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 مقدمة

 لكثير منبدا لعإن النظر و التطور الكبير في العلوم و التكنولوجيا في عالمنا الحديث، جعلت اإلنسان 

يا لتكنولوجاطورت تالتقنيات، هو مخترعها تحسبا للقيام بواجباته الحيوية بسهولة و حرية تامة، لكن كلما 

فيه ي الترمتعب بين رغباته ففي توازنه، فيصبح في سباق  اختاللكلما ظهرت حريته شكلية، و يظهر ،

 ، و بين وتيرة الحياة اليومية المرهقة.ترويضهاعن نفسه و 

حيحا، يدا صهذا ما يجعل الفرد مقبل على ممارسة أنشطة التربية البدنية و الرياضية التي تمنحه رص

إلدماج ا رصةيضمن له توازنا سليما و تعايشا منسجما مع المحيط الخارجي منبه سلوكات فاضلة تمنحه ف

ترفيه ة قصد الد لعبالفعلي. و بالرغم من كل هذا فقد حكم عليها مسبقا في الكثير من األحيان على أنها مجر

 الحيوية، و أنها مضيعة للوقت و ال حتى إلدراجها في المجال التربوي. استعادةو 

ن ي كثير مفنظر إعادة الغير أن الدولة في السنوات األخيرة تفطنت لهذا و أعطتها عناية فائقة، و ذلك ب

ادة سمية) شهالرناتاالمتحاو الوسائل، و كذا إدراجها في  بالمشآةالتعليمات سواء المتعلقة باإلعفاءات أو 

 البكالوريا(.

 تبدالهاسمي، و لتعليو من هذا القبيل و على غرار المواد األخيرة كان ال بد من إعادة النظر في البرنامج ا

هة جس من بمنهاج يتماشى و طموحات المادة من جهة، و التطورات في ميادين علوم التربية و التدري

بصفة  زائريأخرى، بما يضمن لها مسايرة المستجدات التي طرأت على العالم بصفة عامة و المجتمع الج

 خاصة.

منهاج فإن ال ةتماعياج، نفسية و و باعتبار أن تلميذ التعليم الثانوي يمر بتحوالت فيزيولوجية، مورفولوجية

ابقة، ه السالتربوي الجديد جعله محور العملية التعليمية، يهتم بكل ما يتعلق بخصائص نموه، خبرات

 استعداداته، اتجاهاته، ميوله و دوافعه.

 ضيةو الريا بدنيةلذا سنتناول في هذه الدراسة إلى دور عامل الدوافع في مدى تحقيق الممارسة لألنشطة ال

بتقسيم  تأينافي إحدى أهم مراحل العمرية لدى اإلنسان في مرحلة الثانوية على المستوى النهائي و ار

 البحث كاإلتي:

 

 التربية البدنية و الرياضية.                                      الفصل األول

لراهن الوقت افي هذا الفصل سنتطرق إلى نبذة تاريخية على التربية البدنية و الرياضية و تطورها في 

 .نية خاصةالبد إلى مفاهيم التربية و مع ذكر و إثراء بحثنا بأهداف التربية عامة و التربية باإلضافة

 الفصل الثاني                                    الدافعية.

–دوافع اع السنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم الدافعية و المصطلحات المرتبطة بها باإلضافة إلى أنو

 نواعها.وظائف الدافعية و فوائدها الدراسية في الميدان الرياضي مع أ –العوامل المؤثرة فيها 



 .....................................مقدمة...................................................................

 

 المراهقة.                      الفصل الثالث                

حاجاتها،  م المراهقة بمراحلها، خصائصها، مميزاتها، أنماط المراهقة ، مشاكلها،تعرضنا إلى مفهو

 العوامل المؤثرة فيها و أهمية التربية البدنية و الرياضية للمراهق.

 أما الجانب التطبيقي 

الت و منهجية البحث، منهجية المتبع، عينة البحث، مجا                                     الفصل الرابع 

 أدوات البحث و دراسة احصائية.

 العرض، التحليل، مناقشة و تفسير النتائج على ضوء أسس.                                    الفصل الخامس 

االستنتاجات، مقابلة النتائج بالفرضيات، و اقتراح بعض                              الفصل السادس 

 التوصيات
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 إشكالية البحث: -1

د وراء ب واحهذه األخيرة " الدوافع" تعتبر المحركات التي تقف وراء سلوك الفرد ،فهناك أكثر من سب

ئة من البي بمتغيراتكل سلوك ،هذه األسباب ترتبط بحالة الفرد الداخلية وقت حدوث السلوك من جهة و 

فنا ف إذا عرلمواقاي كل موقف من جهة أخرى ،بمعنى أننا ال نستطيع أن نتنبأ بما يمكن أن يقوم به الفرد ف

نعرف  أنكخلية الدامنبها البيئة وحدها و أثرها على الجهاز العصبي ،بل ال بد أن نعرف شيئا عن حالته 

 ي المجالافع فقه من أهداف . و رغم صعوبة دراسة الدوحاجاته و ميوله و اتجاهاته ،وما يسعى إلى تحقي

حثين ، البا ذلك بسبب صعوبة مالحظتها و قياسها مباشرة ، إال أنها كانت و مازالت مصدر الرياضي، و

 حيث تطرقوا إليها من جوانب و مجاالت مختلفة .

، و لمفحوصيندى اة الدوافع لو قد أجمعت معظم هذه الدراسات أن الدوافع اكتساب اللياقة البدنية في مقدم

 ور.(بينت أيضا معظمها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمتغير الجنس )إناث، ذك

ع في لدوافو بناء على هذه الدراسات ارتأينا أن يكون بحثنا من ضمن هذه البحوث التي تطرقت إلى ا

سام ميذ األقى تالربية البدنية و الرياضية لدالمجال الرياضي ،و الذي يهدف إلى معرفة دوافع ممارسة الت

بية تذة الترض أساالنهائية من التعليم الثانوي ، حيث يعتبر ذلك ذو أهمية بالغة في نظرنا ،و في نظر بع

رنامج و هور بالبدنية و الرياضية خاصة في ظل التغيرات الحضارية و االجتماعية المذكورة آنفا ، و ظ

 منهاج تعليمي جديد .

 و لدراسة هذه اإلشكالية أستوجب علينا طرح التساؤالت التالية:

 األقسام بي فيهل تختلف دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية بين التالميذ العلمي و األد 

 النهائية من التعليم الثانوي ؟

 قسام ألر اهل للتخصص الدراسي تأثير على دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية عند ذكو

 النهائية من التعليم الثانوي ؟

  غير بعا لمتو الرياضية لدى تالميذ العلمي تفروق في دوافع ممارسة التربية البدنية هل هناك

 الجنس؟

 متغير بعا لهل هناك فروق في دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ العلمي ت 

 الجنس؟
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 أهداف البحث  :-2

 الثانوي  التعليم ية منمعرفة الدور التربية البدنية و الرياضية في دفع و تحفيز تالميذ األقسام النهائ

 لممارسة األنشطة البدنية و الرياضية .

  تعليم ية من اللنهائاماهية فروق الدوافع لممارسة األنشطة البدنية و الرياضية لدى التالميذ األقسام

 الثانوي.

 العمرية رحلةهذه الم فع الممارسة لألنشطة البدنية و الرياضية و نتائجهافيتحقق من اختالف دوا 

 ( لتالميذ المستوى النهائي من التعليم الثانوي.17-19)

 فرضيات البحث: -2

  سام في األق ياضيةيشترك تالميذ العلمي و تالميذ األدبي في دوافع ممارسة  التربية البدنية و الر

 .النهائية من التعليم الثانوي

 ربية ة التال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ذكور العلمي و ذكور األدبي في دوافع ممارس

 البدنية و الرياضية لدى تالميذ االقسام النهائية من التعليم الثانوي.

 ربية ة التال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إناث العلمي و ذكور االدبي في دوافع ممارس

 الرياضية لدى تالميذ االقسام النهائية من التعليم الثانوي.البدنية و 

 لرياضية اية و توجد فروق ذات داللة احصائية لدى تالميذ العلمي في دوافع ممارسة التربية البدن

 تبعا لمتغير الجنس.

  توجد فروق ذات داللة احصائية لدى تالميذ األدبي في دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية

 عا لمتغير الجنس.تب
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 :أسباب اختبار البحث -3

يث حيتها من ألهم تعدد ممارسة التربية البدنية و الرياضية من الموضوعات التي أثارت اهتمام الباحثين و

 قدراته. تنمية مجالت توجيه أمامه معتأثيرها في تكوين الشخصية النفسية و االجتماعية للتلميذ و فتح 

 اضية لدىالري و أهميتها و مدى مساهمتها في ممارسة األنشطة البدنية و إذ سلط الضوء على دور الدفاع

 التالميذ خالل الفصل الدراسي.

تنمية  توجيه و ية فيإبراز دور الدوافع لممارسة األنشطة البدنية و الرياضية لدى التالميذ األقسام النهائ

 القدرات.

 انوي.عليم الثن التموافع لتالميذ المستوى النهائي ابراز االختالفات و نتائج التحصيل و النجاح مردها الد

 أهمية البحث: -4

 تتجلى أهمية البحث في نقطتين هما:

 جانب عملي: -

ي التعليم نهائية فام الفيتمثل في أهمية التنسيق بين مادة التربية البدنية و الرياضية و دوافع تالميذ األقس

 في مختلف مجاالت التحصيل و النجاح.و تنسيق قدرات المتعلم الثانوي و دوره في توجيه 

ذ دى تالميضية لو تمكن األهمية العملية الثانية في تحديد بعض دوافع ممارسة التربية البدنية و الريا

 من التعليم الثانوي و معرفة بعض الفروق حول ذلك.األقسام النهائية   

 

 

 الجانب العلمي: -

فيد ية و يستلرياضاجديدا تدخل ميدان التربية البدنية و  أما الجانب العلمي فالدراسة تعتبر مرجعا نظريا

 الطلبة و كل المهتمين بمادة التربية و الرياضية.

 :تالميذ األقسام النهائية 

اقتصدنا على  يا، و قدبكلورنقصد بتالميذ األقسام النهائية من التعليم الثانوي، التالميذ المقبلين على شهادة ال

 بيعة و الحياة و تالميذ األدبي أي العلوم اإلنسانية.تلميذ العكسي أي علوم الط
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و هذا  لجميعة حاولنا تعرف المصطلحات اإلسابة، بشكل مبسط و مفهوم لدى امن خالل التعريفات السابق

 ليس معناه أننا وقفنا على جميع المصطلحات المحتوة في البحث بل أخذنا األكثر أهمية.

 الدراسات السابقة:-7

ة مباشر دراسة الدوافع في المجال الرياضي، و ذلك بسبب صعوبة مالحظتها و قياسهاو رغم صعوبات 

ت الدراسا م هذهإال أنها كانت و مزالت مصدر الباحثين حيث تطرقوا اليها من جوانب مختلفة و من بين أه

 التي أجريت :

  م.2003دراسة عمر و بدران سنة 

  لبدنية و معرفة دوافع ممارسة  أنشطة التربية ام و التي تهدف إلى 2001دراسة يحياوي سعيد

 الرياضية لدى الطور الثالث من التعليم األساسي في الجزائر.

  الجامعيين  م و التي تهدف إلى معرفة دوافع النشاط الرياضي عند الطلبة1997دراسة تهد الملة

مدى  و اهقين م و التي هدفت إلى معرفة دوافع التالميذ المر 1998و كذلك دراسة بوعجناق 

جزائر ظة الاقاليم على ممارسة التربية البدنية و الرياضية في مرحلة التعليم الثانوي بمحاف

 الكبرى.

مفحوصين دى الو قد أجمعت مضطر هذه الدراسات أن دوافع اكتساب اللياقة البدنية في مقدمة دوافع ل

 وبينت.

 .لمتغير الجنس) إناث، ذكور(ظمها أنه توجد خروق ذات داللة إحصائية بالنسبة أيضا مع
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يد:تمه  

و نمو ثقافتها المختلفة، ذلك أن  تعتبر التربية البدنية و الرياضية عن مدى تطور حضارات الشعوب   

التربية البدنية و الرياضية باستطاعتها تحقيق أهم األهداف التي تسعى الشعوب إلى تحقيقها، سواء كانت 

تربوية أو اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، و هذا لكونها تهتم بالجانب البدني و المعرفي، و هو ما دعا إلى 

حيث أصبح لحصة التربية البدنية و نية و الرياضية في المنهاج التربوي، إدارة ادراج مادة التربية البد

الرياضية مكانة هامة في حياة التالميذ في مختلف األطوار و المراحل الدراسية، مما يعطيهم الفرصة 

 إلظهار قدراتهم و مواهبهم و إمكانيتهم.

ر يختلف عن سابقه و هذا حسب و كل عنصفال يكاد مجتمع يخلوا بشكل أو بآخر من أشكال الرياضة 

متطلبات الحياة في ذلك العصر، و حسب األهداف المرجو تحقيقها، فمن الصعب تجاهل األبعاد النفسية و 

 االجتماعية و األخالقية و التربوية للتربية البدنية و الرياضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة تاريخية حول تطور التربية و الرياضية: -1

ها كن إيجازدة يمبمراحل عديمرة التربية الرياضية على مدى العصور من بداية الخليقة حتى يومنا هذا  لقد

 في أربع مراحل رئيسية على النحو التالي:

 المرحلة األولى:  -1-1

في العصور القديمة بدأ اإلنسان عالقته بالحركة كضرورة مرتبطة بحياته، و كان هذا النشاط الحركي 

للحصول على الطعام أو الدفاع عن النفس، و كان عبارة عن أنشطة حركية فردية لم  موجها إلى الصيد

تكن مقصورة لذاتها و إنما كانت وسيلة لغاية هي المحافظة على البقاء، باستثناء بعض األنشطة الحركية 
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د أو الجماعية المحددة جدا و التي كانت تتعلق ببعض الطقوس الدينية أو الرقص للترويح على األسيا

 األنشطة الخاصة في أوقات الفراغ.

الحياة  ظ علىففي هذه المرحلة لم يكن لها مسمى واضح و كان الهدف من هذه األنشطة الحركية هو الحفا

 و االستمرار في البقاء.

 المرحلة الثانية: -2-1

لذي لثقافي ااتراث تتميز هذه المرحلة عن سابقتها ببدء تكون لدى اإلنسان بعض المفاهيم الذي يتمثل في ال

 لى هذاإحيث تغيرت النظرة أثر في بعض الجوانب المختلفة، من هذه الجوانب جانب النشاط الحركي 

ثل الذي ماسية النشاط و أصبح ينظر إليه على أنه ضرورة اجتماعية، بمعنى أنه أخذ أشكاال عسكرية و سي

تكوين لبدني ماماتها للتدريب الحدث في إسبرطة و فارس و مصر القديمة، فنجد أّن إسبرط وجهت كل اهت

ا و مايتهحأفراد أقوياء إلعدادهم للحرب و التوسع و أنشأت إسبرطة جيوشا عسكرية قوية قادرة على 

 االستيالء على أراضي جديدة إلشباع رغباتها التوسعية إذا لزم األمر.

ة على ل عالوالمرونة و الجمافي حين أن أثينا مارست األنشطة البدنية بغرض إكساب الفرد الرشاقة و 

ثل: عية متكوين جماعات تتميز بالقوة لتحمي حدود أراضيها من األعداء، و لكن ليس لها أهداف توس

وا و مارس طة أما في مصر القديمة فبترجمة النقوش التي تفسر تاريخ مصر بجد أن قدماء مصريينإسبر

  -رفشميد عبد الح)ي تحت مسمى تربية البدن.اجتماعية أخذت أشكاال ذات أغراض عسكرية بمفهوم تقليد

 (.23/24ص  .2000سنة 

ن فاع عنشطة الحركية بغرض الترويح و في نفس الوقت تكوين فرد قوي قادر على الدالعديد من األ

نشأت  مرحلةحقوق الوطن و توسيع الرقعة إذا لزم األمر و من هنا يمكن القول أن األنشطة في هذه ال

 كضرورة حتمية.

 رحلة الثالثة:الم -3-1

من من ما تتضبيولوجية، أي مرتبطة بعلم الحياة ب كضرورةفي هذه المرحلة أخذت األنشطة الركية تظهر 

صر ة العنواحي فيزيولوجية و اجتماعية و صحية...إلخ، و ظهر هذا المفهوم واضحا و جليا في بداي

ارزا و ة أثرا بلمختلفاالعلمية في بداية القرن التاسع عشر، و لقد كان لقدم العلوم  النهضةالحديث مع بداية 

ربية عن تإلى  دورا فعاال في تطور مفهوم النشاط البدني بحيث تحول هذا المفهوم من كونه تربية للبدن

ة و تأثرت مظاهر النشاط البدني في هذه المرحلEducation throughof physiqueطريق البدن 

لمثل فكار و ان األبالعقيدة الدينية و الظروف السياسية و االقتصادية و البيئية كما أنها كانت تعبيرا ع

 األعلى السائدة في هذه المجتمعات.

 المرحلة الرابعة: -4-1

و في هذه المرحلة من مراحل التطور و التي ظهرت في العصر الحديث ظهرت ووضحت نظرية و حدة 

عقلية و اجتماعية(، و أصبحت التربية  -نفسية -نسان على أنه وحدة واحدة) بدنيةالفرد و هي النظر إلى اإل

البدنية و الرياضية تهدف إلى تنمية الفرد تنمية شاملة متزنة في جوانبه األربعة الرئيسية المذكورة آنفا و 
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شراف نقاز محمد، ( بو بشير  عبد العالي و آخرون و إ1)ما هو معروف حاليا بالتربية البدنية و الرياضية.

 .2009دفعة 

 مفهوم التربية البدنية و الرياضية: -2

ة الفرد ي حيافتحتوي التربية البدنية و الرياضية بمفهومها الواسع على ثالث نواحي أساسية و ضرورية 

 هي:

 الرياضية. -

 :و لكن يتم توضيح هذه المفردات يجب أن تكون هناك نظرة شاملة و معمقة و فاحصة لما يلي

 

 .الحديثة للتربية و النظرة النظرة القديمةأوال

 رة القديمة و النظرة الحديثة للتربية البدنية و الرياضية.النظ ثانيا:

 القديمة للتربية: النظرة -1-2

لطريقة مع ا التربية قديما كان لها هدف رئيسي و أساسي أال و هو تشكيل طبيعة الطفل تشكيال يتماشى

أثيرات حلها التمحالل اخص في إلغاء التأثيرات الطبيعية الغريزية للطفل و التقليدية في التفكير، و التي تتل

حاشى يتان كالصناعية التي ترتكز على االتجاهات العقلية فقط من خالل عدة أجيال، لذا فان المربي 

يحتاج  يلعمل الذال باإالرغبات الطبيعية التي كانت التربية ترمي إلى كبتها و القضاء عليها و ال يتم العمل 

الهدف  ل بأنمجهود عقلي كبير، و يكون الحكم على هذا العمل بأن له قيمة تربوية، و بذلك يمكن القو

يحتم  رضه والرئيسي من التربية هو صب الطفل في قوالب من السلوك الغير الطبيعية الذي يرضاه و يف

 (.15، صفحة 2002سنة -مكارم حلمي أبو هرجة  )وجوده الكبار.

لتي قات اأن الفرد الذي تسعى في تربيته عبارة عن جزء متكامل بين نفسه و جسمه و العال الجوانب

 (.03م، ص 1982أنجيال ميسي، سنة  )ربطه بالعالم المحيط به. ت

 النظرة الحديثة للتربية: -2-2

تجاه ا عوالم، رار والتربية الحديثة هي تطوير الكائن البشري، و التنقيب على ما يختزنه و ما يحمله من أس

ل فرد كال أمام المج ذاته و اتجاه حياته الخاصة و العامة كما قال مونتياني" أن التربية الحديثة هي إفساح

تكاملة ة الملكي يتمتع بوجوده بكل إخالص"، و التربية الحديثة توجد بشكل خاص الكتساب الفرد الحيا

 ضاو للتربية الحديثة حالتي تعود.

ها لتي يعيشالحياة و السعادة، و التربية ليست مجرد إعداد للحياة و إنما هي اعليه و على مجتمعه بالخير 

، ع السابقلمرجنفس ا -حلمي أبو هرجة )االنسان بكل معانيها، ألنها تشمل على تثقيف الفرد مدى الحياة.

 (.16صفحة 

 :و للتربية الحديثة خصائص تتميز بها
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يين لميا لتبقاس عتنجد بأن لها آثارها و نتائجها و التي  أصبحت عملية استثمارية و ليست استهالكية بحيث

 عينة دونمماعة جمدى استفادة القوة البشرية من هذه العملية للمجتمع و كل األفراد و ليست محتكرة على 

 األخرى.

 التربية الحديثة عملية محضة تخضع للمنهج العلمي و التجريبي و التربوي. -

 .العلمية مناهجال تخضع ألراء المفكرين و المجتهدين بل تخضع لل نجد بأن التربية الحديثة اليوم -

الجانب  وعرفي أصبحت تعتني بالفرد ككل، وجدانيا و عقليا و خلقيا، فهناك ترابط بين الجانب الم -

زمة الال السلوكي، و النمو الشخصي بالنمو االجتماعي و النمو الحركي بالخبرات و المهارات

 ن المجتمع المتعددة.و النجاح في مه لإلنتاج

مباشرة  فحمهاتأصبحت التربية الحديثة ال تفصل بين التلميذ و أستاذه في العملية التعليمية بل  -

ية اء التربر علمدونما حاجز أو مانع أو عقدة لتطوير التربية و تحقيق أهدافها السامية، و من أشه

 القائل: " على المربي أن يتعلم كيف يتوارى أمام تالميذه". الحديثة مونتياني

ليصل  ويتصرف أمامه لكي يحكم على سرعته و يقول أيضا: " من األفضل أن يترك المعلم تلميذه 

فحة ص .مرجع سابق -أنجيال ميسي )في حكمه إلى أي مدى يجب أن يستوي معه ليتالءم مع قوته".

04/10.) 

 البدنية و الرياضية: النظرة القديمة للتربية -3-2

ا قديما طلق عليهأفقد  تأثر التربية البدنية و الرياضية بالمفهوم الذي سيطر على معنى التربية قديما، و لذا

لخيصها مكن تمصطلح تربية بدنية و بناء على التعبير فقد ظهرت بعض المعتقدات الخاطئة في التربية ي

 فيما يلي:

 احة بين درسين أكاديميين.التربية البدنية عبارة عن فترة ر -1

 يمكن ألي شخص القيام بتدريس التربية البدنية و ليس هناك ضرورة لإلعداد المهني. -2

 مدرسو التربية البدنية ينتمون إلى مستوى أكاديمي أقل من مستوى بقية المدرسين. -3

 درس التربية البدنية فترة لعب ليس له قيمة تعليمية و ال تربوية. -4

 كنها اللالبدنية في الجدول المدرسي إلعطاء المدرسين آخرين فترة راحة توضع دوس التربية  -5

 تفيد التالميذ.

ا فهي لعامة لذبية افترة التربية البدنية و الرياضية فترة "إفعل ما تشاء" و هذا ما يتنافى نع التر -6

 ليست ضرورية.

 اد الدراسية.قية الموها بي تتمتع بالتربية البدنية ال تتمتع بالتقدير األكاديمي أو األهمية التربوية الت -7

أي بساهم عنصر المعرفة ال ينتمي للتربية البدنية و الرياضية، و على هذا األساس فهي ال ت -8

 نصيب في التربية العامة.

 رجال التربية البدنية غير مثقفون. -9

 يفضل تدريت التربية البدنية من التب. -10

 .خالل دروس التربية البدنيةأغراض التربية العامة ال يمكن الحصول عليها من  -11

 اللياقة حالة عقليو و ليست حالة بدنية. -12

 االشتراك في األلعاب ل يليق بالوقار الذي يفرضه المعلم على التلميذ. -13
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 الراحة و االسترخاء و العمل و اللغب كلها غير ضرورية للفرد. -14

 النظرة الحديثة للتربية البدنية و الرياضية: -4-2

ك يث، و ذلل الحدالتراث الثقافي من جيل إلى جيل آخر أي من الجيل القديم إلى الجيو تعني التربية نقل 

ل في هو الحا ا كمابعد إدخال التعديالت التي تتماشى مع التطور المنشود، و قد يكون نقل هذا التراث مقنن

ين بألندية و في ا مدارسنا أو قد يكون في إطار يسوده التنظيم، أو قد يكون مقننا و مفتوحا كما هو الحال

فحة ص .مرجع سابق -مكارم حلمي أبو هرجة )األصدقاء و االعالم بصفة عامة و الصحة بصفة خاصة.

15/18.) 

 لة.فالتربية تفيد في مجموعة من العمليات التي توجه بشكل خاص إلكساب الفرد حياة المتكام

 كثرة تداول كلمة التربية بين الناس: -5-2

ولون مثال: ثيرا فيقكونها ين الناس في الحياة العامة، و يستعملت الشائعة التداول بإّن كلمة التربية من الكلما

ية الده تربى أو" فالن قليل التربية أو فالن حسن التربية و األخالق"، و التربية كما يقولون فالن ربّ 

 نو تلك ال تحس إن هذه المرأة تعرف كيف تربي أوالدها،حسنة، أو فالن أهمل تربية أوالده. كما يقولون 

لعلمي المعنى ابربية تربية أوالدها، و فالن أرسل أوالده إلى المدرسة كي يتعلموا و يتربوا، و لذا فان الت

 مدلولها أوسع و شامل مما يستعمله األشخاص العاديون في حياتهم.

 

 معنى التربية: -6-2

تى لتمرين حسية باالوظائف النف هي تبليغ الشيء إلى كماله، أو هي كما يقول المتحدثون:" تنميةالتربية: 

ا صبح صالحتى ي، حتبلغ كمالها شيئا فشيئا"، يقال: ربّيت الولد إذا قويت و نميت قدراته و هذبت سلوكه

 للحياة في بيئة معينة.

يع ها جميتوصل بها إلى نمو قوي لإلنسان بصفة طبيعية، فتطوي تحت و التربية هي عبارة عن طريقة

ن د اإلنساإعدا وب التي من شأنها إنارة العمل، و تقويم الطبع وإيصال العادات، ظروف التعليم و التهذي

اصرا عن يها قفلنفع نفسه، و غيره في مراكزه المستقبلية و اإلعتناء به في جوانب الحياة، التي يكون 

 (.15صفحة  .1990سنة  -رابح تركي )االعتناء بنفسه.

 مفهوم التربية : -7-2

ريق أتي عن طريب تتعني كلمة "التربية" أشياء مختلفة بالنسبة لألفراد، فقد يراها البعض بأنها عملية تد

لفرد من مكن االدراسة و التدريس و أما اجتماعيا، فيراها آخرون على أنها مجموعة من الخبرات التي ت

روف يدة ظدول العالم ول فهم الخبرات الجديدة بطريقة أفضل و التعامل معها، و التربية في مختلف

بهذا  يتصل مجتمعاتها إذ أن التربية و أسلوبها يكونان صورة حية من المجتمع، الذي يوجهوها. و ما

ينية. د، أو المجتمع من ظروف مختلفة سواء كانت ظروف تاريخية، أو سياسية، أو إجتماعية، أو ثقافية

لدين اصام ع )أن هذه الظروف أو العوامل أو القوى البد أن تكون وثيقة الصلة بأساليب التربية حيث

 (.15صفحة  .2008سنة  -متولي عبد هللا
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ى لشباب علو ا لألطفال اجتماعيةأما االجتماعيون فينظرون إلى التربية على أنها عمليات تطبيع و تنشئة

 ماعي.تقاليد المجتمع و ثقافته و نظامه االجت

 تساباكحو نو هناك مفهوم آخر للتربية: إذ ينظر إليها أنها مجموعة العمليات التي توجه بشكل خاص 

رى أن ي، و الذي DEWEYالتعلم بهدف االعداد للحياة كما أن هناك مفهوم الذي أبرزه المفكر ديوي

يتوقف  التي ال ربيةمعاني الت التربية ليست مجرد إعداد للحياة و إنما هي الحياة نفسها و معايشتها، و هنا

أمين  )حياة.اكتسابها على سن معين، كما يبرز مفهوم التربية المستمرة من خالل تثقيف الفرد مدى ال

 (.30صفحة  .م 2005سنة  -الخولي

 

 مفهوم التربية البدنية و الرياضية: -8-2

ى منح قادرة علو ال إن التربية البدنية جزء متكامل من التربية العامة، التي تهتم بمعظم األنشطة الفعالة

 لجسم وعلى تنشئتهم على أحسن و أفضل ما نشؤوا عليه من قوة اتوازن طبيعي للتلميذ، كما تحرص 

 ل.و الجما سجامتحقيق االن سالمة البدن، و مظاهر الصحة و الحيوية و النشاط لكي يصلوا في النهاية إلى

ئل و ية للوساضرور و كما نعلم أن التربية البدنية و الرياضية من المواد التربوية التي لها حاجة ماسة و

 تقر مادةو تح االمكانيات، إذ بدونها ال يمكن تحقيق األهداف المسطرة من جهة، و من جهة أخرى تتجاهل

يذ ن التالممبيرة المربي نفسه في مفترق الطرق، أمام مجموعة ك التربية البدنية و الرياضية، و هكذا يجد

راقيل و ن العمينتظرون منه أن يكسبهم المهارات الحركية، و أن يطور قدراتهم البدنية، و أمامه أيضا 

يرة و األخ الموانع التي تحد من نشاطه التربوي و تخص التجهيزات الرياضية التي تمكن من بلوغ هذه

فسيا و نخصيته على كل حاجياته اإلنسانية لبناء شسائل التربوية النشطة، ليحصل التلميذ هذا بفضل الو

 (.129صفحة .مرجع سابق -أنجيال ميسي )فيزيولوجيا و بتقدمه هذا تكون قد ارتفعت قيمته.

 ألطفال ويقي لو تحتل التربية البدنية و الرياضية مكانة تربوية مهمة بعد أن وضح تماما دورها التطب

 لتي توجدتلك االشباب من خالل اللعب و األلعاب و الرياضة التي تحكمها معايير و قواعد و نظم أشبه ب

ريب تم تدفي المجتمعات المعيارية االنسانية، فهي صورة مصغرة لها، و من هذه األشكال الحركية ي

 ضال عنفو البهجة و معاييره في إطار يتسم بالحرية و الرضا األطفال و الشباب على قيم المجتمع 

 (.30ص  .مرجع سابق -أمين الخولي )التلقائية و بعيدا عن التلقين.

ت و مهاراو من جهة ينظر المرء إلى التربية البدنية و الرياضية على أنها مجموعة من القيم و ال

توظيف ما لراد المعلومات و االتجاهات التي يمكن أن يكسبها برنامج التربية البدنية و الرياضية لألف

 تعلموه في تحسين نوعية الحياة و نحو المزيد من تكيف االنسان مع بيئته و مجتمعه.

 لمعايشة ناسبةمالتربية البدنية و الرياضية ينظر اليها من جهة أخرى على أنها أسلوب للحياة و طريقة 

ضبط  وصحة على ال الحياة و تعاطيها من خالل خبرات الترويح البدني و اللياقة البدنية و المحافظة

 التوازن و تنظيم الغذاء و النشاط.
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ليد أن مفهوم التربية البدنية و الرياضية و إلى VANDER ZWAAGكما يشير المفكر فندر زواج 

ي في القرن العشرين، فهي تتعامل مع برامج الرياضة و الرقص و غيرها من أشكال النشاط البدن

 ربوي.ضع التو الرياضية كفرع من التعبيرات المظلمة في الوالمدارس، و هكذا ظهرت التربية البدنية 

ة بدنية و " تربي أن التعبير  MORGANو الرياضية البريطاني مورجن و يعتقد مفكر التربية البدنية 

ة من منظم رياضية" يتضمن في حد ذاته الوسط الذي يمكن للتربية أن تتأثر به و الذي يتمثل في أطر

ص ناك خصائأن ه النشاط البدني، و على الرغم من أن األنشطة البدنية و الرياضية متباينة و مختلفة إال

نواحي  لقيم واالحركات المهارية، فضال عن مشتركة فيما بينها، أهمها أنها توظف الحرية، الحيوية، و 

ب اضية يصعالري اإلشباع و الرضا تتيحها ممارسة هذه األنشطة، و القيم التي تكسبها األنشطة البدنية و

وك، و السل تحقيقها من خالل أنشطة و مواد أخرى، كما يصعب الحصول عليها بهذا العمل و التأثير في

ين أم )ضحه.و يو دنية و الرياضية و يضفي عليها المعنى و يبرز المفهومهذا من أهم ما يميز التربية الب

 (.30/31صفحة  .مرجع سابق _أنور الخولي

دى من معرفة لك ألو ذو أما التطرق إلى دراسة مفهوم التربية البدنية و الرياضية يعد أمرا حيويا و هاما 

 قة ضرورية للدراسة.رواد التربية البدنية حول مفهومها يعد بمثابة انطال اتفاق

، ثم لبدنيافقد أطلق على التربية الرياضية وقت ظهورها بالمدرسة في العصر الحديث مصطلح التدريب 

ن ران البدالقت استبدل بعد ذلك بمصطلح التربية البدنية و الرياضية و أخذ المصطلح الجديد معنى جديدا

 فيه بالتربية.  

بية التر يت في مجال علم النفس إلى تغيير جوهري في مفهومو لقد أدت الدراسات النظرية التي أجر

 االدراك ولفكر البدنية و الرياضية، فلم تصبح تربية البدن فحسب، بل جاوزت حدود الجسم لتشمل إقامة ا

الجوانب ب هتمتاو االحساس و االنفعال و الدوافع و الميل و االتجاهات فصارت تربية الفرد ككل و بذلك 

 (.18صفحة  -عصام الدين متولي عبد هللا ).نفسية و العقلية و االجتماعية للفردالبدنية و ال

 

 

 

أهداف التربية: -5  

تهدف التربية إلى تنشئة الفرد بصفة سليمة و منسجمة من جهته، و من مجتمعه من جهة أخرى، فيجتمع 

الفرد بجملة من المعارف الحياتية التي تساعده على العيش، و مواجهة المشاكل التي تواجهه في حياته 

كتابة و دون تزويده بقاعدة اليومية، و مبدئيا ليمكن تكوين فرد كامل في مجال ما دون تعليمه القراءة و ال

قبل أن علمية تقنية متينة، كما ال يمكن تعليم أي شخص جملة من الخصائص النفسية و السلوكية السامية 

تعلمه القيم و المعتقدات و تقاليد مجتمعه األصلي و قبل اكتساب القدرة على التكيف معه، و أهداف التربية 

ي تكوين الشخصية اإلنسانية من شتى جوانبها الجسمية و العقلية يشترك فيها كل المجتمع و تتعلق أساسا ف

 و الوجدانية و االجتماعية.
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و تتمثل هذه األهداف في تكوين الشخص المتكامل، إذن أهداف التربية متكاملة، فالتركيز على هدف معين 

مرة  تحقيقها ال يعني أبدا إهمال األهداف األخرى، و انطالقا من أن التأكد على عمل األهداف صعب

واحدة و لهذا أدرك معلمو القرن التاسع عشر و القرن عشرين بوعي الدول المتقدمة الحديثة بهذه الحقيقة 

و ذلك قصد دراسة العوامل التي تأثر في اعداد األجيال الناشئة و توجه شخصيتها، فالتربية إذن: " وحدة 

(.98/99ص  .1981سنة  -اسماعيل علي سعيد)متماسكة العناصر يكّمل بعضها بعضا".  

التربية إذن تهتم بالجانب الصحي للطفل، حيث تشرف على سالمة صحته بحيث تجري عليه الكشوف 

 الطبية الدورية كما تربي العقل على حسن التفكير و حسن إدراك الفرد بما يصادفه من مواقف متعددة.

التعامل مع اآلخرين، كما تهتم بالجانب و تهدف كذلك إلى تنمية الروح االجتماعية التي تتمثل في حسن 

 النفسي للفرد.

 قد أعلن مكتب التربية بالواليات المتحدة األمريكية أن الفرد يتعلم من أجل:و 

 الصحة. -

 السيطرة على العمليات األساسية. -

 عضوية صالحة في األسرة. -

 ة المهنية.ءالكفا -

 المواطنة. -

 (.30/31صفحة  .1989 سنة -بوفلجة غياث )حسن استغالل أوقات الفراغ. -

 أهداف التربية البدنية و الرياضية: -6

و عمقنا ننا لقد يبدوا غريبا ألول وهلة أن تختلف أهداف التربية الرياضية من مجتمع إلى آخر مع أ

ف بقدر االختالالتنوع في ألهداف ال يتسم ب اختالف تنوع ال اختالف تضاد. و هذاالنظر لوجدنا، أنه 

ن هذه جعل متما يتصف بأنه تنوع له شروطه و قوانينه و أسسه الفلسفية و العلمية الموحدة و التي 

 األهداف المختلفة وحدة متكاملة في النهاية.

الطرق التي  اضية،يمكن القول أن من بين العوامل التي تؤدي إلى اختالف اآلثار التربوية للتربية الري

طاقة و تنمية الاضة ليتلقاها التلميذ و البيئة التي يوجد بها، فقد رأينا من بين األمم من استغالل الري

س إلحسااسرعة التلبية و التضحية و العناء في سبيل النصر، في حين استغلتها أمم أخرى لمجرد 

زية و النا ا لتنمية االتجاهاتبالجمال و من أجل حياة أفضل، كما وجدنا من بين األمم من استغله

ي ختالف فذا االهالفاشية، في حين استغلتها امم أخرى لتنمية االتجاهات الديمقراطية و االشتراكية و 

النقاط  لي بعضمرونتها حسب المناخ الذي يعيشه األفراد، و فيما يآثار التربية الرياضية يعود إلى 

 الهامة التي وردت في هذا الميثاق:

  رك أن يشتباتاحة الفرصة لكل شخص، أن يكتسب القيم التي توفرها التربية البدنية و ذلك يجب

 في األنشطة المختارة تبعا لميوله.

  ية و في أوجه النشاطات التي تتناسب مع حالته الجسمان االشتراكيجب تشجيع كل شخص على

 مقدرته و ميوله االجتماعي.



 ة و الرياضيةينالتربية البدالفصل األول.............................................................

 

 
15 

 

  وية دة تربنشر التربية البدنية للحصول على أكبر فائيجب العمل على النهوض بكل ما من شأنه

 من التربية البدنية.

لسعيدة، ياة اهذا الميثاق يوضح أن التربية الرياضية و التربية تسيران في طريق واحد لتحقيق الح

 التغيير سرعة والسليمة لمواطن القرن العشرين الذي يتميز بالتطبيق العلمي التكنولوجي و التخطيط 

طيعه ا تستطور، كما يتميز هذا القرن بحاجة الدول إلى نمو كل فرد من أبنائه إلى أقصى مو الت

 -ة غياثوفلجب )قدراته و استعداداته لتتمكن من استغالل كل طاقاته البشرية لتسير في ركب التقدم.

 (.22صفحة  .مرجع  سابق

عشرين رن الاألمر الذي يحتم تعميم الوعي الرياضي، تعميم التربية حتى يستطيع االنسان في الق 

 التكيف مع هذا العصر الذي يعيش فيه.

لتحقيق  ياضيةكل ذلك أدى إلى زيادة العبء على التربية الرياضية و لجأت بعض الدول إلى التربية الر

 هذه األهداف المتعددة.

ها، ن مواطنيتكوي رياضية بأنها تستجيب بما تتطلب الدول المختلفة أيا كانت نضمها فيو تتميز التربية ال

 )لمطلوبة.اهداف فالتربية الرياضية كانت على مر العصور و مازالت من أهم الوسائل التربوية إلعداد األ

 (.23صفحة  -هنية محمود الكاشف

 :أهداف التربية البدنية و الرياضية في الطور الثانوي -7

 التربية اصة بالعمل على الوقاية الصحية للتالميذ من خالل ممارسة كافة البرامج و األنشطة الخ

 عامة.الصحة النية بالمدرسية المع البدنية و الرياضية و العمل على تنمية القوام السليم مع الهيئات

  لتي يات ااألولوتنمية الصحة البدنية لدى التالميذ و ذلك في ضوء طبيعة الخصائص النفسية و

 تحددها طبيعة البيئة و مستوياتهم المختلفة.

 ة.تعليم المهارات الحركية و األنشطة الرياضية التي تتفق و المستوى النسبي للمرحل 

 مهارات و ال التدريب على تطبيق المهارات الفنية و الخططية وصوال إلى تنمية القدرات الحركية

 نافسية داخل الدرس و خارجه.البدنية الخاصة من خالل األشكال الت

 و  القيادة ذ علىرعاية النمو النفسي لتالميذ المرحلة الثانوية بالتوجيه السليم و تدريب التالمي

خدمة  ادل والتبعي و التعرف على الحقوق و الواجبات و تنمية صفات التعارف و االحترام المتب

 (.218صفحة .1978سنة  -محمد عوف )البيئة المحيطة.

 رات الخب على نشر الطاقات الرياضية لدى التالميذ كجزء من الثقافة العامة، و تقديم العمل

المواد  و برامج عقليةالمتعلقة بالتربية البدنية و الرياضية و الصحة العامة المتناسبة مع القدرات ال

 الدراسية األخرى.

 .االهتمام بالجانب الترويحي خالل النشاط المدرسي و خارجه 

 

 التربية: أهمية -8
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و سوف  اسكهاللتربية أهمية بالغة في حياة الفرد و الجماعة، حيث تلعب دورا هاما في الحفاظ على تم

 هنا إلى  أهمية التربية بالنسبة لها.نتطرق 

 :بالنسبة للفرد 

 تنمية شخصية الفرد و إعداده للحياة.  -

 اكتساب مهنة و استقالله اقتصاديا. -

 هادف.اعداده للقيام  بدور اقتصادي  -

 :بالنسبة للجماعة 

 المحافظة على بقاء الجماعة و تماسكها. -

 السعي لمسايرة العصر و بالتالي التطور و االزدهار. -

 .رجعنفس الم -محمد عوف )المحافظة على الثروة البشرية و حسن توجيهها لمصلحة المجتمع. -

 (.218صفحة 

 اختبارات البكالوريا الرياضية: -9

و  البدنية تربيةإن التعديالت الجديدة التي مست المنظومة خالل السنوات القليلة الماضية جعلت مادة ال

لنظر في ا ادةبإعالرياضية مادة أساسية كباقي المواد األخرى، حيث أعطتها الدولة عناية فائقة و ذلك 

ا في ، و كذا ادراجهالكثير من التعليمات سواء المتعلقة باإلعفاءات أو بالمنشآت و الوسائل

 الرسمية ) امتحان شهادة البكالوريا(.االمتحانات

 اجبارية اختبارات الباكالوريا الرياضية: -12-1

 24في  لمؤرخأصبحت التربية البدنية و الرياضية امتحان رسمي إجباري، و هذا طبقا للقرار الوزاري ا

ص حيث تن، لتقنيةاثانوي، امتحان الباكالوريا ، الذي يتضمن تنظيم امتحان باكالوريا التعليم ال2004ماي 

 على: 02المادة 

 و  الثانوي تعليميشمل اختبار التربية البدنية و الرياضية لكل المترشحين المتحان الباكالوريا ال

 الباكالوريا التقنية في نهاية السنة الدراسية.

فس القرار ن 08 فان المادة رقم أما بخصوص التالميذ المعفيين أو الذين لهم استثناءات ألسباب طبية

 تنص على:

 اع بيب القطعها طبطاقة خاصة بالتربية البدنية و الرياضية تشهد كفاءة أو عدم كفاءة التلميذ، يوق

 (.22/23صفحة  .1993سنة  -مقدم عبد الحميد  )المدرسي أو طبيب محلف.

  وبدنية اختبار التربية البعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أصبح ساري المفعول و 

 الرياضية إجباري على جميع التالميذ ما عدا االستثناءات المذكورة أعاله.

 الرياضية:النشاطات الرياضية المقترحة في اختبارات البكالوريا  -12-2

عليم الثانوي، ، الذي يتضمن تنظيم امتحان باكالوريا الت2004ماي  24طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 

 مارين:تربعة أتحان الباكالوريا التقني فان اختبار التربية البدنية و الرياضية يشمل إجباري على ام
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 .سباق السرعة 

 جري النصف طويل.سباق في ال 

 .رمي الجلة 

 .ربية ة التالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزار )الوثب الطويل

 (.45، صفحة 2004جوان  -الوطنية

 

 خالصة:

أنها  والعامة  تربيةمن خالل ما قدمناه في هذا الفصل يتضح لنا بأن التربية البدنية و الرياضية جزء من ال

جسمية سية و الالنف والعقلية تعتبر أحد العوامل الهامة لبناء الجيل الصاعد المتكامل من النواحي األربعة) 

لمشرف تاذ اوية التي تساهم بشكل كبير هي و األسو االجتماعية( و هذا من خالل ممارسة الحصص الترب

ي ت الذعليها في صقل المواهب و جعل الوقت المخصص لمادة التربية البدنية و الرياضية هو الوق

 يمضي على أحسن حال.
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 تمهيد:

تبر كما يع’ رف مايعتبر اإلنسان الوحيد في الكائنات الحية الذي بقدرته معرفة ما يدفعه إلى القيام بتص

 فهو يهم األب أيضا موضوع الدافع من أكثر الموضوعات علم النفس أهمية و إثارة الهتمام الناس جميعا،

تطوير  ها فيو يهم المربي في معرفة دوافع ممارسة األفراد للنشاط الرياضي حتى يتسنى له أن يستعمل

 أدائهم نحو األفضل، فاألداء ال يكون مثمرا إال إذا كان يرضي دوافع لدى الفرد.

 ضر الفردن يحمكن أتلعب الدافعية دورا هاما في ميدان التعلم و النشاط الرياضي، فعلي سبيل المثال ي

تعلم و لدافع للله ا طفال أو شبابا ذكر أو أنثى، إلى المكان المخصص للتعليم أو التدريب و لكن إذا لم يكن

الدهم جبروا أويء أن التدريب، فال شك أن الفائدة من التعلم و التدريب ستكون محددة، بمعنى آخر فإنه لآلبا

لكن  وفعال إلى الملعب المخصص للممارسة الرياضية، على ممارسة نشاط رياضي معين، بل يحضرون 

بين لمطلوفي نفس الوقت ال يستطيع أي من اآلباء يضمن أن هذا الناشئ سوف يبذل الجهد و العطاء ا

مارسة علم و لمي التلالستفادة من عملية التعليم و الممارسة و الرياضة ألنه يفتقد إلى الدافع و الرغبة ف

 ول أن نعطي شرحا كافيا لهذا الموضوع، ) موضوع الدوافع(.الرياضية و لذلك سنحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الدافعية: -1

ذه همن ا وبالتالي تعددت محاوالت تعريفهعدد من علماء النفس، و باهتماملقد حضي موضوع الدافعية 

 التعاريف نذكر:

 د لى حالحيوان عركات التي تقف وراء سلوك الفرد والتعريف الذي يرى أن الدافعية هي المح

لحي هذه األسباب ترتبط بحالة الكائن ابب أو عدة أسباب وراء كل سلوك، وسواء فهناك س

مد علي أبو لح محصا)بمتغيرات البيئة الخارجية من جهة أخرى.داخلية عند حدوث السلوك من جهة وال

 (.22صفحة  -جادو
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 و أعوري يزيولوجي قد يكون شالفشوي أنه حالة من التوتر النفسي وونجد الدافع عند مصطفى ع

من  تخفيفسلوكات إلشباع حاجات معينة للات ونشاطع الفرد إلى القيام بأعمال وال شعوري يدف

 (.83صفحة  .1990سنة  -مصطفى عشوي )النفس عامة.التوتر وإعادة التوازن للسلوك و

  ويرىTHOMAS.R أنها عبارة عن كلمة عامة تختص بتنظيم السلوك إلشباع الحاجات

 (.32صفحة  .1991سنة  -تومس ).والبحث عناألهداف

 جعل توجية أمين فوري الدافع هو حالة توتر داخلية ناتجة عن حاجة نفسية أو فسيول ويرى أحمد

زول يحتى  هدف معين تستمر به إلىاتزانوهذه الحالة تثير السلوك وتوجهه والفرد في حالة عدم 

 (.81ة صفح .قالمرجع الساب-أحمد أمين فوري )الفسيولوجي.ستعيد الفرد توازنه النفسي ويهذا التوتر و

 م قع أن يتويتو أما عن اليكسون الدافعية مجرد الرغبة النجاح أو أنه النشاط الذي يقوم به الفرد

 بصورة ممتازة.

 

 وظائف الدوافع:  -2

نه لفرد و مافسية إن أي رد فعل عن أي سلوك ال يمكن أن يحدث تلقائيا و إنما يحدث كنتيجة لما يدور في ن

 للدوافع لص أنفالسلوك له أغراض تتجه نحو تحقيق نقاط معينة بهذا الفرد حاجياته و غرائزه و منه نتخ

 عدة وضائف تقوم بها لتنشيط السلوك و هي ثالثة: 

 

 

 قة:السلوك بالطا -2-1

ا لدافع لدحباط اذلك أن الدوافع تستثير النشاط الذي يقوم به الفرد و يؤدي التوتر الذي يصحب إو معنى 

وان ن و الحيالنساالكائن الحي إلى قيامه بالنشاط لتحقيق هدفه و إعادة توازنه و تدل المالحظة على أن ا

شط فإنه ين رمانذا تعرض للحمن خالل التجارب في الحياة اليومية كلهما خامال طالما حاجاته مشبعو أما إ

 كافأة لهمائزة من أجل إشباع هذه الحاجات و الرغبات فللدافع يمد السلوك بالطاقة فمثال يمنح لالعب ج

ق أن المراهك ا أدرعلىتحسين قدراته و تكليلها بالنجاح، لكن سرعان ما تفتقده هاته المكافئة جاذبيتها اذ

 ة.افأة ففي هذه النقطة تصبح المكافأة غير ضروريالرياضة أخالق قبل أن تكون من أجل المك

 أداة وضيفة االختيار: -2-2

 ق و يهمللمراهاو يتجلى ذلك في أن الدوافع تختار نوع النشاط أو الرياضة التي يستجيب و يتفاعل معها 

التي  ريقةالط لكبيراألنشطة األخرى، كالذي يهوى كرة القدم و يكره كرة السلة مثال، كما أنها تتحد الحد ا

 الول فإنه المي يستجيب بها لمواقف أخرى، فقد أقر جوردن آلبورت " أنه عندما تكون اتجاه عام لموافق و

 ل كوسيلةل يعميخلق فقط حالة التوتر يسهل استثارتها فتؤدي إلى النشاط ظاهر يشبع الموقف أو الميل ب

 (.22صفحة  -محمد علي أبو جادوصالح  )خفية النتشار و اختيار كل سلوك متصل به و توجيهه" .

 توجيه السلوك نحو الهدف: -2-3
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جيه جب تويإن مجرد عدم الرضا على حالة المراهق ال يؤدي و ال يكفي إلحداث تحسين و نمو عنده بل 

لدوافع اضائف طاقته  نحو أهداف معينه يمكن الوصول إليها و تحقيقها فللدكتور حلم ي المليجي يلخص و

 فيما يلي:

 األليات و األجهزة الداخلية أي أنها تمثل المصادر الداخلية للعمل. اثارة -أ

 السلوك بالطاقة الالزمة و بمساعدة المثيرات الخارجية التي تثير السلوك.  -ب

 اختبار نوع النشاط و تحديده. -ت

ه و نتباتأخير تأخير ظهور التعب تحول دون الملل مما يزيد من يقظت الفرد و قدرته على اال -ث

 التشتت.مقاومة 

 

 تصنيف و تقسيم الدوافع: -3

 تصنيف الدوافع: -3-1

لى فئتين إان احد الطرق المفيدة لفهم موضوع الدافعية هو تصنيفها  1977( عام sageيوضح "ساج")

ل علم ة في مجالكتابعريضتين هما: الدوافع الداخلية، الدوافع الخارجية، و يتعلق العديد من المهتمين با

ي و منه لرياضاتطبيق السابق في متناولهم لموضوع الدافعية و عالقتها باألداء النفس الرياضي مع ال

 على سبيل المثال:

 ("فوس"fousse) ترومبان" و"(Troppmanet)  1981عام. 

 "ليون"(Liewelin)  "و "بلوكر( Bluker)  1982عام. 

  1983"محمد عالوي " عام. 

    "سنجر"(Singer)   1984عام. 

  "دروش"(Harris)  هارس"   و"(Drothy)   1984عام 

 الدافع الداخلي: -3-1-1

ندما ع 1980ام ير" عيعني الدافع الداخلي أنه مكافأة داخلية أثناء األداء، و يعبر عن هذا المعنى " مار

ستمتعا تعلم ميسعى للكان الفرد يقر أن الدافع الداخلي يعتبر جزء مكمال لموقف التعلم و خاصة إذا 

 لدافعارفة و ليس هدفه من التعلم الحصول على المكافأة الخارجية، و يتضع بالحصول على المع

 أوين الداخلي في النشاط الرياضي عندما نالحظ إقبال بعض النشء على ممارسة نشاط رياضي مع

 االنضمام لفريق رياضي.

له  اضي يمثلالري بدافع الرغبة و الحب في الممارسة، و قد تستمر هذه الرغبة ما دام النشاط أو األداء

لنشاط رسة اخبرة جيدة و ليس هناك ما يهدده أو يعاقبه و يمنع استمراره فدافع االستمرار في مما

ثناء يحدث أ والفرد، من داخل الرياضي يشعر بالسعادة ألنه يمارس النشاط إن الدافع الداخلي ينبع  

 األداء.
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 الدافع الخارجي: -3-1-2

ب السب يقصد بالدافع الخارجي حصول الالعب على مكافأة خارجية جراء األداء و الممارسة و إن

 .صل عليهان يتحلمكافأة الخارجية المنتظر أالرئيسي باالستمرار و االقبال على األداء الرياضي هو ا

لتي اارجية السابق ينشأ من خارج الالعب و تحركه قيمة المكافأة الخ على النحوفالدافع الخارجي 

عية بل الدافة تقاينتظرها إذن نعني بالدوافع الداخلية أسباب و دافع الخوض في النشاط الرياضي، و عاد

فاهتمامه  الخارجية فالشخص المحفز داخليا يتصرف حتى يتحصل على المكافأة مرتبطة بالفعل ذاته،

 ضي.الريا على تأدية الدور بمعنى البحث عن اللذة التي قد يشعر أثناء القيام بالفعلإذن مركز 

إذن  أما الشخص المحفز خارجيا فهو يتصرف حتى يتحصل على مكافأة خارجية عن فعله فإهتمامه

حلمي  )اته.يتركز في هذه الحالة على الحصول على المكافأة مرتبطة بالفعل ال على الدور في حد ذ

 (.95/94صفحة  .1984سنة  -المليجي

 تقسيم الدوافع: -3-2

 هما: الدوافع األولية، الدوافع الثانوية.و نقسمها إلى قسمين 

 الدوافع األولية: -3-2-1

قرضها تانية و تسمى أيضا بالدوافع الفسيولوجية أو الجسمانية و هي عبارة عن دوافع أو حاجات جسم

 وظائف أعضائه و من أمثلتها:وطبيعة تكوين جسم االنسان 

 لى اللعبإحاجة الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، الحاجة إلى الراحة، الحاجة الجنسية، ال -

 )عند األطفال( و الحاجة إلى الحركة و النشاط.....إلخ.

 لحالي الالوقت كانت تسمى هذه الدوافع ب" الغرائز" إال أن الكثير من علماء النفس في ا و قديما -

 ن.ن لفظ الغرائز لتفسير سلوك الحيوايستخدمو

 

 

 الدوافع الثانوية: -3-2-2

تقوم  لبيئة، ومع ا تسمى أيضا الدوافع أو الحاجات المكتسبة أو االجتماعية إذ يكتسبها الفرد نتيجة تفاعل

كنتيجة  ي السلوكؤثر فتالدوافع الثانوية على الدوافع األولية، غير أنها تستغل عنها و تصبح لها قوتها التي 

مكانة، كز أو الالمر لتأثير العوامل االجتماعي المتعددة، و أمثلة الدوافع الثانوية، الحاجة إلى التفوق و

 .1987نة س -سن عالويحمحمد  )إلى إثبات الذات...الخ. السيطرة و القوة و األمن و التقدير، و االنتماء و الحاجة

 (.205صفحة 

 الدوافع و الحاجات النفسية: -4
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ى يا عليرى " مصطفى عشوي": " أنه ينبغي أن نعرف أن وراء كل سلوك دافع فإذا رأينا شخصا منطو

ه و الحظتمنفسه ينبغي أن ال تصدر األحكام ضده، بل يجب أن نسأل عن الدافع وراء كل سلوك يمكننا 

ع ريا، تدف شعوالنريد دراسته، فالدافع حالة من التوتر النفسي و الفيزيولوجي الذي قد يكون شعوريا أو 

لتوازن لعادة الفرد للقيام بأعمال و نشاطات و سلوكات إلشباع حاجات معينة للتحقيق من التوتر و اال

 للسلوك أو النفس بصفة عامة".

 فسية و هي كالتالي:و من هنا نذكر بعض الحاجات الن

 الحاجة إلى االطمئنان. -

 حاجة التفوق. -

 حاجة التبعية. -

 (.34صفحة  .مرجع سابق -مصطفى عشوي )حاجة التعلم و المعرفة. -

 الدافع النفسي: -4-1

اجات حكبير بين الدوافع سواء كانت فيزيولوجية على شكل حاجات أساسية فطرية أو  ارتباطهناك 

 .اجتماعيةمتعلمة، أو دافع نفسية  مكتسبة

 ور الذات تقدي نعني بدافع النفسية مثال الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى االحترام و

 الحاجة إلى تأكيد الذات.

 

 خصائص الدوافع النفسية: -4-2

هرة. ية ظايشير مصطفى عشوي أنه " ال يبدو أن هذه الدوافع أساسا فطرية واضحة و ال عوامل بيولوج

 اط إشباعي أنمظهور هذه الدوافع حسب ترتيب معين و ف ربية دورا هاما في أنماط و نماذجتللثقافة و ال

 هذه الدوافع.

إال من  ير ذلككالتملك و السيطرة و غال يمكن فصل هذه الدوافع الفيزيولوجية عن الدوافع االجتماعية 

ية و و النفس عضويةتكميلية تراعي األبعاد ال الناحية الفطرية إذ ينبغي النظر إلى الذات اإلنسانية نظرة

ل بهم و التصاااالجتماعية و مما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة مراعاة دوافع الناس و حاجاتهم أثناء 

راء كل وي أن ها من ادراكه قاعدة هامة تسير و تقيد سلوك األشخاص، و التعامل معهم، و كل ذلك انطالق

تلف من نه يخسلوك دافع، اال أن نوع الدافع الذي يحدد سلوكه هو الذي يختلف من شخص إلى آخر، كما أ

سي مل األساالعا موقف إلى آخر و عليه فإن إدراك الموقف بأبعاده الزمانية و المكانية و االنفعالية هو

صفحة  -ادوي أبو جصالح محمد عل )ساعدة على معرفة الدافع أو الدوافع المحركة لسلوك شخص أو أشخاص ما.للم

22.) 

 مصدر الدافعية في الميدان الرياضي: -5
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 و هدف معينو تعطي لطاقتها سلوك عقلي و هي موجهة نحأن " الحاجة تولد الدافعية  Gros . G  يعتبر

لذة  )لوجي يحقق اإلشباع " يظهر أن دافعية الرياضي المدروسة من مختلف الزوايا، هي من أصل فيزيو

 الحركة( و اجتماعي) الحاجة للفوز( و البحث عن العيش في جماعة.

 نماذج عن الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي: -6

 ذج المعرفي االنفعالي للتوتر:النمو -6-1

داء و ت األو يعني أن قرار االنسحاب يمكن أن يكون سبب التوتر الناتج عن عدم التوازن بين متطلبا

 لمنافسة.اج عن مقدرة الناشئ على مواجهة هذه المتطلبات أو نتيجة الفتقاده القدرة على التواتر النات

 

 

 الرغبة أو الميل( الناشئ للرياضة:نموذج الدافعية لتفسير ممارسة )  -6-2

 ية، وو يوضح أن هناك أسباب شخصية و أخرى موقفية، و تصنف األسباب الشخصية إلى نفسية و بدن

 ألصدقاء،وين ايأتي في مقدمة األسباب النفسية دوافع اشتراك الناشئ في الرياضة: الشعور بالمتعة، تك

 ز.خبرة التحدي و اإلثارة لتحقيق النجاح  و الفو

مثل ة التي تموقفيأما األسباب البدنية، فيأتي في مقدمتها: تعلم مهارات و قوانين اللعب أما األسباب ال

 كانيات واإلم اشتراك الناشئ في الرياضة، مقدار المشاركة في اللعب روح الفريق، االستمتاع باستخدام

تي لثالث الرية انفس البناءات النظ األدوات و األجهزة المختلفة، باإلضافة إلى هذا النموذج يحتوي على

 (.27ص  .مرجع سابق -أسامة كامل راتب )أشرنا إليها مسبقا.

الي ثل حوسيكولوجية التدريب بين النظرية و التطبيق، إلى أن البحوث الخاصة بموضوع الدافعية تم

 األخيرين.البحوث التي أجريت في مجال علم النفس الرياضي خالل العقدين من إجمال  30%

ثارة الدافع في كتابه التدريب و الدافعية، أن إست (wiliam)أشار "وليام وارن" 1983و في سنة  -

تي دور من اكتساب الالعب للجوانب المهارية و الخططية ثم يأ %90 - %70للرياضي يمثل في 

ا ريب عليهلتدل الدافعية ليحث الرياضي على بذل الجهد و الطاقة الالزمين لتعلم تلك المهارات، و

 بفرض صقله و إتقانه.

يقات و للدافعية أهمية رئيسية في كل ما قدمه علم النفس الرياضي حتى اآلن من نظم تطب -

فعية وى داقسيكولوجية، و يرجع ذلك إلى الحقيقة التالية: إن كل سلوك وراءه دافع، أي وراءه 

 (.162صفحة  .1987سنة  -محمد حسن عالوي )معينة.
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 خالصة:

عدها ، و بلقد قمنا في هذا الفصل بعرض مفهوم الدافعية، و ذلك بإعطاء تعريفات لبعض علماء النفس

ة في الدافعي أهمية وعن تصنيف و تقسيم الدوافع تطرقنا إلى تنشيط السلوك و عالقة الدافعية به. ثم تحدثنا 

المجال  ها فينماذج و أهميت التربية البدنية و الرياضية، و في األخير تطرقنا إلى تطور الدافعية و

 لك.ذط في الرياضي، و لقد حاولنا اإللمام بمختلف العناصر التي تخدم و تثري دراستنا دون اإلفرا
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 :تمهيد 

  ولة ن الطفممرحلة عبور  باعتبارهاهذا مرحلة جد حساسة من حياة البشر، وإن المراهقة فترة أو

 ليهسهل علة لحهذه المر اجتيازلو تمكن الفرد من ح للفرد بالولوج لعالم الكبار، وإلى الرشد تسم

قلية و عسية و تؤثر عليه و تحدث لديه عقد نف جانبية قدبدون آثار مواصلة مشوار حياته بسهولة و

 اجتماعية و 

  للفرد تؤثر عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.جسمية 

 هد في هذالفر ومنه فقد حاولنا في هذا الجزء إعطاء فكرة عن هذه المرحلة الصعبة حتى يسهل لدينا فهم

كذا رحلة وباإلضافة الى التحدث عن خصائص النمو في هذه الم إيجابيةالتعامل معه بصورة المرحلة و

 راهقة في التطور الحركي للرياضيينالحاجات األساسية للمراهق ومحاولة معرفة أهمية الم

. 

 

 

 

 

 

 

 

 :مفهوم المراهقة  -1

فعاليا ج انغير ناض ان المراهقة مصطلح نصفي لفترة أو مرحلة من العمر والتي يكون فيها الفرد

وهي  دني ،وتكون خبرته في الحياة  محدودة ويكون قد اقترب من النضج العقلي و الجسدي و الب

 الفترة التي تقع ما بين مرحلة الطفولة وبداية مرحلة الرشد .

 يث يصفهاحين ، وبذلك المراهق ال يعد ال طفال وال راشدا انما يقع في مجال تداخل هاتين المرحلت

ل من وسائ ن اليهينشدوا فيه ما يصبو العالي الجسيماني بانها المجال الذي يجدر بالباحثين انعبد 

 وغايات . 
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 تعريف المراهقة : -2

 المعنى اللغوي : -2-1

 لماء فقهؤكد عييعرفها البهى السيد: "المراهقة تفيد معنى االقتراب أو الدنو من الحلم ، وبذلك 

لفرد اعنى هو بمعنى غشى او لحق او دنى من فالمراهق بهذا الماللغة هذا المعنى في قولهم رهق  

 .257، صفحة 1956( فؤاد الباهي السيد: سنة 1)الذي يدنو من الحلم و اكتمال النضج".

مشتقة من الفعل الالتيني   ADOLESCENCEيقول مصطفى فهمي:"ان كلمة مراهقة 

ADOLESERE   تضح ياالنفعالي والعقلي وهنا ومعناها التدرج نحو النضج البدني الجنسي و

مو ، ي النالفرق بين كلمة مراهقة وكلمة بلوغ وهذه األخيرة تقتصر على ناحية واحدة من نواح

م جنسية معال وهي الناحية الجنسية فنستطيع ان نعرف البلوغ بانه نضج الغدد التناسلية واكتساب

فحة ص . 1986سنة -طفى فهمي مص )جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة الى بدء النضج".

1) 

 

 المعنى االصطالحي : -2-2

 بعض التعاريف المختلفة للمراهقة: -3

ا حدث متالمراهقة مصطلح عام يقصد به عادة مجموعة التحوالت الجسدية و السيكولوجية التي 

 بين مرحلة الطفولة والرشد .

 .شر سنةوتبدا من اثني عالمراهقة هي مرحلة البحث عن االستقاللية واالندماج بالمجتمع ، 

 

 : lehallفيقول: 

( سنة و هي تحديدات غير دقيقة ألن ظهور المراهقة و مدتها تختلفان 20-12إلى العشرون) 

حسب الجنس و الظروف االجتماعية و االقتصادية، كما تتميز بتحديد النشاط الجنسي إلى جانب 

 lehalle- sans ed 1985.page)التخيل.نمو القدرات العقلية على التفكير المنطقي و التجرد و 

13.) 

 

يز أن المراهقة هي مرحلة من الحياة بين الطفولة و الرشد، تتم silamyكما يرى أيضا 

( سنة، 20 -18( سنة و تنتهي عند سن )13 -12بالتحوالت الجسمية و النفسية، تبدأ عند حوالي )

وف يختلفان حسب الجنس، الظر و هذه التحديدات غير دقيقة ألن ظهور المراهقة و مدتها

 ((((((((((((((((((((((الجغرافية و العوامل االقتصادية و االجتماعي
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 لرشد و أن " المراهقة هي  وجه من وجود التطور التي تقود إلى سن ا schonfeldكما جاء عن

 

 و       لنفسياالتغيرات العميقة في حياة الفرد خاصة على ثالث مستويات البيولوجي ،  هي  مرحلة

 الجتماعي ".ا

لى لة ليخرخ إبأنها " الفترة التي تكسر فيها المراهقة شرنقة الطفو 1961عام  horrocksويعرفها

 .1980نة س -سعدية محمد علي بدر )عالم الخارجي، و يبدأ في التفاعل معه و االندماج فيه".لا

 (.27صفحة 

رشد، ة و الالسابقة نقول أن المراهقة هي مرحلة انتقالية بين الطفولمن خالل جميع التعاريف 

وجية و يزيولحيث تعتبر من المراحل الحساسة في حياة الفرد، و ذلك لما يحدث فيها من تغيرات ف

 ره.التالية من عم جسمية و نفسية التي تؤثر بصورة بالغة على حياة الفرد في المراحل

 تحديد مراحل المراهقة: -4

 تها، فهينهاي إن مرحلة المراهقة هي مرحلة تغيير مستمر لذا من الصعوبة تحديد بدء مرحلة المراهقة و

ي تحديد فبيرة تختلف من فرد آلخر و من مجتمع آلخر، فالساللة  و الجني و النوع و البيئة لها آثار ك

لى م يتجه إ، بعضه، كذلك يختلف علماء النفس أيضا في تحديدهابدايتها و نهايتهامرحلة المراهقة و تحديد 

رونها ذلك يعتبهم ب والتوسع في ذلك فيرون أّن فترة المراهقة يمكن أن نضم إليها الفترة التي تسبق البلوغ 

ة ما بين تر( بينما يحصرها بعض العلماء في الف21-10ما بين سن العاشرة و سن الحادي و العشرون ) 

 (. 19-13سن الثالثة عشر و سن التاسعة عشر) 

سن  را فيو بداية المراهقة تختلف من فرد آلخر و من مجتمع آلخر، فبعض األفراد يكون بلوغهم مبك

 .1945ة سن -راجح أحمد عزت )الثانية عشر أحيانا، و بعضهم قد يتأخر بلوغه حتى سن السابعة عشر.

 (.09صفحة 

 لسالم:امد عبد لمؤلفه حا «علم نفس النمو للطفولة و المراهقة» ا كما جاءت في كتاب و فيما يلي أقسامه

 

 (سنة:14 -12المراهقة المبكرة ) -4-1

لتغيرات رار اتمتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حوالي سنة إلى سنتين بعد البلوغ الستق

 البيولوجية عند الفرد.
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لسلطات ود و ايسعى المراهق إلى االستقالل و يرغب دائما في التخلص من القيفي هذه المرحلة المبكرة 

جنسية تثارة الاالس التي تحيط به و يستيقظ لديه إحساس لذاته و كيانه و يصاحبها التفطن الجنسي الناتج عن

 -زهرانم لسالحامد عبد ا )التي تحدث جراء التحوالت البيولوجية و نمو الجهاز التناسلي عند المراهق.

 (.252 -263صفحة .1995سنة 

 ( سنة:17 -15المرحلة الوسطى )  -4-2

ة ع المرحلمسبية نيطلق عليها أيضا المرحلة الثانوية و ما يميز هذه المرحة هو بطئ سرعة النمو الجنسية 

 هرهبمظ مراهقطول و الوزن و إهتمام الالسابقة و تزداد التغيرات الجسمية و الفيزيولوجية بزيادة ال

 و يزداد هذا الشعور بذاته. الجسمي و صحته الجسمية و قوة جمه

 ( سنة: 21 -18المراهقة المتأخرة)  -4-3

 تياراخفيها  ي يتخذالقرارات الحاسمة الت اتخاذيطلق عليها  بالذات مرحلة الشباب، حيث أنها تعتبر مرحلة 

يتجه  ولجسمي الزواج أو العزوف، و فيها يصل النمو إلى مرحلة النضج ا اختيارمهنة المستقبل و كذلك 

ريقة جي و طو التبلور لبعض العواطف الشخصية  مثل: االعتناء بالمظهر الخار االنفعالينحو الثبات 

 الكالم.

س لجنة و الطبيعاعتماد على النفس و البحث عن المكانة االجتماعية و تكون لديه نحو الجماليات ثم و اال

 (.50صفحة  .1994سنة  -أنوف و يتج )اآلخر.

 خصائص النمو في مرحلة المراهقة:  -5

 النمو الجسمي: -5-1

و د نمضحة كما يزداالفتاة بصورة واروق التي تميز تركيب جسم الفتى وفي هذه المرحلة تظهر الف

 و سميتزان الجبذلك يستعيد الفرد ارجلين بدرجة أكبر من نمو العظام والعضالت الجذع والصدر و

ين حية في أن الفتيان يتميزون بالطول و ثقل الوزن عند الفتيات، و تصبح عضالت الفتيان قوظ يالح

 (.377صفحة  .1995سنة  -حامد عبد السالم زهران )تتميز عضالت الفتيات بالطراوة و الليونة.

 النمو المورفولوجي: -5-2

تتميز هذه المرحلة بضعف التحكم في الجسم، حيث تمثل مرحلة غياب التوازن في النمو بين مختلف 

العظمي فأنه احتياطات الهيكل  الستطالةأطراف الجسم و هذا نتيجة لعوامل غير المتوازنة إذا أنه تبعا 
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هيكل العظمي، و الكن أ في الزوال خاصة عند الذكور، كما أم العضالت تستطيل مع استطالة الالدهون تبد

دون زيادة في الحجم و هذا يميز الذكور بطول القامة و نحافة الجسم، كما أن األطراف السفلى تستطيل 

أسرع من الجذع و األطراف العليا و في هذه المرحلة يبدأظهور التخصص الرياضي الذي يعتمد بنسبة 

 كبيرة على البنية المورفولوجية لجسم الرياضي. 

 النفسي: النمو-5-3

بحجم  المرتبطة –شبكة األوعية الدموية وتعمل 2سم 3000-1800بينما القدرة الحيوية تتراوح بين 

ين في الرئتا أهمية ال تقل عن أهمية القلب وهذا ما يعطيهدور الوسيط بين القلب واألعضاء و-الجسم

 (.99 -98ة صفح .1990سنة  -حسنقاسم حسن )العملية التنفسية للمراهق أثناء العمل أو الجهد البدني.

يفية كما يؤكد كل من " شريكين" و " دتسومسكي" أن " مرحلة المراهقة تتميز باإلمكانات الوظ

رجع م -د فرحعنايات محمد أحم )البدني.على التكيف مع المجهود  وزيادة القدرةالفيزيولوجة العالية 

 (.70صفحة  .سابق

 الحركي: النمو-5-4

"، جوركناتفق كل من" بالنسبة لمجال النمو الحركي في مرحلة المراهقة، فلقدتتعارض اآلراء 

و  توازنهامبورجر" و " مانيل" على أن حركات المراهق في بداية المرحلة تتميز باالختالل في ال

بع الطا االضطراب بالنسبة لنواحي التوافق و التناسق وانسجام، و أن هذا االضطراب الحركي يحمل

، أي أن ي قبلذلم يلبث المراهق بعد ذلك أن تبدل حركاته لتصبح أكثر توافق و انسجاما عن  الوقتي إذا

 مرحلة المراهقة هي" مترة االرتباك الحركي و فترة االضطراب ".

ن أ ينبغي ب و الإالّ أّن " ماتييف" أشارت إلى أن النمو الحركي في مرحلة المراهقة ال يتميز باإلضطرا

ذه هرد في المرحلة مصطلح األزّمة الحركة للمراهق بل على العكس من ذلك يستطيع الفنطلق على هذه 

ع فس المرجن -رجفعنايات محمد أحمد  )المرحلة أن يمارس العديد من المهارات الحركية و يقوم بتثبيتها .

 (.71صفحة  .

ية ن من ناحوهوبيناحية و المكما أّن هذه الفترة تمثل انفراجا في المستوى بالنسبة لألفراد العادين من 

ي بداية ى و فأخرى، و بذلك فهي ليست مرحلة تعلم و لكنها مرحلة أداء مميز حيث نرى تحسنا في المستو

 (.185صفحة  .1996سنة  -بسطويسي أحمد)المرحلة و ثبات و استقرار حركيا في نهايته.

 النمو االنفعالي: -5-5
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تالف في االخ يشمل هذا انفعاالت األطفال و كذلك الشباب،عن  انفعاالت المراهقة تختلف من أمور كثيرة

 (.183-177صفحة  .1996بسطويسي أحمد: نفس المرجع، سنة )النقاط التالية: 

 سبابتمتاز الفترة األولى من المراهقة فترة انفعاالت عنيفة فيثور المراهق ألتفه األ. 

 هو يصرخ لية فالخارجية لحالته االنفعا المراهق في هذه المرحلة ال يستطيع التحكم في المظاهر

لى عتدل  و يدفع األشياء عند غضبه و نفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر فيقوم بحركات ال

 االتزان االنفعالي.

 تميز اط، تيتعرض بعض المراهقين لحاالت اليأس و القنوط و الحزن نتيجة لما يالقونه من إحب

المه ة تتجلى في اعتناء المراهق بمظهره بطريقة كالمرحلة بتكوين بعض العواطف الشخصي

 إلى الغير.

 .يسعى المراهق إلى تحقيق االستغالل االنفعالي أو النظام النفسي عن الوالدين 

 .بالرغم من حاجة المراهق إلى الرعاية إال أنه يميل إلى نقد الكبار 

 النمو الجنسي: -5-6

ن مرحلة قال مواضحة في مرحلة المراهقة و عالمة االنتيعتبر هذا النمو من مالمح النمو البارزة و ال

 رحلة.ه المالطفولة الى مرحلة المراهقة و هي نتيجة منطقية لمجموعة التغيرات البسيكولوجية في هذ

غدد تبدأ ال ط حيثعندما تبدأ مرحلة المراهقة و يحدث البلوغ نالحظ أنه يطرأ على األعضاء الجنسية النشا

تبر كنها تع، و اللخاليا الجنسية و هذه المرحلة ال تعني أن الطفل قادر على التناسلالتناسلية في صنع ا

 مرحلة التكييف على نضج الصفات الجنسية األولى.

فحة ص .2000ة سن -أنور الخولي )أما الصفات الجنسية الثانوية فإنّها مصدر التمايز بين الذكور و االناث.

213.) 

 

 

 

 حاجيات المراهقة:  -6
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 ف معينكمال دسوقي" إّن الحاجة هي الضروف أو الموقف  الذي يتطلب العمل للوصول إلى هديعتبر 

ل البقاء يل المثافي سبمنها الحاجات البيولوجية التي تتميز كل الكائنات الحية المتمثلة في األكل و الشرب ف

 (.221حة صف .1979سنة  -كمال دسوقي )و حاجات إجتماعية كما يسميها البعض حاجات نفسية".

فس ن و نأما فاخر عاقل فيري: " أن للمراهق نفس الحاجات الجسدية التي تكون لألطفال و الراشدي

 حاجاته االجتماعية إال أنها تختلف في شدتها و معناها".

 الحاجة للمكانة: -6-1

ة في ه مكانفاحر عاقل :" يريد المراهق أّن  يكون شخصا مهما ذو قيمة ، كما يريد أّن تكون ليقول 

رى نجماعته ، و يتميز بمكان الراشدين و أن يتخلى عن موضعه كطفل، لهذا ليس من الغريب أن 

قيام نه المالمراهق يقوم ببعض تصرفات الكبار كما أنه يرفض أن يعامل معاملة الصغار، أو أن يطلب 

لمراهق اتي برغب نة البأعمال األطفال، ثم أّن المكانة التي يطلبها بين رفاقه من مكانته عند أبويه" فالمكا

عره  هذا يشذا أنّ تحقيقها قد تحددها في الفريق الرياضي خاصة عند فوزه، و نجاحه في مقابلة رياضية ما إ

 -اخر عاقلف ). ةاجتماعيالتالي تكون له مكانة أّن له مكانة و دور يلعبه في المجتمع الذي يعيش فيه و ب

 (.118صفحة  .1982سنة 

 الحاجات لالستقالل: -6-2

 يظهر يقوم فاخر عاقل " أّن المراهق حريص على تحمل المسؤولية و يقوم بأعمال على وجه حسن و

 (.119صفحة  .نفس المرجع -فاخر عاقل )قدرة االبداع و اإلنجاز رغم قيامه ببعض األخطاء".

نوع ختياره لإعند  فالمراهق قد يحقق استقالليته عن طريق ممارسته للرياضة إذا أّن هذه االستقاللية تبدء

 هل.الرياضة التي يريد ممارستها دون تدخل األهل في ذلك و يكون بذلك قد تخلى عن قيود اال

 الحاجة الجنسية: -6-3

ن العلل من بأّن حرمان الحاجة الجنسية هو م "و أتباعه من علماء التحليل النفسي Frieud.Sيقول

ن له ل يكواألساسية لسوء توافق الشخصية و االضطرابات العصبية، و كما أثبتت دراسته على أن الطف

ذ شيء تأخ تقوى و نجد أّن هذه الحاجة ،الحاح جنسي لغرض اكتشاف الجسم و حين يبلغ مرحلة المراهقة

 (.134صفحة  .مرجع سابق -الدسوقيكمال  )آخر و هو االشباع الجنسي" .
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 من 90د عن " أن فترة المراهقة هي فترة رغبات جنسية قوية و بين أن ما يزي Kinsyكما دلت دراسات 

 .1981نة س -حامد عبد السالم زهران )سنة. 15المراهقين في أمريكا يكونون فاعلين نسبيا عند السن 

 (.318صفحة 

سيا نموا جن ينمو الحاجة الجنسية عادة ما تتحقق في مجتمعنا عن طريق الزواج أما في حالة المراهقة الذي

د لرياضة قق و او تقوى رغباته الجنسية، فإن الحاجة الجنسية يمكن أن توجه إلى نشاط آخر يسلكه المراه

ن ا أن بعض المحلليتكون أفضل وسيلة لتحقيق شخصيته السوية بعيدة عن كل إنحراف جنسي، إذ

وانية يحاول يرون أن خالل فترة البلوغ هناك شخصية غريزية ليبيدية عد Winicolt. Frieudالنفسانيين

 يقة.الموسالفتى من خاللها أن يخفف منها و ذلك بتوجيهات نحو نشاطات كالرياضة و بعض الهوايات ك

 الحاجة إلى تحقيق الذات و االنتماء: -6-4

داخل  رة تنتشرل األسفاأللفة التي تنبثق من داخة مرتبطة بالحاجة إلى المودة و العاطفة، كما أن هذه الحاج

 )صة.الخا هذا المجتمع الصغير لتنتقل إلى الجماعات األخرى التي يجد فيها المراهق أن له مكانته

 (.138صفحة  .عواطف أبو العالء

ه ما يقدم ن طريقو يفيد هذا المجتمع الصغير عبهذا فإّن إنتماء المراهق لفريق رياضي قد يجعله يستفيد 

لفريق الح امن أعمال رياضية خاصة عند تحقيق النجاح كما أنه قد يستخدم ما لديه من إمكانيات في ص

 الرياضي ربما هذا يشعره بالرضا و يحسسه باإلنتماء.

 الحاجة للعطف و الحنان: -6-5

وضع مأنه  يقول كمال دسوقي " تتمثل في شعور المراهق بأنه محبوب كفرد و أنه مرغوب فيه لذاته، و

ق د المراهحب عنحب و إعتزاز، و هذه الحاجة ناشئة في حياة األسرة العادية، فهي التي تخلق الشعور بال

 بد ، لذلك الفسيةلمراهق النو تتكون لديه ما يسمى باألمان النفسي العاطفي، و هذا ضروري إلنتظام حياة ا

يه روح ون لدمن إتباع هذه الحاجة عنده بكل ما يستطيع الوالدين حتى يحافظ على صحته النفسية و تتك

 (.138 لصفحةا .مرجع سابق -كمال دسوقي )التعاون و المحبة و لن يكون عدوانيا متخوفا من اآلخرين". 

ين لموجود بعاون اارس فيه المراهق الرياضة، إذا أّن التتتحقق في الفريق الذي يمو لعّل هذه الحاجة قد 

 أفراد الفريق و األهداف المشتركة بينهم قد يجعله يشعر بحبهم له و اإلهتمام به.
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 الحاجة للنشاط و الراحة: -6-6

عضاء أياضة يرى كمال دسوقي" إّن النشاط يبعث الرضا و االرتياح كما أّن له آثار جسمية تنشأ عن ر

كن غير يد و لالعادية أي الظاهرة كالعين مثال، كما لوحظ أّن كل أثر على أجهزة الجسم يكون جدالحس 

فس ن -يكمال  دسوق )مؤلم يؤدي إلى المتعة و السرور لكونه خبرة جديدة تضاف إلى سابق المعارف"

 (.121الصفحة .المرجع

اط قة في نشالطا هق في حاجة إلى تفريغكما يؤكد أيضا أبو العالء عواطف في هذا المجال يقول" إّن المرا

ن ن بيتوازفال لراحةالنشاط يقبلها السكون و يميل إليه و يتفق مع قدراته" إالّ أّن النشاط إلى الحركة و ا

اط شنإن فترات ال نشاط الجسم و حركته و سكونه و راحته ال بد منه من الناحية البيولوجية إلطراد النمو،

رد المتعب أنذ الف ، إذالحاجة ترهق ممتلكات المراهق الجسمية و االنفعالية و العقليةالطويلة أو الزائدة عن ا

من  فادةتالجسم أو المرهق الحواس يضهر عموما عنيدا ،سهل االثارة و ليس في حالة تسمح له باالس

 (.56صفحة  .مرجع سابق -عواطف أبو العالء )التجارب التي يتعلمها".

 تعدى هذايأال  يسلكه المراهق لعله يحقق الراحة و الرضا و االرتياح، بشرط و هكذا تكون الرياضة نشاط

 ده".النشاط الرياضي إمكانيات المراهق كما يقول المثل " إن تعدى الشيء عن حده انقلب عن ض

لسليم، و ا -ه إن في مختلف التغيرات التي تطرأ على المراهق تتطلب توفير بغض الحاجيات التي يتحقق ل

 لعل الرياضة هي أحسن وسيلة لتحقيق مختلف الحاجيات التي ذكرناها سابقا.

 أشكال من المراهقة: -7

 توجد أربعة أنواع من المراهقة:

 من سماتها: المراهقة المتوافقة:  -7-1

 االستقرار.لى إعتدال و الهدوء النسبي و الميل اال 

  االتزانالعاطفي.اإلشباع المتزن و تكامل االتجاهات و 

  الحادة. االنفعاليةو التوتراتمن العنفالخلو 

  ة لها  الوحد ومع الوالدين و األسرة ،فالعالقات االسرية القائمة على أساس التفاهم التوافق

ق لموافاهمية كبيرة في حياة األطفال ، فاالسرة تنمي الذات و تحافظ على توازنها في ا

 (.24صفحة  .1981سنة -محمود حسن  )المتنوعة قي الحياة.
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 العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة :-

  دم تدخلعرغبات المراهق و  احترامالمعاملة االسرية التي تتم بالحرية و الفهم و 

ي فساعده تاألسرة في شؤونه الخاصة، و عدم تقييده بالقيود التي تحد من حريته فهي 

اجاته حي السليم و لغة مجتمعه و ثقافته و تشبع تعلم السلوك الصحيح و االجتماع

 األساسية.

 .توفير جو من الصراحة بين الوالدين و المراهق في مناقشة مشكالته 

 ئه و أصدقا شعور المراهق بتقدير الوالدين و اعتزازهما به و شعوره بتقدير أقرانه و

 وقتصادي مدرسيه و أهله و سير حال االسرة و ارتفاع المستوى الثقافي و اال

 االجتماعي لألسرة.

 زد علىتشغل وقت الفراغ بالنشاط االجتماعي و الرياضي و سالمة الصحة العامة، ت 

 (.173صفحة  .1990سنة  -رابح تركي)ذلك الراحة النفسية و الرضا عن النفس.

 من سماتها ما يلي: المراهقة المنطوية: -7-2

  :جدير  هو تعبير عن النقص في التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غيراالنطواء

جابهة سبب مبلمواجهة الواقع، الكن الخجل و االنطواء يحدثان بسبب عدم األلفة بموقف جديد أو 

شخص أشخاص غرباء، أو بسبب خبرات سابقة  مؤلمة و مشابهة للموقف الحالي التي تحدث لل

 (. 160صفحة  -ميخائيل .)يوسفانطواءخجال و 

 .التفكير المتمركز حول الذات و مشكالت الحياة و نقد النظم االجتماعي 

 عة و االستغراق في أحالم اليقظة التي تدور حول موضوعات الحرمان و الحاجات الغير مشب

 االعتراف بالجنسية الذاتية.

 .محاولة النجاح المدرسي على شرعية الوالدين 

 ا:العوامل المؤثرة فيه -

 زائدة، ة الياضطراب الجو األسري: األخطاء األسرية التي فيها: تسلط و سيطرة الوالدين، الحما

 سي....الخ.التدليل، العقاب القا

 .تركيز االسرة حول النجاح مما يثير قلق االسرة و المراهق 

 .عدم اشباع الحاجة الى التقدير و تحمل المسؤولية و الجذب العاطفي 

 ) المتمردة( من سماتها:المراهقة العدوانية:  -7-3

 و المجتمع.ة التمرد و الثورة ضد المدرسة، االسر 
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 ة.ة الذاتياللذ العداوة المتواصلة و االنحرافات الجنسية: ممارستها باعتبارها تحقق له الراحة و 

 .1995نة س -لديديعبد الغني ا )مثل: اللواط، العادة السرية، الشذوذ، المتعة الجنسية....الخ.

 (.153صفحة

 لة العناد : هو االصرار على موقف و التمسك بفكرة أو اتجاه غير مصوغ و العناد حا

د العنامصحوبة بشحنة انفعالية مضادة لآلخرين الذين يرغبون في شيء، و المراهق يقوم ب

كرار بغية انتقام من الوالدين و الغير من االفراد، و يظهر ذلك في شكل اصرار على ت

 (.157صفحة  -يوسف ميخائيل )تصرف بالذات.

 ي.لدراساء التقدير و االستغراق في أحالم اليقظة و التأخر لم و سوالشعور بالنقص و الظ 

 من سماتها ما يلي:المراهقة المنحرفة:  -7-4

 .االنحالل الخلقي التام و الجنوح و السلوك المضاد للمجتمع 

  االنحرافات الجنسية و االدمان على المخدرات.االعتماد على نفس الشامل و 

 . بلوغ الذروة في سوء التوافق 

 .البعد عن المعايير االجتماعية في السلوك 

 العوامل المؤثرة فيها: -

 وصدمات عاطفية عنيفة و قصور في الرقابة االسرية. المرور بخبرات حادة و مريرة 

 سية و و نف هذا المراهق من حاجات جسمية القسوة الشديدة في المعاملة و تجاهل األسرة لحاجات

 اجتماعية .....الخ.

 .الصحبة المنحرفة أو رفاق السوء و هذا من أهم  العوامل المؤثرة 

 الفشل الدراسي الدائم و المتراكم، سوء الحالة االقتصادية لألسرة. 

ة، و ي القاعدكون فتكاد تهذا فإن أشكال المراهقة تتغير بتغيير ظروفها و العوامل المؤثرة فيها و ان هذه 

 كذلك تؤكد هذه الدراسة أّن السلوك اإلنساني مرن مرونة يسمح بتعديله.

وافق نحو الت لمنحرفةو العالج النفسي في تعديل شكل المراهقة اتؤكد قيمة التوجيه واإلرشاد  فإنهاو أخيرا 

 (.440صفحة  .مرجع سابق -حامد عبد السالم زهران )و السوء.

  س ن الجنتتضح فيها الفروق الفردية في المستويات، ليس فقط بين الجنسين بل بيأعلى مرحلة

 الواحد أيضا و بدرجة كبيرة.

 ."مرحلة انفراج سريعة للوصول بالمستوى على البطولة "رياضة المستويات العالية 
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 ة و القوميم خباتهمرحلة انتقال في المستوى من الناشئين إلى المتقدمين و الذي يكنهم من تمثيل منت

 الوطنية.

 .مرحلة أداء متميز خال من الحركات الشاذة و التي تتميز بالدقة و اإليقاع الجيد 

 ة.مرحلة إلثبات الذات عن طريق اظهار ما لدى المراهق من قدرات فنية و مهارات حركي 

 أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين: -8

 لمدرسةكمرحلة كمال النضج و النمو و التطور الحركي حيث يبدأ مجالها باتتضح أهمية المراهقة 

 مرجع -مدسي أحبسطوي)فالجامعة، النادي الرياضي فالمنتخبات القومية، و تكتسي المراهقة أهمية كونها: 

 (.188-187صفحة .سابق

  درات قو مرحلة تعتمد تمرينات المنافسة كصفة مميزة لها، و التي تساعد على اظهار مواهب

 الموهوبين. انتقاءالمراهقين باإلضافة إلى 

 همية الرياضة بالنسبة للمراهقين: أ -9

يده كما تزو بدنياوإن الرياضة عملية تسلية و الترويح لكال الجنسين، هذا حيث أنها تحضر المراهقة فكريا 

تي تؤدي ظة المن المهارات و الخبرات الحركية من أجل التعبير عن األحاسيس و المشاعر النفسية المكت

يدة يم المقعلى جملة من القنفسية و عصبية عند انفجارها فيتحصل المراهق من خاللها  اضطراباتإلى 

رياضية هب الالتي ال يستطيع تحصيلها في الحياة االسرية، كما تعمل الحصص التدريبية على صقل الموا

ة من لرياضيالذلك هو مكيف الحصص و قدراتها النفسية و البدنية و فق متطلبات العصر، و أنجاح منهج 

يا و ق عضلو الملل و بعد الرياضة يتعب المراه أجل شغل وقت الفراغ الذي يحس فيه الرياضي بالقلق

  يرضي هللايما الففكريا فيستسلم حتما للراحة و النمو بدال من أن يستسلم للكسل و الخمول، و يضيع وقته 

من أجل  قافيةو ال النفس و ال المجتمع، و عند مشاركة المراهق في التجمعات الرياضية و النوادي الث

جسمية ات النشاطات الرياضية، فان هذا يتوقف على ما يحس به عن طريق التغيرممارسة مختلف أنواع ال

 و النفسية و العقلية التي يمر بها.

  وإعطاء المراهق نوعا من الحرية و تحميله بعض المسؤوليات التي تتناسب مع قدراته 

 استعداداته كحرية اختيار أماكن اللعب مثال.

 .التقليل من األوامر و النواهي 

 رات و الخبرات المختلفة في الميادين الثقافية و الرياضية عدة المراهق على اكتساب المهامسا

لتوفر الوسائل و اإلمكانيات و الجو الذي يالئم ميول المراهق فهو دائما في حاجة ماسة إلى 
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 النصح و اإلرشاد و الثقة و التشجيع ، فعلى المدرب أداء دوره في إرشاد و توجيه و بث الثقة في

 (.15صفحة  .1986سنة  -رزيق)حياة المراهقين طوال مشوارهم الرياضي.

 الخالصة:

هم د احدى أقة تعمن خالل كل ما تم تقديمه عن فترة المراهقة، نستطيع القول بشكل عام بأن مرحلة المراه

ة، تماعياجمراحل النمو و النضج لإلنسان نظرا لما تحتويه من التغيرات و تحوالت جسمية، نفسية، 

 حركية، بدنية....الخ.

ى مرحلة هق إلهذه التحوالت اذا حسن استغاللها و تطويرها بشكل متناسق و فعال أمكننا الوصول بالمرا

ا في منتج والرشد و هو في أحسن قدراته الجسمية و النفسية أي يعد بطريقة حسنة ليصبح فردا فعاال 

دي إلى ة ييؤتماما فعند أي خلل في هاته الفترة الحرج المجتمع الذي يعيش فيه، و على العكس من ذلك

 ي بعضفتأثيرات عميقة على نفسية المراهق تستمر معه طوال ما تبقى من مشوار حياته و قد تؤدي 

اجهتها اهق مواالجتماعي، و الذي يعد من أخطر األضرار التي يمكن للمر االنحرافالحاالت الصعبة إلى 

 في فترة المراهقة. مستقبال إذا لم تتم رعايته

ألفراد اة عن و عليه فقد ارتأينا دراسة هاته المرحلة من كل الجوانب حتى تكون لديه نظرة و لو صغير

لى تحتاج إ التي والذين نعني بصدد التعامل معهم، و أردنا أن نلقي الضوء و لو بالقليل عن هذه الفترة، 

ص اح الفرمن حيث أسلوب التعامل فال بد أن تتو المربين و المدربين،  اآلباءعناية خاصة من طرف 

دراته، قته و و طاقا بإمكانياتهالكافية للمراهقة للتعبير عن نفسه و االستغالل العقالني و الموزون 

طوير تو قل باإلضافة إلى إعطاء جرعات من الثقة في النفس دون الخروج عن المثل العليا و محاولة س

 أن مرحلةلقول بارغباته الذاتية و الشخصية و في الختام ال يسعنا إال  ه وميولمواهبه و توجيهاته حسب 

اشد فسه رنالمراهقة مرحلة جد حساسة في حياة االنسان إذا صلحت و استغلت بشكل إيجابي و جد افرد 

داف ون أهدمن دون مشاكل تعيقه، أما إذا فشلت و أهملت فإن الفرد سيعيش مع ما تبقى من حياته من 

ه إلى ؤدي بيتفكير سليم و يجد نفسه بشكل أو بآخر يعيش على هامش المجتمع، و هذا بدوره  واضحة وال

 العزلة االبتعاد إما االنحراف.
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 :منهج الدراسات المستخدمة 8 -1

تيجة ة أو نالمنهج في البحث العلمي هو مجموعة من القواعد و األسس التي وصفها من أجل الوصول لحقيق

 ما.

مشكلة " أنه الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة ال و يرى عمار بوحوش و محمد الدنيبات (1)

 (.89ص  .1999سنة  - )محمد الذنيباتالحقيقة". الكتشاف

 م العينةكذا حج و الوقت المحدد للدراسة، وو تبعا لموضوع بحثنا و مع مراعاة اإلمكانيات المتوفرة  (2)

ج يقوم المنه تنا.  حيث أن هذاالمختارة نرى أنالمنهج الوصفي التحليلي هو المنهج المناسب لدراس

ليلية لية تحبعملية تحليلية لجمع القضايا المحيطة بموضوع البحث. إذ يقول عمار بوحوش " أنه عم

 رغب فينلجميع القضايا الحيوية. إذ بفضله يمكن الوقوف على الظروف المحيطة بالموضوع الذي 

اة مله أدو تقييم شامل، فهو في مج دراسته و التعرف على الجوانب التي هي في حاجة إلى تغيير

لى علوقوف التوضيح الطبيعة الحقيقية للمشكلة أو األوضاع االجتماعية ة تحليل تلك األوضاع، و 

 (.29ص  . 1993سنة  -عمار بوحوش)ا أو األسباب الدافعة إلى ظهورها.الظروف المحيطة به

وافع في د  و بما أن دراستنا هذه تهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الذكور و اإلناث (3)

رى اسي، نممارسات  التربية البدنية و الرياضية. و كذا معرفة تلك الفروق حسب االختصاص الدر

التي  وفالظر المناسب لتحديد و تبيان هذه الظاهرة. التي تقف وراءأن المنهج المقارن هو المنهج 

 عبد الرحمان )تظهر في سلوكات المجموعات المختلفة من األفراد أو في األوضاع القائمة في حالتهم.

 .(.167ص  .1993سنة  -عدس

 مجال الدراسة:  -2

ال أن  إياضية تتدرج هذه الدراسات في إطار البحث في مجال التربية البدنية و الرالمجال الموضوعي: 2-1

ات ؤسسي الما تتم فالتربية و التعليم، و كذا بمجال علم النفس الرياضي و ذلك ألن مجرياتهلها عالقة بمجال 

 ى.هة أخرالتعليمية من جهة، و تهتم بدوافع التالميذ نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية من ج

 

 

 .البحث إلى والية البويرة: ينتمي مجتمع البحث إلى ثانويات المجال الجغرافي 2-2

 المجال البشري: -2-3

من شعبتين  و( من كال الجنسين، 19 -18 -17تم تحديد مجتمع البحث من تالميذ األقسام النهائية) 

لميذا و تلميذة ت 1180مختلفتين شعبة العلمي و شعبة األدبي. موزعين على أربع ثانويات يبلغ عددهم 

 والية البويرة.ية لثانو 2017/2018و هذا حسب اإلحصاء التربوي للسنة الدراسية 

 المجال الزمني: 2-4

 2018-2017أجريت هذه الدراسة طيلة السنة الدراسية 

 عينة البحث:

تالميذ المتمدرسين بثانويات خمس من مجموع ال %10تلميذا و تلميذة بنسبة  160لقد قمنا بإختبار 

العشوائية الطبقية .وهذا ثانويات أي أربع طبقات حسب عدد الثانويات أي بمعنى آخر استعملنا العينة 
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كبر لتوزيع العينة على كل الثانويات . وبعد تحديد أفراد عينة كل طبقة قمنا بسحب ما يعطي فرصة أ

 الوحدات من كل طبقة بصورة عشوائية بسيطة آخذين بعين االعتبار الجنس والتخصص الدراسي .

 و هذا كما يوضحه الجدولين التاليين:

 تحديد عناصر كل طبقة تقسيم المجتمع على طبقات

تحديد حجم العينة لكل 

 %طبقة 

 

 تحديد أفراد كل عينة

 الثانويات
عدد التالميذ في كل 

 ثانوية

 =لكل ثانوية%
x عدد أفراد العينة 

%x عدد أفراد العينة 

المجموع الكلي 

 للتالميذ
100 

 50 %30 360 دحماني جلول الدشمية

 40 %25 300 متقنة سعد دحلب سور الغزالن

 38 %23 280 عبد الرحمان شباني سور الغزالن

 32 %20 240 ر غبالوطيبي قاسم بئ

 160 %98.20 1180 المجموع

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث على الثانويات01الجدول رقم ) 

 

 الثانويات 
 تخصص علمي

 المجموع تخصص أدبي 

160 

 اناث ذكور  اناث ورذك

ثانوية دحماني 

 جلول

15 10 15 10 50 

متقنة سعد 

 دحلب

12 08 12 08 40 

ثانوية عبد 

 الرحمان شباني

10 09 10 09 38 

 32 08 08 08 08 طيبي قاسم

 علمي.( يوضح توزيع أفراد عينة البحث في كل ثانوية حسب الجنس والتخصص ال02الجدول رقم )

 _متغيرات الدراسة :4

 يمكن تحديد متغيرات الدراسة كمايلي :

 لتابع .امتغير وهي المتغيرات الرئيسية التي يفترض أنها المؤثرة في ال _المتغيرات المستقلة :1_4

ر متغي اني هويذ ادبي والمتغير الثتنا هذه تتمثل في التخصص الدراسي تالميذ علمي وتالموفي دراس

 الجنس ذكور واناث .
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لتربية امارسة موفي دراستنا هذه يتمثل في  وهو يتأثر بالمتغيرات المستقلة . تغير التابع:_ ال2_4

تربية البدنية والرياضية وسنحاول معرفة مدى تأثير التخصص الدراسي والجنس على ممارسة ال

 البدنية والرياض لدى تالميذ األقسام النهائية من التعليم الثانوي.

 _المقياس:2_5

وضعه في األصل "جرالد  ارتأينا أن يكون مقياس االتجاهات نحو النشاط البدني ،الذي

" وأعد صورته العربية "محمد حسن عالوي" كأدات علمية للبحث GERALD KENEYOUùكينون"،"

 .(444ص .1998سنة -محمد حسن عالوة  )وهذا نظرا للطبيعة موضوعنا و الوقت المخصص له. 

حدد يون"أن اطار الدراسات النظرية والتجريبية استطاع "كين في_ طريقة اعداد وتصميم المقياس :1_2_5

 -محمد حسن عالوة)لي : عبارة وذلك على النحو التا54ستة أبعاد لالتجاهات نحو النشاط البدني .هذه األبعاد تضم 

 (.445-444ص .نفس المرجع السابق

 _ النشاط البدني كخبر اجتماعية)الدوافع االجتماعية(:1

عية ت اجتما، وبدرجةفي اشباع حاجا بإسهامهاحيث أن النشطة البدنية والرياضية يمكن أن تتميز أساسا 

 معينة وتوفير التفاعل االجتماعي ، وتكوين عالقات جديدة مع الفراد .

 ل كبير فيبشكية _ النشاط البدني للصحة واللياقة )دوافع اللياقة البدنية والصحة(: تسهم االنشطة البدن2

 اكتساب اللياقة البدنية وتحسين صحة الفرد.

 _النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة)دوافع التوتر والمخاطر(:3

اض ع افترمفي بعص األحيان يتعرض الفرد لبعض األخطار خالل قيامه ببعض األنشطة البدنية والرياضية 

                              تر .  ير لديه شعورا بالتوقدرته على التحكم في مثل هذه المواقف والسيطرة عليها .كما أنها تث

 _النشاط البدني كخبرة جمالية ) الدوافع الفنية الجمالية (:4

 باعلى اشدرة  عتمتلك القهناك بعض االنشطة البدنية والرياضية ذات طابع جمالي ، أو ترتبط بنوعيات فنية 

 التذوق الجمالي تدى البعض.

 النشاط البدني كخبرة تخفض التوتر ) الدوافع النفسية(:  -5

 من ضغوط النجمة عن االحباطات الناشئةخفض التوترات لنشاط البدني في نظر البعض وسيلة قد يكون ال

 الحياة .وبالتالي يصبح النشاط البدني وسيلة لتفريغ االنفعاالت المكبوتة.

 (:النشاط البدني كخبرة للتفوق الرياضي ) دوافع التفوق الرياضي _ 6

 اضية .سة الريالحاجة الى التفوق الرياضي والمناف إلشباعيرى البعض أن النشاط البدني قد يوفر المجال 

علة كل عبارة من عبارات المقياس بما يتناسب مع اتجاهه نحوها طبقا  باإلجابةيقوم الفرد التصحيح: -5-2-2

تدريجات : أوافق بدرجة كبيرة . أوافق .لم أكون رأي بعد. أعارض . أعارض بدرجة  5قياس مدرج من ل
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 كبيرة.وأوازن العبارات االيجابية كما يلي :

 درجات عند االجابة أوافق بدرجة كبيرة. 05_ تمنح 

 درجات عند االجابة أوافق 04_ تمنح 

 .درجات عند االجابة لم أكون رأي بعد 03تمنح  _

 عند االجابة أعارض. تمنح درجة واحدة عند الجابة أعارض بدرجة كبيرة. 02تمنح 

 أما توازن العبارات السلبية فهو كمايلي: 

 _تمنح درجة واحدة عند االجابة أوافق بدرجة كبيرة. 

 تمنح درجتين عند االجابة أوافق._

 عند االجابة لم أكون رأي بعد.درجات  03تمنح -

 الجابة أعارض. درجات عند04_تمنح 

 درجات عند االجابة أعارض بدرجة كبيرة . 05تمنح-

 

 

 

 

 

 

 

 

 والسلبية : اإليجابيةوالجدول التالي يوضح أبعاد المقاييس وأرقام كل من العبارات 

 عدد العبارات أرقام العبارات السلبية أرقام العبارت االيجابية االبعاد

 08 49-39-19 11-29-25-20-17- الدوافع االجتماعية

 اللياقة البدنية
04-10-15-18-23-

3240-47 
06-27-36 11 

 09 38-22-13-01 07-53-50-42-28- التوتر والمخاطرة

 الدوافع الجمالية والفنية
-05-14-30-33-41-

45-48-03-35 
...................... 09 

 09 54-31-12-37-26-21-16-الدوافع النفسية وخفض 
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 51-44 التوتر

 08 52-46-24-05 43-34-09-02 دوافع التفوق الرياضي

 ( يوضح أبعاد المقياس وأرقام كل من العبارا ت االيجابية والسلبية03الجدول رقم )

 معا. الستة للتذكير فان درجة أبعاد القياس هي مجموع درجات كل بعد على حدى وال تجمع درجات االبعاد

لى درته عق: ان صدق القياس المستخدم في البحث )مهما اختلف أسلوب القياس( يعني  صدق القياس-5-2-3

 .(87ص.1984 سنة-قيس ناجي بسطويسي أحمد)قياس ما وضع من اجل أو الصفة المراد قياسها.

 (.54ص .1977سنة ، -الغريب رمزية ).صادقا عندما يقيس ما يفترض أن يقيس والقياس يعد 

ام ك باستخدية ، وذلذلك في البيئة العربية وبالضبط في البيئة المصرتأكيدتم  ألنهويعتبر هذا القياس صادقا 

اعدين تذة المسخبيرا بين االساتذة واالسا 20الصدق المنطقي لعبارات كل بعد من أبعاد المقياس عن طريق 

 بكليات التربية الرياضية .

فاق ل على اتلتي تدات  المرتفعة على كل بعد من ابعاد القياس الستة وارعلى اعتبار أن العبارات ذات التكرا

 فاكثر أنها صداقة منطقية لتمثل هذا البعد. %75الحكام بنسبة 

 .(448ص .سابقنفس المرجع ال -محمد حسن عالوي )وقد أشارة النتائج التي توافر صدق المحتوى بعبارات المقياس.

ين بعين ثنا آخذالمقياس قمنا بتغيير بعض العبارات البسيطة بعبارات تخدم بحوبالمحافظة على أبعادوبنود 

 االعتبار تلك المالحظات والنقاط الهامة .

ناسبتين مد وفي :هو مدى الدقة واالستقرار نتائجه فيما لو طبق على عينة من االفراثبات االختبار -5-2-4

 (.152ص .1993 -مقدم عبد الحفيظ)مختلفتين. 

ب طال 50ى عين علوقد تم ايجاد معامالت الثبات بالصورة العربية للمقياس بطريقة اعادة االختبار بعد اسبو

بين  وتراوحت معامالت الثبات ما -جامعة حلوان-وطالبة من كليتي التربية الرياضية بالسكندرية

 (.447 ص .نفس المرجع السابق -محمد حسن علوي).للطلبة0.82و0.78للطالبات و0.91و0.79

 كمايلي: تلميذ اناث وذكور موزعة باعتدال 80(على عينة تتكون من TESTختبار )وقد قمنا بتطبيق اال

 ناثا.إ 20ذكورا و  20من التخصص علمي  لميذات 40

 ناثا.إ 20ذكورا و  20من التخصص أدبي  تلميذا 40

لحصول و بعد ااالختبار. بعد أسبوعين قمنا بإعادة  )RETESعلى نفس المجموعة و في نفس الظروف)  

 مستوى. عند باطاالرتفي جدول الداللة لمعامل على النتائج و باستخدام معامل ارتباط بيرسون و بعد الكشف 

كبر من ا و هي 0.98و 0.70( و جد أّن القيمة المحسوبة تنحصر بين38( و درجة الحرية)0.01الداللة)

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات. االختبار( مما يؤكد أّن 0.46القيمة الجدولية)
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 و الجدول أدناه يوضح ذلك:

 التخصص األبعاد
 االختبارمعاملة الثبات بين 

 األول و الثاني

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

القيمة الجدولية 

 لعامل بيرسون

 االجتماعيةالدوافع 
 0.98 علمي

38 0.01 0.46 

 0.98 أدبي

دوافع اللياقة 

 البدنية

 0.92 علمي 

 0.88 أدبي

دوافع المخاطرة و 

 التوتر

 0.70 علمي 

 0.94 أدبي

الدوافع الجمالية و 

 الفنية

 0.90 علمي

 0.88 أدبي 

الدوافع النفسية و 

 خفض التوتر

 0.84 علمي

 0.84 أدبي

دوافع التفوق 

 الرياضي

 0.83 علمي 

 0.84 أدبي

 .رسوننحو النشاط البدني حسب معادلة بي االتجاهات( يوضح معامالت الثبات لمقياس 4الجدول رقم)

 داة القياس:  إجراءات و خطوات تنفيذ أ -6

 بعد االنتهاء من عملية ترتيب المقياس ، قمنا بإتباع الخطوات و االجراءات التالية:

علقة اصة المتخالتلميذات مع إعطاء بعض التعليمات و التفاصيل على التالميذ و  االستثماراتتوزيع  -

أّن  روري، كماضو اللقب ألن ذلك غير  االسمالمتمثلة في عدم كتابة ، االستمارةبالصفحة األولى من 

 ال تعبر عن الصّحة أو الخطأ. و كل ما يجيب عنه التالميذ نحترمه. اإليجابيات

ن كل أتالميذ تها بسيطة، و محاولة تنبيه الاكانت هي في حد ذإن ارة المقياس، والشرح المبسط لعب -

 سؤال مهم و يجب اإلجابة عليه.

ساتذة أاعدة و رغم مس االستثماراتحاولنا التحكم في متغير الوقت بقدر اإلمكان عند توزيع و جمع  -

عد بمباشرة  يعهاوزتالتربية البدنية و الرياضية إال أّن العملية لم تكن بطريقة سهلة. كما حرصنا على 

 العودة من العطلة الربيعية.

ة ، خاص تلقينا بعض الصعوبات من بعض التلميذات و تخوفهن من االجابة على عبارات االستمارة -

 ية كتابةدم أهمغير المتعودات على ذلك، و لم يتسنى لنا ذلك إال بعد الشرح الدقيق و التذكير من ع

 فها علمي بحث.و اللقب و أّن هذه المعلومات هد االسم

 المعالجة اإلحصائية: -7
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 :كاالتيالتقنيات اإلحصائية المستعجلة في البحث هي 

 و هذا لمعرفة ترتيب الدوافع لدى التالميذالنسبة المئوية: -7-1

 

 المئوية= النسبة 

 .57،ص  1998عبد القادر حليمي، سنة  (1):الحسابي) مقياس النزعة المركزية(المتوسط  -7-2

مج س

ن
=  س

 حيث:

 س: المتوسط الحسابي

 مج س: مجموع النقاط لكل بعد.

 ن: عدد أفراد العينة.

 (.92ص  .نفس المرجع السابق -عبد القادر حليمي )المعياري) مقياس التشتت( االنحراف -7-3

 أو تقارب أفراد العينة عند متوسطها الحسابي . ابتعادو يتم حسابه لمعرفة مدى 

 و عالقته كالتالي:

√
س)مج − (س1

2

ن
=  ع

 30<حالة ما إذا كان ن في 

 حيث ع: اإلنحراف المعياري.

 القيمة المسجلة لفرد من  العينة. 1س: 

 س : المتوسط الحسابي.

 ن: عدد أفراد العينة.

 :بيرسون"معامل" ارتباط  -7-4

 قصد حساب ثبات المقياس، و معادلته كالتالي: استخدمناهو قد

 

 100مجموع نقاط كل*

بعد

Tapez une équation ici. 
 مجموع نقاط كل األبعاد
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 حيث:

 .االنحرافاتص(: مجموع حاصل ضرب -س( )ص-مج)س

 س : المتوسط الحسابي للمتغير س.2

 ص: المتوسط الحسابي للمتغير ص.

 : مجموع مربعات انحرافات قيم س عن متوسطها الحسابي . 2س( -مج) س

 :مجموع مربعات انحرافات قيم ص عن متوسطها الحسابي.2ص(-مج)ص

 

 

 (EXCEL) نظام " اإلكسل" -7-5

و  اآللي المرتبط ببرنامج اإلعالم اآللي، و ذلك من طرف مختصين في اإلعالم أستعملنا نظام اإلكسل

 مختصين في التخطيط و اإلحصاء، الذي يعطي النتائج بطريقة سهلة و سريعة.
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 المقارنة بين تالميذ التخصص علمي وتالميذ التخصص أدبي : -1

نسبة المقارنة بين تالميذ التخصص علمي وتالميذ التخصص أدبي )ذكور واناث( حسب ال -1-1

 المئوية:

 المقاييس

 االبعاد

 تالميذ أدبي تالميذ علمي

عدد  العينة 

نقاط كل 

 بعد

النسبة 

 المئوية

عدد  العينة

نقاط كل 

 بعد 

النسبة 

 المئوية

 25.00 3384 80 15.09 3479 80 الدوافع االجتماعية 

 22.40 5031 80 22.35 5151 80 دوافع اللياقة البدنية

 11.20 2517 80 10.96 2528 80 دوافع التوتر والمخاطرة 

 16.70 3753 80 16.70 3850 80 الدوافع الجمالية والفنية 

الدوافع النفسية وخفض 

 التوتر 

80 4516 19.60 80 4338 19.30 

 16.30 3435 80 15.30 3522 80 دوافع التفوق الرياضي 

 %100 22458 80 %100 23034 80 المجموع

ميذ ( يوضح الفرق في دوافع ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى تال05الجدول رقم )

 التخصص علمي وأدبي حسب النسبة المئوية.
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 والبدنية  تربيةانطالقا من النتائج التي أفرزتها المقارنة بين النسبة المئوية لدوافع ممارسة ال

الشكل رقم  ( والمتمثل في05والموضحة في الجدول رقم ) الرياضية لدى تالميذ العلمي واألدبي ،

ن ي .حيث أاالدب ( نالحظ أن النتائج متقاربة وال يوجد اختالف كبير بين تالميذ العلمي وتالميذ01)

تالميذ  ة عندالدوافع المؤثرة على ممارسة التربية البدنية لدى تالميذ العلمي هي نفسها المؤثر

 األدبي.

عند كل الشكل السابقين يتبين لنا أن دوافع اللياقة البدنية احتلت المرتبة األولى من خالل الجدول و

% على التوالي .وهذا ما يبين اقتناع 22.40% و22.35من تالميذ العلمي واالدبي وهذا بنسبة 

أفراد العينتين على أهمية ممارسة التربية البدنية والرياضية في تطوير أجهزة الجسم الحيوية 

ز التنفسي ، الدوري و العصبي .....(واكتساب صفات  بدنية مختلفة كااقوة ، السرعة و )كالجها

التحمل ، االمر الذيي ينعكس على مستوى اللياقة البدنية  وبالتالي زيادة الكفاية في العمل و اإلنتاج . 

 وترتيب الدوافع موضحة في الجدول التالي :

النسبة المئوية لتالميذ لنسبة المئوية لتالميذ ا دوافع ممارسة التربية البدنية  الترتيب

 

  

  

 

%50,62 % 49 ,  
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 أدبي  علمي 

 %22.40 %22.35 دوافع اللياقة البدنية 01

 %19.30 %19.60 الدوافع النفسية وخفض التوتر  02

 %16.70 %16.70 الدوافع الجمالية والفنية  03

 دوافع التفوق الرياضي  04

 

15.90% 16.30% 

 %15.00 %15.09 الدوافع االجتماعية 05

 %11.20 %10.96 دوافع التوتر و المخاطرة 06

ميذ ة لدى تال( يوضح الترتيب التنازلي لدوافع ممارسة التربية البدنية والرياضي06الجدول رقم )

 العلمي و االدبي حسب النسبة المئوية .

لى علحوظ تعطينا صورة واضحة عن طبيعة الدوافع التي تؤثر وبشكل م هذه النتائج و التوضيحات

 ي التعليمئية فممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ العلمي واالدبي من األقسام النها

           الثانوي.

 المقارنة بين تالميذ التخصص علمي و أدبي بعد لبعد حسب االختبار )ت( -1-2

 نتائج البعد األول : الدوافع االجتماعية :-1-2-1

 المقاييس

 

 التخصص

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الحرية 

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 الداللة

تالميذ 

تحصص 

 علمي

28.99 05.17  

 

238 

 

 

03.29 

 

 

01.97 

 

 

0.05 

توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

 إحصائية 
تالميذ 

 تخصص أدي

28.20 04.57 

اعية ( يوضح الفرق بين تالميذ التخصص علمي و االدبي في الدوافع االجتم07الجدول رقم )

 حسب االختبار )ت(.

الميذ علمي ( أن المتوسط الحسابي لعينة ت07تظهر النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول رقم )

سط  الحسابي  أما عينة تالميذ أدبي فقد بلغ متو 05.17قيمته  و انحراف معياري  بلغت 28.99بلغ 

 وهي 03.29أما "ت" المحسوبة فقد قدرت ب  14.57نحراف معياري بلغت قيمته وبا 28.20

 238ية ( ودرجة الحر0.05عند المستوى الداللة ) 01.97اكبر من "ت" الجدولية التي تقدر ب 

وهي  ود فروق ذات داللة إحصائية بين العينتينوهذا ما يدل على وجود فرق معنوي ، أي وج

 لصالح التالميذ علمي .
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   نتائج البعد الثاني: دوافع اللياقة البدنية  -1-2-2

 المقاييس

 

 

 التخصص

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الحرية 

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 الداللة

تالميذ 

تحصص 

 علمي

42.92 04.36  

 

238 

 

 

02.04 

 

 

01.67 

 

 

0.05 

توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

 إحصائية 
تالميذ 

تخصص 

 أدبي

41.92 05.36 

لبدنية ي دوافع اللياقة اصص علمي و االدبي فيوضح الفرق بين تالميذ التخ(08الجدول رقم )

 ختبار )ت( .حسب اال

 41.92و  42.92يبين الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية لتالميذ علمي وتالميذ ادبي بلغت 

ما "ت" على الترتيب أ 05.36و 04.36على التوالي أما االنحراف المعياري فقد بلغت قيمتها 

ى عند المستو 01.97وهي أكبر من "ت" الجدولية المقدرة ب 02.04المحسوبة فقد قدرت ب 

ق ذات وهذا ما يدل على وجود فرق معنوي ، أي وجود فرو 238( ودرجة الحرية 0.05الداللة )

 داللة إحصائية بين العينتين وهي لصالح التالميذ علمي .

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البعد الثالث : دوافع التوتر و المخاطرة: -1-2-3

 المقاييس

 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الحرية 

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 الداللة

التوجد      05.16 21.06تالميذ 
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تحصص 

 علمي

 

238 

 

0.17 

 

01.67 

 

0.05 

فروق 

ذات 

داللة 

 إحصائية 
تالميذ 

تخصص 

 أدبي

20.97 05.13 

 مخاطرة حسب( يوضح الفرق بين تالميذ العلمي و االدبي في دوافع التوتر و ال09) الجدول رقم :

 االختبار )ت(

اف المعياري واالنحر 21.06( أن المتوسط الحسابي لتالميذ علمي بلغ 09تشير نتائج الجدول رقم )

درة الجدولية المقوهي أقل من "ت"  0.17وقد قدرت "ت" المحسوبية ب  05.16قدرت قيمته ب

لفروق هذا ما يدل على عدم وجود ا 238( ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة ) 01.97ب: 

 معنوية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينتين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البعد الرابع الدوافع الجمالية الفنية  -1-2-4

 المقاييس 

 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الحرية 

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 الداللة

تالميذ تحصص 

 علمي

32.08 06.52  

 

238 

 

 

01.30 

 

 

01.67 

 

 

0.05 

التوجد  

فروق 

ذات 

داللة 

 إحصائية 

تالميذ تخصص 

 أدبي

31.27 05.98 

ب الفنية حس االدبي في الدوافع الجمالية و( يوضح الفرق بين تالميذ العلمي و 10الجدول رقم: )

 االختبار )ت(.

وقدرت قيمة االنحراف  32.08يبرز الجدول أعاله أن تالميذ علمي بلغ متوسطهم الحسابي 

أما  06.52المعيار بوقيمة انحراف 31.27أما تالميذ ادبي فقد بلغ متوسطهم  06.52المعياري ب 

و قدرت  05.98المعياري بلغت  انحرافهمو قيمة  31.27الحسابي  تالميذ أدبي فقد بلغ متوسطهم

عند مستوى  01.97و هي أقل من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب :  1.30"ت" المحسوبة ب 
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هذا ما يدل على عدم وجود الفروق معنوية أي ال توجد فروق  238( ودرجة الحرية 0.05الداللة )

 ذات داللة إحصائية بين العينتين .

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البعد الخامس" لدوافع النفسية و خفض التواتر":  1-2-5

 المقاييس

 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الحرية 

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 الداللة

تالميذ 

تحصص 

 علمي

37063 05.55 238 

 

02.6 01.97 

 

 

0.05 

 

 

توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

 إحصائية 
تالميذ 

تخصص 

 أدبي

36.16 05.64 

وتر حسب ( يوضح الفرق بين تالميذ العلمي و أدبي في الدوافع النفسية و خفض الت11الجدول رقم: )

 "ت". االختبار

نفسية و "ت" للفروق من تالميذ علمي و أدبي في الدوافع ال اختبارات( نتائج 11يبين الجدول رقم)

ا أم 05.55انحراف معياري بلغت قيمته  37.63خفض التوتر حيث بلغ متوسط حساب تالميذ علمي 

درت "ت" و قد ق 05.64و إنحراف معياري بلغت قيمته  36.16تالميذ أدبي فقد بلغ متوسطهم الحسابي 

( و 0.05عند مستوى الداللة ) 01.97"ت" الجدولية المقدرة ب  و هي أكبر من 02.62المحسوبة ب 

ي لصالح و هذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينتين و ه 238درجة حرية 

 تالميذ علمي.
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  نتائج البعد السادس "دوافع التفوق الرياضي": -1-2-6

 المقاييس

 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

تالميذ تحصص 

 علمي

37063 05.55 

238 

 

02.6 

 

01.97 

 

 

0.05 

 

 

توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

 إحصائية 

تالميذ تخصص 

 أدبي

36.16 05.64 

 لتوتر حسبفي الدوافع النفسية و خفض ا (: يوضح الفرق بين تالميذ العلمي و األدبي12)الجدول رقم 

 "ت". االختبار

ري بلغت و انحراف معيا 29.35( أن تالميذ علمي بلغ متوسطهم الحسابي 12يبرز نتائج الجدول رقم )

 04.39عياري الم االنحرافو بلغت نسبة  28.62أما تالميذ أدبي فقد بلغ المتوسط الحسابي  04.37قيمته 

ند ع 01.97و هي أصغر من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب  01.69درت ب أما "ت" المحسوبة فقد ق

حصائية بين و هذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إ 238( و درجة الحرية 0.05مستوى الداللة )

 العينتين.

 وذكور  بين تالميذ علمي أدبي) من خالل العرض السابق نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية

 ناث( في دوافع ممارسة التربية و الرياضية. و ذلك في األبعاد التالية:إ

 مي.ميذ عل، و هذا لصالح تال، اللياقة البدنيةو الدوافع النفسية و خفض التوتراالجتماعيةالدوافع 

 ينرياضي تبفوق اليخص األبعاد األخرى: دوافع التوتر و المخاطرة، الدوافع الجماليةو الفنية و دوافع الت

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية. 

 

 

 

 لبدنية ( الذي يوضح الفروق في دوافع ممارسة التربية ا03( و الشكل رقم)13من خالل الجدول رقم)
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 (: يوضح الفرق ؤبين المتوسطات الحسابية لدوافع ممارسة التربية عند تالميذ2الشكل رقم)

 علمي و أدبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقارنة بين ذكور علمي و ذكور أدبي: -2

 المقارنة بين ذكور علمي و ذكور أدبي حسب النسبة المئوية: -2-1-1

 

 المقياس

 األبعاد 

 ذكور أدبي ذكور علمي

النسبة عدد نقاط  العينة النسبة عدد نقاط  العينة 
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 المئوية كل بعد المئوية كل بعد

الدوافع 

 االجتماعية

 40 1708 14.73 40 1665 14.90 

دوافع اللياقة 

 البدنية

40 2622 22.00 40 2433 21.80 

دوافع التوتر 

 و المخاطرة

40 1280 11.00 40 2433 21.80 

الدوافع 

الجمالية و 

 الفنية

40 1821 15.70 40 1872 16.75 

الدوافع 

النفسية و 

 خفض التوتر 

40 2365 20.40 40 2052 18.40 

دوافع التفوق 

 الرياضي

40 1797 15.50 40 1787 16.00 

 %100 11161 40 %100 11593 40 المجموع

ر ي و الذكو( : يوضح فروق دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى الذكور علم13الجدول رقم)

 أدبي حسب النسبة المئوية.

 

 

50 , 60 
49 , 28 
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و بدنية ( الذي يوضح الفروق في دوافع ممارسة التربية ال3( و الشكل رقم)13من خالل الجدول رقم)

 جاءت في لبدنيةالرياضية لدى الذكور علمي و الذكور أدبي حسب النسبة المئوية يبين أن دوافع اللياقة ا

مي و % للذكور عل20.40المرتبة األولى. ثم تليها الدوافع النفسية و خفض التوتر و هذا نسبة 

 التلميذ تكسب ية البدنية%للذكور أدبي و هذا نظرا ألهميتها في هذه المرحلة حيث أن ممارسة الترب18.40

راء جتحدث  الشعور بالراحة النفسية مما يسهل في إزالة التوترات العصبية و الضغوطات النفسية التي

 االختبارات 

أهمية  عتبر ذاتتالتي  و في المرتبة الرابعة نجد دوافع التفوق الرياضي و ثم تأتي الدوافع الفنية و الجمالية

 ى التواليعليدة كبيرة بالنسبة للذكور. حيث من خاللها يحاول التلميذ بذل قصار جهده قصد تحقيق نتائج ج

 و هما أقل أهمية

ب. و الجدول أدناه يوضح متشابهة بين الذكور أدبي و الذكور علمي في الترتيو المالحظ أن الدوافع جاءت 

 ذلك:

 ذكور أدبي ذكور علمي أبعاد ترتيب

01 
 دوافع اللياقة البدنية

22.60 21.80 
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02 
 الدوافع النفسية و خفض التوتر

20.40 18.40 

 16.75 15.70 الدوافع الجمالية و الفنية 03

04 
 دوافع التفوق الرياضي

15.50 16.00 

 14.90 14.75 الدوافع االجتماعية 05

06 
 12.10 11.00 دوافع التوتر و المخاطر

لمي عدى الذكور ( يوضح الترتيب التنازلي لدوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية ل14الجدول رقم: )

 و الذكور أدبي حسب النسبة المئوية.

 

 

 

ر الذكو والمعياري و االختبار "ت" بين الذكور علمي  مقارنة المتوسط الحسابي و االنحراف -2-1-2

 أدبي:

  نتائج البعد األول الدوافع االجتماعية:  -2-1-2-1

 المقاييس

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

تالميذ تحصص 

 علمي

28.46 05.60 

118 

 

0.82 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

التوجد 

فروق ذات 

داللة 

تالميذ تخصص  إحصائية 

 أدبي

27.75 04.23 

 ب في الدوافع االجتماعية حس(: يوضح الفرق بين الذكور علمي و الذكور أدبي 15الجدول رقم)

 االختبار  "ت".

ر بلغت انحراف معيا و 28.46( أن المتوسط الحسابي للذكور علمي بلغ 15أسفرت نتائج الجدول رقم)

أما  04.23لغت و قيمة االنحراف المعياري ب 27.75ابي للذكور أدبي و قد بلغ المتوسط الحس 05.60يمته ق

توى عند مس 01.98و هي أقل قيمة من "ت" الجدولية المقدرة ب  0.82"ت" المحسوبة فقد قدرت ب 

بين أفراد  د فروق ذات داللة احصائيةو هذا ما يدل على عدم وجو 118( و درجة الحرية 0.05الداللة )

 العينتين.
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 نتائج البعد الثاني دوافع اللياقة البدنية: -2-1-2-2

 المقياس

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

تالميذ تحصص 

 علمي

28.46 05.60 

118 

 

03.62 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

تالميذ تخصص  إحصائية 

 أدبي

27.75 04.23 

تبار حسب االخ (: يوضح الفرق بين الذكور علمي و الذكور أدبي في دوافع اللياقة البدنية16الجدول رقم)

 "ت".

لتوالي، و على ا 22.53و  21.33األدبي حيث بلغت لمتوسطات الحسابية للذكور علمي ويظهر الجدول أعاله ا

قدرت ب فقد  على الترتيب. أما " ت" المحسوبة 05.40و  05.33كذا االنحراف المعيارية التي بلغت قيمتها 

و  118ية ( و درجة الحر0.05عند مستوى الداللة ) 01.98و هي أصغر من "ت" الجدولية المقدرة ب  01.29

 بين أفراد العينتين. هذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

 نتائج البعد الثالث: التوتر و المخاطرة: 2-1-2-3

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 تالميذ تحصص علمي

21.33 05.33 

118 

 

01.29 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

 التوجد

فروق 

ذات 

داللة 

 إحصائية 
 تالميذ تخصص أدبي

22.53 05.40 

 سبح(: يوضح الفرق بين الذكور علمي و الذكور أدبي في دوافع التوتر و المخاطرة 17الجدول رقم)

 اختبار "ت".

على التوالي، و  22.53و  21.33حيث بلغت  يوضح الجدول أعاله المتوسطات الحسابية للذكور علمي و أدبي

على الترتيب أما "ت" المحسوبة فقد قدرت ب  05.40و  05.33كذا االنحراف المعياري الذي بلغت قيمته 
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و  118( و درجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة ) 01.98الجدولية المقدرة ب  و هي أصغر من "ت" 01.29

 داللة إحصائية بين أفراد العينتين. هذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات

 نتائج البعد الرابع: الدوافع المنية الجمالية:  -2-1-2-4

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

تالميذ تحصص 

 علمي

30.35 06.24 

118 

 

0.79 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

التوجد 

فروق 

ذات 

داللة 

تالميذ تخصص  إحصائية 

 أدبي

31.20 06.01 

الية حسب (: يوضح الفرق بين الذكور علمي و الذكور أدبي في الدوافع الفنية و الجم18الجدول رقم)

 االختبار "ت".

ت قيمته و انحراف معياري قدر 30.35( أن المتوسط الحسابي للذكور علمي بلغ 18يكشف الجدول رقم )

و قد  06.01و انحراف معياري بلغت قيمته  31.20أما المتوسط الحسابي للذكور أدبي بلغ  06.24ب 

ستوى مند ع 01.98و هي أقل قيمة مقارنة مع" ت" الجدولية المقدرة ب  0.79قدرت "ت" المحسوبة ب 

عدم وجود  و هذا ما يدل على عدم وجود فرق معنوي و بالتالي: 118( و درجة الحرية 0.05الداللة  ) 

 فروق ذات ذاللة إحصائية بين العينتين.

 نتائج البعد الخامس الدوافع النفسية و خفض التوتر: -2-1-2-5

 المقياس

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 05.60 39.41 تالميذ تحصص علمي
118 

 

05.42 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 
 05.47 34.20 تالميذ تخصص أدبي

ض التوتر أدبي في الدوافع النفسية و خف (: يوضح الفرق بين الذكور علمي و الذكور19الجدول رقم )

 حسب االختبار "ت".

و  39.41للذكور علمي بلغ ( أن المتوسط الحسابي 19تشير النتائج المحصل عليها في الجدول رقم )

ف معياري و انحرا 34.20و قد بلغ المتوسط الحسابي للذكور أدبي  05.60انحراف معياري بلغت قيمته 

ة لمقدرة ب و هي أكبر قيمة من "ت"  الجدولي 05.42"ت" المحسوبة فقد قدرت ب أما  05.47بلغت قيمته 

اللة دو هذا ما يدل على وجود فروق  ذات  118و درجة الحرية.( 0.05عند مستوى الداللة ) 01.98

 إحصائية بين أفراد العينتين و هذا لصالح الذكور علمي.

 ضي:نتائج البعد السادس دوافع التفوق الريا -2-1-2-6

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة
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( يوضح الفرق بين الذكور علمي و الذكور أدبي في دوافع اللياقة البدنية حسب االختبار 20الجدول رقم )

 "ت".

لغت قيمته بو انحراف معياري  29.95( أن المتوسط الحسابي للذكور علمي قد بلغ 20يظهر الجدول رقم )

و قدرت  04.76ياري بلغت قيمته و انحراف مع 29.95أما المتوسط الحسابي للذكور أدبي فقد بلغ   04.02

لداللة عند مستوى ا 01.98و هي أقل قيمة مقارنة ب "ت" الجدولية المقدرة ب  0.22"ت" المحسوبة 

فروق ذات  و هذا ما يدل على عدم وجود فروق معنوية و بالتالي ال توجد 118( و درجة الحرية، 0.05)

 داللة إحصائية بين أفراد العينتين.

لرياضية انية و أن الذكور علمي و الذكور أدبي يشتركون في دوافع  ممارسة التربية البد نستنتج مما سبق

 التالية: 

 .لرياضيالدوافع االجتماعية، التوتر و المخاطرة، الدوافع الفنية و الجمالية و دوافع التفوق ا

سية و افع النفالدو ولبدنية كما يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد األخرى: دوافع اللياقة ا

 و هذا لصالح الذكور علمي.خفض التوتر 

 و الشكل الموالي أدناه يعطي توضيح أكثر:

  

 04.02 29.95 ذكور علمي

118 

 

0.22 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

التوجد 

فروق ذات 

داللة 

 إحصائية 
 04.75 29.078 ذكور أدبي
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 المقارنة بين اإلناث علمي واإلناث أدبي: -3

 حسب النسب المئوية:  واإلناث أدبيالمقارنة بين اإلناث علمي  -1-3

 المقياس

 ذكور أدبي ذكور علمي األبعاد 

عدد نقاط  العينة 

 كل بعد

النسبة 

 المئوية

عدد نقاط  العينة 

 كل بعد

النسبة 

 المئوية

الدوافع 

 االجتماعية
40 1771 15.48 40 1719 15.20 

دوافع اللياقة 

 البدنية
40 2529 22.00 40 2598 23.00 

دوافع التوتر 

 والمخاطرة
40 1240 10.84 40 1156 10.25 

الدوافع 

الجمالية 

 والفنية

40 2029 17.70 40 1881 16.65 

الدوافع 

النفسية 

 وخفض التوتر 

40 2151 18.80 40 2286 20.25 

دوافع التفوق 

 الرياضي
40 1725 15.00 40 1648 14.60 

 %100 11288 40 %100 11445 40 المجموع
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واإلناث  (: يوضح فروق دوافع ممارسة التربية البدنية والرياضية لدى اإلناث علمي21الجدول رقم )

 أدبي حسب النسبة المئوية.

اث ضية لدى اإلندوافع ممارسة التربية البدنية والريا( الذي يوضح الفروق في 21تظهر نتائج الجدول رقم)

 علمي واإلناث أدبي حسب النسبة المئوية.

الي، على التو % 23.00و 22.00إن دوافع اللياقة البدنية أتت في المرتبة األولى لإلناث علمي وأدبي بنسبة 

لدوافع اها أتت عد. ثم ب ابهااكتساإلناث بمختلف الصفات البدنية و محاولة  اهتماماألمر الذي يبين مدى 

لة حيث ذه المرحهطبيعة ة الجمالية، و هذا ليالتوتر ، و في المرتبة الثالثة نجد الدوافع الفنالنفسية و أنخفض

 ة بحركاتمرفوق تحاول اإلناث االهتمام بالمظهر الالئق و المشاركة في الرياضات التي تتميز بحركاتسهلة

و فب  الرياضي اتفوق رتبة الرابعة فقد أتت الدوافع االجتماعية، و بعد دوافعالرشاقة و المرونة، أما في الم

 األخير دوافع المخاطرة و التوتر.

 

 

 

 

 

 

 ترتيب الدوافع المتشابهة بين تلميذات العلمي و األدبي و الجدول التالي يوضح ذلك:

 إناث أدبي اناث علمي األبعاد ترتيب

 23.00 22.00  دوافع اللياقة البدنية 01

 20.25 18.80 الدوافع النفسية و خفض التوتر 02

 16.65 17.70 الدوافع الجمالية و الفنية 03

 15.20 15.48 دوافع التفوق الرياضي 04

 14.60 15.00 الدوافع االجتماعية 05

 10.25 10.84 دوافع التوتر و المخاطر 06

علمي  دى اإلناث(: يوضح الترتيب التنازلي لدوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية ل22الجدول رقم )

 و اإلناث أدبي حسب النسبة المئوية.

وانحراف معياري قدرت  42.15( أن المتوسط الحسابي لإلناث علمي بلغ .24أسفرت نتائج الجدول رقم )

وانحرف معياري قدرت قيمته  43.30ناث أدبي فقد بلغ أما المتوسط الحسابي لإل 04.72قيمته ب 

عند  0198ب "ت" الجدولية المقدرة ب  01.35وبمقارنة "ت" المحسوبة التي قدرت ب 05.05.05
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عدم وجود ونجد أن هذه األخيرة أكبر من األولى وهذا ما بين  118( ودرجة الحرية .0.05مستوى الداللة )

 . فروق ذات داللة إحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 البعد الثالث دوافع التوتر و المخاطرة : -3-2-2-3

ناث علمي واالناث ادبي في دوافع التوتر والمخاطرة حسب ( يوضح الفرق بين اال25الجدول رقم:)

 االختبار"ت".

 20.66ابي الحس ( أن االناث علمي بلغ متوسطهم25تبين نتائج اختبارات "ت" الموضحة في الجدول رقم )

ار بقيمة وانحراف معي 19.26، أما المتوسط الحسابي لإلناث أدبي بلغ 05.00وانحراف معياري بقيمة 

عند  01.98وهي أصغر من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب  01.62وقد قدرت "ت" المحسوبية ب 04.86

 ائية.وق ذات داللة إحصوهذا ما يدل على عدم وجود فر 118( ودرجة الحرية 0.05مستوى الداللة )

 نتائج البعد الخامس الدوافع النفسية وخفض التوتر : -3-2-2-5

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 05.00 20.66 اناث  علمي

118 

 

01.62 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

التوجد 

فروق ذات 

داللة 

 إحصائية 
 04.86 19.26 أدبياناث 

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 05.50 35.85 اناث  علمي
118 

 

02.29 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 



 مناقشتهاو ج..عرض النتائالفصل الخامس.............................................................
 

 
78 

 

 يوضح الفرق بين االناث علمي واالناث أدبي في الدوافع الفنية والجمالية حسب(26)الجدول رقم 

 "ت". االختبار 

ي قد بلغ ( يوضح لنا أن المتوسطة الحسابي لإلناث علمي واالناث علمي واالناث ادب26الجدول رقم )

لى الترتيب .وقد  ع 05.9و 06.80على التوالي . أما انحرافاتهم المعيارية فقد بلغت قيمتها  31.35و 33.81

الداللة  عند مستوى 01.98وهي أكبر قيمة من "ت" الجدولية المقدرة ب  02.30قدرت "ت" المحسوبة ب 

االناث  وداللة إحصائية بين االناث علمي وهذا ما يفسر وجود فروق ذات  118( ودرجة الحرية 0.05)

 ادبي .

 نتائج البعد الخامس الدوافع النفسية وخفض التوتر : -3-2-2-5

ناث علمي و االناث ادبي في الدوافع النفسية وخفض اتوتر حسب ( يوضح الفرق بين اال27الجدول رقم: )

 ختيار "ت".اال

. وانحراف   واالناث علمي 35.85( أن المتوسطة الحسابي لإلناث علمي بلغ 27تبرز نتائج الجدول رقم )

 05.81 بقيمة وانحراف معياري38.10و المتوسط الحسابي لإلناث ادبي بلغ 05.50معياري  بلغت قيمته

لداللة اد مستوى عن 01.98وهي أكبر قيمة من "ت" الجدولية المقدرة ب   02.29أما "ت" المحسوبة ب 

لصالح  العينتين وهيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  وهذا ما يبين  118( ودرجة الحرية 0.05)

 . االناث ادبي 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البعد السادس دوافع التفوق الرياضي :-3-2-2-6

 05.81 38.10 اناث أدبي

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 05.50 35.85 اناث  علمي

118 

 

02.29 

 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 

 05.81 38.10 اناث أدبي
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 ( يوضح الفرق بين االناث أدبي في دوافع التفوق الراضي حسب االختبار "ت".28الجدول رقم : )

 28.75ت ادبي بلغيكشف لنا الجدول المشار اليه أعاله ان المتوسطات الحسابية لإلناث علمي واناث 

لي . اما "ت" على التوا 04.03و  04.73على التوالي. أما االنحراف المعياري فقد بلغت قيمتها  27.46و

اللة مستوى الد عند 01.98وهي اكبر من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب  02.10المحسوبة  قدرت ب 

 وهي  لصالح هذا ما يفسر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين فراد العينتين 118( ودرجة الحرية 0.05)

ي في ناث ادب.نستخلص مما سبق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االناث علمي و االاالناث علمي 

تفوق دوافع الولفنية لية : الدوافع الجمالية و ادوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية في االبعاد التا

 وجد فروقه ال تالرياضي لصالح االناث علمي و الدوافع  النفسية وخفض التوتر لصالح الناث أدبي. كما ان

 لتوتر.اخاطرة و فع المذات داللة إحصائية في االبعاد التالية : الدوافع االجتماعية ، اللياقة البدنية ، دوا

 

 

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 04.73 28.75 اناث  علمي

118 

 
02.10 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 

 04.03 27.46 اناث أدبي
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 حد :المقارنة بين الجنسين في التخصص الوا -4

 المقارنة بين التالميذ علمي حسب الجنسين: -4-1

 المقارنة بين التالميذ علمي حسب النسبة المؤية لكل بعد : -4-1-1

 

 المقياس

 أدبيذكور  ذكور علمي األبعاد 

عدد نقاط  العينة 

 كل بعد

النسبة 

 المئوية

عدد نقاط  العينة 

 كل بعد

النسبة 

 المئوية

الدوافع 

 االجتماعية
40 1708 14.74 40 1771 15.48 

دوافع اللياقة 

 البدنية
40 2622 22.60 40 2529 22.00 

دوافع التوتر 

 والمخاطرة
40 1280 11.00 40 1240 10.84 

الدوافع 

الجمالية 

 والفنية

40 1821 15.70 40 2021 17.70 

الدوافع 

النفسية 

 وخفض التوتر 

40 2365 20.40 40 2151 18.80 

دوافع التفوق 

 الرياضي
40 1797 15.50 40 1725 15.00 

 %100 11445 40 %100 11593 40 المجموع

ث علمي االنا( يوضح فروق ممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ التخصص ال29الجدول رقم: )

 و الذكور حسب النسبة المؤوية .
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5 1 , 00 
48 , 93 

 

 

 اناث علمي ذكور علمي

 

 

49 , 05 
85.50 

 

 اناث علمي ذكور علمي

50 , 75 

49 , 17 

 

 اناث علمي ذكور علمي

5 2 , 32 
4 7 , 60 

 

 

 اناث علمي ذكور  علمي
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( الذي يوضح الفروق في دوافع  ممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى الذكور 29من خالل الجدول رقم )

االناث علمي حسب النسبة المئوية ، يتضح أن دوافع اللياقة البدنية جاءت في أولوية الترتيب . وبعد  علمي و

وتر . ثم الدوافع الجمالية و الفنية وهذا عند كال الجنسين .أما البعد الرابع و الدوافع النفسية وخفض الت

ناث فقد . أما فيما يخص االدوافع االجتماعية هذا عند الذكورالخامس فقد جاءت دوافع تفوق الرياضي و ال

ي . ونالحظ مرتبة الرابعة و الخامسة على التوالالتفوق الرياضي في الجاءت الدوافع االجتماعية ودوفع 

انفا رغبة الذكور في تحقيق تقدم دوافع التفوق الرياضي للذكور على الدوافع االجتماعية وهذا كما ذكرناه 

 ناث فيالنتائج الجيدة . أما بالنسبة لإلناث فنالحظ تقدم الدوافع االجتماعية . االمر الذي يبين مدى وعي اال

ت اجتماعية مع االخرين . والجدول االتي يوضح ترتيب . وتكوين عالقاتنمية الروح الجماعية و الخلقية

 االبعاد :

 اناث علمي االبعاد  ذكور علمي  االبعاد  الترتيب

 22.00 دوافع اللياقة البدنية 22.60 دوافع اللياقة البدنية  01

الدوافع النفسية  20.40 الدوافع النفسية وخفض التوتر 02

 وخفض التوتر

18.80 

الدوافع الجمالية  15.70 الجمالية والفنيةالدوافع  03

 والفنية

17.70 

 15.48 الدوافع االجتماعية 15.50 دوافع التفوق الرياضي 04

دوافع التفوق  14.74 الدوافع االجتماعية 05

 الرياضي

15.00 

دوافع المخاطرة وخفض  06

 التوتر

دوافع المخاطرة  11.00

 وخفض التوتر

10.84 

 

و  لذكور علميل( يوضح الترتيب التنازلي لدوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية 30) الجدول رقم :

 االناث علمي حسب النسبة المئوية.

 

 

 

 

 

 مقارنة المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و االختبار الثاني:  -4-1-2

 نتائج البعد األول : الدوافع االجتماعية : -4-1-2-1

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 05.06 28.46 ذكور  علمي
118 

 
00.16 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 
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( يوضح الفرق بين الذكور علمي و االناث علمي في الدوافع االجتماعية حسب اختبار 31الجدول رقم )

 "ت".

لغ ب( أن المتوسط الحسابي للذكور علمي 31اسفرت نتائج اختبار "ت" المدونة في الجدول رقم )

ياري راف معوانح 28.61و المتوسط الحسابي لإلناث علمي بلغ  05.06وانحراف معياري بقيمة 28.46

 01.98 و هي أقل قيمة من "ت" الجدولية المقدرة ب 00.16أما "ت" المحسوبة قدرت ب  05.29بقيمة 

إحصائية  وهذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 118( ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة )

 بين افراد العينتين .

 البدنية:نتائج البعد الثاني دوافع اللياقة -4-1-2-2

 ( يوضح الفرق بين الذكور علمي و االناث علمي في دوافع اللياقة البدنية حسب32الجدول رقم )

 اختبار "ت" .

ي و االناث ( يبين أن المتوسطات الحسابية للذكور علم32نتائج اختبار "ت" الموضحة في الجدول رقم )

على  04.72و 04.00قيمتها على الترتيب و االنحرافات المعيارية بلغت   42.15و  43.70علمي بلغت 

ند مستوى ع 01.98ب "ت" الجدولية المقدرة ب  02.03"ت" المحسوبة التي قدرت ب التوالي. وبمقارنة 

ة ت داللة إحصائينجد أن هذه األخيرة اقل قيمة وبالتالي توجد فروق ذا 118( ودرجة الحرية 0.05الداللة )

 بين أفراد الفئتين وهي لصالح الذكور.

 نتائج البعد الثالث دوافع المخاطرة و التوتر: 4-1-3

 إحصائية  05.29 28.61 اناثعلمي 

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 14.00 43.70 ذكور  علمي

118 

 
02.03 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 

 04.72 42.15 اناثعلمي 

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 14.00 43.70 ذكور  علمي
118 

 
02.03 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد ال

فروق ذات 

داللة 



 مناقشتهاو ج..عرض النتائالفصل الخامس.............................................................
 

 
84 

 

ناث علمي في دوافع المخاطرة و التوتر حسب يوضح الفرق بين الذكور اعلمي و ا: (33)الجدول رقم 

 اختبار "ت".

انحرف معياري و 21.33تكشف نتائج الجدول المشار اليه أعاله أن المتوسط الحسابي للذكور علمي قد بلغ 

المحسوبة  أما "ت" 05.00وانحراف معياري بقيمة  20.66لغ بالحسابي لإلناث  و المتوسط 05.33بقيمة 

( و 0.05عند مستوى الداللة ) 01.98وهي اصغر من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب  0.74فقد قدرت ب 

 وهذا ما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينتين. 118درجة الحرية 

 

 

 

 

 

 نتائج البعد الرابع: الدوافع الجمالية و الفنية: -4-1-2-4

( يوضح الفرق بين الذكور علمي و االناث علمي في الدوافع الجمالية و الفنية حسب 34الجدول رقم: )

 اختيار "ت".

 06.24قيمة وانحراف معياري ب 30.35( يظهر أن المتوسط الحسابي للذكور علمي قد بلغ 34الجدول رقم )

بة قدرت ب أما "ت" المحسو 06.80وانحراف معياري بلغت قيمته  33.81و المتوسط الحسابي لإلناث بلغ 

الحرية  ( ودرجة0.05عند مستوى الداللة ) 01.98وهي أكبر قيمة من "ت" الجدولية المقدرة ب  03.06

 اث .على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينتين وهي لصالح االنوهذا ما يدل  118

 البعد الخامس الدوافع النفسية وخفض التوتر :-4-1-2-5

 إحصائية  04.72 42.15 اناثعلمي 

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة

 06.24 30.35 ذكور  علمي

118 

 
03.06 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 

 06.80 33.81 اناثعلمي 

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة 

 

 الداللة
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( يوضح الفرق بين الذكور علمي و االناث علمي في الدوافع النفسية و خفض التوتر 35الجدول رقم: )

 حسب اختبار "ت".

 

علمي و  ( يبرز أن أن المتوسطات الحسابية للذكور35"ت" الموضحة في الجدول رقم ) نتائج  اختبار

. 05.50و 05.60على التوالي و االنحرافات المعيارية بلغت  قيمتها 35.85و  39.41االناث علمي بلغت 

مستوى  عند 01.98وهي أكبر من  "ت" الجدولية المقدرة ب  03.70أما  "ت" المحسوبة التي قدرت ب 

لفئتين وهي وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد ا  118( ودرجة الحرية 0.05الداللة )

 لصالح الذكور.

 البعد السادس دوافع التفوق الرياضي:  -4-1-2-6

( يوضح الفرق بين الذكور علمي و االناث علمي في دوافع التفوق الرياضي حسب 36: )الجدول رقم

 اختيار "ت".

اف معايري وانحر 39.95المتوسط الحسابي لإلناث علمي بلغ ( امن 36يتبين لنا من خالل الجدول رقم )

لمحسوبة ا أما "ت"  04.73وانحراف معياري  28.75و المتوسط الحسابي لإلناث علمي بلغ  04.02بقيمة 

( و درجة 0.05عند مستوى الداللة ) 01.98و هي أقل قيمة من "ت"  الجدولية المقدرة ب  01.57فقط ب 

 يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينتين.و هذا ما  118الحرية، 

رسة فع ممانستخلص مما سبق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور علمي اإلناث علمي في دوا

 وتر لصالحخفض الت ونفسية : دوافع اللياقة البدنية و الدوافع الالتربية البدنية و الرياضية في األبعاد التالية

 الذكور علمي، و الدوافع الفنية و الجمالية لصالح اإلناث علمي.

لتفوق دوافع ا ولتوتر اكذلك يتبين أنهم يشتركون في األبعاد التالية: الدوافع االجتماعية، دوافع المخاطرة و 

 الرياضي.

 و الشكل اآلتي يعطي توضيح أكثر:

 05.60 39.41 ذكور  علمي

118 

 
03.70 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 

 05.50 35.85 اناثعلمي 

 المقياس    

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 "ت" الداللة

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 ة الدالل

 

 الداللة

 04.02 29.95 ذكور  علمي

118 

 
01.57 

01.98 

 

 

0.05 

 

 

توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية 

 04.73 28.75 اناثعلمي 
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 المقارنة بين تالميذ األدبي حسب الجنسين: -5-1

 المقارنة بين الجنسين عند تالميذ األدبي حسب النسبة المئوية: -5-1-1

 المقياس

 األبعاد
 ذكور أدبي ذكور علمي

عدد نقاط  العينة 

 كل بعد

النسبة 

 المئوية

عدد نقاط  العينة 

 كل بعد

النسبة 

 المئوية

الدوافع 

 االجتماعية

 40 1665 14.90 40 1719 15.20 

دوافع اللياقة 

 البدنية

40 2433 22.00 40 5298 23.00 

دوافع التوتر 

 والمخاطرة

40 1352 12.10 40 1156 10.25 

الدوافع 

الجمالية و 

 الفنية

40 1872 16.75 40 1881 16.65 

الدوافع 

النفسية و 

 خفض التوتر 

40 2052 18.40 40 2286 20.25 

 14.60 1648 40 16.00 1787 40دوافع التفوق 
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 الرياضي

 %100 11288 40 %100 11161 40 المجموع

ث و اإلناي (: يوضح الفروق في دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية للذكور أدب37الجدول رقم)

 أدبي حسب النسب المئوية.
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 لنفسية وها الدوافع ا( توضح أن دوافع اللياقة البدنية احتلت المرتبة األولى ، ثم تلي37نتائج الجدول رقم )

 .ث أدبيخفض التواتر، و بعدها الدوافع الفنية و الجمالية و هذا لكال الجنسين ذكور أدبي و إنا

ي الي. و فى التواحتلته دوافع التفوق الرياضي و الدوافع االجتماعية عل أما البعد الرابع و الخامس فقد

ى و فع األخرالدوا المرتبة األخيرة جاءت دوافع المخاطر و التوتر لكال الجنسين و التي تبدو أقل أهمية عن

    لتالي:نالحظ أن ترتيب الدوافع غير متشابهة أي مختلف بين الجنسين، و هذا كما يوضحه الجدول ا

 

 

 

 اناث علمي االبعاد  ذكور علمي  االبعاد  الترتيب

 23.00 دوافع اللياقة البدنية 21.80 دوافع اللياقة البدنية  01

 20.25الدوافع النفسية  18.40 الدوافع النفسية وخفض التوتر 02

 
 

% 53 , 87 
% 46 , 06 

 

  

% 47 , 25 
%52,65 
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 وخفض التوتر

الدوافع الجمالية  16.75 الدوافع الجمالية والفنية 03

 والفنية

16.65 

 15.20 الدوافع االجتماعية 16.00 دوافع التفوق الرياضي 04

دوافع التفوق  14.90 الدوافع االجتماعية 05

 الرياضي

14.60 

دوافع المخاطرة  12.10 دوافع المخاطرة وخفض التوتر 06

 وخفض التوتر

10.25 

 

الناث دبي و األلذكور  ( يوضح الترتيب التنازلي لدوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية38الجدول )

 أدبي حسب النسب المئوية.

 ن:مقارنة المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و اختبار "ت" بعد البعد بين الجنسي -5-2

 نتائج البعد األول الدوافع االجتماعية:  -5-2-1

  

 المقياس 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية 

"ت" 

 المحسوبية

"ت" 

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

 الداللة

ال توجد  0.05 01.98 01.12 118 04.23 27.75 ذكور أدبي

فروق ذات 

داللة 

 إحصائية

 04.92 28.65 إناث أدبي

 سبح االجتماعيةناث أدبي في الدوافع وضح الفرق بين الذكور أدبي و اإل( : ي39الجدول رقم )

 "ت" اختبار

حراف معياري و إن 27.75تشير نتائج الجدول المشار إليه أعاله أن المتوسط الحسابي للذكور أدبي بلغ 

 04.92مته و إنحراف معياري بلغت قي 28.65ناث أدبي بلغ ، و المتوسط الحسابي لإل04.23ته بلغت قيم

د مستوى عن 01.98ب و هي أقل قيمة من "ت" الجدولية المقدرة  01.12أما "ت" المحسوبة فقد قدرت ب 

 بين العينتين. وهذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 118( و درجة الحرية. 0.05الداللة )

 نتائج البعد الثاني دوافع اللياقة البدنية: -5-2-2

 المقياس 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية 

"ت" 

 المحسوبية

"ت" 

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

 الداللة

توجد فروق  0.05 01.98 02.95 118 05.68 40.55 ذكور أدبي

ذات داللة 

 إحصائية

 05.04 43.30 إناث أدبي

 حسب ناث أدبي في دوافع اللياقة البدنيةوضح الفرق بين الذكور أدبي و اإل(: ي40الجدول رقم)

 "ت" اختبار
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لى الترتيب  ع 43.30و  40.55لنا أن المتوسطات الحسابية للذكور أدبي قد بلغت ( يكشف 40الجدول رقم)

و هذا ما  118( و درجة الحرية. 0.05عند مستوى الداللة ) 01.98معيارية قدرت قيمتها ب  انحرافاتو

 يدل على وجود فروق ذات إحصائية بين العينتين و هي لصالح اإلناث.

 ع المخاطرة و التوتر:نتائج البعد الثالث دواف -5-2-3

 المقياس 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية 

"ت" 

 المحسوبية

"ت" 

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

 الداللة

توجد فروق  0.05 01.98 03.67 118 05.40 22.53 ذكور أدبي

ذات داللة 

 إحصائية

 04.86 19.26 إناث أدبي

 سب ناث أدبي في دوافع المخاطرة و التوتر حوضح الفرق بين الذكور أدبي و اإل( ي41الجدول )

 "ت". اختبار

. 22.53بلغ  ( أن المتوسط الحسابي للذكور أدبي41"ت" المدونة في الجدول رقم) اختباراتأسفرت نتائج 

و هذا ما  118( و درجة الحرية. 0.05عند مستوى الداللة ) 01.98معيارية قدرت قيمتها ب  انحرافاتو 

 يدل على وجود فروق ذات إحصائية بين العينتين و هي لصالح الذكور.

 نتائج البعد الرابع الدوافع الفنية و الجمالية: -5-2-4

 المقياس 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية 

"ت" 

 المحسوبية

"ت" 

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

 الداللة

توجد فروق  0.05 01.98 03.67 118 05.40 22.53 ذكور أدبي

ذات داللة 

 إحصائية

 04.86 19.26 إناث أدبي

تبار اخلية حسب ناث أدبي في الدوافع الفنية و الجماالفرق بين الذكور أدبي و اإل( يوضح 42الجدول رقم)

 "ت"

 .06.01مة و إنحراف معياري بقي 31.20( يوضح أن المتوسط الحسابي للذكور أدبي بلغ 42الجدول رقم )

قد قدرت ب أما "ت" المحسوبة ف 05.95و إنحراف معياري بقيمة  31.35و المتوسط الحسابي لإلناث بلغ 

ة الحرية ( و درج0.05داللة )عند مستوى ال 01.98و هي أقل قيمة من "ت" الجدولية المقدرة ب  0.14

 و هذا ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينتين. 118

 نتائج البعد الخامس الدوافع النفسية و خفض التوتر: -5-2-5

 المقياس 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية 

"ت" 

 المحسوبية

"ت" 

 الجدولية 

 مستوى

 الداللة

 الداللة

توجد فروق  0.05 01.98 03.97 118 05.47 34.20 ذكور أدبي

ذات داللة 

 إحصائية

 05.81 38.10 إناث أدبي
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سب التوتر ح ( يوضح الفرق بين الذكور أدبي و اإلناث أدبي في الدوافع النفسية و خفض43الجدول رقم )

 اختبار "ت".

دبي و ألذكور ليبرز الجدول المشار إليه أعاله نتائج اختبارات "ت"، حيث يتضح أن المتوسطات الحسابية 

فقد  أما "ت" المحسوبة 05.81و  05.47و إنحراف معياري قدر ب  38.10و  34.20اإلناث قد بلغت 

و  118الحرية ( و درجت 0.05و هي أكبر قيمة من "ت" الجدولية عند مستوى الداللة) 03.97قدرت ب 

 هذا ما يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينتين و هي لصالح اإلناث.

 نتائج البعد السادس دوافع التفوق الرياضي: -5-2-6

 المقياس 

 

 المتغيرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية 

"ت" 

 المحسوبية

"ت" 

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة

 الداللة

توجد فروق  0.05 01.98 03.01 118 04.76 29.78 ذكور أدبي

ذات داللة 

 إحصائية

 04.03 27.46 إناث أدبي

 سبحاإلناث أدبي في دوافع اللياقة البدنية ( يوضح الفرق بين الذكور أدبي و44الجدول رقم )

  اختبار "ت".  

أما 04.76 و انحراف معياري بقيم 29.78( يكشف أن المتوسط الحسابي للذكور أدبي بلغ 44الجدول رقم)

محسوبة ب و قد قدرت "ت" ال 04.03و انحراف معياري بقيمة  27.46المتوسط الحسابي لإلناث فقد بلغ 

 ية و هو هي أكبر من قيمة "ت" الجدولية و هذا ما يدل على و جود فروق ذات داللة احصائي 03.01

 لصالح الذكور. 
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 الفصل السادس

االستنتاجات مقابلة النتائج 

بالفرضيات و اقتراح بعض 

 التوصيات.
  

 

 

 

 

 

 االستنتاجات : -1

 

 :ا يليمن خالل نتائج المقارنة بين تالميذ التخصص علمي و تالميذ التخصص أدبي نستنتج م -

 لبدنية وبية اوجود فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ العلمي و األدبي في دوافع ممارسة التر -

 نية.اقة البدفع الليو دوا النفسية، الدوافع االجتماعيةو ذلك في األبعاد التالية: الدوافع الرياضية 

لية و لجمااية و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع التوتر و المخاطرة، الدوافع الفن -

 دوافع التفوق الرياضي.

 ي:من خالل نتائج المقارنة بين تالميذ األقسام النهائية حسب التخصص الدراسي ما يل -
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ة و لبدنياتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور علمي و الذكور أدبي في دوافع اللياقة  -

لتوتر و افع او دو االجتماعيةدوافع الدوافع النفسية و عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في ال

 الدوافع الجمالية و دوافع التفوق الرياضي.

لح ي لصاوجود فروق جوهرية بين اإلناث علمي و أدبي في الدوافع الجمالية و التفوق الرياض -

و  تماعيةاالج العلمي و الدوافع النفسية لصالح األدبي، و اشتركوا في األبعاد األخرى: الدوافع

 ياقة البدنية و دوافع التوتر و المخاطرة. دوافع الل

 من خالل عرض نتائج مقارنة التالميذ علمي و أدبي تبعا لمتغير الجنس: -

ة و لبدنياتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور علمي و اإلناث علمي في دوافع اللياقة  -

عية و االجتما وافعركوا في الدالدوافع النفسية لصالح الذكور و الدوافع الفنية لصالح اإلناث، و اشت

 دوافع المخاطرة و التوتر و دوافع التفوق الرياضي.

وق التف توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور أدبي و اإلناث أدبي في دوافع التوتر و -

، ح اإلناثلصال الرياضي لصالح الذكور و دوافع اللياقة البدنية و الدوافع النفسية و خفض التوتر

 تقاسموا الدوافع االجتماعية و الدوافع الفنية و الجمالية.و قد 

 مقابلة النتائج بالفرضيات: -2

 الفرضية األولى: 2-1

العلمي و  "07من خالل الجدول رقم" -08-يتبين أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين تالميذ

 أدبي في مي وميذ علاألدبي في دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية، أي بين اختالف التال

لى بب ذلك اعود سالدوافع االجتماعية و اللياقة البدنية و الدوافع النفسية و خفض التوتر، و قد ي

تحانات، االم وطبيعة السنة النهائية  من التعليم الثانوي التي تتخللها مجموعة من االختبارات 

فسية ضغوطات و اضطرابات نالوريا و هذا ما يجعل التالميذ تحت خاصة امتحان شهادة البك

لمي أو عكان  كبيرة، و كل واحد يعطي نظرته الخاصة على مادة التربية البدنية و الرياضية سواء

 أدبي.

 ين األمرلتخصصرغم هذا االختالف اال أن دوافع اللياقة البدنية احتلت المرتبة األولى في كال ا

ق ل بوعجنا"كما ية المختلفة، و هذا ما أكدهالذي يسهم في اكتساب التالميذ مزيد من الصفات البدن

 (.63في دراسته السابقة)1998

أما فيما يخص دوافع التوتر و المخاطرة، الدوافع الجمالية و الفنية، و دوافع التفوق الرياضي فهي 

" و عليه فإن الفرضية األولى 12 – 10 -09متشابهة بين تالميذ العلمي و األدبي، الجداول رقم"

و الرياضية ": يشترك تالميذ العلمي و تالميذ األدبي في دوافع ممارسة التربية البدنية  التي تقول

 في األقسام النهائية".
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اضي، فوق الريع التمحققة في األبعاد: دوافع التوتر و المخاطرة، الدوافع الفنية و الجمالية و دواف

 أما األبعاد األخرى فهي ثبتت عكس ذلك.

 الفرضية الثانية: -2-2

حصائية في " تبرز عن وجود فروق ذات داللة إ 19 -16النتائج السابقة الموضحة في الجدولين" 

فع ي دوافدوافع اللياقة و الدوافع النفسية و خفض التوتر لدى الذكور علمي و الذكور أدبي 

 "2001لسعيد البدنية و الرياضية، و هذا ما تثبته الدراسة السابقة يحياوي اممارسة  التربية 

لكال  مبرمجة(. و قد يرجع سبب هذا االختالف الى مدة الحجم الساعي و المواد التعليمية ال67)

ي "  فتبرز لنا أن الذكور علمي و أدب 20 -18 – 17 – 15التخصصين أما الجداول رقم"

فع ية و دوالجماليشتركون في الدوافع االجتماعية، و دوافع التوتر و المخاطرة، الدوافع الفنيةو ا

 ".14التفوق الرياضي ، هذا التشابه و التقارب في األبعاد موضح في الجدول رقم "

ذكور في " و قد يعود سبب ذلك إلى درجة الوعي و النضج و الذي وصل اليه ال04و الشكل رقم"

ترات و عن التو بتعادهذه المرحلة النهائية من التعليم الثانوي، و مدى أهمية التعاون و التآزر و اإل

هذا  ، وكلخاطرة بل البحث عن الحركات الفنية الراقية اتي تريحهم و العمل بجد و مثابرةالم

 ت.أال و هو البحث عن النتائج االيجابية قصد النجاح في االختبارايصب في هدف واحد 

ي ذكور علمين الو اذا رجعنا الى الفرضية الثانية التي تقول" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب

 التعليم ية منفي دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ األقسام النهائ و أدبي

دوافع  وتوتر الثانوي " فقد تحققت الفرضية في معظم األبعاد ما عدا الدوافع النفسية و خفض ال

 اللياقة البدنية.

 

 

 الثالثة: الفرضية-2-3

لة تبين لنا أنه ال توجد فروق ذات دال" 25 -24 -23التوضيحات الموجودة في الجداول "

ع ة و دوافلبدنيااحصائية بين اإلناث علمي و اإلناث أدبي في الدوافع االجتماعية، دوافع اللياقة 

لدوافع ا( فيما يخص 67" )2001التوتر و المخاطرة، و هذا ما أكدته دراسة "يحياوي السعيد 

ذات داللة  " فتكشف أنه فروق38 -27 -26ل" االجتماعية و دوافع اللياقة البدنية، أما الجداو

ر و فض التوتة و خ، الدوافع النفسيإحصائية بين اإلناث علمي و أدبي في الدوافع الجمالية و الفنية

 دوافع التفوق الرياضي.
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( و 22 لجدولاناث علمي و أدبي ) تيب األبعاد جاء متشابهة بين اإلرغم هذا االختالف إال أن تر

ناث صبحت اإللذي أااللياقة البدنية المرتبة األولى، هذا ما يفسر االهتمام الكبير  قد احتلت دوافع

 تكتسب قصد اكتساب الصفات البدنية.

لمي و ناث عانطالقا مما سبق فإن النظرية الثالثة" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإل -

لتوتر و دوافع ا دنية ودوافع اللياقة الباإلناث أدبي محققة في األبعاد التالية: الدوافع االجتماعية، 

 المخاطرة، و لم تحقق في األبعاد األخرى. 

 التوصيات: -3

 من هذا البحث، يوصي الباحث ب:بناء على النتائج المستخلصة

الميذ وافع الترة لدعلى أساتذة التربية البدنية و الرياضية، و مسؤولي التربية، أن يعطوا أهمية كبي -

و  لبدنيةيتسنى لهم تسطير البرامج التربوية بصفة عامة، و برامج التربية االمختلفة، حتى 

 الرياضية بصفة خاصة.

 األنشطة مارسةمتوجيه التالميذ وفقا لميوالتهم واتجاتهم و استعداداتهم البدنية و النفسة، نحو  -

 البدنية و الرياضية.

و  النفسية جوانبي بالضرورة إهمال الاالهتمام بدوافع التالميذ، و ميوالتهم و اتجاهاتهم، ال يعن -

 االجتماعية و التربوية األخرى.

اصة في فسي ختشجيع التالميذ على ممارسة أنشطة التربية البدنية و الرياضية ذات الطابع التنا -

من جهة  و، هة هذه المرحلة، باعتبارهم مقبلين على امتحان شهادة البكالوريا الرياضية هذا من ج

 تجات الوطنية بالمواهب الشابة لعلها تقدم شيئا للوطن.أخرى إثراء المن

و  د مشاكلهتحدي وعلى أساتذة التربية البدنية و الرياضية متابعة التلميذ مهما كان سنه أو جنسه،  -

قتضت اة إذا و المقابالت الشخصي باالختباراتانشغاالته، و احتياجاته، ليس بالمالحظة فقط بل 

لعمل ارة و الضرورة ذلك، حتى يشعر التلميذ أن هناك من يهتم به، و بالتالي يقدم على المثاب

 بجدية.

ي، و الذات و خبراتهم، من خالل البحثعلى أساتذة التربية البدنية و الرياضية إثر معارفهم،  -

 ملياتتكون من خالل الملتقيات و الع عمليات التشاور مع ومالء العمل، و االختصاص، كما

ى مدى ذا علالتكوينية التي يشرف عليها مفتشي المادة، الذين يسهرون على التطبيق الجيد، و ك

 ذلك قصد رأ، واحترام التوجيهات التربوية، و تبلغ األساتذة بكل المستجدات و التغيرات التي تط

 مسايرة الحداثة.
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 ورات نشطة الالصيفية، و ذلك من خالل الزيادة في الدواالهتمام بالرياضة المدرسية األ -

ذا مية، و هلتعليالمناسبات الرياضية،ـ سواء داخل المؤسسة التعليمية الواحدة، أو بين المؤسسات ا

 ما يجعل التلميذ يهتم بالرياضة أكثر.

ساتذة ألا االقيام بملتقيات و دورات علمية ألساتذة التربية البدنية و الرياضية، يشرف عليه -

اضي، الري والجامعيين المتخصصين في التربية البدنية و الرياضية، و كذا علم النفس التربوي 

 حتى يكون الجانب النظري مرتبط بالجانب العلمي.

 ة أو غيرعليميلممارسة النشاط الرياضي سواء في المؤسسات الت توفير الوسائل الرياضية و الترفيهية -

قافية د الثتعليمية، و إعداد المجالت ووسائل اإلعالم الرياضية المفيدة، و ذلك الكتساب األفرا

 الرياضية التي تعتبر جزء من الثقافة العامة في الشعوب المتحضرة.

 

 



 ....................................الخاتمة.................................................................
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 اتمةخ

ها تطرق إلييمن أكثر الموضوعات التي تطرأ و ما يزال  والرياضي الدوافع في المجال التربوي تعتبر 

ياسها قظتها و التربية البدنية و الرياضية، و يعود ذلك الى صعوبة مالح و أساتذةالعديد من المربين 

حسب  واحد مباشرة هذا من جهة و من جهة أخرى إلى أهميتها الكبيرة من توجيه و تربية األفراد، كل

 .قدراته و ميوالته و استعداداته الفردية، حتى يساهم في بناء و إصالح المجتمع مستقبال

 تهااعتبريث حائقة فت القليلة األخرى أصبحت الدولة تعطي لمادة التربية البدنية عناية كما أنه في السنوا

 ية.في امتحانات شهادة البكالوريا بصفة رسممادة أساسية كبقية المواد األخرى، و أدرجتها 

 لدىاضية الري و من هذا المنطلق جاءت دراستنا التي تهدف الى معرفة دوافع ممارسة التربية البدنية و

 تالميذ األقسام النهائية من التعليم الثانوي.

 و من تم فان هذه الدراسة حاولت اإلجابة على التساؤالت التالية:

بي في األد هل تختلف دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية بين تالميذ العلمي و تالميذ -

 ؟األقسام النهائية في التعليم الثانوي

سام ر األقعلى دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية عند ذكوهل للتخصص الدراسي تأثير  -

 .؟النهائية من التعليم الثانوي

قسام ث األهل للتخصص الدراسي تأثير على دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية عند إنا -

 .؟النهائية من التعليم الثانوي

كينون" ي ل "مارسة النشاط البدني و الرياضو لتحقيق هذا الدراسة، اخترنا مقياس االتجاهات نحو م

 الذي أعد صورته العربية" محمد حسن عالوي".


