــا مــن حــوادث یــؤثر فــي ،حیــث التــاثر فــي الطــالب واتجاهــاتهم
وهــي جوانــب تــرتبط علــى نحــو وثیــق بعملیــة تكــوین االتجاهــات . بــاالمن والكفــاءة والقیمــة الذاتیــة 

فالعالمات المدرسـیة التـي ینالهـا الطالـب نتیجـة اداءه لمهمـة   )  Bloom،1977( نحو المدرسة 
ه مـــن معرفـــة  التـــي تمكنـــالمهمـــةتعلیمیـــة معینـــة فـــي درس التربیـــة الریاضـــیة تـــشكل احـــدى القـــرائن 

ان الطالـــب عبـــر سلـــسلة  ) Bloom ( ٠المـــستقبلي موقـــف المعلـــم حیالـــه والتـــي تـــؤثر فـــي اداءه 
طویلــة مــن المهــام التعلیمیــة یغــدو قــادرا علــى تحدیــد مــستوى قدراتــه الخاصــة بــاداء مهــام تعلیمیــة 

  .ه المهام بشكل فعال االمر الذي یؤثر في اتجاهاته المستقبلیة نحو هذ،معینة
   )٤٧٩ ،١٩٩٦ ،تينشوا(  
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 ١٦٧

   الدراسات السابقة ٢-٢
  )١٩٨٦موسى ( دراسة ١-٢-٢

  " عالقة الدافع لالنجاز بالجنس والمستوى الدراسي لطالب الجامعة       " 
هــدفت الدراســة للتعــرف علــى الفــرق بــین دافعیــة االنجــاز بــین الطــالب والطالبــات وكــذلك التعــرف 

 واشتملت عینة البحث علـى ،بین الطالب والطالباتعلى الفرق في االتجاه نحو مادة الریاضیات 
 وتوصلت الدراسة على ان متوسـطات درجـات الطـالب فـي الـدافع ،طالب جامعة من كلیة التربیة

 وان هنـــاك فرقـــا ذا داللـــة احـــصائیة بـــین ،لالنجـــاز اعلـــى مـــن متوســـطات الطالبـــات بـــصفة عامـــة
  . )١٩٨٦ ،سىمو ( یات الطالب والطالبات في االتجاه نحو مادة الریاض

  )١٩٨٧ ، الشوربجي ( دراسة٢-٢-٢
  " العالقة بین المستوى الثقافي لالسرة ودافعیة االنجاز      " 

 وتكونــت عینــة ،هــدفت الدراســة التعــرف علــى الفــرق بــین دافعیــة االنجــاز بــین الطــالب والطالبــات
لــى وجــود  طالبــة مــن طــالب كلیــة التربیــة وتوصــلت الدراســة ا)٣١٠(و طالــب )٣٠٠(البحــث مــن 

(  دافعیـة االنجـاز ولـصالح الطـالب فـيفروق ذات داللة احصائیة بین درجات الطالب والطالبـات
  .  )١٩٨٧ ،الشوربجي

   ) ١٩٨٨ ،العبیدي واخرون(  دراسة ٣-٢-٢
  "اتجاهات طلبة جامعة الموصل نحو درس التربیة الریاضیة     " 

موصــل نحـــو درس التربیــة الریاضـــیة هــدفت الدراســـة الــى التعـــرف علــى اتجاهـــات طلبــة جامعـــة ال
والتعرف على داللة الفروق في االتجاهات نحو درس التربیة الریاضیة بـین الطلبـة والطالبـات فـي 
جامعـــة الموصـــل وكـــذلك التعـــرف علـــى داللـــة الفـــروق فـــي ابعـــاد المقـــاییس الطلبـــة والطالبـــات فـــي 

طالبــا وطالبــة مــن طلبــة )  ٣٦٢(  الكلیــات ضــمن الجامعــة واعتمــدت الدراســة علــى عینــة قوامهــا
بحیــث ) ســهیربدیر (  جامعـة الموصــل واسـتخدم البــاحثون مقیـاس االتجاهــات الـذي اعدتــه الباحثـة

ـــــوي  یكـــــون درس التربیـــــة الریاضـــــیة هـــــو المحـــــور الـــــرئیس وقـــــد تـــــضمن الجانـــــب الـــــصحي والترب
   ٠واالجتماعي والجانب العام 

 ومعامـــل –النحـــراف المعیـــاري  وا- الوســـط الحـــسابي اإلحـــصائیةواســـتخدموا المعالجـــات 
   :االتیةتحلیل التباین وتوصل الباحثون الى النتائج  ) T(  اختبار –االرتباط 

الجانب الصحي من اهم المحاور التجاهات طالبات جامعة الموصل نحو درس التربیة الریاضیة 
اهــات بــین والجانــب التربــوي مــن اهــم المحــاور التجاهــات الطلبــة ووجــود فروقــا معنویــة فــي االتج

الطلبــة والطالبــات لــصالح الطــالب فــي كافــة المحــاور مــا عــدا المحــور الــصحي فقــد ظهــر لــصالح 
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 ١٦٨

 مــن خــالل عملیــة تحلیــل التبــاین ظهــر ان عینــة البحــث كانــت اهــم اتجاهاتــه نحــو درس ،طالبــات
  .)١٩٨٨ ،العبیدي واخرون ( اضیة هو الجانب العلميالتربیة الری

  )١٩٩٤شفیق ، ( دراسة ٤-٢-٢
  "تجاهات طلبة المعهد الفني نحو ممارسة النشاط الریاضيا"

هــدفت الدراســة إلــى التعـــرف علــى اتجاهــات طلبـــة المعهــد الفنــي نحـــو ممارســة النــشاط الریاضـــي 
كذلك التعرف على الفروق في االتجاهات نحو ممارسة النشاط الریاضي على وفق متغیر الجنس 

بـة ، وقـد اسـتخدمت الباحثـة االسـتبیان لغـرض طال) ٧٢(طالبـًا ) ٣٣٤(وتكونت عینـة البحـث مـن 
وتحلیـل التبـاین ، وقـد خرجـت الدراسـة ) ت(جمع البیانات وقد عولجـت البیانـات باسـتخدام اختبـار 

بنتائج كان اهمها وجود اتجاهات ایجابیة لدى طالب وطالبات المعهد الفني نحو ممارسة النشاط 
الطــالب والطالبــات نحــو ممارســة النــشاط الریاضــي كــذلك عــدم وجــود فــروق فــي االتجاهــات بــین 

  ).١٩٩٤شفیق ، (الریاضي 
   البحث إجراءات -٣
   ٠استخدم المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة البحث :  منهج البحث ١-٣
طالـب وطالبـة مـن المـدارس المتوسـطة  ) ٤٢٦( تكونت عینة البحث مـن :  عینة البحث ٢-٣

موزعین في مناطق مختلفة حیث یسودهم الطـابع االقتـصادي  یمناأل للجانب في مدینة الموصل 
 مـــن المـــوظفین فـــي دوائـــر الدولـــة او األمـــور أولیـــاء العینـــة وان إفـــرادواالجتمـــاعي المتوســـط علـــى 

مـن طلبـة الـصفوف الثانیـة  ) ٢٢٢( وعـدد الطالبـات  ) ٢٠٤( القطاع العام وكـان عـدد الطـالب 
ن المـدارس المتوسـطة فـي مدینـة الموصـل تـشمل متوسـطة وقد تم اختیار عینة المدارس عمدیـة مـ

 ومتوســطة المنــصور للبنــین ومتوســطة الــشعب والمعرفــة للبنــات وتــم اختیــار جمیــع طــالب األمــل
) ١(رقـم والجـدول  ٢٠٠٦  للعـام الدراسـي الصفوف الثانیة واختیار جمیع الطالبات للصف الثـاني

   ٠ تفاصیل ذلك یبین
  )١(رقم الجدول 
  عینة البحثعدد افراد 

  المجموع  الساحل  عدد افراد العینة  المدرسة  ت
  االیمن  ١٠٤  متوسطة االمل للبنین  ١
  االیمن  ١٠٠متوسطة المنصور للبنین  ٢

  
٢٠٤  

  االیمن  ١١٠  متوسطة الشعب للبنات  ٣
  االیمن  ١١٢  متوسطة المعرفة للبنات  ٤

  ٤٢٦      المجموع

  
٢٢٢  
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 ١٦٩

   البحث أدوات ٣-٣
   - : هما أداتانفي هذا البحث استخدم 

   .مقیاس االتجاه نحو درس التربیة الریاضیة - ٢                 .مقیاس الدافع لالنجاز -١
  :  مقیاس الدافع لالنجاز - ١- ٣- ٣

روق وقـــد قـــام بتعریبـــه فـــا، H.J.M. Hermans)هیرمـــانز ٠م ٠ج ٠هــــ  (اعـــد هـــذا االختبـــار
یاس مقدار دافع الفرد لالنجاز الذي یمتد عمـره حیث یستخدم في ق) ١٩٨١(عبدالفتاح مرسي عام

 فقــرات المقیــاس مــستخدما الــصفات العــشرة االتیــة التــي تمیــز ذوي إعــدادتــم  ،ســنة ) ١٨( حتــى 
  : المستوى المرتفع في التحصیل الدراسي عن ذوي المستوى المنخفض منه وهذه الصفات هي 

المثـابرة علـى  ،اإلمـامالقابلیـة للتقـدم الـى ،ة السلوك الـذي تقـل فیـه المغامر  ،مستوى الطموح المرتفع
ــــــة فــــــي  الر ،األداء ــــــر فــــــي العقبــــــاتإعــــــادةغب االتجــــــاه نحــــــو ، ســــــرعة مــــــرور الوقتإدراك ، التفكی

 األداءالرغبة في ،تقدیرالبحث عن ال،المنافسة في مقابل مواقف التعاطفاختبار مواقف ،المستقبل
  )١(ي نموذج للمقیاس في الملحق وكما موضح ف،األفضل

 تتكــون كـل فقـرة مـن جملــة أسـئلة )٣(فقـرة اختیــار متعـددة اي لكـل صـفة )٣٠(یتكـون المقیـاس مـن
 فقـرة ان یختـار أليعلـى الطالـب وهـو یجیـب ) د،جـ،ب،أ(عبارات تقابلها الرموز ) ٤(اناقصة یلیه

رة بـین القوسـین الموجـودین امـام هـذه العبـا)× ( الفقـرة ثـم یـضع عالمـةالعبارة التي یرى انها تكمل 
   )٤-١(جة على استجابته تمتد من یعطى الطالب در 

 ففــي ،تحــدد الدرجــة علــى االســتجابة المعینــة للطالــب طبقــا لدرجــة ایجابیــة الفقــرة والعبــارة
 ویـنعكس ، د علـى الترتیـب، جــ،ب،لالسـتجابات أ ) ١،٢،٣،٤( الفقرات الموجبة تعطى الدرجات 

 لكنــه وجــد ان الطــالب ،ار زمــن محــدد للتطبیــق لــیس لالختبــ،ترتیــب الــدرجات فــي الفقــرات الــسالبة
 األمثلــة التعلیمــات وحــل ألقــاء دقیقــة وذلــك بعــد )٤٠-٣٥(العــادیین یــستطیعون االجابــة فــي مــدة 

   ٠ ) ١( وكما موضح في الملحق 
  :صدق المقیاس  ١-١-٣-٣

     تم عرض االستبیان الخاص بمقیاس الدافع لالنجاز على السادة المتخصصین في مجال علم
الــنفس التربــوي وطرائــق التــدریس لغــرض بیــان صــدق العبــارات الموضــوعة مــن اجلــه واتــضح ان 

 وكانــت ،تقــدیرات الــسادة المحكمــین تــدل علــى ان كافــة فقــرات المقیــاس تنتمــي الــى الــدافع لالنجــاز
 نموذج ض وقد تم عر ، وهي نسبة كافیة لالخذ بها) %٨٧،٥(نسبة االتفاق بین المحكمین بلغت 

   ).١( الملحق للمقیاس 
  
  
  :ثبات المقیاس  ٢-١-٣-٣
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 ١٧٠

تــم تطبیــق المقیــاس علــى عینــة مــن خــارج عینــة البحــث ومــن طلبــة الــصفوف الثانیــة مــن      
ــغ  ) ٢٠(، )٤٠( عــددهم الطــالب والطالبــات مــن المــدارس المتوســطة فــي مدینــة الموصــل وقــد بل

 االختبـار مـرة ثانیـة علـى  وبعد مرور اسـبوع مـن االختبـار االول تـم اعـادةطالبة، ) ٢٠( و طالب
 وقــد تـــم حــساب معامـــل االرتبــاط بـــین االختبــارین االول والثـــاني حــین بلغـــت نـــسبة ،العینــة نفـــسها

   %).٧٨( وللعینة المشتركة بین الطالب والطالبات %)٧٥(  والطالبات )%٨٠(الثبات للطالب 
   )٢الملحق (  مقیاس ایكن لالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة  ٢-٣-٣
وتـرجم الـى اللغـة العربیـة وتـم تقنینـه علـى ) لـویس ر ایكـن (     صمم هذا المقیاس في االصـل  

عبــارة معــدة بطریقــة لیكــرت لقیــاس االتجــاه نحــو  ) ٢٠( البیئــة العراقیــة ویتكــون هــذا المقیــاس مــن 
لتـدریس وعلـم في طرائـق ا ) ٧الملحق (  ترجم المقیاس وعرض على بعض المتخصصین ،المادة
 التعلیمات المناسـبة إعداد من دقة الترجمة واللغة ومدى مطابقته للبیئة العراقیة ثم تم للتأكد النفس

 ، حیـث یـتم قیـاس تجـاه الطـالب عـن طریـق درجـة الموافقـة،اإلجابـة وفیهـا األسـئلةوتصمیم ورقـة  
 أحـدى عـن طریـق اختیـار ،بمعنى ان یستجیب الطالب الى جمیع العبارات التـي یـشملها المقیـاس

وتـصبح كـل عبـارة )  معـارض بـشدة ، معارض، غیر متأكد، موافق،موافق بشدة ( االتیةلدرجات ا
 التـي اإلجابـةفي مقیاس االتجاه مقیاسا داخل المقیاس ویطلب من الطالب ان یضع عالمـة علـى 

علــى التــوالي اذا كــان صــیاغة  ) ١،٢،٣،٤،٥(  تعبیــر وتعطــى الــدرجات أحــسنتعبــر عــن رایــة 
علــى التــوالي اذا كانــت  ) ٥،٤،٣،٢،١( فــي جانــب التحیــز او تعطــى الــدرجات یــةالعبــارات ایجاب

  ســــــــــــلبیة التحیــــــــــــز بحیــــــــــــث یــــــــــــصبح مــــــــــــدى الــــــــــــدرجات الممكــــــــــــن فــــــــــــي هــــــــــــذا القیــــــــــــاس مــــــــــــن
ــــارات ذات  ) ١٠٠ – ٢٠(  ــــاموالعب  ،ســــلبیة التحیــــز ) ١٧،١٦،١٣،١٢،١٠،٨،٧،٦،٢،١ (األرق

ــــــــــــارات ذات  ــــــــــــامبینمــــــــــــا العب ــــــــــــز ) ٢٠،١٩،١٨،١٥،١٤،١١،٩،٥،٤،٣ ( األرق ــــــــــــة التحی   ایجابی
لـــیس للمقیـــاس زمــن محـــدد لالجابـــة ولكــن وجـــد ان الطـــالب   )١٦٥ -١٦٢ ،١٩٨٥ ،الــشناوي( 

   ٠ دقیقة ٢٥ – ٢٠ في زمن یمتد من اإلجابةالعادیین یستطیعون 
  : صدق التجانس الداخلي للمقیاس  ١-٢-٣-٣

( طالب و  )  ٢٠ ) ( ٤٠ ( هاتم تطبیق المقیاس على عینة من خارج عینة البحث وعدد
 للبنــات  المركزیــة للبنــین وثانویــة الكفــاحطالبــة مــن طلبــة المــدارس المتوســطة فــي متوســطة ) ٢٠

 ، وتم حساب معامالت التواء المنحنى التجریبي لدرجات الطالب والطالبـات معـا،للصفوف الثانیة
( س    االلتــواء تقــع بــین الوســط  یتــضح ان جمیــع معــامالتاذ ) ٣( وكمــا موضــحة فــي الملحــق 

 وتم حساب صدق المفـردات عـن طریـق  ،اي ان االلتواء طبیعي  ) ١٤،٣٧٤ ( و ع   ) ٧٣،٩٥
 وذلـك لكـل مـن الطـالب والطالبـات ،حساب معامل االرتباط بین درجات كـل عبـارة والدرجـة الكلیـة
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 ١٧١

ــــة  ) ٦ ،٥ ،٤( والعینــــة الكلیــــة وكمــــا موضــــح فــــي المالحــــق  ویتــــضح ان جمیــــع المعــــامالت دال
  ). ٠،٠١ (مستوى داللةاحصائیا عند 

  : ثبات المقیاس ٢-٢-٣-٣
وذلـــك  )٤٢٩ ،١٩٧٠ ،خیــري  ( )رونبــاكالفالك(    تــم حــساب الثبــات باســتخدام طریقــة معامــل 

بتطبیق المقیاس على عینة من خارج عینة البحث من الطالب والطالبات من المدارس المتوسطة 
طالبـة وتـم حـساب  ) ٢٠( طالـب و  ) ٢٠ (في متوسطة المركزیة وثانویة الكفـاح للبنـات وبواقـع 

   .)٢( رقم  في الجدول مبینمعامل الثبات للطالب وحدهم وللطالبات وحدهن وكما 
   )٢( رقم الجدول 

   بتطبیق معادلة الفالطالب والطالباتلمعامالت الثبات 
         معامل الثبات                العینة 
   ٠،٩١٨                          الطالب
    ٠،٩١٢                         الطالبات

    سیر تنفیذ البحث٤-٣
 مقیــاس الــدافع لالنجــاز ومقیــاس ایكــن لالتجــاه نحــو درس التربیــة إجــراءات    بعــد اســتكمال كافــة 

 المقیاســـان جـــاهزان لتوزیعهمـــا علـــى أصـــبح ، معـــامالت الـــصدق والثبـــات لهمـــاوٕاجـــراءالریاضـــیة 
نجاز على عینة البحـث مـن الطـالب یع استمارات مقیاس الدافع لالوز  فقد تم ت،الطالب والطالبات

 فــي الیــوم االول تــم توزیــع االســتمارات علــى الطــالب وفــي الیــوم ،والطالبــات فــي یــومین متتــالیین
الثاني تم توزیعه على الطالبات وتم شرح كیفیة تنفیذ االختبار مع ضرب بعض االمثلة حول ذلك 

ختبار وبعد اتمام االجابة تم جمع االستمارات مـن الطـالب والطالبـات بل الشروع باالجابة عن اال
وفي الیوم الثالث والرابع تم توزیع استمارات مقیاس ایكن لالتجاه نحو درس التربیـة الریاضـیة وتـم 

 الطلبـــة إجابـــات بعـــد ذلـــك تـــم جمـــع االســـتمارات لتـــصحیح ،األول نفـــس خطـــوات االختبـــار إتبـــاع
 علــى قــوائم مــستقلة لكــل مــن الطــالب والطالبــات واالثنــین معــا مــن اجــل المختبــرین ودونــت النتــائج

  . للتوصل الى هدفا البحثإحصائیامعالجتها 
   اإلحصائیة الوسائل ٥-٣

   -: االتیة اإلحصائیةتم استخدام الوسائل 
  .،معامل الثبات،معادلة الفا،التباین)ت(،اختبارمعامل االرتباط(

  )٢٧٢ - ٢٠٩ ،١٩٩٦،العبیدي،يالتكریت(
  

   عرض النتائج ومناقشتها -٤
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 ١٧٢

   عرض النتائج ١-٤
       فرضیات البحث      یتضمن هذا الجزء عرض نتائج

                             
   )٣( رقم الجدول 

   الریاضي ودرجات االتجاهمعامل االرتباط بین درجات الدافع لالنجازیبین 
  بات على حدة ثم العینة الكلیة بالنسبة للطالب والطالنحو درس التربیة الریاضیة 

   الجدولیة)ر(  معامل االرتباط  العینة
  ٠،١٨١   *٠،٤١٢   )٢٠٤= ن ( الطالب 
  ٠،١٨١   *٠،٣٨٢   )٢٢٢= ن ( الطالبات 

  ٠،١٢٨   *٠،٤٨٤   )٤٢٦= ن ( العینة الكلیة 
   ٠،٠١ذات داللة معنویة عند مستوى 

   )٤( رقم الجدول 
  الریاضيرجات مجموعتي الطالب والطالبات في الدافع لالنجاز داللة الفروق بین متوسطي دیبین 

   والداللة)ت(  التباین  متوسط درجات الدافع لالنجاز  العدد  العینة
  ٠،٦٢٦  ٨٥،٦٩  ١٠٣،٤٢  ٢٠٤  الطالب
  ٠،٠٥  ٨٣،٩٢  ١٠٢،٨٦  ٢٢٢  الطالبات

   ٠،٠٥ذات داللة معنویة عند مستوى 
   )٥( رقم الجدول 

  جات مجموعتيداللة الفروق بین متوسط در 
  درس التربیة الریاضیةلطالب والطالبات في االتجاه نحو ا

  متوسط درجات االتجاه  العدد  العینة
   درس التربیة الریاضیةنحو

   والداللة)ت(  التباین

  ٦،٦١٥  ٢٠٦،١٦  ٧٣،٩٥  ٢٠٤  الطالب
  ٠،٠١  ٣٨٣،١٠  ٦٥،٦٨  ٢٢٢  الطالبات

   ٠،٠١ذات داللة معنویة عند مستوى * 
  نتائج  مناقشة ال٢-٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٧٣

نجــد ان قیمــة معــامالت االرتبــاط بــین درجــات الطــالب فــي الــدافع  ) ٢( رقــم       مــن الجــدول 
 ) ٠،٣٨٢( للطـــالب و  ) ٠،٤١٢(لالنجــاز ودرجـــاتهم فـــي االتجـــاه نحــو درس التربیـــة الریاضـــیة 

احصائیة وبذلك تحقق الفـرض للعینة الكلیة وهي قیم موجبة وذات داللة  ) ٠،٤٨٤( للطالبات و 
الول ویمكـــن تفـــسیر هـــذه النتیجـــة بـــان الطـــالب فـــي هـــذه المرحلـــة یبـــدون اســـتعدادا اكبـــر النجـــاز ا

االعمال التي یكلفون بها داخل الساحة الثبات وجودهم وتحقیق رغباتهم لیمكنهم من شق طـریقهم 
 ویتطلعــون ،بمــا یتناســب مــع امكانیــاتهم وقــدراتهم واتجاهــاتهم ومیــولهم نحــو درس التربیــة الریاضــیة

ان لــدرس التربیــة الریاضــیة طــابع  " ،للمـستقبل وضــمان مكانــة جیــدة فــي المحافــل المحلیـة والدولیــة
بـة حتـى ممیز لتحریك الدوافع الداخلیة لدى الطالب مما یولـد االهتمـام لدیـه لتدفعـه لبـذل جهـود طی

  . )١٧ ،١٩٨٧ ،العاصي ومازن" ( یصل الى مایریده من اهداف
وجــود فــروق ذات  ) ٣( رقــم  مــن الجــدول ویتبــین ) ٤( و  )٣( المــرقمین مــن الجــدولین 

 مـصلحةداللة احصائیة بین متوسط درجات كل من الطالب والطالبات في الدافع لالنجاز وذلـك ل
 ویمكــن تفــسیر ذلــك بــان الطــالب یخططــون لمــستقبلهم الریاضــي ولحیــاتهم المقبلــة علــى ،الطــالب

هـارات الحركیـة ویتطلعـون الـى النهـوض بمـستواهم تحقیق مستوى معین للیاقة البدنیـة واكتـساب الم
دافعیـــة االنجـــاز یـــق امـــالهم ورغبـــاتهم وتـــرتبط ایـــضا باســـرع مـــا یمكـــن وییـــذلون اقـــصى جهـــد لتحق

 ویتطلـب مـن الطـالب انجـاز عمـل ،بالجوانب المهاریة والبدنیة والتي تتطلب اعماال ذهنیة متقدمـة
 اذ ان تحقیقـــه یـــساعده ان یطـــور مـــن ،الـــدافع وان الطالـــب مـــدفوع دفعـــا ذاتیـــا لتحقیـــق هـــذا ،معـــین

 ویعتبــــر ذلــــك هــــدفا تربویـــا علــــى درجــــة عالیــــة مــــن ،قابلیتـــه البدنیــــة والمهاریــــة والقــــدرات الجـــسمیة
 ویــستحق ان یعتنــي بهــذا االنجــاز كمتغیــر تعلمــي شخــصي وان ینمیــه والعنایــة بــه حتــى ،االهمیــة

مهاریــة وان یطمــح ان یكــون لــه مــستقبل یــساعده فــي تطــویر اســالیب الــتعلم الناجحــة ومــستویاته ال
ع وتتفـق مــ ویجعلهـا مــستقبال لمیولـه ورغباتــه،زاهـر فــي الفعالیـة التــي یـستطیع ان یطــور نفـسه بهــا 

  ٠) ١٩٨١ ،موسى( و ) ١٩٧٨ ،الشوربجي( دراسة كل من 
انـه هنـاك فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین متوسـط درجـات  ) ٤( رقـم  من الجدول ویتبین

 ویمكــن ، الطــالبلمــصلحة والطالبــات فــي االتجــاه نحــو درس التربیــة الریاضــیة و كــل مــن الطــالب
تفسیر ذلك بان الطالب في هذه المرحلة لدیهم القدرة على انجاز كل ما یكلفـون بـه داخـل الـساحة 
وذلـــك لتحقیـــق رغبـــاتهم ومیـــولهم واشـــباعها حیـــث ان درس التربیـــة الریاضـــیة هـــو المتـــنفس الوحیـــد 

اعات الدرس واالنطالق فـي الهـواء الطلـق وتحریـك عـضالتهم وابـراز مـا لـدیهم لدیهم للخروج من ق
ان التربیــة الریاضــیة تلعــب دورا مهمــا فــي اعــداد النــشئ اعــدادا تربویــا " مــن مواهــب خــالل الــدرس 

  ." لیم وبدنیا وعقلیا واجتماعیا وبناء االنسان الس
   )١٢٩ ،١٩٨٩ ،الجبوري واخران( 
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 ١٧٤

  ت والمقترحات االستنتاجات والتوصیا-٥
   االستنتاجات ١-٥

  بین دافعیة االنجاز واالتجاه نحو درس التربیة الریاضیةموجبة  هناك عالقة ارتباطیة -١    
   ٠ ولصالح الطالب        

   . ان دافعیة االنجاز في درس التربیة الریاضیة یكون للطالب افضل من الطالبات-٢    
   .لریاضیة یكون افضل لدى الطالب من الطالبات ان االتجاه نحو درس التربیة ا-٣    
   التوصیات ٢-٥
ــــــسیة للطالبــــــات-١ ــــــع دافعیــــــة االنجــــــاز وتنمیــــــة، االهتمــــــام بــــــالبرامج النف ــــــضمن تهیئــــــتهم لرف             تت

   .اتجاهاتهم نحو درس التربیة الریاضیة
اكثـر  یجعلـه ممـات  االهتمام بواقع درس التربیة الریاضیة في مـا یتعلـق باالمكانیـات والتجهیـزا-٢

   .اثارة ویزید من حماس الطالبات في اثناء ممارسة االنشطة الریاضیة المختلفة
   المقترحات٣-٥

   . اجراء دراسة مشابهة على المراحل الدراسیة االخرى-     
   .تقنیة اخرى اجراء دراسة مشابهة على فعالیات ریاضیة باتجاهات -     

  العربیة واالجنبیةالمصادر -٦
   . الكویت، دار القلم،٥ ط،٢ ج،علم النفس التعلیمي ) : ١٩٨٣(  محمد خلیفة ،بركات-١
التطبیقات االحصائیة في بحوث  ) : ١٩٩٦(  حسن محمد ، والعبیدي، ودیع یاسین،كریتيالت-٢

  ٠ الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر،التربیة الریاضیة

المبادئ االساسیة في طرق تدریس التربیة  :  )١٩٨٩(  واخران ، عدنان جواد خلف،الجبوري-٣
  ٠ مطبعة جامعة البصرة ،الریاضیة

العالقة بین المستوى الثقافي لالسرة  ) : ١٩٨٧(  ابو المجد ابراهیم مجاهد ،الشوربجي-٤
  ٠ الزقازیق ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،ودافعیة االنجاز

ت الطالب نحو مادة الریاضیات وعالقتها اتجاها) : ١٩٨٥(  عبد المنعم الشناوي ،الشناوي-٥
   ٠قازیق  الز ،ه غیر منشورة رسالة دكتورا،ببعض المتغیرات النفسیة

 ، دار الفكر ٣التطبیقات،ط- علم نفس الریاضة، المفاهیم):٢٠٠٠(راتب ، اسامة كامل -٦
 .العربي ، القاهرة

 النشاط الریاضي ، اتجاهات طلبة المعهد الفني نحو ممارسة):١٩٩٤( شفیق،عائدة محمد-٧
مجلة التربیة والعلم ، العدد الخامس عشر ، البحوث االنسانیة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل، 

 .العراق
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 ١٧٥

  طرق التدریس في التربیة ) : ١٩٨٧(  مازن ، عبد الرحمن، نزهان حسین،العاصي-٨
  ٠ الموصل ، دار الطباعة والنشر، الریاضیة    

  اتجاهات طلبة الموصل نحو درس ) : ١٩٨٨( خرون  حسن محمد وا،العبیدي -٩
   ٠ الموصل ، )١٠(  العدد ، مجلة العلم والتربیة،الریاضیة  التربیة       

  دراسة نفسیة في ) : ١٩٧٨ ( ، سلیمان الخضري، جابر والشیخ،عبد الحمید - ١٠
   ٠ مصر ، القاهرة، عالم الكتب،       الشخصیة العربیة

  ٠ الكویت ، مكتبة الفالح،القیاس النفسي ) : ١٩٨٣ (  سعد،الرحمن  عبد- ١١

  .،دار المعارف، القاهرة٦علم النفس الریاضي،ط):١٩٨٧( عالوي، محمد حسن - ١٢
علم النفس الریاضي،دار الحكمة للطباعة ):١٩٩٣( الطالب،نزار والویس،كامل طه- ١٣

م النفس عل):٢٠٠٣(دمقدادي،یوسف موسى والعمایرة،علي محم - ١٤         . والنشر،بغداد
  الریاضي،المكتبة الوطنیة،عمان، االردن

 الدراسي عالقة الدافع لالنجاز بالجنس والمستوى ) : ١٩٨٦(  فاروق عبد الفتاح ، موسى- ١٥
   ٠ الكویت ، المجلد الثالث،١١ العدد ،للطالب

الطفــال كراســة تعلیمــات اختبــار الــدافع لالنجــاز ل ) : ١٩٨١(  فــاروق عبــد الفتــاح ، موســى-١٦
   ٠ القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة،والراشدین

ـــد، نـــشواتي-١٧ ـــنفس التربـــوي:  )١٩٩٦( عبد المجی ـــم ال ـــع،عل ـــان للنـــشر والتوزی  ،٣ ط، دار الفرق
   . االردن،اربد
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 ١٧٦

   )١( الملحق 
   الریاضيلمقیاس الدافع لالنجازفي نموذج  استفتاء اراء السادة الخبراء

عزیزتي الطالبة  امامكم مجموعة من الفقرات التي تحتوي كل فقرة على اربع  --- عزیزي الطالب
   ٠امام العبارة التي تكمل الفقرة ) × ( عبارات علیك ان تضع عالمة 

                                     مستوى الطموح المرتفع - ١
   ٠ نظرة االخرین لك في مستوى اكثر ارتفاعا -   أ

  ٠ اهمیتك  الشعور بمدى-   ب
 ٠ تقییم االخرین لك على نحو افضل -  جـ 

   ٠ معاملة االخرین لك بصورة اكثر احتراما -  د 
   السلوك الذي تقل فیه المغامرة - ٢

   احتالل مركز متأخر-   أ
   تقییم االخرین لالداء -   ب
   النقد الذاتي -   جـ
   الهزیمة وعدم القدرة على تحقیق الفوز -   د

  للتقدم الى االمام  القابلیة - ٣
   تحقیق نجاحات في منافسات مهمة -   أ

   االشتراك كأساس في المنافسات المهمة -   ب
   تحقیق اهداف ریاضیة شخصیة -  جـ
   وضع اهداف اكبر النجازها-  د
   المثابرة على االداء- ٤

   المنافسة ضد الوقت-   أ
   المنافسة مع زمالء الفریق-   ب
  افسین اخرین الفوز على من-   جـ 
   متعة المنافسة -   د

   الرغبة في اعادة التفكیر في العقبات- ٥
   تركیزك الواعي في اسلوب حیاتك-   أ

   المزید من الشعور في الثقة بالنفس-   ب
   الشعور بذاتك كشخص فاعل-   جـ 
   المزید من الشعور بفاعلیة الذات-   د
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 ١٧٧

   ادراك سرعة مرور الوقت- ٦
  دوء والراحة  االحساس باله-   أ

   ترك الحریة لمشاعر الفرد-   ب
   الشعور باالنتعاش-   جـ 
   االحساس بتفریغ االنفعاالت-   د

   االتجاه نحو المستقبل- ٧
   المیل نحو نشاط ریاضي معین-  أ

   الممارسة الریاضیة من الصغر-  ب
   عدم وجود هوایات افضل لممارستها-  جـ 
   االختیار الموجه من االباء-  د
   اختبار مواقف المنافسة في مقابل مواقف التعاطف- ٨
   المنافسة امام مشجعین متحمسین-  أ

   تركیز المشاهدین على مشاهدتك في المنافسات-  ب
   االعتقاد انك االفضل لدى المشاركین-  جـ 
   االعتقاد ان المشاهدین یشجعونك-  د
   البحث عن التقدیر - ٩
  ة الذات والثقة  الشعور بفاعلیة الذات وكفاء-  أ

   المزید من التحكم في االنفعاالت الشخصیة-  ب
   الشعور بالقدرة على التحكم في حركات الجسم -  جـ 
   التفوق في االداء الحركي -  د
   الرغبة في االداء االفضل -١٠
   الشعور بانه افضل المؤدین للمهارة -   أ

   اعتقاد بان الحكم ینصفه النه االفضل-   ب
  لشعور بان الجمیع یحسبونه االفضل بینهم  ا-  جـ
  المزید من الثقة عند اداء المهارة -  د
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 ١٧٨

   )٢( الملحق 
  مقیاس ایكن لالتجاه نحو درس التربیة الریاضیة بصورته النهائیة

  التعلیمات 
  ٠٠٠٠٠٠٠عزیزي الطالب 
   ٠٠٠٠٠٠٠عزیزتي الطالبة 

یاس اتجاهك الشخصي نحو مادة الریاضة ودرس التربیة الریاضیة بصفة عامة یقیس هذا المق
فقرة المطلوب منك ان تبدي رایك الخاص في كل عبارة من عبارات  ) ٢٠( وهو مكون من 

امام االختیار الذي (       ) المقیاس بعد قرأتها وستجد امام كل عبارة اختیارات لالجابة بعالمة 
   ٠ك تراه مناسبا امام رأی

 موافق  العبارات  ت
  بشدة

غیر   موافق
  متاكد

معارض   معارض
  بشدة

            اكون قلقا جدا باستمرار في حصة الریاضة  ١ 
            اكرة مادة الریاضة ویزعجني االضطرار الخذها    ٢ 
            مادة الریاضة ممتعة بالنسبة لي واستمتع بها   ٣ 
            سة مادة الریاضة مسلیة لكنها شاقةدرا  ٤ 
            دراسة مادة الریاضة مثیرة وتجعلني اشعر باالمان  ٥ 
            الاستطیع التفكیر اثناء ممارسة الریاضة  ٦ 
            ینتابني شعور بعدم االمان اثناء مزاولة الریاضة  ٧ 
            ممارسة الریاضة تجعلني اشعر بالضیق وعدم الرضا  ٨ 
            ري طیب نحو مادة الریاضةشعو   ٩ 

            ممارسة الریاضة تجعلني اعیش في دوامة وعدم الخروج منها  ١٠
            استمتع الى حد كبیر بممارسة الریاضة  ١١
            ینتابني شعور بالكراهیة عندما اسمع كلمة ریاضة  ١٢
            اتناول مادة الریاضة بتردد نابع من الخوف من عدم ممارستها  ١٣
            حقیقة احب مادة الریاضة  ١٤
            فعالیات الریاضة دائما بممارستها في المدرسة   ١٥
            مجرد التفكیر بممارسة الریاضة یجعلني عصبیا   ١٦
            الاحب الریاضة ابدا وهي اكثر مادة تفزعني  ١٧
            اكون اكثر سعادة في حصص الریاضة اكثر من اي مادة اخرى  ١٨
            ریاضة سهلة واحبها بدرجة كبیرةمادة ال  ١٩
            اشعر بتفاعل ایجابي مع الریاضة وانها ممتعة   ٢٠
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 ١٧٩

   )٣( الملحق 
   ومعامل االلتواء للطالب والطالبات والعینة الكلیة، االنحراف المعیاري، الوسیط،المتوسطات الحسابیة

  العینة الكلیة  الطالبات  الطالب  المقیاس
  ٧٠،١٢٠  ٦٥،٦٨  ٧٣،٩٥  المتوسط الحسابي

  ٧٢  ٦٦  ٧٤  الوسیط
  ١٧،٨٨٩  ١٩،٥٧٣  ١٤،٣٧٤  االنحراف المعیاري

  ٠،٣١٥ -   ٠،٠٤٩ -   ٠،٠١٠ -   معامل االلتواء
معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لمقیاس االتجاه نحو   )٤( الملحق 

   )٢٠( الریاضیة وداللتها االحصائیة لعینة الطالب  درس التربیة
  الداللة االحصائیة  معامل االرتباط  م العبارةرق

٠،٠١  ٠،٦٣٢  ١  
٠،٠١  ٠،٥٩٧  ٢  
٠،٠١  ٠،٥٤٩  ٣  
٠،٠١  ٠،٥٨٢  ٤  
٠،٠١  ٠،٤٩٦  ٥  
٠،٠١  ٠،٦٤٨  ٦  
٠،٠١  ٠،٥٨٥  ٧  
٠،٠١  ٠،٦٤٨  ٨  
٠،٠١  ٠،٦٩٠  ٩  
٠،٠١  ٠،٥٠٥  ١٠  
٠،٠١  ٠،٥٨٨  ١١  
٠،٠١  ٠،٦٨٤  ١٢  
٠،٠١  ٠،٦٦٧  ١٣  
٠،٠١  ٠،٧٠٩  ١٤  
٠،٠١  ٠،٦٧٦  ١٥  
٠،٠١  ٠،٥٨٤  ١٦  
٠،٠١  ٠،٦٨٢  ١٧  
٠،٠١  ٠،٦١٥  ١٨  
٠،٠١  ٠،٧٦٩  ١٩  
٠،٠١  ٠،٦٤٤  ٢٠  
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 ١٨٠

معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لمقیاس االتجاه نحو   )٥( الملحق 
   )٢٠(  لعینة الطالبات اإلحصائیةالریاضیة وداللتها  درس التربیة

  الداللة االحصائیة        امل االرتباطمع          رقم العبارة           
                ٠،٠١               ٠،٦٧٣               ١  
                ٠،٠١               ٠،٧٦٦              ٢  
                ٠،٠١               ٠،٨٠٣              ٣  
                ٠،٠١               ٠،٧٤٢              ٤  
                ٠،٠١               ٠،٧١٠              ٥  
                ٠،٠١               ٠،٦١٦              ٦  
                ٠،٠١               ٠،٥٧٢              ٧  
                ٠،٠١               ٠،٧٣٥              ٨  
                ٠،٠١               ٠،٧٩٩              ٩  
               ٠،٠١               ٠،٥٢٧              ١٠  
               ٠،٠١               ٠،٧٧٧              ١١  
               ٠،٠١               ٠،٧٦٨              ١٢  
               ٠،٠١               ٠،٧١٦              ١٣  
               ٠،٠١               ٠،٧٨٨              ١٤  
               ٠،٠١               ٠،٦١٤              ١٥  
               ٠،٠١               ٠،٦١٨              ١٦  
               ٠،٠١               ٠،٦٨٥              ١٧  
               ٠،٠١               ٠،٧٠٨              ١٨  
               ٠،٠١               ٠،٧٩٩              ١٩  
               ٠،٠١               ٠،٧٤٥              ٢٠  
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 ١٨١

معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لمقیاس االتجاه نحو   )٦( الملحق 
   ) ٤٠( لكلیة الریاضیة وداللتها االحصائیة للعینة ا درس التربیة

  الداللة االحصائیة          معامل االرتباط           رقم العبارة           
                 ٠،٠١                  ٠،٦٧٥                ١  
                 ٠،٠١                 ٠،٧٣١                ٢  
                ٠،٠١                 ٠،٧٢٥                ٣  
                ٠،٠١                 ٠،٧٠٤                ٤  
                ٠،٠١                 ٠،٦٢٠                ٥  
                ٠،٠١                 ٠،٦٣٧                ٦  
                ٠،٠١                 ٠،٥٨٤                ٧  

                ٠،٠١                 ٠،٧١٧                ٨  
                ٠،٠١                 ٠،٧٦٦                ٩  
               ٠،٠١                 ٠،٥٣٥                ١٠  
               ٠،٠١                 ٠،٧١٦                ١١  
               ٠،٠١                 ٠،٧٥٣                ١٢  
               ٠،٠١                 ٠،٧١١                ١٣  
               ٠،٠١                 ٠،٧٦٧                ١٤  
               ٠،٠١                 ٠،٦٤٤                ١٥  
               ٠،٠١                 ٠،٦٠٨                ١٦  
               ٠،٠١                 ٠،٦٩٧                ١٧  
               ٠،٠١                 ٠،٦٨٩                ١٨  
               ٠،٠١                 ٠،٨٠٣                ١٩  
               ٠،٠١                 ٠،٧١٦                ٢٠  

  اسماء السادة الخبراء المحكمین  )٧( الملحق 
  جامعة بغداد ائق تدریس     طر /  كلیة التربیة الریاضیة فاضل عبداهللا المشهداني        د ٠أ
  جامعة الموصل ائق تدریس    طر / كلیة التربیة الریاضیة  ة زكي التك                    د قتیب٠أ
  جامعة الموصلائق تدریس     طر / تربیة الریاضیة كلیة ال        د حازم مطرود           ٠م٠أ
            جامعة الموصل التربوي  علم النفس/ كلیة التربیة د قصي توفیق غزال            ٠م٠أ
  جامعة الموصل طرائق تدریس                  / كلیة التربیة عبدالرزاق یاسین             د٠م٠أ
  جامعة الموصل       التربوي       علم النفس/ كلیة التربیة       محفوظ القزاز            د٠م٠أ
  جامعة الموصل    التربوي         علم النفس/ كلیة التربیة  د موفق حیاوي                  ٠م٠أ
   جامعة الموصل   ق تدریس  ائطر / كلیة التربیة الریاضیة لید وعداهللا علي              د و ٠م٠أ
  جامعة الموصل          ق تدریسائطر  / االساسیةكلیة التربیة ازم                   د قصي ح٠م٠أ
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