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هدفت الدارسة إلى التعرف بالدوافع التي يقبل عليها تالميذ املرحلة الثانوية على ممارسة النشاط
البدني والرياض ي في املؤسسات التربوية وذلك لبعض ثانويات بلدية حي السالم لوالية الشلف ،إضافة إلى
تحديد الفروق بين درجة دوافع التالميذ تبعا ملتغير الجنس ،والنشاط البدني ،ولتحقيق ذلك طبقنا
استمارة الدراسة على عينة عشوائية طبقية قوامها(  )90تلميذ وتلميذة .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة
الدوافع عند التالميذ كانت كبيرة جدا على جميع املجاالت والدرجة الكلية  ،حيث وصلت النسبة املئوية
لالستجابة ( ) %85,73و أن الدوافع البدنية والصحية جاءت في املرتبة األولى وذلك بنسبة مئوية وصلت إلى
( ،)%93وذلك يعود إلى أهمية التالميذ ومدى تحفزهم على ممارسة النشاط البدني والرياض ي  ،وكذلك
التأثير االيجابي للنشاط البدني والرياض ي على صحة و لياقة التالميذ والتي تمثل النسبة الكلية للعبارات بـ
()25,23والتي تقارب الدرجة الكلية القصوى للمقياس و التي تمثل بـ ( )33درجة ،و كما توصل الباحث إلى
إعطاء بعض االقتراحات ،والتي تتمثل في تعزيز واستثمار دوافع التالميذ من طرف االساتذة و املجتمع في
تطوير برنامج التربية البدنية والرياضية وإنشاء مدارس خاصة.
Abstract
Physical Education and the Education System have objectives aimed at
improving overall human performance through physical activities
chosen as educational environments with educational and pedagogical
characteristics. and physical education and sports have a major role in
society with all these institutions and their regulations, which boils
down to the socialization of the individual with society and helps to
build and integrate public education
To do this we applied two tests to form a stratified random sample
study of (90) students (boys and girls), in order to answer the
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assumptions of Our Studies. We showed that the degree of motivation
when the students were very large on all areas and the total score,
reaching the percentage of response (85.73%), and that the reasons for
fitness and health came first and this percentage reaches (93%),
because of the importance of students and their motivation for physical
activity and sport, as well as the positive impact of APS on the health
and fitness of students and who represent the overall sentence ratio
(25,23), which approximates the total score the maximum of the scale,
which represents (33) degrees, as we have to give some suggestions
and that is to promote and invest students motivated by teachers and the
community in the development of a physical education and sports
program and the creation private schools.

 -1اإلشكالية:
يعتبر النشاط البدني و الرياض ي أساس من األسس العلمية للتربية البدنية والرياضية  ،و
تعتبر األلعاب الجماعية وسيلة مهمة من أجل تحسين القدرات النفسية عند الفرد  ،والتي
تخدم بالدرجة األولى العالقات مع اآلخرين و كذلك التفاعل الجماعي  ،و من واجب املربين
االهتمام أكثر بهذه النشاطات الرياضية الجماعية  ،و ذلك ألهميتها البالغة والنتائج
اإليجابية لهذه األنشطة.
وقد حدثت تطورات عدة في التربية البدنية والرياضية كمهنة ونظام خالل القرن
العشرين ،لعل أبرزها هو ذلك املنحنى املنهي التخصص ي الذي تخطى بمراحل مجرد العمل في
مجال تدريس التربية البدنية والرياضية إلى آفاق مهنية أكثر رحابة كالتدريب الرياض ي،
واإلدارة الرياضية ،واللياقة والصحة ،والرياضة الترويحية .وهو األمر الذي جعل فرص
العمل تتنامى وتزدهر أمام خريجي كليات أقسام التربية البدنية والرياضية ،وفتح أسواق
جديدة للعمل لم تكن مطروقة من قبل ملقابلة احتياجات هذه البرامج من املهنيين املؤهلين
ولتقديم الخدمات املهنية على اختالف أنواعها إلى أفراد املجتمع.
و تلعب الدافعية دورا هاما في ميدان التعلم والنشاط البدني الرياض ي ،ولقيت
اهتمام العديد من الباحثين و أصبحت من املواضيع املكونة لعلم النفس نظرا لفعاليتها في
فهم و إعطاء تفسير و شروحات للسلوك اإلنساني .والدافعية هي الطاقات التي ترسم
للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلي ،أو تيهئ له أفضل قدر ممكن من
التكيف مع البيئة الخارجية( .مصطفى حسن باهي 1998،ص  ، )7وهذا ما أدى بالباحث إلى
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طرح التساؤل العام اآلتيمن أجل معرفة طبيعة هذه الدوافع التي تساعد التلميذ على
املمارسة الرياضية ومدى تأثيرها على الصحة البدنية:
• ما هي دو افع إقبال تالميذ الطور الثانوي على ممارسة النشاط البدني
والرياض ي وما مدى تأثيرذلك على صحتهم البدنية؟
 -2التساؤالت الجزئية:
 -1ما هي أنواع الدوافع التي تجعل تالميذ املرحلة الثانوية يقبلون على ممارسة
النشاط البدني والرياض ي في املدارس التربوية؟
 -2هل توجد فروق معنوية في دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية على ممارسة
النشاط البدني و الرياض ي ترجع إلى متغير الجنس (ذكور  /إناث) ؟
 -3هل النشاط البدني والرياض ي يؤثر على الصحة البدنية لتالميذ املرحلة
الثانوية؟
 -3الفرضية العامة:
• تتحدد دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية على ممارسة النشاط البدني الرياض ي
في الدوافع األكاديمية والشخصية واالجتماعية والصحية البدنية.
 -4الفرضيات الجزئية:
 -1هناك دوافع أكاديمية وشخصية واجتماعية وصحية بدنية تجعل تالميذ املرحلة الثانوية
يقبلون على ممارسة النشاط البدني والرياض ي في املدارس التربوية؟
 -2توجد فروق معنوية في دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية على ممارسة النشاط البدني
والرياض ي ترجع إلى متغير الجنس (ذكور/إناث).
 -3النشاط البدني والرياض ي يؤثر باإليجاب على الصحة البدنية لتالميذ املرحلة الثانوية
 -4تحديد املصطلحات:
• الدافعية :يقول أحمد صالح عن الدوافع " أنه عامل انفعالي حركي فطري أو مكتسب
شعوري أو الشعوري يثير نشاط الفرد لإلعداد واإلنجاز أو تحقيق غاية ما "( أحمد صالح
زكي ،1996،ص)3
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التعريف اإلجرائي:هو الدرجة التي يتحصل عليها التالميذ على سلم االستجابة املستخدمفي الدراسة وفقا للتقسيم املعتمد في تفسير النتائج.
• النشاط البدني الرياض ي :كما عرفها خليل بحر ":مجموعة تمرينات ومباريات واملسابقات
التي يؤديها اإلنسان منذ األالف السنين قصد التسلية والترفيه عن جسمه"( بهاء الدين
إبراهيم سالمة 1998،ص)113
التعريف االجرائي :هو مجموعة من الرياضات التي تمارس مع فريق معين (جماعة) ضدفريق خصم وهي كرة القدم ،كرة السلة ،كرة الطائرة ،كرة اليد.
البدنية هي ّ
ّ
ّ
تمتع اإلنسان بالعمليات الحيوية لوظائف جسمه
الصحة البدنية :الصحةً
ّ
ّ
البدنية عمل أعضاء الجسم معا؛ فاإلنسان
جميعها ،حيث يتطلب الحفاظ على الصحة
صاحب الصحة البدنية السليمة يتمتع بالطاقة ،والعزم ،والقوة.
 -5أنواع الدو افع املرتبطة بالنشاط الرياض ي :
 -1.5الدو افع املباشرة للنشاط الرياض ي :
 اإلحساس بالرضا واإلشباع كنتيجة للنشاط الرياض ي . املتعة الجمالية بسبب رشاقة وجمال ومهارة الحركات الذاتية للفرد  ،ونذكر على سبيلاملثال الجمباز  ،التزحلق على الثلج  ،وغيرها من الرياضات التي تميز برشاقة األداء والحركات
 الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية التي تتميز بصعوبتها أو التيتتطلب املزيد من الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة .
 االشتراك في املنافسات ( املباريات ) الرياضية التي تعتبر ركنا هاما من أركان النشاطالرياض ي وما يرتبط بها من خبرات انفعالية متعدد .
 تسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق وإحراز الفوز . -2.5الدو افع غيراملباشرة للنشاط الرياض ي :
 محاولة اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياض ي  ،فإذاسالت الفرد عن أسباب ممارسة النشاط الرياض ي فإنه قد يجيب أمارس الرياضة ألنها
ً
تكسبني الصحة وتجعلني قويا .
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 ممارسة النشاط الرياض ي إلسهامه في رفع مستوى الفرد من قدرات على العمل واإلنتاجفقد يمارس الفرد النشاط الرياض ي ألنه يساهم في زيادة قدرته على أداء عمله ورفع مستوى
إنتاجه.
 اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياض ي في حالة السمنة حتى يخفف من وزنه . الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم عليه الرياضة إذ يرى الفرد أن عليه أن يكون رياضياً
مشتركا في األندية والفرق الرياضية وليس لالنتماء إلى جماعة معينة وتمثيلها رياضيا( .محمد
حسن عالوي ،ص. (208:
كما قامت وداد الحامي  ،بإجراء بحث للتعرف على دوافع ممارسة النشاط
الرياض ي عند فتيات الثانوية في وقت الفراغ  ،واختارت عينة عشوائية من األعضاء املشتركة
في األندية بالقاهرة والجيزة  ،وشبهت هذه الدوافع مع التي ذكرها روديك مع بعض الدوافع
اإلضافية وهي :
امليل الرياض ي  ،أي أن الفرد له ميل نحو ممارسة النشاط الرياض ي .
الترويج  ،فبممارسة النشاط الرياض ي يكون لتحقيق املتعة والراحة .
اكتساب نواحي عقلية ونفسية  ،بما أن سالمة العقل مرتبطة بسالمة الجسد فالفرد يمارس
النشاط الرياض ي لتحقيق نمو عقلي ونفس ي سليمين .
حيث قام محمد صالح علوي في سنة  ، 1970باجراء بحث ليتعرف على دوافع النشاط
الرياض ي للمستويات الرياضية العالية للبنين والبنات  ،واختيرت عينة عشوائية من ال عبي
والعبات املستويات الرياضية العليا في مصر وتم تصنيف إجابات أفراد العينة إلى:
 املكاسب الشخصية التمثيل الدولي تحسين املستوى التشجيع الخارجي اكتساب نواحي اجتماعية اكتساب نواحي عقلية ونفسية وبدنية اكتساب سمات خلقية امليول الرياضية18
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بهذا فإن دوافع اكتساب النشاط الرياض ي تتشابه على حد كبير عند جميع األفراد باختالف
أعمارهم ( .محمد حسن عالوي ،1987 ،ص( 162
 -6تطور دو افع النشاط الرياض ي :
إن الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياض ي ال تستمر ثابتة أبد الدهر ،بل تتناولها بالتبديل في
غضون الفترة الطويلة التي يمارس فيها الفرد النشاط الرياض ي.
إذ تتغير دوافع النشاط الرياض ي في كل مرحلة سنية حتى تحقق مطالب واختيار املرحلة
السنية التي يمر بها الفرد كما تختلف دوافع الفرد طبقا ملستواه الرياض ي  ،إذ تختلف دوافع
التلميذ في املرحلة األساسية عن الدوافع تلميذ املرحلة الثانوية والتي تختلف بدورها عن
دوافع الالعب ذو املستوى العالي نظرا ألن كل مستوى دوافعه التي يتميز بها (أسامة كامل
راتب ،ص(27
يقسم " جوني " الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياض ي طبقا للمراحل الرياضية األساسية التي
يمر بها الفرد  ،إذ يرى الفرد أن لكل مرحلة رياضية دوافعها الخاصة بها وهذه املراحل هي :
مرحلة املمارسة األولية للنشاط الرياض ي  :وتكون في مدة  6سنوات إلى  14سنة .
مرحلة املمارسة التخصصية للنشاط الرياض ي :وتكون من  15سنة إلى  18سنة.
مرحلة املستويات الرياضية العالية :وتكون من  18سنة فما فوق.
وبما أن املرحلتين األولى والثالثة هي التي تهمنا ،اقتصرنا على توضيح دوافعها دون التطرق
إليها.
وهذه املرحلة ترتبط دوافع املراهق بالتخصص في نوع معين من أنواع األنشطة الرياضية ،إذ
يرغب املراهق في أن يكون العبا في كرة السلة أو في كرة القدم أو جمباز مثال.
ومن أهم الدوافع في هذه املرحلة:
ميل خاص نحو نشاط معين .
اكتساب معرف خاصة .
االشتراك في املنافسات
اكتساب نواحي عقلية ونفسية
اكتساب قدرات خاصة .
اكتساب سمات خلقية وإرادية .
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 -7نماذج عن الدو افع املرتبطة بالنشاط الرياض ي :
 -1.7نموذج الدافعية لتغييرانسحاب الناش ئ من الرياضة :
( االنسحاب أو عدم امليل والرغبة في املشاركة )  ،ويحتوي على ثالثة بناءات نظرية تفسر
أسباب انسحاب الناش ئ من الرياضة .
 -1.1.7التفسيراملعرفي لألهداف املنجزة :
ويذهب هذا البناء النظري إلى أن قرار االنسحاب الذي يتخذه الناش ئ يتحدد في ضوء درجة
إنجاز األهداف ومدى إدراكه لنجاح تحقيقها.
 -2.1.7نظرية دافعية الكفاية :
ويشير إلى أن قرار االنسحاب الذي يتخذه الناش ئ يتحدد في ضوء مدى إدراك الناش ئ
للنواحي البدنية واالجتماعية واملعرفية.
 -2.7النموذج املعرفي االنفعالي للتوتر:
ويعني أن قرار االنسحاب يمكن أن يكون سبب التوتر الناتج عن عدم التوازن بين
متطلبات األداء ومقدرة الناش ئ على مواجهة هذه املتطلبات أو نتيجة الفتقاده القدرة على
التواتر الناتج عن املنافسة.
 -3.7نموذج الدافعية لتفسيرممارسة ( الرغبة أو امليل ) الناش ئ للرياضة :
ويوضح أن هناك أسباب شخصية وأخرى موقفية  ،وتصنف األسباب الشخصية إلى نفسية
وبدنية ،ويأتي في مقدمة األسباب النفسية دوافع اشتراك الناش ئ في الرياضة  :الشعور باملتعة
 ،تكوين األصدقاء  ،خبرة التحدي واإلثارة لتحقيق النجاح والفوز .
أما األسباب البدنية  ،فيأتي في مقدمتها  :تعلم مهارات وقوانين اللعب أما األسباب املوقفية
التي تمثل اشتراك الناش ئ في الرياضة  ،مقدار املشاركة في اللعب روح الفريق  ،االستمتاع
باستخدام اإلمكانيات واألدوات واألجهزة املختلفة  ،باإلضافة إلى هذا النموذج يحتوي على
نفس البناءات النظرية الثالث التي أشرنا إليها مسبقا.
 -8أهمية الدافعية في املجال الرياض ي :
وفي سنة  1983أشار "وليام وارن" (  )Williamفي كتابه التدريب والدافعية  ،أن
استثارة الدافع للرياض ي يمثل في  %90 -%70من اكتساب الالعب للجوانب املهارية
والخططية ثم يأتي دور الدافعية ليحث الرياض ي على بذل الجهد والطاقة الالزمين لتعلم
تلك املهارات  ،وللتدريب عليها بفرض صقله وإتقانها وللدافعية أهمية رئيسية في كل ما قدمه
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علم النفس الرياض ي حتى اآلن من نظم تطبيقات سيكولوجية  ،ويرجع ذلك إلى الحقيقة
التالية :
إن كل سلوك وراءه دافع  ،أي وراءه قوى دافعية معينة.
 -9منهج الدراسة :بالنظر لطبيعة املشكلة التي طرحناها وطبيعة املوضوع املقترح لجأنا إلى
املنهج الوصفي بالصورة املسحية الذي يعرف استقصاء لظاهرة من الظواهر كما هي قائمة
في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها ويرى أخرون
بأنه عبارة عن طريق لوصف الظاهرة املدروسة وتحريرها كميا عن طريق جمع املعلومات
الدقيقة واهم أدواته املالحظة ،املقابلة ،االستبيان ،واملقياس.
 -10عينة الدراسة :أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )90تلميذ وتلميذة تم اختيارها
بالطريقة العشوائية الطبقية ،حيث تمثل ما نسبته ( 10باملئة) تقريبا من مجتمع الدراسة
األصلي ،والجدول رقم ( :)1يبين توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة.
الجدول رقم ( :)01يمثل توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات.
النسبة %
العدد
مستوى املتغير
املتغير
33,3
30
محمد مهدي حي السعادة
33,3
30
بلحاج قاسم نور الدين
الثانوية
33,3
30
جياللي بونعامة
100
90
املجموع
الذكور
50
45
50
45
اإلناث
الجنس
100
90
املجموع
 -11أداة الدراسة :استخدم الباحث املقياس كأداة لجمع البيانات واملعلومات وقد تم بناء
وتصميم أداة الدراسة وفق الخطوات التالية:
➢ املحور األول :مقياس دافعية املمارسة:
1ـ ـ مراجعة الدراسات والبحوث العلمية التي اهتمت بدراسة دوافع إقبال التالميذ على
ممارسة النشاط البدني و الرياض ي ذلك بهدف تحديد مجاالت الدراسة وعبارات كل مجال.
21
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2060

العدد  ،1جوان  ،2019ص ص 39 -14

مجلة علوم األداء الرياض ي

 2ـ تحديد مجاالت املقياس والفقرات بصورتها األولية وذلك بعد مراجعة األدوات البحثية في
الدراسات السابقة ،وقد وصل عدد العبارات إلى ( )27عبارة.
 3ـ عرض املقياس على هيئة محكمين من حملة درجة الدكتوراه في التربية البدنية
والرياضية ،للتأكد من مناسبة العبارات ملجاالت الدراسة ودقة صياغتها و وضوحها وحذف
أو تعديل بعض العبارات وفق ما يناسب.
 4ـ أجريت التعديالت كما رأى املحكمون ثم ثبتت عبارات املقياس بصورتها النهائية بعد
حذف ( )15عبارة لكي تصبح بصورتها النهائية ( )27عبارة.
5ـ ـ صيغت عبارات املقياس بصيغة ايجابية.
 6ـ ـ تكون سلم االستجابة على عبارات املقياس من ( )5استجابة حسب تدرج ليكرت وهي:
موافق كبيرة جدا حيث أعطيت ( ,)5موافق كبيرة حيث أعطيت ( ,)4متوسط حيث أعطيت
( ,)3موافق قليل حيث أعطيت ( ,)2غير موافق إطالقا حيث أعطيت ( )1درجة.
➢ املحور الثاني :مقياس النشاط البدني والرياض ي:
1ـ ـ مراجعة الدراسات والبحوث العلمية التي اهتمت بدراسة دوافع إقبال التالميذ على
ممارسة النشاط البدني و الرياض ي وذلك بهدف تحديد مجاالت الدراسة وعبارات كل مجال.
 2ـ تحديد مجاالت املقياس والفقرات بصورتها األولية وذلك بعد مراجعة األدوات البحثية في
الدراسات السابقة ،وقد وصل عدد العبارات إلى ( )11عبارة من أصل ( (17عبارة.
 3ـ عرض املقياس على هيئة محكمين من حملة درجة الدكتوراه في التربية البدنية
والرياضية ،للتأكد من مناسبة العبارات ملجاالت الدراسة ودقة صياغتها و وضوحها وحذف
أو تعديل بعض العبارات وفق ما يناسب.
 4ـ أجريت التعديالت كما رأى املحكمون ثم ثبتت عبارات املقياس بصورتها النهائية بعد
حذف ( )6عبارة لكي تصبح بصورتها النهائية ( )11عبارة.
5ـ ـ صيغت عبارات املقياس بصيغة ايجابية.
 6ـ ـ تكون سلم االستجابة على عبارات املقياس من ( )3استجابة حسب تدرج ليكرت وهي:
أوافق ( ,)3أوافق إلى حد ما ( ,)2ال أوافق ( )1درجة ،الدرجة القصوى للعبارة تتمثل بـ (،)3
أما الدرجة القصوى للمقياس فهي (.)33
 7ـ بعد اختبار عينة الدراسة سلمت و وزعت األداة على أفراد عينة الدراسة.
 8ـ ـتم استرجاع ( )90استمارة من أصل ( )90أي بنسبة (.)100%
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 9ـ ثم تبويب البيانات وترميزها ومعالجتها إحصائيا.
 -1.11صدق األداة :تم التوصل إلى صدق محتوى أداة الدراسة عن طريق عرضها على ()04
محكمين من حملة درجة الدكتوراه في التربية البدنية والرياضية العاملين بجامعة الشلف
بمعهد التربية البدنية والرياضية وذلك إلبداء الرأي حول مالءمة العبارات ووضوحها
للمجال والتعديل ،حيث تم اعتماد العبارات التي اتفق املحكمون ليصبح املقياس بصورته
النهاية ( )27عبارة من أصل ( )42عبارة.
 -2.11ثبات األداة :لتحديد ثبات األداة تم ايجاد معامالت الثبات ملجالت الدراسة والدرجة
الكلية باستخدام معادلة كرو نباخ ألفا حيث وصلت درجة الثبات الكلي( )0,88وهو عامل ثبات
يفي بأغراض الدراسة والجدول( )2يبين ذلك:
الجدول رقم ( :)02معامالت الثبات ملعالجة الدراسة والدرجة الكلية لألداة حسب معادلة
كرو نباخ ألفا
الرقم

درجة الثبات

املجال

1

الدوافع األكاديمية

0,72

2

الدوافع الشخصية

0,73

3

الدوافع االجتماعية

0,78

4

الدوافع البدنية والصحية

0,81
0,88

الدرجة الكلية

 -12طرق استخراج النتائج:
من أجل تفسير النتائج وتحديد دوافع اقبال التالميذ للممارسة النشاط الرياض ي ومن
خالل مراجعة الدراسات السابقة .وتم االعتماد على النسب املئوية التالية:
 %80فما فوق دافع بدرجة كبيرة جدا.
 % 79,9-70دافع بدرجة كبيرة.
 % 69,9- 60دافع بدرجة متوسطة.
 % 59,9 – 50دافع بدرجة قليلة.
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أقل من  %50دافع بدرجة قليلة جدا.
 -13الهدف من الدراسة امليدانية:
كل دراسة علمية البد أن تبدأ انطالقا من أهداف محددة ألنه وبتحديد هذه االهداف
يمكن حصر موضوع الدراسة وتحديد مختلف الوسائل وطرق التحكم بواسطتها ،ويمكن
تلخيص أهداف دراستنا امليدانية فيما يلي:
▪ تدعيم الجانب النظري للدراسة.
▪ التأكد من صحة الفرضيات بعد تحليل ومناقشة النتائج.
▪ التوصل إلى نتائج عامة حول املوضوع.
▪ معالجة بعض جوانب النقص التي ملسناها في املوضوع.
▪ اعطاء بعض االقتراحات التي قد تطور هذا امليدان.
الفرضية رقم(:)01
 هناك دو افع أكاديمية وشخصية واجتماعية وصحية بدنية تجعل تالميذ املرحلةالثانوية يقبلون على ممارسة النشاط البدني والرياض ي في املدارس التربوية.
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الجدول رقم ( :)03يمثل املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية
ودرجة الدافع على مجال البعد األكاديمي (ن=(90
الرقم
1
2

3

4

5

6

العبارات
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
الحصول على شهادة الباكالوريا.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
ممارسة التربية البدنية والرياضية
فقط.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
سعة االطالع وزيادة العمق في
املجال الرياض ي.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
تطبيق النظريات العلمية في التربية
البدنية
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
االحتكاك بأشخاص ذوي اهتمامات
علمية.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
مواصلة دراساتك العليا في حقل
التربية البدنية
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسبة
املئوية

4,15

0,92

95,80

درجة
الدافع
كبيرة جدا
كبيرة جدا

3,07

1,08

86,40
كبيرة جدا

2,87

0,96

83,20
كبيرة جدا

2,96

0,94

87,6
كبيرة جدا

3,03

1,11

85
كبيرة جدا

3,36

1,48

81,8

19,47

3,47

86,53

كبيرة جدا

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن درجة حوافز تالميذ الطور الثانوي ملمارسة
النشاط البدني والرياض ي كانت كبيرة جدا على جميع عبارات مجال البعد االكاديمي حيث
تراوحت النسب املئوية عليها ما بين(  )%95,8- 81,8وفيما يتعلق بالدرجة الكلية على مجال
البعد االكاديمي وذلك بنسبة ) (%86,53فقد كانت كبيرة جدا.
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الجدول رقم ( :)04يمثل املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية
ودرجة الدافع على مجال البعد الشخص ي (ن=.(90
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

العبارات

املتوسط
الحسابي

تمارس النشاط الرياض ي من أجل
الحصول على مقعد جامعي.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
تحقيق طموحاتك.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل تحمل
املسؤولية واالعتماد على النفس.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل تحمل
املسؤولية واالعتماد على النفس.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
تخصص في التربية البدنية يخرجك من
الركود.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
األجواء التنافسية.
هل تشعر بتميز بين تالميذ التربية
البدنية الرياضية عن غيرهم من التالميذ
الدرجة الكلية

النسبة
املئوية

درجة
الدافع

االنحراف
املعياري

4,35

0,99

78,6

كبيرة

3,80

1,37

85,6

3,48

0,95

89,4

3,06

0,84

87,6

3,02

1,05

83,4

كبيرة
جدا

3,23

0,93

71,2

كبيرة

2,95

1,18

75,4

كبيرة

23,92

4,88

81,6

كبيرة
جدا

كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن درجة دوافع تالميذ الطور الثانوي على
ممارسة النشاط البدني و الرياض ي في مجال البعد الشخص ي كانت كبيرة جدا على العبارات
(  (5,4,3,2حيث تراوحت النسب املئوية عليها ما بين (  )%89,4 - %83,4وفيما يتعلق
بالدرجة الكلية على مجال البعد الشخص ي فقد كانت كبيرة جدا وذلك بنسبة )،(%81,6
وهذا يعود إلى أن هناك شخصية للتالميذ في تحفيزهم على ممارسة النشاط البدني و
الرياض ي.
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الجدول رقم (:)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة
الدافع على مجال البعد االجتماعي

4
5
6
7

املتوسط
الحسابي

3

الدرجة الكلية

االنحراف
املعياري

2

تمارس النشاط الرياض ي من أجل معرفة
االتجاهات اإليجابية ألفراد املجتمع نحو
التربية.ب
تمارس النشاط الرياض ي من أجل إتاحة
الفرصة لبناء صداقات وعالقات جديدة.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل االختالط
بالجنس األخر من خالل االحتكاك العلمي.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل أداء دوري
الرياض ي في التمثيل االجتماعي بشكل فاعل
تمارس النشاط الرياض ي من أجل تحقيق
مركز اجتماعي أفضل.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل تحقيق
طموحات أفراد أسرتك.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل زيادة
احترام وتقدير املجتمع لك.

النسبة
املئوية

1

العبارات

درجة
الدافع

الرقم

كبيرة
2,80

0,69

77,8

3,00

0,87

84,8

2,55

1,21

62,4

2,95

0,97

83,2

2,90

1,12

86,4

2,68

0,88

83,6

3,14

1,06

88,2

20,04

4,32

81,8

كبيرة
جدا
متوسط
ة
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن درجة دوافع تالميذ الطور الثانوي على
ممارسة النشاط الرياض ي على مجال البعداالجتماعي كانت كبيرة جدا على العبارات
( )8,7,6,5,4حيث تراوحت النسب املئوية ما بين (  )88,2% -83,2%فيما يتعلق بالدرجة
الكلية على مجال البعداالجتماعي فقد كانت كبيرة جدا وذلك بداللة النسبة املئوية والتي
بلغت ( )%81,8وهذه النتيجة تشير إلى أن درجة دوافع إقبال التالميذ على ممارسة النشاط
الرياض ي على مجال الدوافع االجتماعية كانت كبيرة جدا.
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الجدول رقم ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة
الدافع على مجال البعد البدني والصحي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

العبارات
تمارس النشاط الرياض ي من أجل كسب
الصحة البدنية
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
املحافظة على مستوى جيد من اللياقة
البدنية.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل أن
تكسب الصحة الجيدة.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل االعتماد
على العادات الصحية السليمة.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل اكتساب
املبادئ األساسية في اإلسعافات
تمارس النشاط الرياض ي من أجل
املحافظة على القوام الجيد.
تمارس النشاط الرياض ي من أجل تجنب
اإلصابات الرياضية ومعرفة طرق عالجها.
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحرا
ف
املعياري

النسبة
املئوية

درجة
الدافع

4,33

0,95

93,6

كبيرة
جدا

3,88

0,90

93,8

كبيرة
جدا

4,08

0,82

94,4

3,63

0,82

93,6

4,01

0,97

92,2

3,52

0,73

92,6

4,27

0,71

90,8

27,76

3,60

93

كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن درجة دوافع تالميذ الطور الثانوي على
ممارسة النشاط البدنيوالرياض ي على مجال البعد البدني والصحي كانت كبيرة جدا على
جميع العبارات حيث تراوحت النسب املئوية عليها ما بين (  )94,4% -90,8%وهذه النتيجة
تشير إلى أن درجة الكلية والتي تتمثل بنسبة )(%93لدوافع إقبال التالميذ الطور الثانوي على
ممارسة النشاط الرياض ي كانت كبيرة جدا.
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الجدول رقم ( :)07يمثل ترتيب مجاالت الدو افع عند تالميذ الطور الثانوي على ممارسة
النشاط الرياض ي وذلك تبعا ألهميتها.
املتوسط االنحراف النسبة درجة
املجاالت
الرقم
الحسابي املعياري املئوية الدافع
كبيرة
86,53
3,47
19,47
الدوافع االكاديمية
1
جدا
كبيرة
81,8
4,32
23,92
الدوافع الشخصية
2
جدا
كبيرة
81,6
4,88
20,04
الدوافع االجتماعية
3
جدا
كبيرة
الدوافع البدنية
93
3,60
27,76
4
جدا
والصحية
كبيرة
85,73
4,06
22,79
الدرجة الكلية
جدا
يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن درجة دوافع إقبال التالميذ املرحلة الثانوية
على ممارسة النشاط الرياض ي كانت كبيرة جدا على جميع املجاالت وهي ما بين ( )93-81,6
والدرجة الكلية التي تتمثل بـ ) (%85,73و أن الدافع الصحي البدني كان األكبر فيهم درجة
والتي تتمثل بـ ).(%93
و منه نستنتج أن هذه املجاالت (األكاديمية ،الشخصية ،االجتماعية ،الصحية
البدنية) لها أهمية كبيرة في تحفيز التالميذ املرحلة الثانوية على ممارسة النشاط البدني
والرياض ي في املدارس التربوية.
تحليل نتائج الفرضية رقم (:)02
ـ توجد فروق معنوية في دو افع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية على ممارسة النشاطالبدني
و الرياض ي ترجع إلى متغيرالجنس
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الجدول رقم ( :)08يمثل نتائج اختبار(ت) الجدولية حسب متغيرالجنس في الدو افع
األكاديمية.
متغير
الجنس

العينة

املتوسط
الحسابي

ذكور
اناث

45
45

20,57
18,37

االنحرا
ف
املعياري
2,88
3,69

قيمة (ت)
املحسوبة

درجة
الحرية

3,15

88

قيمة
مستوى
(ت)
الداللة
الجدولية
0,05

2,61

الداللة
االحصائية
دال

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن املتوسط الحسابي عند الذكور يمثل
( )20,57وعند االناث يمثل ( )18,37واالنحراف املعياري عند الذكور يمثل( )2,88وعند
االناث يمثل ( )3,69و قيمة (ت) املحسوبة والتي تتمثل بـ ( )3,15كانت أكبر من قيمة (ت)
الجدولية و التي تتمثل بـ ( )2,61وذلك على مستوى الداللة ( )0,05ومنه نستنتج أن هناك
فروقا معنوية بين التالميذ الذكور واإلناث في الدافع األكاديمي املتعلق بـممارسة النشاط
البدني و الرياض ي.
الجدول رقم ( :)09يمثل نتائج اختبار(ت) الجدولية حسب متغيرالجنس في
الدو افع الشخصية.
متغير
الجنس

العينة

املتوسط
الحسابي

االنحرا
ف
املعياري

ذكور

45

26,57

3,32

اناث

45

21,26

4,76

قيمة (ت)
املحسوبة

6,13

درجة
الحرية

88

مستوى
الداللة

0.05

قيمة
(ت)
الجدولية
2,61

الداللة
االحصائية

دال

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن املتوسط الحسابي عند الذكور يمثل
( )26,57وعند االناث يمثل ( )21,26واالنحراف املعياري عند الذكور يمثل( )3,32وعند
االناث يمثل ( )4,76و قيمة (ت) املحسوبة والتي تتمثل بـ ( )6,13كانت أكبر من قيمة (ت)
الجدولية و التي تتمثل بـ ( )2,61وذلك على مستوى الداللة ( )0,05ومنه نستنتج أن هناك
فروقا معنوية بين التالميذ الذكور واإلناث في الدافع الشخص ي املتعلق بـممارسة النشاط
البدني و الرياض ي.
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الجدول رقم ( :)10يمثل نتائج اختبار(ت) الجدولية حسب متغيرالجنس في الدو افع
االجتماعية.
متغير
الجنس

العينة

املتوسط
الحسابي

االنحرا
ف
املعياري

ذكور

45

23,42

2,08

اناث

45

16,66

3,19

قيمة (ت)
املحسوبة

11,89

درجة
الحرية

88

مستوى
الداللة

0.05

قيمة
(ت)
الجدولية
2,61

الداللة
االحصائية

دال

يتضح لنا من خالل الجدول و الشكل أعاله أن املتوسط الحسابي عند الذكور
يمثل ( )23,42وعند االناث يمثل ( )16,66واالنحراف املعياري عند الذكور يمثل( )2,08وعند
االناث يمثل ( )11,89و قيمة (ت) املحسوبة والتي تتمثل بـ ( )3,15كانت أكبر من قيمة (ت)
الجدولية و التي تتمثل بـ ( )2,61وذلك على مستوى الداللة ( )0,05ومنه نستنتج أن هناك
فروقا معنوية بين التالميذ (الذكور واإلناث) في الدافع االجتماعي املتعلق بـممارسة النشاط
البدني و الرياض ي.
الجدول رقم ( :)11يمثل نتائج اختبار(ت) الجدولية حسب متغيرالجنس في الدو افع
البدنية والصحية.
متغير
الجنس

العينة

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

ذكور

45

27,80

3,41

اناث

45

27,73

3,82

قيمة (ت)
املحسوبة

0,08

درجة
الحرية

88

مستوى
الداللة

0,05

قيمة
(ت)
الجدولية
2,61

الداللة
االحصائية

غيردال

يتضح لنا من خالل الجدول و الشكل أعاله أن املتوسط الحسابي عند الذكور
يمثل ( )27,80وعند االناث يمثل ( )27,73واالنحراف املعياري عند الذكور يمثل( )3,41وعند
االناث يمثل ( )3,82و قيمة (ت) املحسوبة والتي تتمثل بـ ( )0,08كانت أصغر من قيمة (ت)
الجدولية و التي تتمثل بـ ( )2,61وذلك على مستوى الداللة ( )0,05ومنه نستنتج أن ال توجد
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هناك فروقا معنوية بين التالميذ (الذكور واإلناث) في الدافع البدني والصحي املتعلق
بـممارسة النشاط البدني و الرياض ي.
تحليل نتائج الفرضية رقم (:)03
• النشاط البدني و الرياض ي يؤثرباإليجاب على الصحة البدنية لتالميذ املرحلة
الثانوية .
الجدول رقم( :)12يمثل دور النشاط الرياض ي و أثره على الصحة البدنية عند تالميذ
الثانوية.
الرقم

العبارات

1
2

يكسبني لياقة بدنية.
يساعدني على تحسين حالتي الصحية
واملحافظة عليها.
يساعدني على النمو البدني.
يساعدني على مرونة مفاصلي.
يكسبني التو افق العضلي العصبي.
يساهم في تقوية عضالتي.
وسيلة للتغلب على الشيخوخة املبكرة.
يكسبني قوام معتدل.
يزيد من مناعتي.
يكسبني املبادئ األساسية في اإلسعافات
األولية.
معرفتي لإلصابات الرياضية ومعرفة عالجها.
الدرجة الكلية

3
4
5
6
7
8
9
10
11

املتوسط
الحسابي
2,52

االنحراف
املعياري
0,54

2,67

0,51

2,60
2,53
2,51
2,57
2,46
2,47
2,51

0,57
0,54
0,56
0,58
0,54
0,69
0,65

2,42

0,56

2,43
25,21

0,68
2,03

من خالل دراستنا وتحليلنا لدور النشاط البدني و الرياض ي وتأثيره على الصحة
البدنية فقد توصلنا إلى أن كل نسب املتوسطات الحسابية لعبارات كانت كبيرة جدا ما بين
)(2,67- 2,42أي كلها جاءت قريبة من الدرجة القصوى والتي تتمثل بـ ( )3وأن الدرجة الكلية
والتي تتمثل بـ )(25,21فهي قريبة من الدرجة الكلية القصوى والتي تتمثل ب ( )33ومنه
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نستنتج أن النشاط البدني و الرياض ي يؤثر على الصحة البدنية لتالميذ وبدرجة كبيرة جدا
وهذا ما يحقق لنا هذه الفرضية.
 -14مناقشة نتائج الفرضيات:
-1.14مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى:هناك دو افع أكاديمية وشخصية
واجتماعية وصحية بدنية تجعل تالميذ املرحلة الثانوية يقبلون على ممارسة النشاط
البدني والرياض ي في املدارس التربوية.
ومـن اإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية لكل عبارة ولكل مجال من املجاالت الدراسة ونتائج
الجدول ( )7()6()5()4()3بين لنا ذلك بينما الجدول رقم( )08يمثل ترتيب املجاالت حسب
أهميتها ومنه نستنتج أن الفرضية قد تحققت حيث تتمثل هذه الدوافع في ( االكاديمية،
الشخصية ،االجتماعية ،والبدنية والصحية).
يرى الباحث أن ذلك يعود إلى التطور الذي حدث خالل القرن العشرين في مجال
التربية البدنية والرياضية على صعيد الفلسفة ،باعتبار التربية البدنية نظام تربوي له
أهداف التي تسعى إلى تحسين االداء االنساني باللياقة البدنية من أجل صحة أفضل وحياة
أكثر نشاطا ،باإلضافة إلى تحصيل املعارف وتنمية اتجاهات ايجابية نحو النشاط البدني
والتربية الرياضية ،وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات في البيئة الجزائرية بوجود
اتجاهات ايجابية عند تالميذ املرحلة الثانوية نحو ممارسة النشاط الرياض ي في املدارس،
كدراسة يحياوي يوسف ( .)2001كما و أن للتربية البدنية والرياضية دور يتخلص في
التنشئة االجتماعية للفرد وبذلك يستفيد املجتمع من الحصائل االجتماعية والتربوية للتربية
البدنية والرياضية وأن الدرجة الكلية التي تتمثل في ( )85,75%كبيرة جدا تبين ذلك.
منه نستنتج أن هناك دوافع تحفز التالميذ في املرحلة الثانوية على ممارسة
النشاط البدني و الرياض ي في الدارس التربوية.
 -2.14مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية:توجد فروق معنوية في دو افع إقبال
التالميذ املرحلة الثانوية ملمارسة النشاط البدني والرياضيترجعإلى متغيرالجنس
و بعد تحليلنا لهذه الدراسة استنتجنا أن هناك فروق معنوية في متغير
الجنس( الذكور ،االناث) في كل من املجاالت (االكاديمية ،الشخصية ،االجتماعية) وهذا
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يعود إلى اختالف الحوافز بين الذكور واالناث على ممارسة النشاط البدني والرياض ي األسرة
واملجتمع والدين الذين يحرمون الفتيات من ممارسة النشاط البدني والرياض ي وذلك لسبب
االختالط بين الجنسين كما أكدته لنا الدراسة املشابهة عام " "2011تحت عنوان ":تأثير
األسرة على إقبال تلميذات الطور املتوسط نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية" حيث
كانت النتائج املتوصل إليها متشابهة لدراستنا.
أما في املجال (الصحي البدني) فلم تكن هناك فروق معنوية بين الذكور واالناث
وهذا راجع إلى نفس السمات والحوافز التي يتميز بها كل من الجنسين.إلى أن توصلنا في
النتائج إلى أن قيمة (ت) املحسوبة كانت كبيرة من (ت) الجدولية في كل من
األبعاد(االكاديمية ،الشخصية ،االجتماعية) ،وأقل من (ت) الجدولية في البعد(الصحي
البدني) و منه نستنتج من تحليل هذه النتائج إلى أن الفرضية املقترحة تحققت جزئيا ،أي
تحققت في كل من األبعاد (االكاديمية ،الشخصية ،االجتماعية) ،ولم تتحقق في البعد
(الصحي البدني) .
 -3.14مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة :النشاط البدني والرياض ي يؤثر باإليجاب
على الصحة البدنية لتالميذ املرحلة الثانوية.
وبعد قيامنا لدراسة حول دور تأثير النشاط الرياض ي على الصحة البدنية للتالميذ
املرحلة الثانوية فقد توصلنا إلى ستر نتائج لعبارات املقياس حيث كانت ما بين( -2,42
)2,67فهي كبيرة مقاربة لدرجة القصوى للمقياس والتي تتمثل بـ ( )3و أما الدرجة الكلية
للعبارات كانت بنسبة ( )25فهي أيضا كبيرة مقاربة للدرجة الكلية القصوى للمقياس والتي
تتمثل بـ ( )33ومنه نستنتج أن الفرضية التي اقترحناها قد تحققت وكذلك تبين لنا الدراسة
السابقة لدراسة "العباس ي محمد أمين" عام  2011تحت عنوان ":قياس اتجاهات تالميذ
الثانوية نحو ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية" .تحت اشراف الدكتور :إفروجن نبيل.
حيث قام بنفس املقياس على التالميذ وكانت النتائج تقريبا نفسها.
 -3.15مناقشة نتائج الفرضية العامة :تتحدد دو افع اقبال تالميذ املرحلة الثانوية على
ممارسة النشط البدني والرياض ي في الدو افع (األكاديمية ،الشخصية ،االجتماعية،
الصحية البدنية).
من خالل النتائج املتحصل عليها من طرف تحقق الفرضية األولى والتي تتمثل في أن
هناك دوافع والتي تتمثل في أربعة أبعاد (أكاديمية ،شخصية ،اجتماعية ،صحية بدنية) يقبل
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عليها تالميذ املرحلة الثانوية من أجل ممارسة النشاط البدني والرياض ي ،وكذلك تحقق
الفرضية الثالثة والتي تتمثل في النشاط البدني والرياض ي يؤثر باإليجاب على الصحة البدنية
لتالميذ املرحلة الثانوية فمنه نستنتج من خالل هذه الفرضيات والتي هي أجزاء من الفرضية
العامة على أنها محققة وهذا يعود إلى رغبة وتحفيز التالميذ على ممارستهم للنشاط البدني و
الرياض ي في املدارس التربوية وكذلك الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية .
فمنه نستنتج على تحقق هذه الفرضية على أن نسبة هذه األبعاد كانت كبيرة جدا
حيث تمثلت الدرجة الكلية لهم بنسبة ) (%85,75وكذلك نستدل بالدراسة التي قام بها
(العباس ي محمد أمنين) عام (.)2011
االستنتاج العام:
من خالل دراستنا التي توصلت في شطرها التطبيقي والذي تعرضنا فيه إلى تحليل
مختلف النتائج ومناقشتها بناءا على ما افترضناه من فرضيات وكذلك في ضوء الدراسات
السابقة واملشابهة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي تتمثل في أهم الدوافع التي تحفز
تالميذ على ممارسة النشاط البدني والرياض ي والتي تتمثل في ( :الدوافع األكاديمية ،الدوافع
الشخصية ،الدوافع االجتماعية ،الدوافع الصحية البدنية ) ،وكذا األولوية في هذه الدوافع
على حسب النسبة املئوية لها و ما دورها وخصائصها التي استنتجناها من الجانب النظري
والفرضية التي حققت لنا هذه الدوافع و منه استدلنا بدراسة سابقة للباحث يحياوي
سعيد  ،حيث كانت دراسته حول دوافع ممارسة النشاط البدني والرياض ي في حصة التربية
البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم األساس ي بالجزائر فتوصلنا إلى
نفس الدوافع.
وكذلك توصلنا في دراستنا لوجود الفروق املعنوي بين للتالميذ في متغير الجنس
(ذكور واناث) في هذه األبعاد إال في البعد الصحي البدني لم توجد فيه فروق وهذا يعود إلى
تشابه املحفزات والرغبات لكل من الجنسين ،وهذا ما أكدته لنا دراسة بوعبدة محفوظ في
تأثير األسرة على اإلناث نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية.
وكذلك استنتجنا أن النشاط البدني والرياض ي له أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على
الصحة البدنية لدى التالميذ حيث أن نسبة اهتماماتهم كانت كبيرة وهذا ما تبين لنا من
خالل دراستنا في الجانب النظري للفصل الثاني وكذا النتائج التي توصلنا إليها في التطبيقي
والدراسة التي قام بها العباس ي محمد أمين استدلت على تحققنا للفرضية.
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ومنه نخرج باستنتاج عام على أن التالميذ لهم دوافع تحفزهم على ممارسة
النشاط البدني والرياض ي ومن خالل ذلك يستفيدون من املمارسة على تطوير لياقتهم
وصحتهم البدنية وهذا ما نود التوصل إليه من خالل دراستنا حيث أنها جاءتنا بجديد
واستخرجنا بعض املشاكل التي يمكن حلها واالستغناء عليها حتى يتحقق و يطور هذا
الجانب.
الخ ــاتمة:
إن مرحلة املراهقة من أعقد و أصعب املراحل في حياة الفرد كونها تتميز باالضطرابات
املختلفة إال أن هذا لم يكن عائقا أمام املراهق في تحقيق طموحاته و رغباته ،وهو ما
لحضناه خالل بحثنا هذا وخاصة في ممارسة النشاطات البدنية و الرياضية التي استطاع أن
يتمكن منها ويفرض وجوده من خاللها ،ولكن كل هذا راجع إلى عدة عوامل دفعته إلى اختيار
هذا النشاط الرياض ي وذلك من بداية ميوالته الشخصية ثم األسرة و املجتمع وحتى هيئته
الجسمية والبيئة التي يعيش فيها ,وحتى دوافعه الداخلية تساعده وتحفزه على املمارسة
للنشاط الرياض ي ،كما توصلنا في هذه الدراسة إلى أهم الدوافع التي تساعد التلميذ ملمارسة
النشاط البدني والرياض ي وكذلك الفرق املوجود بين الذكور واإلناث في هذا امليدان .
ونستخلص أخيرا من بحثنا و من الدراسات السابقة أن الدافعية هي مفهوم مركب
شديد التعقيد ال يمكن إخضاعه لنظرية واحدة ،وكذا أن التحدي الذي يواجه التلميذ ليس
في البحث عن وسيلة لتنشيط الدافعية بحسب بل تجنب تدمير الدافعية لدى التلميذ
املمارس للتربية البدنية والرياضية وكذلك تستشير دافعية التلميذ عن طريق األسلوب
املباشر والتي تتمثل في (الطاعة ،التقمص ،االندماج) أما األسلوب الغير املباشر فهو عن
طريق تغيير املوقف ،وكذا في هذا املجال األهمية الكبرى لدوافع والحوافز التي تنمي الفرد
على ممارسة النشاط البدني والرياض ي ودور تأثيره على الصحة البدنية لتالميذ ،باعتبارها
وسيلة فعالة في التنمية للحوافز والتمتع بالصحة واللياقة البدنية.
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