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 إلى علة كياني ووجودي إلى أمي التي أحذقت سنوات     

الى   عمرها في تربيتي و إنشائي إلى مثال الحب و التضحية  

  " فطيمة   " أمي

   الطاهرة  والدي    روح  إلى        

،  سليمة، صالح  ، محمد الهادي  إلى جميع إخوتي و اخواتي       

  والى الكتكوت الصغير أكرم سالف ،عبد الغاني ، عمار ، محمد ، خديجة ،، إيمان  

  خاصة   من باتنة ،عنابة ، مسيلة ، واد سوف  إلى جميع أصدقـائي     

   .،كريم ،  خالد  مؤمن ، مهدي ، جمال ، براهيم                 

  إلى جميع طلبة قسم التربية البدبية و الرياضية       

  المشرف  أستاذناو خاصة    األساتذةكل    إلى    

  "مزروع السعيد   "                         

  الذي طالما انتظرت تدوين اسمه أطال اهللا تعالى في عمره و نفع به طلبة معهد خاصة       

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا العمل  

  تياكما أسأل اهللا عز وجل بأسماءه الحسنى و صفـاته العليا أن يوفقني في مشواري حي      
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  .19سورة النمل اآلية  

  ]من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا [:و قـال  

  تمام هذا العمل المتواضعإل  في البداية نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا

   من ساعدنا على إنجاز هذا البحثكل    الجزيل إلى كما نتوجه بالشكر

كما يسعدنا أن نتقدم بأسمى التقدير وجزيل   بعيد،أو من     سواء من قريب   
  الشكر

  بنصائحه القيمة  الذي لم يبخل علينا  * مزروع السعيد* إلى األستاذ المشرف  

ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر    و البحث،التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا    
  والعرفـان

  إلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة    

 من أساتذة وإداريين  التربية البدنية والرياضيةقسم    عمالدون نسيان  

 

      



 

  أ

 

 

  

       

 الرياضة عليها حصلت التي المهمة المكانة لشرح وذلك  التاريخ قراءة إعادة علينا   
  .االجتماعية أبعادها على الضوء إلقاء يجب كما المعاصر المجتمع في

 وثقافية اجتماعية ظاهرة الحالي عصرنا في والرياضية البدنية التربية تعد    
  .الشعوب تطور ىمد تقييم خاللها من يمكننا وحضارية

 الناس تجمع فهي الصالح المواطن إعداد في وقوي فعاال عنصرا الرياضة وتعد   
 وهو النهاية حتى يتزايد إحساس شيء كل وقبل أوال فالتنافس ، مشترك تعاطف في

 الذي الكبير  النجاح تفسير اجل من يكفي ال وهو ، االنجاز بلوغ اجل من امتحان
  .أخرى أسباب في البحث علينا يتوجب وبالتالي الرياضة تالقيه

 محاولة وكذلك المجموعة نفس إلى باالنتماء اإلحساس يقوي البدني فالتنافس   
 القياسية األرقام عن والبحث التنافس طريق عن الطبيعية اإلنسانية القدرة تجاوز
 االجتماعية أبعادها دراسة يتوجب مجتمعنا في الرياضة تحتلها التي المكانة ولفهم

  .والتاريخية والنفسية واالقتصادية

 التوتر حدة من التخفيف احدها عدة ألسباب يرجع الرياضة في الحظ منهم نال إن   
  .القادمة المرة في أوفر حضه يكون أين للخاسر أمل وإعطاء الصراع عن الناجم

 دور من للرياضة األساسية األدوار تطور الحديث العصر في شاهدنا وهكذا   
  .اقتصادية آلة إلى تتحول أن قبل سياسية أداة لىإ تربوي

 عن ولإلعالن المقنعة العروض وإلعطاء مجموعة وحدة لتأكيد موجه فالتنافس   
 هذه بين التنافس هذا وفي اإلنساني، للتطور يرمز وكذلك مجهود بذل عبر األفضل

  ).التحفيز( وهو أال جديد عنصر يبرز المجموعات

 على التحفيز طرق تأثير مدى (معرفة في والمتمثلة بحثنا ةإشكالي جاءت هنا ومن   
 ذلك و التالميذ حياة في حاسم دور من األخير هذا يلعبه لما) الحركي األداء

  . حسنة نتائج إلى للوصول

 طرق دور إبراز إلى ترمي التي بحثنا أهداف جاءت اإلشكالية هذه من انطالقا   
 النتائج هذه على تأثيره مدى و الجيدة النتائج و الحركي األداء على التحفيز)  أنواع(



 

  ب

 

 حتى به التمسك إلى دفعه و مهمته في الرياضي يبذله الذي المجهود بتنظيم ذلك و
  .المنشود الهدف إلى البلوغ

 من الرياضية و البدنية التربية مجال في التدريب و التعليم عملية تعتبر كما 
 تطور تواجه التي الرياضية الجمعيات و التربوية المؤسسات اهتمامات أولويات

 ذات البشرية بالطاقات االهتمام ضرورة إلى متزايد بشكل يؤدي الذي و التكنولوجيا
 من البد الهدف هذا لتحقيق و التطور هذا لمواكبة تأهيلها و اإلمكانيات و الكفاءة
  .التطور هذا أسباب عن البحث

 في السيكولوجية الدراسات تناولتها التي المواضيع بين من كان الحوافز موضوع و
 و األفراد سلوك على المباشر تأثيرها و اهألهميت نظرا الرياضي النفس علم مجال
  .مستوى إلى أعلى األداء بوتيرة االرتفاع و جهدهم قصار بذل على حثهم

 الرياضي التدريب بميدان مرتبط جد الرياضية و البدنية التربية ميدان أن باعتبار و
 التحفيز طرق و وسائل تأثير مدى على الضوء بعض لتلقي هاته راستناد جاءت
 المتواجدة العالقة إبراز و بجديتها شعورهم مدى و التالميذ سلوك على المتبعة

 بعين األخذ مع الرياضية النتائج لتحصي في الحركي واألداء التحفيزي بالجانب
 إال التربوي النفس علم طرف من حتميتها من الرغم على العالقة هذه نأب االعتبار

                        .اإلنسانية العلوم طبيعة من وهذا نسبية تبقى أنها
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  : البحث إشكالية  

) الحرك3ي األداء(ت3ابع ومتغير) الحوافز(مستقل: متغيرين من البحث مشكلة تتكون   

 ألساليب تأثير هناك يوجد هل: السؤال نطرح واضح إطار في أكثر المشكل ولتحديد
   التالميذ؟ على الحركي األداء على التربوية المؤسسات تتبعها التي التحفيز وطرق

    الرياضية؟ النتائج لتحسين تحفيزي دور ركيالح لألداء وهل

   :ويمكن طرح التساؤالت الجزئية اآلتية 

 الجان333ب ينم333ي الرياض333ي واألداء الممارس333ة عل333ى وال333دوام االهتم333ام ه333ل /1       
  ؟ الرياضية نتائجهم لتحسين التالميذ لدى التحفيزي

 على والحصول الجيد زبالتحفي يؤدي األستاذ أو للمربي ياإليجاب الدور هل /2      
  ؟ الجيدة النتائج

  ؟ األداء في التلميذ رغبة من تتبع الجيدة الرياضية النتائج هل /3     

  : ثـــــــالبح فرضيات  

   :ة الرئيسية الفرضي      

 األداء مواص��لة عل��ى الرياض��يين زادت كلم��ا وكافي��ة مناس��بة الح��وافز كان��ت كلم��ا   
  .الجيد

  :يات الجزئية الفرض 

 لدى التحفيزي الجانب ينمي الرياضي واألداء الممارسة على والدوام االهتمام /1   
  . الرياضية نتائجهم لتحسين التالميذ

 عل��ى والحص��ول الجي��د ب��التحفيز ي��ؤدي األس��تاذ أو للمرب��ي ياإليج��اب ال��دور /2      
  . الجيدة النتائج

  .األداء يف التلميذ رغبة من تتبع الجيدة الرياضية النتائج /3     
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  : ثـــــالبح أهداف     

  .الحركي األداء في التحفيز دور إبراز1) 

  .للتالميذ الحركي واألداء  التحفيزي الجانب بين العالقة إظهار2) 

  .القادمة األجيال لفائدة القيمة المعلومات ببعض المكتبة إثراء3) 

 : ثـــالبح إشكالية اختيار دوافع

 أسباب عدة عن ينجم بل الصدفة بمحض يتم ال بحث لةمشك أية اختيار إن      
التي كانت وراء هذا  األسبابهذه  إرجاعويمكن  مختلفة وموضوعية ذاتية ودوافع

   : ما يلي إلىاالختيار 

تدربين والطلبة مام المانطالقا من واقع الرياضيين والمدربين الحظنا مدى اهت     
يث يعتبرونها من ضروريات العملية التحفيز التي توفرها المؤسسة ح بأساليب

انخفاض رغبتهم ودوافعهم في  إلىعدمها يؤدي  أوالتعليمية والتدريبية وان نقصها 
  .مواصلة التدريب

محاولة التعرف على ظروف النشاط التحفيزي في المؤسسات التربوية ومدى  -  
 .حاجات ورغبات المتدربين بإشباع المسئوليناعتماد 

 :ية لمفـاهيم الدراسة  التعاريف اإلجرائ

 .1هذه بعض تعار يف ألهم المفاهيم المرتبطة باألداء الحركي

 . األداء المهاري للحركات"الحركات التي يمكن مالحظتها : السلوك الحركي

هو أداء يتضمن الحركات التي تم تعلمها، و يستطيع : ألداء الحركي المهاريا

لسلوك الحركي و القدرة على تحقيق الرياضي فيه أن يطور الفهم المعرفي لخدمة ا

  .الواجب الحركي اعتمادا على المهارات المتعلقة وليس الصفات البدنية فقط 

موجه و هو جانب من السلوك الحركي يتميز بأنه هادف  :األداء الحركي

  .لتحقيق الهدف
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ات الديناميكية للفرد، يبأنه مجموع السلوك )جوزيف نتان(كما عرفه   :التحفيز

انجازه، نستطيع إذا أن نكون  ي نريد أن نفعله أوذيز يتطابق مع الشيء الفالتحف

  .1ل أي شيء ونقدر أن ال نفعله الن ال شيء يحفزناــقادرين على فع

: أهمية الدافعية في المجال الرياضي    

يعد موضوع الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أهمية وإثارة الهتمام الناس 
.جميعا   

علم النفس الديناميكي ميدانا حيويا : في كتابه" اقترح وود ورث)" 1908(في سنة 
تنبأ ) 1960(، وفي سنة " علم الدافعية" أو" علم النفس الدافعي"عليها  أطلقلدراسة 

.بان الحقبة التالية من تطور علم النفس سوف تعرف بعصر الدافعية  "فاينكي"   

سيكولوجية : في كتابهما " وبلوكر"و" ولنني"كل من  أشار، ) 1982(وفي سنة  
البحوث الخاصة بموضوع الدافعية تمثل  أن إلىوالتطبيق،  النظريةالتدريب بين 

في مجال علم النفس الرياضي  أجريتالبحوث التي  إجماليمن  %)30( حوالي
. األخيرينخالل العقدين   

الدافعية ، ان في كتابه التدريب و" ويليام وارن "  أشار) 1983(وفي سنة   
من اكتساب الالعب للجوانب )  %90- 70: ( باستثارة الدافع للرياضي يمثل 

المهارية والخططية ثم يأتي دور الدافعية ليحث الرياضي على بذل الجهد والطاقة 
الالزمين لتعلم تلك المهارات ، وللتدرب عليها من اجل صقلها وادقانها، وللدافعية 

دمه علم النفس الرياضي حتى اآلن من نظم تطبيقات أهمية رئيسية في كل ما ق
:سيكولوجية ،ويرجع ذلك إلى الحقيقة التالية  

. إن كل سلوك وراءه دافع أي وراءه قوى دافعية معينة  

:الدراسات السابقة و المشابهة    

من بين ما كان منطلق لبحثنا هذا هو التطرق لبعض المواضيع التي قارب 
:مضمونها موضوع بحثنا   

                                                             

1 JEAN PRERSE PERRIN « conseille pédagogique» (U.R.L.WWW.CHZ.COM ,   ais pédagogie , j.p.. 

perrin , motivati.htm) 
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:لدراسة األولىا  

محمد  األستاذتوصيات المؤتمر الثامن عشر حول الدافعية لمنتديات البحرين بقلم  -
دراسة الدافعية لدى الطالب في الفصل ما لها من دور  إلىالغصرة و التي تهدف 

. 2004كبير في رفع التحصيل الدراسي للطالب كما جرت فعالياته في يناير   

بدراسة الدافعية و من هده الدراسات نذكر تلك التي  كيةاألمريو قد اهتمت المعاهد 
عاصمة االيطالية روما عام قدمت في مؤتمر علم النفس الرياضي و الذي عقد بال

م 1964  

: الدراسة الثانية    

ي ــــفين ـــة الجامعيبـــدوافع النشاط الرياضي لدى الطل" : مذكرة تحت عنوان  -
و  1998-1997، الموسم الجامعي  "مال شهدال "الطالبة إعدادمن " الجزائر

ان هدفها التعرف على دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى الطلبة الجامعيين ـــك
ت ــن الجنسين و كانـــي الممارسات بيـــو معرفة الفروق الفردية ف ي الجزائرــــــف

لجامعيين موجهة لعينة من الطلبة ااستمارة استبيان المستعملة في البحث  األداة
النتائج المتحصل  أهمو  اإلناثعشوائية شملت الذكور و عينة البحث   تــــفكان

:عليها   

العينة  أفرادمن ℅  83.81بنسبة  األولىالمرتبة  جاءت الدوافع االجتماعية في -
  يةـــــــممارسة النشاط الرياضي في تنمية الروح االجتماع أهمية أبدوحيث تراهم 

 رادـــــمن أف℅ 65.84دوافع تحقيق الذات بنسبة  المرتبة الثانية و التعاون و في
  .العينة 

من اختيارات ℅  07.99دوافع التفوق الرياضي بنسبة  المرتبة األخيرة و في 
.العينة   
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    : تمهيــــــد

يعـد التحفيـز  إذ، المتمرسـينالتحفيـز لـدى  أهميةلقد اهتم الباحثون بجدية كبيرة بمفهوم ومدى     

ك النجــاح الرياضــي، ااســتعماال فــي المجــاالت الرياضــية، ومــن اجــل ادر  األكثــرالعامــل النفســي 

  .حيث يعتبر واحد من المفاتيح التي نضمن بها النتيجة

حتى الرياضيون نفسهم يبدو انه لـيس  أوالشروحات التي يقدمها المدربون ولكن رغم تواجده في 

  .مفهوما بالقدر الكافي

 أوابتدائـــه  إلـــىالمؤديـــة  األســـبابالن  وأيضـــا أشـــكاليظهـــر علـــى عـــدة  ألنـــهانـــه صـــعب الفهـــم 

  .متناقضة وأحيانااختفائه عديدة ومختلفة 

تطيع الحكــم علــى الرياضــي انــه نحــاول توضــيحه لكــي نســ أنباختصــار يوجــد تعقيــد مــن المهــم 

  .ال أممحفز 

 تصـرفات يمكـن اسـتنتاج  أيانطالقـا مـن    : المطروحـة فـي هـذا الميـدان نجـد األسـئلةومن بـين 

 ال ؟ أمرياضي محفز ال نأ

  عن التحفيز ؟ ولةؤ المسالعوامل النفسية  أوما هي السياقات 

I-  المنبع  أوالمصدر:  

تقبلية وضـعية مسـ إلـىغيـر كافيـة بغيـة تحويلهـا  أورضية التحفيز يكون انطالقا من حالة غير م

والصــورة  األصــليةه العمليــة ينــتج عنهـا حالــة ال تــوازن بــين الصــورة مطابقـة للهــدف المبتغــى، هــذ

 .المستقبلية والذي يدرس يعتمد على التحفيز الذي يسمح له بتغيير الوضعية وبلوغ الهدف
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حالــة ال تــوازن فكريــة معرفيــة  إحــداثيــة مــا يجــب خلــق ظــروف تحفيزيــة خــالل عمليــة تعليمل-

مــا بحيـــث يكــون محتـــوى  إشـــكاليةيجــب بـــدء الــدرس دائمـــا  بطــرح ) جـــون دوي(حســب منطلــق 

1.ليمية دون مشكلالتع بالعملية األستاذيقوم  نأ، على اإلشكاليةعلى  اإلجابةالحصة محاولة 
 

  .الحل إلىلكن تبرز الصعوبات عندما يضن المتعلم انه غير مؤهل ليصل 

الوضـــعية المنتظـــرة لــن تكـــون فـــي هــذه الظـــروف مقبولـــة ذهنيـــا،  أنضــياع الحـــس هـــذا يفســر -

ـــز  أخـــرىبصـــفة  أهـــدافتعليمـــه بمنحـــه  إلـــىمعنـــى  إعطـــاءوتحفيـــز التلميـــذ هـــو  تعـــوض التحفي

 .2الخارجي

وتتمثــل هــذه  أخــرى إلــىالتحفيــز وتختلــف صــوره مــن مؤسســة  أشــكالتتعــدد  :الحــوافز الماديــة-

 الطـرق فـي المجـال الرياضـي والـذي يحفـز أهـمالماديـة وتعتبـر النقـود مـن  المكافـآتز فـي الحـواف

 .الجيد ،فهي ذات قيمة مباشرة وكبيرة بالنسبة له األداءالرياضي على 

ال تحقق  أوالحوافز المادية قد ال تكون  أنعن سابقتها بل  أهميةال تقل  :الحوافز المعنوية- 

السائدة  أوز المعنوية، ويقصد بالحوافز المعنوية تلك الروح الغالبة غايتها ما لم تقترن بالحواف

 .3ةي الجماعـبدوره ف1اعة وبثقة الفردـثقة في الجمــالتي تتميز بالشعور بال فراداألبين جماعة من 
3

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1
-
 JEAN PRERSE PERRIN « conseille pédagogique» (U.R.L.WWW.CHZ.COM)  

2- JEAN PRERSE PERRIN مرجع سابق ( ) 

   27ص  1980اسات المعهد القومي عبد الحميد مرسي سلسلة در/ د -3
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 II- تعريف التحفيز:

ـــأشكالاختالف  إلىتعريف للتحفيز وذلك راجع   إعطاءمن الصعب جدا      و  هـ

ماالتهاستع   

المهتمون بدراسة الحوافز في ميدان علم النفس مفاهيم مختلفة في تعريفهم  أعطىفلقد   

  . ليس هناك اتفاق شامل بينهم حول تعريف دقيق لكلمة حافز إذالحافز 

ائج ــيق النتـالفوز واالنجاز،وكذلك تحق إلىيمكن تعريف الحافز على انه الحاجة    

  1واالستمتاع بواجهة التحدي

 أن) يونغ(، وجاء في بحث األداءالحوافز تؤثر على   أن) ليفا نوايراسل ( وقد ذكر   

  .األداءنفسها تؤثر على  المكافأة

  2 األداءيؤثر فورا على  المكافأةتغيير مقدار  أن إلى أشارفي بحثه ) زيمون ( أما   

فالتحفيز يتطابق مع ات الديناميكية للفرد، يمجموع السلوك بأنه )جوزيف نتان(كما عرفه    

شيء  أيل ــنكون قادرين على فع أن إذاانجازه، نستطيع  أونفعله  أني نريد ذالشيء ال

  .3ال نفعله الن ال شيء يحفزنا أنونقدر 

1
 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
القاهرة دار الفكر  1987) االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي(محمد نصر الدين رضوان/ محمد حسن عالوي د/د-1 

  .445العربي، ص 

-R.W.IEVAN WAY. Advanced general  psychology davis company Philadelphia 1972 p 2282   

3- JEAN PRERSE PERRIN « conseille pédagogique» (U.R.L.WWW.CHZ.COM ,   ais pédagogie , j.p.. 
perrin , motivati.htm) 
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   1))ه للسلوكــالمنب أوالباعث ((الدكتور صالح بيومي يعرف الحافز على انه  أما

وبعد عرض لمختلف ))الفرد لسلوكياتة القاعدة الطاقوي(( بأنهويعرفه جان بياجي   

ه على ــيثير حماس الفرد للقيام بواجبات أساسيالحافز مثير ( أنالتعريفات يمكن القول 

هو ما نريد فعله انطالقا من قدراتنا التي تتطابق مع ما ( أخربقول  أو).وجه  أفضل

  ) .نستطيع انجازه

   2))الحركي والرياضي األداءفي  واإلرادةكن متحفزا يعني كسب الرغبة ((

III   - التحفيز  أنواع:  

  :صنفين مختلفين  إلىيصنف الباحثون التحفيز 

مثلة في الوعود ــالخارجية والمت التأثيراتوتنتج عن مجموع  :التحفيزات الخارجية/ أ   

 .وااليجابيات  المفروضة خالل االنجاز

عى للتعلم ــكان الفرد يس مرتبطة بالفرد وخاصة إذاوتكون  :التحفيزات الداخلية/ ب  

مستمتعا بالحصول على المعرفة وليس هدفه من التعلم الحصول على المكافأة 

  الخارجية 

تكون قاعدتها االنطالق ) :دوسي وريان(على عكس ما تطرق له الباحثون يرى     

وع ـحالة تحفيزية بحيث تكون بداية العملية من حالة خض إلىمن حالة ال تحفيزية 

ية للفرد مما يسمح ــحالة تحفيزية تعتمد على القوى الداخلية والخارج إلىسلبية وتنازل 

  1.المسطرة أهدافهله ببلوغ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   11ص  1982ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  –صالح بيومي ، حوافز اإلنتاج في الصناعة / د  -1

   J EAN PRERSE  PERRIN-2 )مرجع سابق ( 
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ى شيء ـل علــيا ال يؤدي النشاط لذاته ولكن ليحصـالشخص المحفز خارج :مـــثال   

  1.ليتجنب شيئا غير سار عند نهاية النشاطأو  حسن له 

    (أ)- هناك أربعة أنواع من التحفيز الخارجي:

المرتبطة بها  المكافأةيكون العمل من اجل  :التحفيز الخارجي من تنظيم خارجي - 

اب ـببساطة فالطالب محفز للذه أوليتجنب العقاب في حالة عدم تطبيق النشاط ، أو

.األولياءمرغم من طرف  ألنهالمدرسة  إلى  

ن طرف المتعلم ـــينجز العمل مته الحالة افي ه :التحفيز الخارجي بالدافع الذاتـــــي - 

ب للضمير في ــها تأنيــانطالقا من الضغوطات التي يفرضها على نفسه والتي ينتج عن

.حالة عدم االنجاز  

 بإحساساق ــغير مس أعمالهالطالب الذي بدون ضغوطات خارجية ينجز : مثــــال

.المذنب  

.نقيمه ونعتبره مهما ألنناار يــنعمل النشاط بالخ :التحفيز الخارجي بالتشخيــــــص -   

.من هذا المستوى  تبدأاالستقاللية الذاتية   

ة لمهمته ـة بالنسبميعتبرها مه ألنهدروسه البيداغوجية  إلىالطالب يحضر : مثــــال

.المستقبلية  

  ارــاط بالخيـنعمل النش: التحفيز الخارجي بالقناعة الذاتية بغرض االندماج - 

ي متطابقة مع شخصيتنا ومع معتقداتنا ، هنا االستقالل الذاتي ه ،المأخوذةوالقرارات 

.مرتفع جدا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   J EAN PRERSE  PERRIN-1)مرجع سابق ( 
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رر التحضير ـه ،حيث يقــالنجاح في دراست بأهميةيكون الطالب واعي : مثــــال    

.أخرى بأشياءلالمتحان عوض االهتمام   

 (ب)-  التحفيز الداخلي"الذاتي":

ن ـعند انجاز مهمة ما انطالقا منقصد بالتحفيز الداخلي عملية الرضا المكتسبة    

:التحفيز الداخلي كما يلي) دوسي وريان(رغبات ذاتية ،ويصنف   

في هذه الحالة ينجز النشاط للرغبة والرضا المحسوس : التحفيز الداخلي للمعرفة- 

.عند انجازه  

موضوع رسالة  من  ق الالزمةـود الوثائــيء من جديد ، وجـاف شــاكتش أوتعلم : مــــثال 

¹.أطروحة أو  

اوز ـــالرغبة والرضا عند تج إلحساسننجز النشاط : التحفيز الداخلي لالنجاز- 

.شيء ما أوالقدرات الذاتية   

.في الرياضيات التي تضع لنا تحديا أونحس بالسعادة لمواجهة مشكل فيزيائي  :مـــثال  

 اساتبإحسننجز النشاط لنشعر  : اإلحساساتالتحفيز الداخلي المرتبط بمجموع - 

.جمالية أوجذابة حسية   

الرغبة في  أوحة ناتجة عن هذه الحركة يذاتية مر  إلحساساتنقوم بالجري  :مـــثال

.ممارسة الرياضة معالتعاطي   

مستوى  أعلى إلىباختصار التحفيز هو عملية تدريجية تنطلق من مستوى الصفر   

1 يعترف أنكن يجب التحفيز الداخلي ول إثارةيعمل على  أنكما يجب على المعلم " 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- JEAN PRERSE PERRIN « conseille pédagogique» (U.R.L.WWW.CHZ.COM ,   ais pédagogie  
j.p.perrin , motivati.htm 

   JEAN PRERSE  PERRIN -1 )مرجع سابق (   
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  عرف ــيساعد الطالب على الت أنبنجاعة التحفيز الخارجي ،كما يجب على المعلم 

 "الخاصة  أهدافهقدراته ومعلوماته بطريقة تعلمه وانجاز 

ذ ،وتكون ــحة تستجيب لمتطلبات التالميـواض أهدافون لها ـيك: الحركة التحفيزية_ 1

  .ارف جديدةـمع إلىيدة وتسمح لهم بالصعود مف بأنهامعترف بها من قبل التالميذ 

ولكن من  ا ،ــــل علمي ليس لهم حاليـيوى تحصــمست ىلإتقدم لهم الوصول  أن     

  : المقترحة بان األعمالمنطق يمكن بلوغه باستعمال 

 .تعطي فرصة استعمال الخيارات -

 .استعمال استراتيجيات لحل المشاكل إلىالذهاب  -

  .مختلفةحصل عليها في ميادين معلومات م إلىالعودة  -

 وكذلكه ـف يخلق قواعد تحفيز لنفسـلم الشخص كيـليتع: الحوافز والتشجيعات _ 2   

دما يصل وال ـليكون راضيا عن هاـإليوليلبي استراتيجيات للوصول  الخاصة  أهدافه

بتحفيزات وتعزيزات  دةـارب مسانـل عدة تجـيعم أن إلزاما،يجب  إخفاقيرفض في حالة 

ود ـة وجـذ ومساعدات في حالـات وعالقات ودية بين المربين والتالميـتشجيع(خارجية

  ¹)صعوبات 

ر ـيكس ألنهمهما  األولىبعض الباحثين يبينون بان مكافاءة التالميذ في المهلة      

  .التحدي الذي يبدو جذابا عند تقديم النشاط

هم  ــفي تعليم لألخطاءمل ـوالبحث عن المعرفة تمنعهم من تح ختياراتاال     

ز ـنجاعة لتحفي ثرـاألكوالتشجيع واالعتراف بالعمل المنجز يبقيان االستراتيجيات 

ي بان ـالتالميذ في دخولهم للنشاطات البيداغوجية المقترحة من طرف المعلم، هذا يعن

كان التكوين يصيب بطريقة  إذاتدريجيا " ز يمشيان معا ـاح والتحفيـبيداغوجيا النج" 

ير شيئا فشيئا حتى غبان تحفيزات التالميذ تت رجوان أو نأمل أن،ومنه نستطيع .سنة  ح

 .تصبح تدريجيا اقل ارتباطا بالتحفيزات الخارجية
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 دافـأه،وهذا طبعا احد  األفضل إلىهذا هو التحفيز لالستغالل الذاتي الذي يقود 

  1.التربية

IV -  للرياضيالتحفيزية    المؤشرات :  

ط على ـاد فقـي ما باالعتمـع حكما حول حالة التحفز لرياضـنض أنمن الصعب    

  .سيئة والسبب جد بسيط أوالنتائج المحققة سواء كانت جيدة 

،المؤثرات  األثناءالظروف الجسدية في تلك   :هناك عدة عوامل تؤثر على النتيجة 

ن كل باختصار من الصعب من بي. الخ...الخارجية ، قوة الخصم، المستوى التقني، 

  .نحدد منها درجة التحفيز أنالعوامل التي تحدد النتيجة 

رحوا بعض ـمباشرة؛ فاقت أكثرذات عالقة  أخرىتصرفات  إلىالباحثون فضلوا الرجوع 

ها ويتعلق ـالعوامل المؤشرة ذات طبيعة مختلفة وليس بالضرورة منفصلة عن بعض

  2.لمستمرالتحفيز المتواصل وا- 3. المواظبة -2. الشدة-1: ب األمر

التدريب  اءــأثنالشدة هي كمية المجهود والطاقة التي يبذلها الرياضي  :الشـــــدة- 1

 أوالمهمة  أثناءه ـرك بـوالعنفوان الذي يتح البأسالمنافسة، فهو ذلك  أثناءوخاصة 

  .النشاط
1

 

ل كي ـوالرياضي المحفز هو ذلك الذي يعرف كيف يستعمل كل الحيل والوسائ     

ن المجهودات ـذه الكمية مـحقق النتيجة المرجوة، من المهم القول بان هي أوفوز ي

 أنيحتمل  ابـأسبهناك عدة . تكون على صلة بمتطلبات المهمة أنالمبذولة يجب 

س تقدير له ـعلى العك أوبالخصم ، االستخفافتحركات غير كافية مثال  إلىتؤدي   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   JEAN PRERSE  PERRIN -1)مرجع سابق (   

Paris sud Orsay. piv  2- MAITRISE STAPS .JEAN PIERRE FAMOSE. professeur des 
université  -2staps (12-12-1999) 
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 إلىن ـغير نظرتهم من جدارة الالعبييؤثر على المشاهدين فتت أنمبالغ فيه، يمكن لهذا 

.التركيز ناقصو االعتقاد أنهم  

الة ــفي هذه الح. الوقت أثناءوهي المجهود المبذول والمتواصل  :المواظبة-2   

ي ـفالرياضي يعطي دليال على بسالته وصالبته في وجه الصعوبات والحواجز الت

. تعترضه  

رة ـيمثل مسي إنماصص التدريب وعلى العكس ذلك الذي يقترب ويتخلى عن ح   

 شخص 

قليل التحفيز في الميدان الرياضي ، فتجميع وتكثيف التدريبات بالنسبة للرياضيين 

ي ـات الطويلة التي يقضيها العدائين فـالي كالسباحين والسباقـذوي المستوى الع

 لها هذهـيص أنعلى العكس ذاك الذي يتراجع عن تسلق الجبال حتى قبل  أوالطرقات 

هي الجهد  المواظبةعدم  بباأس .دالئل على شدة التحفيز  إالالتصرفات ليست 

.الخ...الكبير المطلوب، والخوف من الظهور تحت مستوى المنافسة،  

العمل في  أواط ـمتابعة النش إرادةبر ـويترجم عند الرياضي ع:التحفيز المستـــمر-3   

الدراسة  فأثناءا على هذه المسيرة مختلف ، النظام المدرسي يعطي مثاال مناسب إطار

ي فريق المدرسة ـكالمشاركة ف(ية ـتطبيقية تطوع أعمال إطاريستطيع التلميذ في 

دروسه  أثناءل عليها ـيحقق النتائج نسها التي يتحص أنيستطيع ) الرياضي مع زمالئه

.اإلجبارية  
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د الذي يبذله الرياضي باختصار التحفيز يؤثر على النتيجة وذلك بتنظيم شدة المجهو   

¹.التشبث به حتى يبلغ الهدف الذي يرجوه إلىفي مهمته ودفعه   

Les processus qui déterminent ces comportement 

motivationnel  

 V-  السياقـات التي تحدد هذه التصرفـات المتحفزة:

الت ديد احتماـوهو الذي يسمح للرياضي بتح األولالعامل : ترقب النجاح /   أوال

 النجاح 

ي ـه: ل، وتوقعات الفوزـوز، وهو تصور يظهر ربما معقدا قليال ولكنه سهـوالف

كن ـجة المرغوب فيها والنتيجة التي يمـاحتماالت ذاتية تنتج عن مقارنة بين النتي

.الحصول عليها  

 إلدراكه ـو قصور االحتماالت ال يزيد عن كونه فرصة يعطيها الرياضي لنفس   

 دـأريكنت  إذا: (الوسائل المستعملة مثال إلىيتمناها من دون الرجوع  النتيجة التي

رة قدم ـهذا المساء سألتقي بالعب ك(أو) قادر على ذلك بأننيالفوز بهذه المقابلة اذكر 

).قادر على التغلب عليه وأنا   

س ـونقصد بها ذلك الشعور بالرضاء والسعادة التي يح :العمل أوقيمة المهمة _ا   

ج ـذا الشعور يتحدد بالنتائـمباراة رياضية، وه أيالرياضي حين يشارك في بهما 

 رىـاألخي يتمنى الحصول عليها عبر تحقيقه لهدف وكذلك بالنتائج ـااليجابية الت

.السلبية التي يتمنى تجنبها  

: األسئلةعن  اإلجابةوتعود قيمة المهمة الى     1 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Paris   MAITRISE STAPS .JEAN PIERRE FAMOSE. professeur des université  -¹  

Sud Orsay .piv. staps (12-12-1999) 
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هذه المهمة ؟ امإتمذا علي االمنافسة لي ؟  لم أهميةهي  ما  

البدنية والرياضية ؟ األعمالممارسة  أوذا علي تطبيق ام  

.الهدف إدراكقيمة  (1 

.المهمة ءاأد أثناءكشعور الرياضي " قيمة الشعور الباطني بالمتعة  (2 

¹.قيمة الدور الذي يمثله الالعب خارجيا (3 

ر بثقة ـؤثل من المحتمل تـدة عوامـكما نرى في الشكل ع: الثقة بالنفس: ثانيا

يتعلق بالترجمة التي يقوم بها الرياضي للنتائج التي  األول مراألالرياضي في نفسه 

ن مقارنته ـالثاني يتعلق بالنتيجة التي يخرج بها الرياضي م رـواألمها سابقا ـيحصل علي

الحسن  أو ئيالساعتماده  إليهبين شعوره بقدراته الشخصية من جهة والذي يضاف 

دراكالفاعلية الذاتية  أوبالقدرات  اإليمانللذان يسميان ا هذانبالمحيط  صعوبة  وإ

.المهمة  

ة ــالثق أساسيةهذه المجموعة من المتغيرات المتفاعلة مع بعضها تحدد بصفة    

ي ـفائدة من المشاركة ف أيالرياضي الذي يرى  أننفهم  أنبالنفس، انه من السهل 

 المنافسات والذي يرى 

ون اقل ـيتحصل عليها، سيك أنمن النتيجة التي يمكن  متأكداليس  زيادة على ذلك انه

.تحفزا وتركيزا في انجاز مهمته  

:والثقة بالنفس كمؤشر تحفزي تنبع من ثالث عوامل متمثلة في      

 1)      .مية النتائج السابقةنت

.بالفاعلية الذاتية اإليمان  (2 

 3)  إدراك صعوبة العمل

1
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 - MAITRISE STAPS .JEAN PIERRE FAMOSE. )المرجع السابق (   
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 أوكلما كانت الثقة بالنفس وكان للمهمة " التحفيز بعبارة  باختصار نستطيع تلخيص

."النتيجة التي نرجوها إلىتحفزا للوصول  أكثرالنشاط الذي نقوم به قيمة لدينا، كنا   

نعيد استدراك هذه العوامل المختلفة  أنمعرفة التحفيز علينا  أوفهم  أردنا إذاومنه   

  ¹.قيمة المهمة أخرىالتي تحدد بها الثقة بالنفس ومن جهة 

     

1الشكل   

   

 

الحسن بالمحيط هذان  أو السيئاعتقاده  إليهومنه الشخصية من جهة والذي يضاف  

دراكبالفاعلية الذاتية  يماناإلاللذان يسميان  .  صعوبة المهمة وإ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2الشكل   

 

 

 التحفيز

 الثقة بالنفس

 

مة قيمة المه  

 

 اإليمان بالقدرات الذاتية

) فشلنجاح،(لنتائج السابقة ا  

 صعوبة المهمة

 العوامل المسببة

ةــالثق  

ســـبالنف  
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 استخدام األساليب المناسبة لتدعيم الثقة بالنفس للرياضي:

الرياضي الذي يتمتع  أنتتضمن المنافسة في طياتها خبرات النجاح والفشل ويالحظ 

واقعية تتماشى مع قدراته فتجعله يشعر بالنجاح  أهدافبالثقة في النفس يقترح لنفسه 

.غير واقعية أهدافمستوى لقدرته وال يسعى النجاز  اعلي إلىعندما يصل   

رة مبالغ ـبينما الرياضــي الذي تنقصه الثقة بالنفس يخاف من الفشل بدرجة كبي      

ية من حيث زيادة القلق، ضعف التركيز، ـى حالته النفسـكس ذلك عادة علـفيها وينع

 إلىاالهتمام نحو نقاط الضعف مما يعوق التركيز نحو النقاط االيجابية،االفتقاد 

.المتعة والشعور بالرخاء  

ة ـمالئمة لتنمية الثقة بالنفس للرياضي كالوقاي أساليباستخدام  األهميةمن  لكلذ   

:السلبية ويتحقق ذلك من خالل  اآلثارمن   

عامل يساهم في بناء الثقة بالنفس  أهميعتبر : من التدريب والمنافسة  اإلكثار *    

داءه بالنجاح الرياضي الذي يتميز أ أنهو االنجازات التي يحققها الرياضي بمعنى 

برين (ي ـالعب التنس العالم ارـأشيزيد من ثقته في المستقبل ،وفي هذا المعنى 

ي ـاكسب المباراة ألنني أثق في نفسي  ولكن السبب الحقيقي لثقت إنني) " بوتفيرد

از ـوى االنجـاء بمستـاالرتق بأهميةالذي يؤكد  األمر" بنفسي هو تحقيق المكسب

ات لمستوى ـفترة ثب يـاعلاض بمستوى الحالة التدريبية لتحقيق اولة االنتفـالحركي ومح

.االنجاز  

بثقة يساعده ذلك على  األداءحرص الرياضي  إذا :بثقة األداءاعتياد الرياضي *  

ذلك  لةـوأمثالصعبة من المباراة ، األوقات أثناءبروح معنوية عالية حتى  االحتفاظ

 أدائهيظهر واثقا من  أنا يحرص على حيث كان دائم) بروج(العب التنس العالمي 

.مهزوما أويصرف النتائج سواء كان فائزا   

ة ـالثق أساسيةفة ـهذه المجموعة من المتغيرات المتفاعلة مع بعضها تحدد بص   

.بالنفس  
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ي في مقدار ـر نوع التفكير الرياضـيؤث :في قدراته االيجابياعتياد الرياضي التفكير *

ة قبل المنافسة يسيطر عليهم ـبعض الرياضيين وخاص أن الثقة بالنفس حيث يالحظ

اط الضعف ـي المقابل نقـالتفكير السلبي الذي يركز على نقاط القوة في المنافس وف

ة الرياضي ـوجوانب النقص في قدراته وهذا النوع من التفكير السلبي يؤثر على ثق

اد الرياضي التفكير ـيعت أن لـاألفضما من ـالسلبية بين النفيسةي تدعيم الحالة ـبنفسه وف

 أفضلاح السابقة ، تذكر ـرات النجـااليجابي الذي يدعم ثقته في نفسه مثل مراجعة خب

.د بصرف النفس عن النتائجـوبذل الجه األداء أهدافيق ـوى سابق لتحقـمست  

ين ـة بـاك عالقة وثيقـهن أنمن المعروف : الرياضي بالحالة البدنية الجيدة احتفاظ*

الالعب  احتفاظوعلى ضوء ذلك فان  األخرم والعقل وان كال منهما يؤثر على الجس

.بالحالة البدنية الجيدة يدعم حالته النفسية  

ص ـنق إلىفعلى سبيل المثال التغذية الغير صحية، وكذلك اختالل الوزن يؤدي     

 فاظـاحت أهميةالذي يؤكد على  األمرتقدير الذات ومن ثم ثقة الرياضي في نفسه ،

¹.الالعب بالحالة البدنية الجيدة  

 أوة ـات السابقـل عليها في المسافـالنتائج المتحص: ترجمة النتائج السابقة  )أ    

وكذلك (على الثقة بالنفس رهاـبتأثيمحاوالت سابقة للمهمة تؤثر على التحفيز وذلك 

د من ـكررة تزيالنجاحات المت أننستطيع التفكير  األولى، من الوهلة )على قيمة المال

.احتماالت النجاح، بالعكس الخسارة المتكررة تقلل منها  

ولكن بعكس هذه الفكرة فالنتائج ال تؤثر على ثقة الرياضي بنفسه بقدر ما تؤثر    

ي تؤثر ـهي الت األخيرةالطريقة التي تترجم بها من النتائج، وبهذا المنظور تصبح هذه 

تلك ابـأسبالبحث عن  إلىل يدخلهم بشكل مباشر على التحفيز ،هذا التحلي  

 

 

 

1
    267 ،1997العربي الفكر دار_القاهرة_ األمور وأولياء المدربين دليل الناشئين لتدريب النفسي اإلعداد: راتب كامل أسامة/ د -

  -266.ص
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ون ـتك أن لألسبابيمكن ) اوينز(للمعرفة، حسب رغبتهم  إشباعالنتائج من   

 أحب أكنلم  ألننيحققت نتيجة سيئة " لذلك  أهل ألننيفزت : "متعددة ومختلفة مثال

"جيدةالة ــح أعاني،لم " لم يهيئنا المدرب جيدا"  المباراة لم تكن سهلة" ذه الرياضة ـه  

 ىـإلنشير  أنوعلينا  عند التحصل على نتيجة سيئة ، كأعذار األسبابهذه  أحيانا

خاطئة  أوتكون صحيحة  أنيمكن الموضوعة من الفرد ذاته وبالتالي  األسبابهذه 

  . للطريقة التي يترجم بها الرياضي الحقيقة األولويةفهذه النظرة تعطي 

:اآلراءوهي تتوقف على مجموعتين من : بالفاعلية الذاتية اإليمان)ب      

باألسباب إيمان _بالذات  إيمان _  

وة ـبق تركز  ألننينجحت  إنني"مثال  األسبابتخصيص النجاح بواسطة  أورجاع إ

ة ـنتائج حسن إعطاءال من اجل ـذا السبب الفعــله الضميراعتقاد متضمن في "

 ألنه أخفقت إنني" عكسيا  مثال ) النجاح إلىللوصول  أساسيفالتركيز هنا مصدر (

ومنه فالسبب الفعال في بلوغ النتيجة متضمن "ال توجد عندي االستعدادات الالزمة 

.في الضمير  

ر ـامتالك المصادر المطلوبة للعمل وتقدي أوالذاتية يخص الحيازة بالفاعلية  اإليمان

بالفاعلية الذاتية  واإليمانيتوقف على الضمير في التقدير الذاتي للمصادر الخاصة، 

 انـإيم أخرىة ـن جهـبالقدرات وم  اإليمانيبنى من اعتقادنا من جهة ما نسميه 

) 1992فورد (ى ـي نسميها بناء علـالتفات والخواص البيئية المالئمة ـالرياضيين بالص

  ¹.بالمحيط اإليمان

 

1 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  MAÎTRISE STAPS .JEAN PIERRE FAMOSE. -1 )المرجع السابق(
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)3(الشكل   

 

 

                                                               

 

 

ملكية  أوهي االعتقادات المعتمدة على حيازة  :  قدراتـــــبال اإليمان.*      

هذه  لتحقيقالمهارات الكافية  أواالستعدادات (ة القدرة الذاتية الالزمة في حركة فعال

،مختلف االستعدادات الالزمة للمهام الرياضية تدخل في بناء القدرة كذلك ) النتيجة ؟

شيء  أيعلى الممارسة قبل  األشخاصكما هو معروف بوضوح انه عندما ال يقدر 

في الحاالت  مختلف االستعدادات والمهارات المكتسبة سابقا إلىيستطيعون الرجوع 

.السابقة   

روف أو ـهل الظ: ا المضمون يمكن طرح السؤال التالي ذفي ه: اإليمان بالمحيط *

نتائج حسنة ؟ تحقيقالمحيط يساعد على   

مادية ، (اءا على عوامل البيئة ـد أن أفعله بنـعلى ما أري االعتقادويعتمد هدا     

ل هاته العوامل و إهمالها ،كما تشخيص نفسي أو تجاه) الخ.... إعالمية  ،بيولوجية

ق   ـتساعد على إجابة على السؤال الساب هيمييتقيعتمد هدا العامل على عدة عوامل 

مثال في حالة ما يكون الطريق أو المسلك مضلم أو غير مهيئ فالنتيجة هي عدم 

. التزلقالرغبة في   

 

 

 

 
بالقدرات الذاتية اإليمان  

بالمحيـط اإليمان  

 االيمان بالفاعلية الذاتية
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 بـالملعة ـبيعط ن،ـالمناصري و،ـالجرارة ـح(كون للعوامل ي يمكن أنكما     

.تأثير على النتيجة ) الخ....الحكام  

يزي ـور الجانب التحفـها عالقة مع تطـفقد أكد الباحثين بأن تلك المتغيرات ل   

  ياضيينللر 

المحققة من  حكاماألأو التصديق يخص  االعتقادا ذاإليمان بصعوبة العمل ه/ ج    

يعني  يرـاألخا ذد مواجهته هـيير  الذيتتضمن صعوبة العمل  التيو  الرياضيينطرف 

ا اإلدراك مرتبط  ــذه ألنالتقديم المسبق لما يفعله المطبق في تعين صعوبة المهمة 

وغ الهدف المسطر ، و ـها الرياضي من أجل بلـيمتلك التيادر الفكرية ـة المصـبكلم

األخيرة كن إنجازه بسهولة وهذه ـان بعضها ال بمـة إذا كـالمهمة تتميز بنوع من الصعوب

نفس الوقت  فيتحتوى على بعض حظوظ اإلتمام و  ألنهاقد تعطى بنوع من البساطة 

.ة تنجز بدون مشكل ـر من اإلنجازات العظيميكث ألن اعتياديايسهل إدراكها   

  )2(النموذج العام الموضح في الشكل:النتائج الرياضية اتجاه عتقاداتاالأهمية / د   

علق ـتت يـالتالمتمثلة في الفاعلية الذاتية  االعتقاداتيقترح     مجموعة من       

ة من التعيينات السببيـة و النجـاح المشترك احتماالت تحديدبصعوبة العمل من أجل 

¹.تحدد في مجموعها الثقة بالنفس  التيالنتائـج السابقـة و   

ح  و و الفرص المناسبة لبلوغ النجا األشياءفيجب على الرياضيين معرفة مصادر    

.ها بعدـلم يكتشفون التيالقدرات  القتناءمنه البد من تحفيزهم للتحرك لخلق الفرص   

 انـأذهتكون في  التي للرياضيينالفكرة األساسية بالنسبة للتدريب السيكولوجي    

ممثلة  همـافتراضاتو الرياضية و هي محاولة لتحقيق  البدنيةأو أساتذة التربية  المدربين

و عدم   وداتهالمجله بعد المقابلة فهو ال بذكر  بغياب المهارات و المدرب في تحلي

فريقه  بوجه صريح لكن تصريحاته تبين ذالك بطريقة  فيللنصائح  احترام  

 

1
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الة ـى الحـر بفاعلية علـغير مباشر ، و في نفس السياق يستطيع المدرب أن يؤث

و ـفه المباراةه قبل ـين يكون المدرب يتكلم مع العبيـمكان ح ـيالراهنة و تعط

و  ةـدا لكنه خطير للغايـبالتأكيد الفريق الذي سنواجهه اليوم غير منظم جي(يخاطبهم

.هذه التدخالت خاصة بتكهنات صعوبة العمل ) خاصة في الهجوم الضاد  

هذه التدخالت خاصة بالمجهدات المطلوبة إلتقان العمل ) إذا البد من اليقظة التامة(

).ولةـتعرفون ال يوجد أي سبب للخوف ، تستطيعون الفوز بسهلكن العبوا كما (   

طرة ، ــية و التنبؤ بالنتائج المسـهذه التدخالت بخصوص إيمان بالفاعلية الذات  

درب أو ــات المسبقة السهلة بالنسبة للمـفالتطور لن يكون أبدا من خالل المعلوم

و المنافسة   حقيقية للتدريب  روفـة  في ظـل الخبرة الملموسـون بفضـاألستاذ لكن يك  

قيمة العمل في النشاط البدني و الرياضي هي نوعية : قيمة العمل أو النشاط / هـ  

م الجزء األكثر ـر الرياضيين هـالمهمة التي تساهم في الزيادة و النقصان و يقال إن آخ

.أجلهم تحفيزا بطريقة مناسبة عندما يكونون مهتمين بالنشاط و يؤمنون بأهميته من   

) : أهمية المنافسة بالنسبة للرياضي (القيمة الواجب بلوغها    

ي ـر التقييمية الشخصية التي تكمن فـللقيمة الواجبة تسمح بتأكيد أو إلغاء المظاه

) . كما أحب أو ماذا سأصبح ؟(المخططات الذات   

ادين تكون النشاطات الرياضية التي تنجز مالئمة لتبيين التأقلم في مختلف المي -    

بارزة في مخططات الذات ، و من بين هذه المظاهر و القيم التي تعنى بمخططات 

ة ـالنفس المخصصة للرياضي في الحاالت الرياضية نجد الكفاءة الجسدية ، نوعي

.و القيم الفكرية ) ذكر أو أنثى(الجنس   
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لرياضي ألنها المنافسة الرياضية يمكن أن تكون جد مهمة ل :الكفاءة الجسدية -     

اءة تترجم ــتتيح له الفرصة بان يبين قدراته أمام عينيه أو أمام أعين الجميع، وهذه الكف

في نفسية الالعب، إذن هي أثمن شيء يريد فعله في االنجاز ومنه فالمنافسة 

الرياضية تعطيه اإلمكانية لكي يصبح يحتل مرتبة عالية بالنسبة له وعند انجاز هذه 

. تحديدها بطريقتين ،إما بمقارنته مع اآلخرين أو يقرن مؤقتا مع نفسهالكفاءة يمكن   

ة في ـالبحوث الحالية تبين أن الرياضيين الذين يحتلون مكانة عالية أو أحسن الطلب   

ين الطريقتين ـط بين هاتـون على الربـم أولئك الذين يقدمـالتربية البدنية والرياضية ه

ى هذا بل هناك ـلواجب الوصول لها ال تتوقف فقط عللتبيين الكفاءة، لكن القيمة ا

كن أن تكون في ـيم) الخ...امن، كيفية اللعبـالشجاعة، الجرأة، التض(بعض القيم 

¹...مركز القيم التي يسعى الرياضي إليها  

الوظائف االجتماعية تميز اللعب إناثا أو ذكورا،فالمجتمع رسخ :نوعية الجنس -    

ى قيمة ـلرياضي رجل أو امرأة ،هذه النظرة الشعبية تؤثر علفينا بعض الطبوع كون ا

.اآلراء لدى الجنسين في مختلف األعمال الرياضية  

امن، الروح ـرأة، التضــيمكن لبعض القيم الثقافية كالشجاعة، الج: القيمة الثقافية -   

 حشر  ن تساهم في قمة الوصول إلى المهمة المراد تحقيقها، وقداالخ، ...الرياضية

  "رغبي" أن تكون بارزة مثال في رياضــة تلك القيملكيف أن " دانيال هيرو"

.حيث تختلف من منطقة إلى أخرى   

 VI   _ االستراتيجيات التحفيزية :

  قبل االستخالص نود تبيين مختلف المعتقدات المؤثرة على الثقة بالنفس وكذا     

تحفيزية ال تترجم مع األسف  ، فهناك عدة استراتيجيات)المهمة(على قيمة العمل 

ـاالتبنتائج جيدة، فالمحبذ لدى الرياضيين هو الوصول إلى اثر موجب في الح  

   الصعبة التي تواجهه، هذه األمنية أو الشيء المحبذ يترجم التفكير أو الطبوع 
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1 

ون بها في  الحاالت ـة التي يحسـة إلى  النتائج الفعالـي تساعدهم باإلضافـوالت  

.ضية على تأثير في النتيجة و المستوى الذي يشاركون له الريا  

: و كــاآلتي ـلف اإلستراتيجيات التحفيزية هـى اختيار مختـر علـالمبدأ العام الذي يقتص   

 أوالرياضيين كغيرهم من األشخاص يطمحون إلى إعطاء الحد األقصى من عطائهم  

.لو الشأن ـو ع أدائهم الرياضي على سبيل المثال اإلحساس بالكفاءة  

ص ــتخفيض اإلحساسات السلبية على سبيل المثال إلغاء اإلحساس بالفشل و نق

.المهارة   

د و ـالملفت لالنتباه في اإلستراتجيات المستعمل  هو أنه دائما يكون الهدف واح    

ذا االحتفاظ ــه كرياضي وكـاالحتفاظ بصورة ايجابية لشخصيت(هو بذل  أكبر عطــاء 

.الذاتية لديه بالقيمة  

ي ـى شخصية الرياضـى العموم فعال في الحفاظ علــويمكن اعتبار كل هذا عل 

¹ .المتزنة  

 

 

2 
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:خالصة  

من خالل كل ما قدمناه نستطيع القول أن الدوافع موضوع عميق وواسع المعالم     

وأننا من خالل هذا العرض البسيط والعلم حاولنا أن نقرب أو نعطي ولو فكرة بسيطة 

عن الدوافع والدافعية حتى تساهم هذه الفكرة البسيطة والموجزة في فهم أعمق وأدق 

. لموضوع دراستنا وبحثنا هذا   
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:ـدـتمهيـ  

تعتبر الحركة إحدى عناصر الحياة اليومية وفي األنشطة الرياضية ،فالحركة الدائمة    

نما هي في نفس الوقت تجرب ة ــهي ليست فقط عمل وظيفي فسيولوجي دون نتيجة وإ

مام العديد ــللمحيط من اجل التعرف عليه وهي من أهم المجاالت التي مازالت موضوع اهت

.خاصة رجال التربية البدنية والرياضيةمن العاملين ، و   

يه أو ـفي الملعب يحرك يديه أو رجل فالالعب، أسلوب للتغييروالحركة ما هي إال     

.معين ليعبر عن نشاط معين متناسقة وبتكتيكجسمه في حركات   

ا كانت وسيلة ـيير، عبر التاريخ كمعوبذلك كانت الحركة هي وسيلة اإلنسان األولى للت    

.خاطبة و أسلوب الحصول على القوت اليومي والوسيلة التعبيرية للدفاع عن النفسالم  

أي ـالحركة تعني الحياة إذ بتحرك أي عضو هذا يعني إن الجسم به حياة ،ف إنكما    

ي مجموعة ــياة هـول إن الحـحركة تصدر عن الجسم تعني وجود الحياة به وبذلك يمكن الق

تصدر عن جسم اإلنسان  أيا كان شكلها أو هدفها من الحركات المختلفة التي   

عبر العصور عندما انتقل اإلنسان من حياة العراء واألدغال إلى حياة البادية البسيطة    

ورت الثقافة تحسنت ــثم إلى حياة المدينة بتقدمها، فقد ارتبط شكل الحركة بالثقافة فكلما تط

درات بدنية ،مهارية أو ـواء كانت هذه القالحركة، فالحركة وشكلها مرتبطان بالقدرات س

.نفسية  
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 I-  تعريف الحركة:

ية ــي مضمونها استجابة بدنـالحركة هي النشاط و الشكل األساسي للحياة وهي ف   

¹.ونقصد بها الحركة الهادفة التي تؤدي إلى النشاط الملحوظ للعضالت الهيكلية   

ذه ـة بصرف النظر عن القوى المسببة لهوتعرف على إنها عالقة زمنية مكانية بحت   

)فرع من فروع الديناميكا( الحركة وهذا من وجهة نظر الكنماتيكا   

على إنها انتقال الجسم أو احد أجزائه من مكان إلى أخرفي ) كنماتيكا(ويعرفها بروير   

 اتجاه وسرعة معينة 

احد أجزائه في اتجاه  على إنها انتقال أو دوران الجسم أو) جنسي و سولتر(عرفها يو    

تج ـوسرعة معينة باستخدام أداة أو بدونها وتحدث نتيجة النقباض العضالت والذي ين  

:عنه الحركة بالجسم كله أو احد أجزائه ومن هنا يمكن تقسيم الحركة إلى  

ط مستقيم ـوهي ابسط أنواع الحركة وفيها يتحرك الجسم في خ: الحركة المنتظمة -  

 وبسرعة ثابتة

ن تغير ـوهي تحرك الجسم بسرعة غير ثابتة وهناك نوعان م :الحركة المتغيرة -  

:السرعة  

.تغير السرعة بمقادير متساوية_             

  2 .تغير السرعة بمقادير غير متساوية_           

1
 

 

                                                             

   17، ص  1994-1982 –القاهرة  –دار الفكر العربي ) التربية الحركية للطفل(أسامة كامل راتب / د أمين خولي /  د  -1
   19ص ،  1996-القاهرة  –ي ، دار الفكر العرب) أسس و نظريات ( بسطويسي أحمد / د  -2
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ودوما كانت الحركة هي الطريقة األساسية في التعبير عن األفكار والمشاعر وعن    

ا ـاستجابة بدنية ملحوظة  لمثير ما سواء كان داخليا أو خارجيا ،واهم م الذات ،فهي

.أدائها  بيأساليميزها هو ذلك التنوع في أشكالها و   

ان في ـوتعد الحركة أقدم أشكال االتصال والمشاركة الوجدانية، فقد استعملها اإلنس   

ة الــترويح ــن خالل أنشطــم القديم لحماية نفسه ،كما كانت أهم وسائل إثارة المرح والمتعة
1
 

وتساعد على اكتساب النواحي المعرفية وتشكيل المفاهيم وحل المشكالت ،فمن خالل    

اد ــالحركة تمكن اإلنسان من تحقيق اكتشافات عديدة في بيئته مما ساعده على اقتص

2جهده وحركاته
 

:تعريف الحركة من الناحية التربوية -1 

نساني وتعدالحركة من الناحية ال   :تربوية هي نشاط بدني وإ  

ة ـأقدم أشكال االتصال الوجداني، والشكل األساسي للحياة، كما تعتبر استجابات بدني  

3.ملحوظة لمتغيرات متعددة
 

:جوانب الحركة وأبعادها -2 

قدم  وقد إن تعرفنا على المفاهيم المرتبطة بالحركة يساعدنا على مزيد من الفهم لمعناها   

:مفهوما إلبعاد وجوانب الحركة يحتوي على أربع عناصر) البان(  

راغ ـوهو تصنيف يحتوي على نمط الف) أين يتحرك الجسم(الوعي بالفراغ : أوال     

2
 

                                                             

17مرجع سابق  ، ص    ( التربية الحركية للطفل ( اسامة كامل راتب / امين الخولي د/ د -1 
22،23،24مرجع سابق  ، ص  -   ( التربية الحركية للطفل( اسامة كامل راتب / امين الخولي د/ د  -2 

    35ص ) مرجع سابق (  سي أحمديبسطو/ د -3 
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.ي حركتهـم فـلحركة الجسم كما يحتوي على االتجاه والمستوى والمسار الذي يتخذه الجس  

:الفراغ هنا نوعان -)أ(   

من الفراغ ــر فراغ يتاح للفرد في موقف السكون وهو يتضهو اكب :الفراغ الشخصي *   

.الذي يستطيع الفرد أن يصل إليه باالمتطاط أو االلتواء  

هو كل المساحة التي يتحرك خاللها الفرد ويؤثر حجم الفراغ وعدد : الفراغ العام*   

.في فراغ معين على إمكانية واحتماالت الحركة األفراد  

لف ـبق مختـنط أنيع ـإدراك الوعي بالجسم والفراغ نستطمن خالل  :االتجاه- )ب( 

الخلف ،األمام، األعلى، (التغيرات في االتجاه أثناء الحركة في الفراغ مثال تغيرات نحو 

ور ــوقابلية التحرك من مختلف االتجاهات من األم) الخ....األسفل، الجانب، قطريا،

ذي ــاز، إال أن موضوع االتجاه الالحيوية للنجاح في بعض األنشطة كاأللعاب والجمب

.يأخذه الجسم في الحركة يتطلب معرفة للتغيرات الفنية المستخدمة في ذلك  

ة ــيتحرك الجسم من خالل مستويات أفقية مختلفة ،فقد تكون عالي :المستوى -)ج( 

.منخفضة أومتوسطة  أومنخفضة   

نوح، ومسار الحركة من هو خط الحركة من مكان آلخر في الفراغ المم :المسار - )د( 

.األمور المعرفية التي توضح األبعاد الفنية في األداء  

)ما الذي يستطيع الجسم فعله(الوعي بالجسم : ثانيا  

إمكانيات الجسم ،فالبد أن  إلىترجع بالطبع  إنماالجوانب المتصلة بالحركة و إمكانياتها   
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ض و ـزاء الجسم بعضها البعتكون على علم بقدرات الجسم وان تفهم العالقة بين أج

1.بالجسم كله
 

)كيف يتحرك الجسم(نوع الحركة : ثالثا  

عن كيفية الحركة فإننا نقصد الخصائص المعينة للحركة في اإلنسان متضمنة في    

ذا العالقة بين الجسم وأجسام الناس ـالزمن االنسيابية ،الجهد ،الفراغ ،شكل الجسم وك

.الجسمواألشياء التي تؤثر على حركة   

.يرتبط بسرعة أداء الحركة :الزمن_)أ(     

 أوم ـالفرد على التغلب على مقاومة سواء كانت مقاومة الجس إمكانية :الجهد_ )ب( 

ة ـالواجبات الحركي أداءوهي ناتجة في العادة عن االنقباض العضلي ،و  أخرى أشياء

.اسبـالتوقيت المنيتطلب درجات متنوعة من القوة كما يجب بذل القوة المناسبة في   

رة على ـبتوافق الحركات وتتطلب التحكم والسيط األداءتعني استمرار  :االنسيابية_)ج(  

ي الواجب ــالقوى الداخلية والخارجية حتى يتم االنتقال السليم بين الحركات المختلفة ف

:الحركي واالنسياب نوعان   

.الحركة مستمرة أنيعني : انسياب حر*           

.ركةــبالتوازن العام للح اإلخالليعني قطع الحركة مع عدم : انسياب مقيد*           

الجسم يعني الحركة  أشكاليعني وضع الجسم في الفراغ ، وتغيير  :شكل الجسم_)د(     

 

3
 

                                                             

   24ص ) مرجع سابق ( ، ) التربية الحركية للطفل( كامل أسامة راتب / الخولي دأنور  أمين / د  -1
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¹.استعدادا لدخول الماء أطرافهمثال العب الغطس الذي يعتمد على فرد جسمه وامتداد   

)مع من يتحرك الجسم( العالقات الحركية: رابعا  

: هناك نوعان :  األشياءعالقات مع -أ  

لقفها  أو أداةباليد كرمي  األدواتمثال التعامل مع  :عالقات تناول يدوي *     

التعامل مع سلم القفز :أخرىعالقات  *     

قد يتطلب الواجب الحركي التعامل مع الغير حيث يجب  :العالقات مع الناس)   ب(   

وينسجم مع المجموعة ،وهدف برنامج العالقات الحركية مع الناس هو  ألداءايتالءم  أن

   ².ةـحركية منسجم وأنماطلتحقيق نماذج  اآلخرينالتعريف بالعالقات والتعامالت مع 

 II-الخصائص الحركية:

ة ــعلى دراس األولالحركي بصفة عامة تعتمد بالمقام  األداءعملية تقويم  إن        

داءات ،ويستهدف هذا التقويم العمل على خصائص الحركية المميزة لهذه األالعديد من ال

في رياضة المستويات وذلك من  اريةهالماالرتفاع بمستويات األداء، وخاصة االداءات 

.أخرىالفني من ناحية وتنمية القدرات الحركية من ناحية  األداءخالل تطوير مستوى   

داءات الرياضية باختالف ص الحركية المصاحبة لأللتحديد الخصائ اآلراءولقد اختلفت    

  ي ـانه ال يوجد خالف على بعض الخصائص العامة الت إالالمدارس العلمية 

4  

                                                             

  )26،27،28،29،30،31،32(ص ) مرجع سابق ( ، ) التربية الحركية للطفل( كامل أسامة راتب / أمين  أنور الخولي د/ د  -1
  )34-33-32(ص ) مرجع سابق ( كامل أسامة ، / أمين  أنور الخولي د/ د -2



  

 

الجانب النظري  ................................................................................  الثانيالفصل    

38 

ســـوف نـــورد هـــذه الخصـــائص تمثـــل مجـــاالت هامـــة للدراســـة و المزيـــد مـــن التخصـــص ، و 

توضــيح معنــى كــل خاصــية مــن هــذه الخصــائص كمواصــفات أساســية يجــب  باختصــار مــع

  .في أي أداء رياضي توافرها 

بنــاؤه الــذي يميــزه عــن غيــره مــن  الشــك أن لكــل أداء حركــي: البنــاء الحركــي  -1

وان لهـــذا البنـــاء مواصـــفات خاصـــة التـــي تتخـــذ ترتيبـــا محـــددا , داءات الحركيـــة األخـــرى األ

فمــن الســهل أن نميــز بــين الوثــب , الحركيــة التــي يتكــون منهــا  اإلجــراءاتلمجموعــات مــن 

ذات  اإلجــراءات الحركيــة مجموعــة مــن األشــكالفلكــل مــن هــذه , العــالي  الطويــل و الوثــب

وله مساحته الزمنية و , الخصائص المميزة لها والتي تتمثل في انجاز واجب حركي محدد 

 . كيته الخاصة يله دينام

المهـارات  أووانطالقا من هـذا المفهـوم للبنـاء الحركـي نشـأ تصـنيفا عامـا للحركـات   

  :ة للبناء الحركي و الذي يتلخص في الحركية األساسي

ــدة -)أ( هــي حركــات تــؤدي لمــرة واحــدة و تنتهــي بانتهــاء تحقيــق   :الحركــات الوحي

  .الهدف منها 

تحديــــد  إلــــىظهــــرت عــــدة تقســــيمات للحركــــة كــــان الهــــدف منهــــا محاولــــة الوصــــول 

 إالا وقد اختلفت هذه التقسيمات فيما بينه, الحركة  أداءالخصائص الدقيقة لكل لحظة من 

لهــذه التفاصــيل و  أعمــقبهــدف فهــم  أداءلــم تخــرج عــن كونهــا تحليــل دقيــق لتفاصــيل  أنهــا

  51.االستفادة منها في األغراض التدريسية والتدريبية

تستهدف  أنهاحيث , الحركات الرياضية صعوبة  أكثروهي  :الحركة المركبة - )ب(

المنفردة  ظومة من الحركاتو بالتالي تعتبر من, هدف ميكانيكي أساسي  من أكثرتحقيق 

                                                             

 مركز,  األول الجزء, ) التطبيقي الحركة علم( الرشيد عبد سعيد/د– أحمد كامل مصطفى/د– الدين صالح وفاء/د– الدين حسام لحةط/د 1
  .300.ص, 1997 – القاهرة – للنشر الكتاب
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تحقيق  إلىا محددا، وبمتطلبات خاصة لكل من هذه المفردات، حيث تهدف قتتخذ نس

  .أكثر من هدف أو واجب حركي 

عادة ما يطلق عليها الحركات ثنائية المراحل، بمعنى أن و  :الحركة المتكررة- )ج(

  كل حركتين متشابهتين، متتاليتين تمثالن دائرة حركية 

أما في ،ألعلى مع ثني الركبتين يعتبر حركة وحيدة في حالة أدائه لمرة واحدة فالوثب 

حالة التكرار ألكثر من مرة فانه يعتبر حركة متكررة تندمج فيها المرحلة النهائية و هي 

  . األرض إلىالعودة 

وهي صفة مميزة ألداء العبي الجمباز حيث يتم وصل  :الجملة الحركية -)د(

، و لها بداية و نهاية حيث تمثل المرحلة النهائية لكل حركة ببغضهاالحركات الوحيدة 

مرحلة ابتدائية للحركة التالية لها، ولكل حركة من حركات الجملة تركبها الديناميكي 

  .الحركي المميز إيقاعهاالخاص بها و 

لتي توضع في االعتبار هو االخصائص الحركية  أهممن  إن :النقل الحركي - 2

ه بخاصية النقل الحركي، و تمثل هذه الخاصية أهمية كبيرة في تقويم علي ما يطلق

  .مستوى األداء 

ويعني النقل الحركي مشاركة المجموعة العضلية المسؤولية عن العمل في كافة 

أجزاء الجسم وقد تكون هذه المشاركة متزامنة أو متتالية ، و للنقل الحركي عدة نماذج 

  61:بها األطراف ألداء أي حركة نذكر منها تنطلق من األساليب التي تشارك

و يظهر هذا النوع بوضوح في حركات  :األطراف ع إلىذنقل الحركة من الج - )أ(

  .، الرمي السباحة  لكراتيأالجمباز، المالكمة ، 

                                                             

  )305-304-301(ص)  سابق مرجع( الرشيد عبد سعيد/د– أحمد كامل مصطفى/  د– الدين صالح وفاء/ د – الدين حسام طلحة/  -د1
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 و يظهر هذا النوع في المشي و :عذالج نقل الحركة من األطراف إلى - )ب(

  .ع ذن األطراف إلى الجالجري ، الوثب حيث يتم نقل الحركة م

  :الحركي  اإليقاع - 3

شاع استخدام هذا المصطلح منذ زمن بعيد و قد ظهرت العديد من اآلراء في 

تفسيره في مجال الحركة ، و يمكن تعريفه بأنه التقسيم الزمني للحركة و ما يتضمن من 

المفهوم فان  عمل ديناميكي بين الشد و االسترخاء أو العمل و التوقف و انطالقا من هذا

األداء الرياضي مليء بأشكال متنوعة من اإليقاع الحركي و التي يصعب حصرها في 

هي مجال خصب لمناقشة مفهوم اإليقاع و حركات اإلنسان سواء العامة أو الرياضية 

  .71الحركي

  :التوقع الحركي  - 4

  .يعتبر من الظواهر الخارجية لتقويم الحركة و هو تخيل مسبق للحركة

تزداد أهميته عند أداء المهارات : الجماعية التوقع الحركي في مجال األلعاب - )أ(

المركبة بغرض الدفاع أو الهجوم مستخدما المراوغة والخداع ، وتعتبر المرحلة التمهيدية 

مؤشر للتوقع الصحيح للحركة، ونجد أن التوقع الحركي في األلعاب الجماعية يختلف من 

التوقع الصحيح عند الالعبين المبتدئين أو الكبار لفقدانهم العب إلى أخر فقد ال يظهر 

  .اللياقة البدنية 

يمثل ظاهرة هامة، فعند اقتراب :  التوقع الحركي في مجال األلعاب الفردية - )ب(

رحلة ارتقاء العب الوثب الطويل من حفرة الوثب يمكننه التوقع بسهولة أنه سوف يؤدي م

                                                             

  ) . 307-306-305( ص)  سابق مرجع( الرشيد عبد سعيد/د– أحمد كامل مصطفى/د– الدين صالح وفاء/د– الدين حسام طلحة/د -1 2
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مؤشرا لتوقع المرحلة الرئيسية ،ويتطلب ذلك ) االقتراب (، حيث تمثل المرحلة التمهيدية 

  .خبرة كبيرة وتمرن جاد حتى يتسنى لالعب أن يتوقع التصور الصحيح للحركة 

يظهر أيضا في المرحلة التمهيدية ،  :التوقع الحركي في مجال التمرينات - )ج(

الالعب سوف يقفز  فعند رؤية العب يقوم بثني الركبتين ومرجحة الذراعين ، يعني أن هذا

  .إلىاألمام أو ألعلى 

  : و نجد نوعان من التوقع الحركي 

وهو خص بالفرد نفسه و قد يكون صحيح أو  :التوقع الحركي الذاتي •

 .خطئا، ففي القفز بالزانة يتوقع اللعب االرتفاع المناسب للمرور من العارضة 

 

18).األداةصم، الخ(وهو يتبع حركات الغير  :التوقع الحركي الغير ذاتي - 
 

  :االنسياب الحركي  - 5

األساس للحركة الجيدة و ال يمكن الفصل بينه و بين الخصائص الحركية  يعتبر

  .األخرى ويعني حدوث الحركة دون توقف ملموس بين أجزائها

  :و يتطلب دراسة االنسياب الحركي معرفة ثالثة أبعاد

تنطيط فانه في حالة االنتقال من عندما يصوب العب كرة السلة بعد  :مجال الحركة - )أ(

إلى التصويب يتوجب أن يتم دون التوقف حتى تظهر انسيابية الحركة ، وأداء  التنطيط

و ينتظر لالنسيابية في مجال الحركة تحت الشروط ) مجال الحركة (الحركة ككل يسمى 

  : التالية 

  .االستمرارية في الحركة من البداية إلي النهاية دون توقف  -

  .دم فقدان السرعة المكتسبة الالزمة للتصويب ع -

  

                                                             

  ) 309-308(ص) السابق مرجع( الرشيد عبد سعيد/ د– أحمد كامل مصطفى/د– الدين صالح وفاء/ د طلحة حسام الدين / د–1  
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  .91عدم إعطاء الخصم فرصة التدخل حتى تتوقف الحركة -

و هو التوزيع األمثل للفترات الزمنية لمراحل و  أجزاء الحركة ، ألن  :زمن الحركة - )ب(

لكل مهارة توزيع زمني خاص بها ، وأن تغيير هذه النسب الزمنية يؤدي إلى خلل في 

  .رة المها

وهي إمكانية توزيع القوى على مراحل و أجزاء الحركة بما  :ديناميكية الحركة - )ج(

  .102يتناسب مع دور كل مرحلة من األداء الحركي ، و دور القوة في كل مرحلة

III-تعريف كمية الحركة : 

  .تعرف كمية الحركة للجسم لحظة ما يحصل ضرب كتلة هذا الجسم في سرعته

  : جسم أجهزة الحركة بال- 

تتكون أجهزة الحركة بالجسم من ثالثة أجهزة رئيسية تعمل معا دون انفصال حيث 

  :113يرتبط كل جهاز باألخر وتلك األجهزة هي

وتمثله العضالت  وتعتبر الجهاز األول المسؤول عن  :الجهاز العضلي - )أ(

 الحركة و ذلك عن طريق انقباض أو انبساط األلياف العضلية تحت تأثير الجهاز

  :العصبي المركزي و تنقسم بذلك إلى ما يلي

وهي عضالت الحركة بالجسم حيث تكسو العظام وتصلها : العضالت اإلرادية*

يبعضها البعض وتعمل على توازن الجسم في السكون و الحركة و تكون الشكل الخارجي 

  .للجسم و تتميز بسرعة أداءها 

                                                             

  ). 310- 309(ص) السابق مرجع( لرشيد عبدا سعيد/ د– أحمد كامل مصطفى/د– الدين صالح ءوفا/ د-الدين حسام طلحة/ د-1
  ). 310-309(ص) السابق مرجع( الرشيد عبد سعيد/ د– أحمد كامل مصطفى/د– الدين صالح وفاء/ د-الدين حسام طلحة/ د -2
  ) . 22- 21(  ص) السابق مرجع( أحمد بسطويسي/د-3
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ير الجهاز العصبي الذاتي وهي تعمل ال إراديا تحت تأث :العضالت الغير إرادية*

عضالت غير هيكلية لعدم اتصالها بالهيكل العظمي وتشمل كل من عضالت الجهاز 

  ....التنفسي، جدار القناة الهضمية ، جدار األوعية الدموية 

حيث تعمل تحت تأثير الجهاز المركزي العصبي في حركة  :عضلة القلب*

  .لباقية العضالتمستمرة و هي وحيدة في نوع عملها بالنسبة 

و تمثله العظام حيث تتصل يبعضها البعض عن طريق  :الجهاز العظمي - )ب(

المفاصل و هي تعمل مع العضالت لتعطي الجسم البنية و الشمل المميز له و يعتبر 

  .الجهاز العظمي جهاز إسناد

و تمثله المفاصل حيث يربط المفصل بين عظميين أو  :الجهاز المفصلي - )ج(

  .ن غضروفين أو أكثر ، بين أجزاء المفاصل أكثر، بي

يتحرك الجهاز العظمي بالجسم بواسطة العضالت : العمل الحركي في الجسم - 2

 حيث تعمل تحت تأثير الجهاز العصبي عن طريق اإلشارات العصبية و التي تصل إليها

ت من مراكز المخ و وجود المفاصل المختلفة بالجسم تعمل على سهولة وتوجيه الحركا

عطاء الشكل الحركي خاصة  .121عامة وإ

IV-مفهوم التربية الحركية : 

على حقيقة أن الجسم عبارة عن أداة للتحرك بها ومن خاللها، و ) البان(لقد ركز 

في بادئ األمر ظهرت التربية الحركية كبرنامج مصمم بحيث ينمي الحركات األساسية 

الجانب من التربية األساسية : ركية بأنهاالتربية الح) جودفري، كيفارت ( الهامة، و يعرف 

التي تتعامل مع النمو و التدريب بأنماط الحركة الطبيعية األساسية باعتبارها تختلف عن 

                                                             

  )     30-29-28-24-23(  ص)  سابق مرجع(  أحمد بسطويسي/ د -1
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ديور (المهارات الحركية الخاصة باألنشطة الرياضية، و من خالل مفهوم تقديمي يعرفها 

 ).التعلم للحركة و التحرك للتعليم: (بأنها) بانجرازي

 : التربية وأغراضها قيم- 1

العام لفوائدها ومميزاتها كنظام مستقل وتعتقد  اإلطارتشكيل قيم التربية الحركية 

  :أن القيم الناتجة عن برنامج التربية الحركية تتلخص في) الزابيت لود وينج(

 خبرة النجاح المتاحة •

 .االنضباط الفردي و التوجيه الذاتي و التعود على تحمل المسؤولية  •

قف التعليمي في حد ذاته يخلق حرية و تعبير من خالل محاوالت تقديم البدائل المو  •

 .و الحلول الذاتية بدون التخوف من الفشل 

أن األغراض األساسية التي يمكن أن تشتق من قيم التربية ) للوثر(و يعتقد   

  : الحركية هي 

 خبرة التحكم بالحركة •

 االكتشاف و حل المشكالت •

 تنمية فهم الحركة  •

 الخبرة الحركية في حد ذاتها •

 التحليل و الدراسة لفهم مفردات العمل الحركي  •

 تحليل عناصر الحركة عامة كخطوة أساسية في تحليل المهارة الحركية  •

113.الحركة تسهم في التعبير عن الذات •
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 :الحركة في المجال التربوي - 2

يادة و التعبير الحركة في المجال التربوي هي الشكل أو النشاط األساسي للق

الحقيقي واألمثل لكل ما يخطر في النفس ، و في المجال الرياضي تعتبر الحركة أساس 

المهارات الرياضية المختلفة وهي عبارة عن استجابة بدنية لمثير ما، ولذلك ينظر المجال 

 باإلضافة إلىالعصبية كعمليات داخلية و اإلنساني كتفاعل للنواحي النفسية، والفسيولوجية 

أن دراسة ال " مانيل"المظهر الخارجي للحركة و المتمثل في النواحي الديناميكية، ويرى 

تتوقف على النواحي النظرية فقط بل يحب أن يتعدى ذلك إلى الممارسة العملية لها، ألن 

ألولى نحو التعلم الصحيح القدرة على األداء للحركة بصورة جيدة لهو الخطوة ا

  1.2.14للمهارة

  

V- م األداء الحركي في التربية الحركيةمفـاهي :  

: أن أي أداء حركي عبارة عن تفاعل العوامل األربعة اآلتية إلى" ألدمان"يسير 

إلى عوامل تتصل بالبيئة  باإلضافة) اللياقة ، المهارة ، المواهب البدنية، األبعاد النفسية (

  . المتصلة بالفرد بغض النظر عن مستوى قدرة الفرد لألداء 

  :اختصر هذه العوامل من وجهة نظره إلى ثالثة عوامل " كارتي " أن إال

 .عوامل سلوكية و أساسية مساعدة  •

 .سمات المقدرة البدنية  •

 .المهارات النوعية التي يتطلبها األداء  •

أمثلة للعوامل السلوكية األساسية مثل مستوى الطموح والحاجة " كارتي"و يضرب 

  . مع مكونات أخرى تسهم في تكوين شخصية دافعية الفرد  لإلنجاز واالستقرار االنفعالي
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  .115ألهم المفاهيم المرتبطة باألداء الحركي تعار يفو هذه بعض  

  . األداء المهاري للحركات"الحركات التي يمكن مالحظتها : السلوك الحركي

موجه لتحقيق الهدف و هو جانب من السلوك الحركي يتميز بأنه هادف  :األداء الحركي

هو أداء يتضمن الحركات التي تم تعلمها، و يستطيع الرياضي : داء الحركي المهاريأل

فيه أن يطور الفهم المعرفي لخدمة السلوك الحركي و القدرة على تحقيق الواجب الحركي 

  . اعتمادا على المهارات المتعلقة وليس الصفات البدنية فقط 

  .معينة  هي مستوى كفاءة الفرد في أداء واجبات :المهارة

 .كفاءة الفرد في أداء واجب حركي خاص أو مجموعة واجبات حركية :الحركية المهارة

عملية وعي اإلنسان في الحال بمؤثرات معينة من خالل مداخالته  :قابلية التعلم الحركي

2.الحسية
 

المقدرة على إدارة الجسم بطريقة فعالة و مؤثرة خالل التكيف المستمر  :الطالقة الحركية

لمواقف الجديدةل
2
. 

عرف بأنه تغير نسبي ثابت في الحصيلة السلوكية نتيجة الخبرة و  :التعلم و التعليم

بأنه عملية " الطوبجي" أما التعليم فيعرفه ). أرنوف و يتنغ ( إليهالتجربة و هذا ما أشار 

رة تزويد الفرد بالخبرات و االتجاهات كي يستطيع مواجهة المشكالت و المتغيرات المستم

 . 2116في متطلبات الحياة و التي تساعد على النجاح

أطلق العلماء العديد من المصطلحات على مفهوم التعلم :  الحركي األداءالتعلم و 

  الحركي ففي مجال التربية الرياضية استخدم مصطلح التعلم الحركي، السلوك الحركي 
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و " حس حركي  راكاأد" "نفس حركي" بينما استخدم علماء النفس و التربية مصطلح 

  1217.في مقابل الحركة" حس حركي"

، الحس ، أو النفس أمام  اإلدراكاستخدام  إن)   AlieeneLockhator)1964و أشار

طبيعة  أنطبيعة الحقيقة للسلوك كما  إلىحيث أنه يشير  مالئمةكلمة حركي يكون أكثر 

العمليات العقلية العليا تعلم المهارات تكون دائما صعبة و تستخدم درجات مرتفعة من 

 إحدىاكتشاف الرموز التقنية و التقويم ، صنع القرار و االستجابة الفعلية تعتبر فقط 

مظاهر األفعال الداخلية و أوضحت أن السلوك الحركي يشتمل على عوامل التعلم و 

عمليات التعلم المرتبطة باألداء في التعبير عن الحركة ، بينما التعلم الحركي يكون 

ومن المصطلحات . مرتبطا بالشروط التي تتعلق بالنمو و التطور في التعلم و األداء 

الشائعة أيضا في هذا المجال الضبط الحركي ، الذي يظهر ارتباطه بالعمليات التي تؤدي 

تحت شروط محددة ،كما يمكن اعتبار التعلم الحركي و السلوك الحركي و الضبط 

الفروق في استخدامها ال تكون واضحة و يعرف  الحركي كتغيرات متشابهة حيث أن

االكتساب والتطوير والتثبيت واالستخدام  -: التعلم الحركي بأنه )  1979(عالوي 

واالحتفاظ بالمهارات الحركية والذي يرتبط بالتطوير العام للشخصية اإلنسانية ويحدث 

دنية واكتساب ة والبمع اكتساب المعارف وتطوير القدرات التوافقي بصفة خاصة بارتباطه

  الخصائص السلوكية 

هناك اختالفات هامة بين المتعلم واألداء  أن إلى) Loretta)1982ويشير   

بعد فترة من  األداءفالتعلم يحدث للفرد ونستدل عليه عندما نالحظ تقدما في مستوى 

ت األداء ، بينما اختالفات بين محاوالأداء، كل محاولة تمثل دالزمن، ففي منحنى تعلم الفر 

االستهالكية والنهائية تمثل التقدم أو التعلم، و األداء الحركي يمثل محاولة أو تغيير 

مؤقت للسلوك المهاري الحركي بالنسبة لطول فترة التعلم، أن مستوى األداء يتغير من 

                                                             

2
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ؤقتة والتقلبات النفسية والفسيولوجية، ممحاولة ألخرى، نتيجة للتأثر بالعديد من الحاالت ال

  : ويجب أن يتضمن مفهوم التعلم بثالث معايير أساسية هي 

  األداءأن يكون هناك تغييرا في السلوك و  •

 هذا التغيير يجب أن يكون ثابتا نسبيا •

118.جة للخبرة و الممارسةهذا التغيير يجب أن يكون نتي •
 

التعلم هو ظاهرة يصعب وصفها وقياسها بصورة مباشرة األمر الذي  :التعلم واألداء

  ستدعي الدقة عند مشاهدتها لتقويمها تقويما موضوعيا لالستدالل على ي

  

حدوث عملية التعلم من عدمه أما األداء يعتبر تغير وقتي في السلوك وانجاز 

يمكن قياسه مباشرة ويمكن حدوثه عن طريق التعلم أو بدونه وبذلك أي تغير بسلوك ، 

  .يعتبر أداء وليس كل تغير في السلوك يعتبر تعلما

ذا عند تعلم مهارة حركية أو رياضية مثال ه :التعلم يسهل عملية األداء -1

 يستدعي وفتا وبرنامجا خاصا، لتعلم تكتيك تلك المهارة و على ذلك يظهر أداء تلك

المهارة بشكل جيد حيث يمكن تقويمها فعملية التعلم تسهل وتسير أداءه الجيد للمهارة 

فكلما كانت عملية التعلم جيدة كلما كانت عملية التعلم جيدة كلما ظهر ذلك بوضوح على 

ن االستدالل على مستوى التعلم من خالل مالحظة ومشاهدة األداء، شكل األداء بهذا يمك

ومن جهة أخرى ال يعتبر األداء مؤشرا صادق بصورة مطلقة على التعليم و الدليل على 

  . ذلك قد يؤدي الفرد أنماط سلوكية أخرى سبق أن تعلمها

لقد تكلمنا على األداء على أنه ممكن أن :األداء المتعلم و الغير متعلم -2

يكون نتيجة لتعليم مسبق فهل يمكن أن يحدث األداء دون تعلم مسبق نعرض هذا المثال 

تعطي األم لالبنة قطعتين من قماش و خيط و تقول لها أن تصل بين القطعتين : 
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والخيط وهذا مع العلم أن االبنة لم تتعلم الخياطة والنتيجة ترى االبنة  اإلبرةبواسطة 

وبذلك يمكن أن أداء االبنة  ،والخيط اإلبرةش بواسطة استطاعت أن تصل قطعتي القما

 أداء غير متعلم 

الفرق بين األداء المتعلم و األداء الغير المتعلم و الذي يعتمد  يتضحو من هنا  

على قابلية الفرد لألداء بذلك يمكن القول أن األداء يمكن أن يحدث في غياب التعلم و 

 . األفراد و استعداداتهم و تقبلهم للمهارة لكن مستوى األداء يتوقف على قابلية 

انه من الضروري أن يمارس الكائن الحي : متغيرات األداء الغير متعلمة -3

سلوكا معينا حتى نستدل على حدوث التعلم و الذي يمكن أن نقومه عن طريق األداء في 

ر على األداء حد ذاته ال يمكن اعتباره مقياسا مطلقا للتعليم و مع ذلك فللتعليم تأثير كبي

أما األداء غير المتعلم فيتأثر بدوره بمتغيرات " األداء متعلما"وفي هذه الحالة يسمى 

 . الدافعية، التعود، الخصائص الفسيولوجية والتعب والتواؤم الحسي : مختلفة مثال

وتعرف على أنها أي حالة تساعد على تحريك و استمرارية سلوك  :الدافعية أوال

تبر بذلك احد المؤثرات الهامة في األداء الغير متعلم والمتعلم أيضا حيث الكائن الحي وتع

  . انه قد يفشل الفرد في سلوك ما سبق أن تعلمه و ذلك في غياب الدافعية

يستجيب الكائن الحي ألي مثير و قد ال يستجيب تحت  :التعود والحساسية ثانيا 

ما زادت االستجابة  فإذاقد تقل  ظروف خاصة لكن االستجابة قد تزداد و في الوقت نفسه

  " . تعود"ها يما قلت يطلق عل إذاو " حساسية"نتيجة لمثير ما يطلق عليها 

والشيخوخة ) قمة النمو الجسمي(يمثل النضج :  الخصائص الفسيولوجية ثالثا

والتدهور الفسيولوجي والذي يسبب التقدم في السن كمتغيرات فسيولوجية تؤثر على مستوى 

  . غض النظر عن جرعات التدريباألداء ب

وقد يكون للتعب أيضا تأثير على األداء المتعلم أو الغير متعلم فمستوى األداء لدى 

  . الفرد يختلف عندما يكون متعبا عنه في الراحة
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طفل في سن الخامسة عشر أو السادسة عشر و رجل في الستين من : مثال     

سباق الحواجز الفتى يتمتع بنمو جسمي  عمره كالهما ليس عنده خبرة في مسابقة في

ملحوظ أما الجل يبدو عليه التدهور الفسيولوجي المصاحب لتقدمه في السن نرى أن 

  . بكثيرالفتى يعدو على الحواجز بأداء أفضل من الرجل 

يعتبر متغير غير متعلم يؤثر في أداء الفرد فقد يكون لبعض  :التواؤم الحسيرابعا 

  . ير فسيولوجي على العمليات الحسية لدى الفرد المواقف المثيرة تأث

لنفترض العب كرة قدم تعلم مهارته في واضح النهار و فجأة دعي ليشترك : مثال 

لم يسبق له األداء تحت ( تحت األضواء الكاشفة  في بطولة وكان توقيت تلك البطولة ليال

     119فنالحظه يجد صعوبة في األداء) األضواء الكاشفة 

أعينه  إلىأثير األضواء على أعينه و مثل هذا التعبير ال يعتبر فشال بل يرجع بسبب ت 

تتطلب وقتا لكي تتكيف مع األضواء الباهرة و مثل هذا التكيف الفسيولوجي يسمى 

 ) التواؤم الحسي(

  

VI. مراحل التعلم الحركي : 

هناك عند تعلم حركة معينة فإنها تمر بمراحل تعلم مختلفة حيث اجمع العلماء بأن 

  مراحل تعلم مختلفة من حيث الشكل و المضمون يمر بها التعلم الحركي

 اكتساب المهارة يمر بمرحلتين  نيرى أ :مراحل التعلم الحركي لجنتل -1

و فيها يتم التعرف على المهارة : مرحلة اكتشاف المهارة األولىالمرحلة -أ

يطلق عليها مرحلة التفكير و ممارستها في شكلها األول كما  أبعادهاواكتشافها و معرفة 

 .والتأمل
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بعد تحقيق الهدف األول من الحركة : مرحلة تثبيت المهارة المرحلة الثانية-ب

ممارسة المهارة بأسلوب وبشكل حركي ومستوى متكامل حيث تثبيت  إلىينتقل الالعب 

ى المهارة عند اللعب و هذه المرحلة تعتبرمرحلة غير منتهية حيث التقدم بمهارة بمستو 

  .غير محدود 

 حيث يقسمها إلى ثالث مراحل : مراحل التعلم الحركي لفيتس -2

يرى أن هدف هذه المرحلة هو مدى : المرحلة المعرفية  المرحلة األولى - أ

استخدام و تطوير الفهم المعرفي لخدمة السلوك الحركي للمتعلم و التي تمكنه من أداء 

بسيط و الهدف من تلك هو تبسيط سلسلة من االستجابات الحركية بشكلها األول و ال

التعليم هذا باإلضافة إلى تعلم جوانب معرفية أخرى كتاريخ اللعبة و مستواها اإلقليمي و 

 القاري و العالمي  

تهدف هذه المرحلة إلى المقدرة على ربط : المرحلة االرتباطية  المرحلة الثانية- ب 

كنه من أداء المهارات على مستوى الجانب اإلدراكي بالسلوك الحركي للمتعلم و التي تم

جيد وتعمل هذه المرحلة على توضيح الهدف التعليمي للحركة، تعلم السلوك الحركي 

  .120مستوى جيد إلىوالتعود على أداءه، الوصول باألداء الحركي 

بعد تدريب و  إالهذه المرحلة  إلى مال يصل المتعل: المرحلة الذاتية  المرحلة الثالثة/ ج

حتى يكون األداء شبه آلي و بطريقة تلقائية حتى يظهر شكل الحركة نظيفا  تمرن طويل

  .خاليا من األخطاء الحركية 
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 : قسمها الى خمس مراحل كما يلي :  مراحل التعلم الحركي لحامد عبد الخالق_ 3

يتعرف الالعب في تلك المرحلة  : مرحلة التعلم واكتشاف المهارة  األولىالمرحلة  -أ

كل العام للمهارة دون إدراك واجبات كل مرحلة من مراحل أداء الحركة حيث ال على الش

 يتمكن الالعب في نلك المرحلة من انجاز المرحلة الرئيسية بنجاح 

يتسم األداء في تلك المرحلة بعدم : مرحلة األداء األولى للمهارة  مرحلة الثانية - ب

ي تلك المرحلة استغالل القوى انتظام مسارات الجسم و بذلك ال يستطيع الالعب ف

الخارجية كعامل مساعد للقوى الداخلية األمر الذي يرغم الالعب من بذل قوة عظيمة 

 . زائدة لتحقيق الواجب الحركي 

في تلك المرحلة يبدأ : و اكتساب متطلبات األداء المهاري إدراكمرحلة  المرحلة الثالثة- ج

اء كما يبدأ في استغالل القوى الخارجية لخدمة المتطلبات األساسية لألد إدراكالالعب في 

و مساعدة القوى الداخلية و بصورة عامة فان الالعب في تلك المرحلة يصبح قادر على 

 انجاز وتحقيق الواجب الحركي معتمدا 

على مهارته المتعلمة وليس على القوة العضلية فقط وبذلك تقل القوة المبذولة، وهذا 

  .الل الخصائص الميكانيكية للحركةستغا إمكانية إلىباإلضافة 

في تلك المرحلة يكتمل التصور الصحيح لألداء المهاري  :مرحلة األداء الجيد للمهارة _د

عند الالعب و يصبح مدرك تماما لواجبات كل مرحلة من مراحل أداء الحركة و بذلك 

الالعب في تلك يكون توزيعه للقوة المبذولة مقننا على أجزاء الحركة و بذلك يصبح عند 

المرحلة القدرة على االستغالل األمثل للقوة الخارجية وتطويرها لصالح هدف الحركة 

  . 121فتظهر انسيابية الحركة

لواجبات  في تلك المرحلة يصبح الالعب مدركا تماما: مرحلة األداء الفائق للمهارة / هـ

قادرا على  كل مرحلة من مراحل األداء الحركي بصورة أفضل كما يصبح الالعب

                                                             

  . 78-77 ص)  سابق مرجع(  أحمد بسطويسي/ د -1
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استغالل القوى الخارجية بأحسن صورة ممكنة لخدمة هذه الحركة و بذلك يمكن لالعب 

   1222.بعض الحركات التي تزيد الحركة جماال و انسيابا و رشاقة إضافة

  

VII. بعض العوامل المؤثرة على األداء :  

أراد العب ما تحقيق أفضل استفادة من ممارسة لنشاط  إذا :تحديد الهدف  -1

معين، فمن األهمية بمكان أن يدرك ويعرف الهدف الذي يسعى من إلنجازه فحقا  رياضي

ال يستطيع الالعب أن يتخذ قرارات مفيدة لعملية التدريب أو الممارسة الرياضية دون 

 وجود اتجاهات واضحة المعالم تبني الهدف من الممارسة 

شرف، أو الحصول على تحقيق التمثيل الدولي الم أراد هذا الالعب فإذاو التدريب، 

وزنه، أو الترويح،  إنقاصميدالية عالمية أو اولمبية ، فسوف يختلف عما كان الهدف هو 

أو االسترخاء، أو التمرن من أجل تحسين الصحة العامة، وقد يقول العب أنني لم أتعرف 

بعد أي هدف يمثل سببا رئيسيا الشتراكي في هذه الرياضة، ربما ألنني أحب الممارسة 

خبرة الممارسة و  إثراءلرياضة فقط، وال باس من ذلك، فما دام قد بدأ الطريق فانه يمكنه ل

السؤال األساسي  إن. الى تحقيقها يسعى   تدعيمها من خالل تحقيق أهداف و غايات

ماذا أريد من ممارسة رياضة معينة ؟ وعند : الذي يجب أن يبدأ به أي العب هو 

ه أن يقرر المستوى الذي يريد انجازه، وأن يحدد ما يجب على هذا السؤال يمكن اإلجابة

  عمله إلنجاز هذا المستوى على أفضل نحو؟ 

تحديد األهداف خالل الممارسة الرياضية يسمح بتحقيق  :فوائد بناء الهدف -1

 :فوائد عديدة يأتي مقدمتها على النحو التالي 

 .األهداف تحسن األداء  •

 .األهداف تحسين نوعية الممارسة  •

                                                             

2
  .78-77ص ) مرجع سابق(بسطويسي أحمد / د -1
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 .ألهداف توضح التوقعات ا •

 .األهداف تساعد على التخلص من الملل مما يجعل التدريب أكثر تحديا •

 .األهداف تزيد من الدافع الذاتي •

123األهداف تنمي الشعور بالفخر والرضاء و الثقة بالنفس •
 

شارة الى أن بناء األهداف كما سبق اال:  األهداف كوسيلة لتدعيم الدافع نحو األداء- 2

ر شيئا جديدا في البرنامج الرياضي ولكن الجديد حقا هو كيف يمكن االستفادة من ال يعتب

بناء األهداف على نحو أكثر فعالية وكفاءة، و هنا نستعرض بعض المبادئ الهامة التي 

 : توصل اليها المهتمون بالمجال النفسي للرياضيين 

 .تحديد أهداف األداء و ليس أهداف النتائج  •

  .يز بالتحدي و ليس السهولة تحديد أهداف تتم •

  .    تحديد أهداف نوعية و ليست عامة  •

  .تحديد أهداف قصيرة المدى و ليست عامة  •

  .    تحديد أهداف  واقعية وليست غير واقعية  •

  ) .بديلة ( تحديد أهداف متعددة  •

 .   تحديد األهداف الفردية أكثر من األهداف الجماعية  •

أن فهمها بدقة و تطبيقها  إالدو محدودة و قليلة، وهذا بالرغم أن هذه المبادئ تب

  : المزيد من الضوء على كل مبدأ فيما يلي  إلقاءليس بالشيء السهل، ونحاول 

يوجد اختالف بين وضع األهداف : أهداف األداء مقابل أهداف النتائج -2

1224:يتضح في مناقشة عناصر ثالثة نلألداء و وضع األهداف للنتائج ، يمكن أ
 

                                                             

  ) 231-230(  ص)  الرياضة النفس علم(  راتب كامل أسامة/ د -1
2

     232-231ص)  سابق مرجع(  راتب كامل أسامة/ د -1



  

 

الجانب النظري  ................................................................................  الثانيالفصل    

55 

يفضل أن توضع األهداف من منطلق األداء و ليس النتائج  :تحكم في األهداف ال/ أ 

. أن الرياضي يتحكم في أداءه بشكل أكثر من السيطرة على نتائج المسابقة  إلىنظرا 

فكما هو معروف أن نتائج المسابقة و المنافسة تتأثر بالعديد من العوامل منها الزمالء في 

  .التحكيم و العوامل الواقعية األخرى التي تحيط بالمنافسة الفريق أو خصائص المنافس و 

هذا و بالرغم من االتفاق على أهمية بناء األهداف على أساس األداء و ليس النتائج   

نظرا ألن األخير يسبب المشكالت النفسية للرياضيين فان هناك صعوبة في إقناع 

لنتائج ، و يرجع ذلك الى أن الرياضيين بالتركيز على أهداف األداء مقابل أهداف ا

كذلك بالنسبة للمدربين  حيث يعتقد . المجتمع دائما يكافئ الفائز بغض النظر عن أدائه 

الكثير منهم أن وضع األهداف على أساس األداء وليس النتائج تفقد الرياضيين الحماس 

لتركيز على الكفاح من أجل الفوز أو المكسب، والواقع الهام في هذا السياق هو أهمية او 

أهداف األداء ألن الرياضي ال يتحمل في الحقيقة نتيجة المنافسة ولكن هو المسؤول عن 

  .أداءه 

يتضح من النقطة السابقة أنه يفضل وضع : درجة التحكم أو السيطرة في األهداف / ب 

أهداف ترتبط باألداء عن أهداف ترتبط باألداء عن وضع أهداف ترتبط بالنجاح و غالبا 

نظرا لتأثيرها بالعوامل الكثيرة األخرى والسؤال الذي يطرح  كون خارج سيطرة الرياضيما ت

  }إلى أي مدى تكون سيطرة الرياضي على األهداف المرتبطة باألداء؟{نفسه هو 

ينظر المجتمع عادة للشخص الذي يحقق المزيد من االنجاز :قيمة الذات واالنجاز/ج 

كون انجازه أقل،و في مجال الممارسة الرياضية يقاس على أنه أكثر قيمة من غيره الذي ي

االنجاز عادة من خالل محك واحد وبسيط هو المكسب، وهذا يعني النجاح، والخسارة 

بالطبع تعني الفشل ، بمعنى آخر إن األشخاص الذين يحققون النجاح لهم قيمة ،بينما 

تهم أقل وهذا المعنى هؤالء الذين ال يحالفهم النجاح أي يخسرون المنافسة تكون قيم

يكتسبه حتى الناشئ الصغير من الرياضيين هذا المدخل السابق الذي على معيار 

المكسب والخسارة في تقييم الذات له آثاره السلبية خاصة على تدعيم الثقة بالنفس لدى 
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خالل وجهة نظر اآلخرين نحو  الرياضي، ذلك أن الثقة بالنفس تكتسب إلى حد كبير من

  125 .الشخص

  .وفي حالة االعتماد على المكسب والخسارة كمحك أساسي لتقييم اإلنجاز فإن تدعيم الثقة

بالنفس يعتمد على عنصر غير مستقرا نظرا ألن المكسب غير مأمون دائما فضال عن 

يعتبر لغالب يصيب عدد من الرياضيين، باالعتماد على عنصر المكسب وحده ا أنه في

 .الهدف وتحقيق واإلحباطمصدرا للقلق 

يؤدي إلى عدم تدعيم قيمة الذات للرياضي، ومن تم عدم استقرار الثقة بالنفس، فضال 

عن التركيز على المكسب وحده يعتبر مصدرا للقلق واإلحباط وعدم التيقن من إمكانية 

2333 2.تحقيق الهدف
33

"26  

VIII. العالقة بين األداء و التحفيز :  

لحان غالبا ما يستخدمان لوصف هناك مصط هو السلوك الذي يجب مكافأته ؟- 1

فعندما تزداد الرغبة في " العقاب" و" التدعيم"النتائج المرتبطة على سلوك الرياضي هما 

 إعطاءتكرار السلوك فذلك يعني أن هناك تدعيم و قد يكون هذا األخير ايجابيا مثل 

كرار مكافأة أو سلبيا مثل التخلص من شيء غير مرغوب فيه وعندما تقل الرغبة في ت

 . 327ن ذلك يعني وجود نوع من العقابأفالسلوك 

  انه من األهمية أن يعرف المدرب ما هو السلوك الذي يستحق المكافأة و نمط المكافأة

  ) . نوعية المكافأة  (  

و فيما يلي االعتبارات الهامة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار في تقديم المكافأة ألداء 

  .الرياضي في الرياضة 

                                                             

  233-232 ص)  قساب مرجع(  راتب كامل أسامة/ د -1
  . 234. ص)  سابق مرجع(  راتب كامل أسامة/ د -2
  119 ص سابق مرجع)  الناشئين لتدريب النفسي األعداد(  راتب كامل أسامة/ د -1
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المكافأة على أساس مدى نجاح الرياضي  إعطاءيفضل : فأة األداء و ليس النتائج كام- أ

في تحقيق أهداف األداء و ليس النتائج ، نظرا ألن الرياضي يتحكم في أدائه بشكل أكثر 

: من السيطرة على النتائج المنافسة ، حيث أن النتائج المنافسة تتأثر بالعديد من العوامل 

 . الخ ... ، الزميل في الفريق و التحكيم  خصائص المنافسة" 

و يوضح الجدول التالي مقارنة بين مكافأة األداء و مكافأة النتائج وأثرهما على 

 1228:النواحي النفسية للرياضي

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                             

2
 120 . ،ص 1997 العربي الفكر القاهرة،دار:  أمورهم وأولياء المدربين ،دليل) الناشئين لتدريب النفسي األعداد(  راتب كامل أسامة/  د -1
.  
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  مكافأة النتائج  مكافأة األداء

يكون األداء تحت سيطرة الرياضي و  •

 في حدود قدراته 

وك الرياضي نظرا زيادة تكرار مكافأة سل •

ألن الرياضي كثير ما يحقق مستوى األداء 

 المطلوب منه في حدود قدراته 

زيادة فرص الحصول على المكافأة  •

يؤثر ايجابيا على النواحي النفسية للرياضي 

مثل الشعور بالنجاح و الرضا ، تحسين األداء 

 ، الثقة في النفس 

تزيد من فرص الممارسة الممتعة  •

لحصول على المكافأة و للرياضي نظرا ل

التدعيم الجابي لسلوكه في الممارسة الرياضية 

، و ذلك بدوره يزيد من مصدر الدافع الذاتي 

  .اإلثابة الهام الستمرار الرياضي في الرياضة 

تكون النتائج خارج سيطرة الرياضي و  •

تتأثر بعوامل كثيرة مثل خصائص المنافسة ، 

 ..........التحكيم 

أة سلوك الرياضي ضعف تكرار مكاف •

نظرا ألن المكسب و الفوز نصيب القليل من 

 .الرياضي 

ضعف فرص الحصول على المكافأة  •

يؤثر سلبيا على النواحي النفسية للرياضي من 

حيث زيادة الخوف من الفشل ، زيادة القلق ، 

 . ضعف الثقة في النفس 

تزيد من فرص الممارسة المحبطة  •

ل و عدم للرياضي نظرا لكثرة خبرات الفش

الحصول المكافأة و التدعيم االيجابي لسلوكه ، 

و ذلك بدوره يضعف من مصدر الدافع الذاتي 

  .   اإلثابة الهام الستمرار الرياضي في الرياضة 

عندما يعرف الرياضي أن المدرب يقدر مجهوده  :كافآت الجهد أكثر من النجاحم -ب

كافأ عند النجاح فقط فانه يشعر بالخوف أما إذا عرف انه ي. فانه ال يخاف من المحاولة 

الكثير من المدربين وأولياء  من النتائج الفشل، وذلك يسبب له مزيد من التوتر والقلق، إن

فالمكسب يعني النجاح . األمور يقيمون انجاز الرياضي من خالل المكسب والنجاح
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من  لى حد كبيروالخسارة بالطبع تعني الفشل، حيث أن الثقة بالنفس للرياضي تتأثر إ

خالل وجهة نظر اآلخرين و خاصة األشخاص المهمين بالنسبة له مثل المدرب و اآلباء، 

و إننا كثيرا ما نالحظ إن بعض الرياضيين يبذلون أقصى جهد لهم في المسابقة و لكن 

نظرا ألنهم لم يكسبوا المنافسة فأنهم يعتبرون من جهة نظر المدرب واآلباء بل والمجتمع 

اسرون، وفي نفس الوقت قد يكسب الراضي المنافسة بالرغم انه لم يبذل أقصى أنهم خ

إن هذا األجراء يعني إننا لم نحسن توجيه . جهد له، و لكن يقابل بالتقدير والمكافأة 

المكافأة حيث حرم منها الرياضي عندما كان يستحقها، و حصل عليها عندما كان غير 

  . أهل لها

تتميز األهداف : الموصلة إلى األهداف األكبر) الصغيرة(حلية مكافأة األهداف المر  -ج

في التدريب الرياضي أنها من النوع المرجأ الطويل المدى سواء كان موسما رياضيا أو 

لذلك تظهر أهمية وضع أهداف قصيرة المدى توضيح ماذا يمكن . سنة كاملة أو أكثر 

بمثابة الخطوات اإلجرائية أو إن يفعل الرياضي حتى يصل إلى أهداف النهاية، فهي 

التكتيك الذي يستخدم لتطوير الدافعية ولمحافظة عليها للرياضي عبر رحلة الممارسة 

  . باعتبار أنها مصدر للحافز الذاتي

تعتبر المكافأة بمثابة تدعيم لسلوك :مكافأة السلوك االنفعالي واالجتماعي للرياضي - د

نب النفسية و االجتماعية للرياضي ال تقل أهمية و حيث إن الجوا. الرياضي إلعادة تكراره

  عن المهارات الرياضية و القدرات البدنية و هنا تظهر 

أهمية دور المكافأة في تعليم السلوك المرغوب فيه ، فعلى سبيل المثال يفضل 

القدرة على تحمل  أوعندما يتميز سلوكه بالسيطرة على انفعاالته  تقديم المكافأة للرياضي

  . 129لية كذلك عندما يظهر الرياضة أو التعاون مع جماعة الفريقالمسؤو 

  

                                                             

  ) 123- 122-121(   ص)  .السابق المرجع( راتب كامل أسامة/  د -1
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: خالصة  

إن األهمية التي يلعبها األداء المهاري أو الحركي أهمية بالغة حيث يعتبر بمثابة الفن أو 

االنسجام ،حيث يعد األداء الحركي من القوانين التي تستخدم في أداء حركات وفي أن 

أفضل الحلول للواجبات الحركية المعينة من اجل الحصول واحد أو بالتدرج ، و تحقق 

على نتائج رياضية عالية بالنظر إلى مراحل االستيعاب والتكيف على فن األداء الحركي 

يعد اإلتقان الجيد والكامل للحركات الرياضية الهدف النهائي لعملية تدريب فن األداء  ذ،إ

ادة القابلية البدنية الحركية وتحقيق لحركي ، ودلك بثبات الحركات بشكل كامل ولزيا

 .المستوى األفضل قي نوع الفعالية أو في حدود اللعبة الرياضية 
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   :دــــتمهي

 جديد بأمر ليست أنها كما الفرد، حياة في األساسية المراحل من المراهقة تعتبر

 حياة من الفترة لهذه التنبه لكن و نفسه، اإلنسان قدم قديمة هي إنما و اإلنسانية على

  . ألخطارها التنبيه و موضوعية علمية دراسة دراستها محاولة و اإلنسان

 من تختلف التي و بدايتها تحديد يمكن بذلك و الجنسي بالبلوغ المراهقة وتبدأ

 حيث تحديدها فيصعب المراهقة نهاية أما ، أيضا آخر إلى جنس من و آخر إلى شخص

  .  الفرد عند المختلفة جوانبه و التطور مظاهر تنضج و تنمو عندما تتحدد

 و الرشد لةمرح و الطفولة مرحلة الفرد، حياة من هامتين مرحلتين بين المراهقة تقع

  .الرجولة في طفل آخر و الطفولة في رجل. حائرا المرحلة بداية في نراه ولذلك الرجولة،

 ال التي و للمراهق الداخلية الجسم أجهزة في واضحة تغيرات تحدث ذلك على و

  .  الحركي سلوكه على تؤثر أنها شك
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I. المراهقة تعريف : 

 مجموعة به يقصد و ، النضج نحو تدرج بمعنى)  راهق(  فعل من مشتقة المراهقة

 أو العقلية أو الجسمية أو البدنية الناحية من كانت سواء الفرد على تطرأ التغيرات من

 و الشباب مرحلة الى الطفولة فترة من المرء تنقل أن شأنها من ، االجتماعية أو العاطفية

 الذي األمر ، رجولته الى لتهطفو  من المرء عليه يعبر جسرا المراهقة تعتبر ولذا.  الرجولة

  .  البلوغ مفهوم من أوسع بشكل المراهقة كلمة نفهم يجعلنا

 نميا أنهما بمعنى الفتاة راهقت أو الفتى راهق قولنا و ،النمو معناها لفظا المراهقة

 تبدأ التي الفترة تعني بهذا فالمراهقة المعنى، هذا يغير اللغوي االشتقاق و ،امستطرد نموا

 الخصائص بين تجمع انتقالية فترة أنها أحيانا تنعت و الرشد، باكتمال وتنتهي بالبلوغ

  .1الرجولة سمات و الطفولة

 باكتمال تنتهي و البلوغ بدايةب تبدأ امتداد فترة الزمنية الناحية من المراهقة تعني و  

  .2النضج

 حولالت فيه يحدث الذي الوقت(  بأنها المرحلة هذه 1955"  اوسبل" يعرف كما •

 . 3) للفرد البيولوجي الوضع في

 و متعددة و مختلفة فيتعار  لها المراهقة بأن"  جوز رو دورتي"  يعرفها و •

 . 4عميقة نفسية تحوالت

  

                                                             

 10.  ،ص 1986 الفكر،دمشق دار/  المراهقة يااخف:  يقرز معروف1
 1994.  األولى للعلوم،الطبعة العربية الدار/  األساسية وحقائقها والمراهقة الطفولة سيكولوجية:  الجسماني العلي عبد /د2

 . 169،ص
 25ص/  العلمية البحوث دار/  المراهقة سيكولوجية: بهادر علي محمد سعدية/ د3
 1991 ،) 2.( ط بيروت – الجديدة اآلفاق ،دار 1991 والمراهقة الطفولة مشكالت:  سليمان ومالك اسعد إبراهيم لميخائي4

 225،ص
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II. نهايتها و المراهقة مرحلة لبداية الزمني التحديد : 

 منها جزء فصل يمكن ال متكامال وكال واحدة وحدة تشكل  اإلنسان حياة أن الحقيقة

 و تسبقها بما ترتبط الفرد عمر من مرحلة كل أن بل ، ثغرات بها يوجد ال و ر،اآلخ عن

 بأن الفترة لهذا العلمية الدراسات أصال أكدتها ما مع يتماشى وهذا تليها، بما تتصل

 هي إنما و نموه مراحل باقي عن منفصلة ال و الفرد حياة عن مستقلة بفترة ليست المراهقة

 حيث للفرد المتكامل الشامل النمو عملية من يتجزأ ال جزءا تعتبر ذلك من العكس على

 جميع بذلك تتداخل  فترات من هاييل ما على آثارها و بصمتها تترك و سبقتها بما تتأثر

 مما المتكامل.  اإلنساني الجسم من غالف داخل في البعض بعضها مع الفرد نمو مراحل

  .   أخرى نهاية و ةمرحل بداية بين التمييز علينا الصعب من يجعلنا

  باختالف ذلك و مراحل الى النمو تقسيم حول بينهم فيما العلماء أختلف لقد و

  .  البحث و الدراسة في أساليبهم

 دائما نراعيه أن يجب ما فان التقسيم في المتبع األساس كان مهما و ، عموما و

  .  الفرد فيها ينشأ التي المجتمعات هي للمراحل تقسيمنا عند

III. المراهق نمو صخصائ : 

 : الجسمي النمو -1

 هذا كان سواء النمائي لتاريخه تبعا أساسا فهمه يمكن المجتمع أو الفرد أن حيث

   دراسة عند المستحسن من فان سوسيولوجيا أو اجتماعيا أو بيولوجيا التاريخ

 عام بوجه النمو و الجسمي النمو بين العالقة نعرف أن المراهقة في الجسمي النمو

  . 1المراهقة لسيكولوجية ةبالنسب

                                                             

 54-28-27ص) السابق مرجع( بهادر علي محمد سعدية1
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 و صبرت قد الحالية نفسه أن حيث ، الماضي في به مر ما محصلة هو الفرد إن

 واتجاها معدل أن)  Bayley لي باي( دراسة بينت لقد و الماضية بالحوادث شكلت

 على قدراتهم و مكانتهم و االجتماعية قبولهم على داللة ذو تأثير له يكون قد النضج

 النمو في انحراف أي أن كما ، االنفعالي تكيفهم و المختلفة النشاط أنواع في المشاركة

 التي باألعمال القيام عن ذلك يمنعه قد و ، متشككا الفرد يصبح أن عنه ينتج قد الجسمي

   بأهميتها يشعر

  :  الجسمي النمو في التغيرات –

 الوفاة حتى و اإلخصاب من مستمرة عملية اإلنساني النمو يكون عديدة جوانب من

 فان ذلك مع و ، قبل من حدث بما فترة كل في للنمو المختلفة الجوانب تحدد و ،

 توقف مرحلة المرحلة هذه تعتبر النواحي بعض ففي ، تمايز و نمو فترة هي المراهقة

 نمطا تتبع النمو عمليات أن نقول أن عام بوجه يمكننا و ، للنضج الوصول بداية أو للنمو

 قبل حتى بطيء نمو فترةب تتبع المبكرة الطفولة و المهد فترة في سريع نمو هو و معينا

 وهي البلوغ عند هامة جسمية تغيرات أربعة إلى تؤدي طفرة تحدث ما عادة حيث البلوغ

 نمو و اآللية و الجنسية الخصائص نمو و الجسمية النسب و الجسم حجم في التغيرات

  . 1الثانوية الجنسية الخصائص

  

2-  النمو العقلي: مرحلة المراهقة هي مرحلة النمو العقلي و التي يصبح فيها اإلنسان 

 ذا تطوره و العقلي النمو يكون لذا و ، ذاته مع و البيئة مع التوافق و التفسير ىقادر عل

 المراهقة فترة ألن أيضا انما و النمو ظواهر أحد ألنه فقط ليس المراهقة دراسة في أهمية

                                                             

 56-55ص) سابق مرجع( بهادر علي محمد سعدية/ د1
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 بالشباب للمهتمين الضروري من يصبح فانه الخبرات اتساع و كاديمياأل التدريب فترة هي

.  1يقيموها و للمراهق العقلية القدرات على يتعرفوا أن  

 ، آخر الى فرد من الذكاء في شائعة فروق هناك : الذكاء في الفردية الفروق - أ

 ثابتة غير و للغاية ضئيلة الفروق هذه كانت ان و الجنسين الذكاء في فروقا هناك أن كما

 عمر أي في األخر عن متميز الجنسين احد بأن الدعاء يمكن ال انه لدرجة اتجاهها في

 الفتيات تميل المراهقة مرحلة خالل عام بوجه نذكر أن نستطيع كنا إن و ، األعمار من

 في أكثر تفوقا البنين يظهر بينما ، الذكاء اختيارات من اللفظية الجوانب في لالمتياز

 إلى الفروق تلك إرجاع الممكن من انه الواقع و االختبارات من العلمية و لكميةا النواحي

 .  البنات و البنين من كل على تؤثر التي السائدة الثقافية األنماط

 : المراهق تفكير خصائص - ب

 تفكير يتميز حيث السابقة المراحل في األطفال تفكير عن المراهق تفكير يختلف

 تفكير مرونة و ، فيها التحكم و مرونتها في تتزايد العقلية ملياتالع نا إذ بحريته المراهق

 يستطيع انه أي ، واقعية أحداث أو ةيحقيق أشياء استخدام دون التفكير من تمكنه المراهق

  . حسية بخبرات ربطها يمكن ال مفاهيم مستخدما المكان و الزمان في بعيدا بفكره التحليق

 : االنفعالي النمو - 3

 هو هذا يكون قد و االنفعاالت حدة فترة هي المراهقة فترة أن على عام قاتفا هناك

 التي بالدرجة حادة ليست لكنها و ،) الشباب بحب المعروف( عديدة حاالت في السبب

 يعني للسيكولوجي بالنسبة لذا و ، تاضطرابا لوجود فصالعوا فترة عليها نطلق أن تجيز

  .  للطبيب بالنسبة الحمى تعينه الزمن من ممتدة لفترة االنفعالية حدة استمرار

                                                             

 69-58-57ص) سابق مرجع( بهادر علي محمد سعدية/د1
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 ، متواتر و عصبيا يكون سعيدة غير نهاية للرومانسي حبه ينتهي الذي فالمراهق  

 والمدرسة المنزل في أيضا انما و الرومانسي الحب بهذا ترتبط التي المواقف في فقط ليس

 أنه إلى باإلضافة لكذ من تعاني المدرسية أعماله أن فنجد األخرى االجتماعية عالقاته و

  . 1به يتصل من كريها نفسه يجعل عام بوجه و عائلته و أصدقائه مع يتعارك

 : االجتماعي النمو - 4

 يرتبط ما المراهق عليها يسيطر أن يجب التي النمو مطالب أصعب بين من

 وقتا و المنزل خارج أطول وقتا الفرد يقضي الطفولة بتقدم أنه اذ االجتماعية بالتكيفات

 االجتماعي التبادل و األنشطة في الملحوظة التغيرات أكثر أن الحقيقة و ، داخله أقل

  .  عشرة الرابعة و عشرة الثانية بين فيما تأتي

 أو الحميم صديقه أو رفيقه هو أحسنهم و التصاقا المراهق أصدقاء أكثر إن     

 يتوحد ، محدودة و صغيرة اجتماعية تجمعات فهي ، الخدين األوالد بعض يسميه كما

 يتعلق فيما خاصة و سابقة مرحلة أي من أكثر عليه تأثيرها يكون و بقوة المراهق معها

   البنات و األوالد أن نجد كذلك ، الخلقية القيم و بالخلق

 أن الحقيقة و قليلين الفصل زمالء بين من أصدقاءهم يكون للمدرسة سيئا تكيفا المتكيفين

  2.المدرسة في الفصل نفس في األفراد وجود لمجرد تنشأ ال الصداقة أن يعلم المراهق

 : الجنسي النمو - 5

  على تحصل فالبنت كبيرة جنسية تغيرات المراهق على يطرأ المراهقة مرحلة في

 و الجسم في بتغير تتميز بالذات المرحلة هذه ففي ، بعام تقريبا الولد قبل الجنسي نضجها

 عند التناسلي الجهاز أعضاء يف اإلخصاب لعملية زمالال اإلفراز على القدرة و الحجم

                                                             

 85-73-72ص) سابق مرجع( بهادر علي محمد سعدية/د1
 93ص) سابق مرجع( بهادر علي محمد سعدية/د2
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 السعر ظهور الجسدية الناحية من و المنوي الحيوان لديه فينتج الذكور عند أما ، األنثى

 قابل-ي و ، المراهق صوت تضخم كذلك و اإلبط تحت و العليا الشفا فوق و الذقن على

 شعيرات بعض و الثديين بروز و خذالف تعلو التي المنطقة استدارة األنثى عند التغير هذا

  .1العليا الشفا فوق

IV. الثانوية المدرسة و المراهق : 

 المعاملة و ، تدريجيا يكون إن يجب الثانوية إلى االبتدائية المدرسة من االنتقال إن

 يصطدم ال حتى ، االبتدائية المرحلة نهاية في متبعا كان مما تقترب أن يجب كذلك

  .  الضعف من خالية أنها له يظهر قد تلفةمخ بمعاملة فجأة الناشئ

 المدرسة في التعلم من الهدف عن الطالب أذهان في من نصحح أن يجب   

   إهماال ذلك في ألن العيش كسب في منحصرا الهدف يبقى ال بحيث ، الثانوية

  .  البعيد المستقبل سبيل في بها التضحية و ، الحاضر الوقت في ميوله و الطالب لطبيعة

 جسم يرهق مما العلي العمل كثرة و الدراسية المواد كثرة أن نعلم  أن يجب و

 نظرا العمل في االعتدال و للراحة فيه يكون ما أحوج هو وقت في ، عقله و المراهق

  .  الفترة هذه في السريع لنموه

 الطلق الهواء في الطالب بها تقوم التي فاأللعاب ، البدنية بالتربية العناية من والبد

 غرف في باألعمال تمتعهم من أكثر بها يتمتعون و سرورا لهم تحدث الدراسة غرف خارج

 األعمال أثناء الساكنة األعضاء تنشط بها التي للرياضة حاجة في المراهق و ، الدراسة

  .  العقلية

                                                             

 221ص 1974 مصر مكتبة) والمراهقة الطفولة سيكولوجية( فهمي مصطفى/د1
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  يجب هذا و أغلبيتهم أو كلهم للمراهقين تصلح دراسية مواد هناك أن لنعلم و   

 مع متماشية المواد هذه مادامت و ، عام بشكل المراهقة دور مميزات مع يتناسب أن

  .   السواء حد على جميعهم يدرسوها أن لهم فالبد الطالب كل طبيعة

 ميوله حسب بعضها اختيار حرية فرد لكل يكون أخرى مواد تضاف القدر هذا والى

  1.يالئمه ال الذي اآلخر بعضها وترك واستعداداته،

V. المراهقين عند يةالشخص المشكالت  : 

 الشباب مرحلة و ، الفرد حياة في أساسية و طبيعية ظاهرة المشكالت أن شك ال

 سبقتها التي المراهقة مرحلة تلي التي المرحلة تكون أنها ذلك الهموم و المشاكل فترة هي

   حصل قد كان إذا مما الفرد يتحقق فيها التي و ، الطفولة

 أهم من و.  هذه حياته مرحلة في للتوافق يؤهله الذي االجتماعي النضج و النمو على

  .  مبكرا أو متأخر كان سواء النضج مشكالت هي المراهق لها يتعرض التي المشكالت

 بالنسبة العجز من نواحي يسبب المبكر النضج أن الدراسات من كثير في تبين لقد

 هم إنما و ، مبكرال النضج هذا يضرهم أو يؤديهم ال األوالد أن حين على ، للبنات

 النمو تطور فان للبنات بالنسبة أما.  الجنسية و الجسمية النواحي في منه يستفيدون

 الظهور هذا لمثل فيه يكون ال وقت في للعيان ظاهرات بأنهن شعورهن إلى يؤدي المبكر

  . ميزة أو قيمة البروز و

 هناك يكن لم لوف ، التعليمي السلم تقسيم بسبب تزداد المشكالت هذه أن الحقيقة

 ألن المشكالت هذه تظهر فال ، واحدة مدرسة في مبار و أطفال ألجتمع التقسيم هذا

  .  النضج مشكالت على للقضاء بأنه يقول رأي هناك كان مختلفة،وقد أعمارا هناك

                                                             

 109-108 ص الفكر دار:  المراهقة خفايا:  رزيق معروف/ د1
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 ، الصبية التحاق قبل المدرسة من األول بالصف تلتحق أن الفتيات، عند المبكر  

 خالل واحدة لسنة الجنسين بين النمو فارق من ينقص أن شأنه من اإلجراء هذا أن ذلك

  .1الدراسية السنوات

VI.  المراهقة مرحلة في الحركية القدرات تطور : 

 لصفة بالنسبة عامة بصفة الحركية القدرات في ملحوظ بتطور المرحلة هذه تتميز

   القوة و العظمى القوة من كل في تطورا فنجد حركية صفة كأهم القوة

 كثير في واضحا ذلك يظهر حيث البنات عن األوالد بها يتميز التي و بالسرعة مميزةال

 خصوصا و المرحلة تلك تعتبر و.  الوثب ، كالعدو اإلنسانية الحركية المهارات من

 السرعة لعنصر بالنسبة أما ، العضلية القوة مجال في تطورا ، تشهد مرحلة أحسن نهايتها

 لهذا يحدث كبير تطور أن"  1965ايفانوف"  فيذكر لتحملل بالنسبة و تطوره فيستمر

 التحمل مستوى حيث التنفسي الدوري الجهاز في كبير تحسين إلى ذلك يعود و العنصر

  .2نسبي بتحسين فتتميز الرشاقة لعنصر بالنسبة أما ، للجنسين

VII. المراهقة مرحلة في الحركية المهارات تطور : 

 أعلى الى باألداء الوصول و المستوى في وظملح بثبات المرحلة تلك تتميز    

 من العاديين للتالميذ بالنسبة المستوى في انفراجا تمثل بذلك فالمرحلة ، ممكنة درجة

 أداء مرحلة ولكنها تعلم مرحلة ليست فهي بذلك و أخرى الناحية من الموهوبين و ناحية

 صفة الفردية فالفروق يةالعال المستويات أو البطولة بمرحلة البعض يسميها ولذلك مميز

 واضح بشكل مهارته و قدراته إظهار الموهوب الالعب يستطيع حيث المرحلة لتلك مميزة

 الوصول من يمكنهم و مميز حركي أداء على قادرين المرحلة تلك في فالجنسين بذلك و ،

                                                             

 165-164ص) النمو،الطفولة،المراهقة،الشيخوخة النفس علم إلى مدخل( عوض محمود عباس/ د1
 .184.ص 1996 القاهرة، العربي الفكر ،دار) الحركة ونظريات أسس( بسطويسي أحمد2
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 المنافسات في االشتراك في يؤهلهم الذي و المهاري األداء من متقدمة مراحل إلى

  .  تلفةالمخ

 و القرار أخذ في تزداد المرحلة تلك في المراهق قدرة أن"  1982زهران حامد" يضيف و

 في الحرية و التفكير في االستقاللية و بالنفس الثقة و االختيار و السليم التفكير

 على إنما و الحركية الالعب شخصية على فقط ليس ذلك يؤثر حيث االستكشاف

  .  المتكاملة شخصيته

 تربوي كهدف الرياضيين مستويات تطور هو المرحلة هذه في يعنينا ما كل و   

 ، العلية المستويات رياضة مع جنب إلى جنبا المدرسية الرياضة مجال في لتحقيقه نسعى

 أهمية بنضج نتقدم مما و القومية المنتخبات و الرياضية األندية إلى مجاله ينتقل التي و

 يلي فيما نعرض بذلك و الحركي التطور و النمو و جالنض كمال مرحلة.  المرحلة تلك

  :1يلي فيما تلخيصها يمكن و المرحلة تلك مميزات أهم

 بل الجنسين بين فقط ليس المستويات في الفردية الفروق فيها تتضح مرحلة أعلى -

 . كبيرة بدرجة و أيضا الواحد الجنس بين

 العالي المستوى رياضة" ةالبطول قطاع الى بالمستوى للوصول سريعة انفراج مرحلة -

 . " 

 تمثيل من تمكنهم التي و المتقدمين الى الناشئين من المستوى في انتقال مرحلة -

 .  القومية منتخباتهم

 للقدرات المستوى في تثبيت و تطوير مرحلة اعتبارها بقدر تعلم مرحلة تعتبر ال -

 . المهارات و الحركية

                                                             

 185-184. سابق،ص ،مرجع) الحركة ونظريات أسس( بسطويسي أحمد1
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 و الدقة و باالنسياب تتميز التي و ، الغربية الحركات من خال متميز أداء مرحلة -

 .  الجيد اإليقاع

 ومهارات قدرات من المراهق لدى ما إظهار طريق عن بالذات إلثبات مرحلة -

 .حركية

 قدرات و مواهب إظهار على تساعد التي و للمرحلة مميزة صفة المنافسة تمرينات -

 . المراهق

VIII. الحركي األداء و التعليم في التحفز دور: 

 التوترات شدة من تخفيف أن المرحلة هاته في الرياضية و البدنية تربيةال تستطيع

حرام التنظيف ، اللعب في مشاركتهم و البدني للنشاط المراهق ممارسة فعند والمشاكل  وإ

 فيها مرغوب الغير السلوكيات و التلميذ بين يحول أن المربي يستطيع اآلخرين، حقوق

 الناحية ومن والجسمية، العقلية الصفة تحسين ر.ب.ت باستطاعة أن ترى وهكذا

  . للمراهق االجتماعي جاالندما و التنشئة في دور تلعب االجتماعية

 وجهة من انطالقا و الحركي التحسين و للتثبيت مرحلة أحسن المرحلة هذه تعتبر و

 القابلية لتحسين استمراره يجب زمني سن أفضل هو العمر هذا فان الحركي التطور نظر

 األداء تحسين مجال في أنواعها بكل) المكافآت( الترغيب طريقة تعد ، كما ةالحركي

 تعديل و الحركية المهارات تحسين في مهم دور من لها لما ناجحة جد الحركي

 الرياضي األداء في المحققة النتائج أفضل إن و ، الرياضيين لدى الحركية االستجابات

  .االختصاص في التلميذ حب و رغبة عن ناتجة
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 التدعيم و الممتعة الممارسة فرص من يزيد المرحلة هذه في بثقة األداء يعد و

 الذاتي الدافع مصدر من يزيد بدور ذلك و الرياضية الممارسة في التلميذ لسلوك االيجابي

  . 1الرياضة في التلميذ الستمرار الهام

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .    185-184.سابق،ص ،مرجع) الحركة ونظريات أسس( بسطويسي أحمد/د -1 
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:خالصة  

وين شخصية هذه الفئة من المراهقين كل الجوانب التي تطرقنا إليها تدخل في تك 

كما ال حظنا أن مرحلة المراهقة هي فترة من أصعب الفترات التي يمر بها اإلنسان، وذلك 

.لما تتميز به من التغيرات الفيزيولوجية كانت ومرفولوجية أو انفعالية أو اجتماعية  

في  أهميةعطيها كما أن فترة المراهقة ما هي إ مرحلة انتقال ولهذا يجب علينا أن ن 

دراستنا هذه، كما ال نستطيع في أي حال من األحوال أن نولي أهمية لجانب ونستغني 

عن جوانب أخرى، ألنها كلها تتعامل مع بعضها البعض في تحديد شخصية المراهق 

ولذلك وجب على المربي أو المدرب أن يولي أهمية كبيرة على هذه التغيرات التي تساعد 

الوضع أو كل ماله عالقة بالمعرفة وكيفية التعامل، وليس معنى  على معرفة وتفهم

نما يراعي حاجيات ومتطلبات المراهق  التوجيه الضغط والتغيير كما يفهمه الكثير، وإ

.الضرورية والتي بواسطتها يستطيع تحقيق النمو المتوازن  
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: منهج البحث - 1 

ارة عن جمع ـاعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي وذلك لطبيعة المشكلة وهو عب
لق بالحالة ـالبيانات لمحاولة اختيار الفروض أو اإلجابة عن التساؤالت التي تتع

.الرهينة لموضوع الدراسة والذي من خصائصه   

ر حالتها ـــت وتقريوصف ظواهر وأحداث وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظا(
).كما توجد عليه في الواقع  

:الدراسة االستطالعية-2  

بدأنا العمل بجمع المادة العلمية من مختلف المصادر والمراجع التي لها عالقة     
ذا لإللمام بكل ــــــبموضوعنا ،والتي تتماشى مع طبيعة البحث الذي نقوم به، وه

ى الجانب الميداني ـــــــظرية تطرقنا إلنواحي هذا الموضوع ، وبعد الدراسة الن
ن طلبة القسم النهائي في ـــحيث قمنا بإعداد ثالث استمارات استبيانيه لكل تلميذ م

بـ "  لخضر بوخروبة"  ثانوية األولىالطور الثانوي ، وقد شملت دراستنا ثانويتان ، 
م البواقي والية أم بـ مدينة أ" فرحاتي أحميدة " ثانوية ،والثانية مدينة أم البواقي

. البواقي  

:تحديد المتغيرات -3  

.لــــــــــالمتغير التابع والمتغير المستق:يوجد نوعين من المتغيرات وهما     

ع هو ـفي موضوع بحثنا هذا يعتبر المتغير المستقل هو التحفيز ، والمتغير التاب
. األداء الحركي   

:مجتمع البحث -4  

لنهائية من التعليم الثانوي الممارسين للتربية البدنية شمل مجتمع البحث األقسام ا
ه التالميذ في هذا ـــــوالرياضية ، وسبب اختيارنا لهذه المجموعة هو لما يتصف ب

ن دراستنا أكثر واقعية خالل ــالسن من خصائص ومميزات بدنية ومعرفية جعلت م
. شكل مباشرهذه المرحلة من العمر، وكذلك الن هذه المرحلة تخدم بحثنا ب  
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عينة البحث-5  

لقد تم اختيار العينة عشوائيا وبصفة تخدم بحثنا، وشملت األعمار التي ركز 
عليها بحثنا كما توزعت على جنسين ذكور و إناث دون تمييز من السنة 

:الثالثة من ثانويتين  

 . بـ مدينة أم البواقي"  لخضر بوخروبة"  ثانوية  •

  .مدينة أم البواقي والية أم البواقي بـ" فرحاتي أحميدة " ثانوية •

تلميذ ممارسا للتربية البدنية والرياضية يتوزعون  120وقد حدد عدد التالميذ ب 

أقسام  4مقسمين على  "لخضر بوخروبة"تلميذ بثانوية  80على ثانويتين حيث 

من قسمين نهائيين  " فرحاتي أحميدة "تلميذ بثانوية  40نهائية متساوية العدد و 

 سنة  19و 18متساوين العدد تتراوح أعمارهم بين 

واختيرت العينة بالثانوية ألنها أخر مرحلة دراسية تمارس فيها التربية الرياضية 
والبدنية وقد تم اختيار العينة من اجل توسيع مجال البحث والتي تناسب طبيعة هذا 

  .البحث

  :حدود الدراسة -6

  :يالمجال المكان 3-1

 ،و بـ مدينة أم البواقي"  لخضر بوخروبة"  ثانوية لقد تمت الدراسة على مستوي
  .. بـ مدينة أم البواقي والية أم البواقي" فرحاتي أحميدة " ثانوية

  :المجال الزمني 3-2

استغرقت هذه الدراسة من شهر جانفي إلي شهر مارس وذلك من خالل دراسة 
  .خالل هذه المدةبيلوغرافية ودراسة ميدانية أجريت 

  :أدوات البحث -7

تتمثل أداة البحث الحالي في استمارة االستبيان وما هي إال طريقة أو عامال منهجيا 
  .يسمح باالقتراب من موضوع البحث

  :أما األسئلة التي وردت في االستمارة فهي تتكون من نوعين

  اإلجابة بنعم أو ال: أسئلة مغلقة -
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 .       ل المفضل من بين األجوبة المقترحةاختيار السؤا: أسئلة اختيارية -

و يتمحور االستبيان علي ثالثة محاور، كل محور يحتوي على مجموعة من األسئلة 
 .موجهة للتالميذ

  :صدق وثبات أدوات البحث -8

  ثانويةلقد تم توزيع االستبيان على عينة شملت األقسام النهائية من ثانويتين ،وهما    
مدينة نفس البـ" فرحاتي أحميدة " ثانوية ،و مدينة أم البواقي بـ"  لخضر بوخروبة"

، وقد حددت هذه العينة بطريقة عشوائية ، وبعد أسبوع تم جمع أم البواقي 
  . االستبيانات ووضعها وتنظيمها في جداول من اجل تحليلها واستخراج النتائج منها

  

  :أسلوب التحليل اإلحصائي -9

منهج اإلحصائي في تحليل الجداول واستخراج النسب وقد اعتمدنا على تقنيات ال
  .المئوية وتمثيلها بيانيا في جداول ودوائر نسبية

  %100   القيمة أ   

  س      القيمة ب

  100×ب= س 

 أ         

النسبة المئوية ) س. (عدد التكرارات ) ب. (تمثل العدد الكلي للتالميذ) أ(حيث أن 
 .المحصل عليها 
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 -عرض وتحليل نتائج اإلستمارة االستبيانية:

 :األول المحور   

للتلميذ زيفالتح هدف إبراز خاللها من نحاول أسئلة 08 من يتكون  

  :األول السؤال     

 والرياضية؟ البدنية التربية حصة في أهدافك تحقيق على يساعد الذاتي زيفالتح هل

  حصة خالل من األهداف تحقيق في يالذات التحفيز إمكانية مدى معرفة : هالغرض من

  .البدنية التربية

  

  

  

  األهداف تحقيق في اتيالذ التحفيز دور :1 رقم الجدول       دور التحفيز الذاتي في تحقيق األهداف:1شكل

   :األول السؤال تحليل    

  التالميKذ مKن % 90.83  ب تقKدر كبيKرة بنسKبة هنKاك الجKدول فKي المسKجلة النتKائج حسب
 الرياضKKية و  البدنيKKة التربيKKة حصKKة فKKي أهKKدافهم  تحقيKKق علKKى يسKKاعدهم الKKذاتي التحفيKKز
 عل يساعدهم ال لديهم لذاتيا التحفيز الذين التالميذ من% 9.16ب قليلة نسبة مع ومقارنة

 .أهدافهم تحقيق

 واالجتهKKاد العمKKل إلKKى يدفعKKه مKKا هKKو و التحفيKKز بعمليKKة يتKKأثر التلميKKذ أن يبKKرر هKKذا -
 النتKائج ،وان وغيرهKا الضKمير أنيKبكت النفسية للعواقب تجنبا وذلك أهدافه وتحقيق

 جKدا بيKرةك وبنسKبة تحقKق الجKدول نتائج فان ومنه رغبته من تتبع الجيدة الرياضية
 .   عامة بصفة ككل البحث وأهداف خاصة بصفة المحور هذا في المرسوم الهدف

 

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 109 %90,83

 ال 11 %9,16

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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 :الثاني السؤال

  ؟الحركي ائكدأ على االيجابي التأثير ) مكافئة (الترغيب لطريقة هل

  .الحركي األداء عل المكافئات و الترغيب لطريقة االيجابي التأثير توضيح : هالغرض من

  

  

  

  الحركي؟ األداء على المكافئات تأثير :2 رقم الجدول            تأثير المكافئات على األداء الحركي :2شكل

  

 مDن% 74.16 نسDبة بDأن نجDد الجDدول فDي المسDجلة النتDائج حسDب: الث3اني السؤال تحليل

 عكDس% 25.83 نسDبة أمDا المكافئDات و بالترغيDب ايجابيDا يكDون الحركDي أدائهDم التالميذ
  .ذلك
 التDأثير لهDا التحفيDز جوانDب من كجانب المكافأة أن إلى نصل الجدول نتائج تحليل من -

 النشDاط أداء عنDد مكافDأة بوجDود الرياضDي أو التلميDذ فتفكير ، التلميذ أداء على الجلي
 . الهدف لبلوغ حيوية بأكثر العمل و الحماس فيه يزرع مثال الفوز أو جيدة بطريقة

  

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 89 %74,16

 ال 31 %25,83

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  :الثالث السؤال

  ؟تحفيزك على ايجابيا يؤثر محفزا األستاذ كون هل

  

  

  .معرفة مدى تأثير األستاذ المحفز على التالميذ  : هالغرض من

  

  

  التالميذ على المحفز األستاذ تأثير  :03 رقم الجدول         تأثير األستاذ المحفز على التالميذ:3شكل

  

% 87.5 أن وجIدنا الجدول في عليها المتحصل  النتائج من انطالقا:الثالث السؤال تحليل

 من بالرغم التالميذ من% 12.5 نسبة أما ، األستاذ بتحفيز مرتبطة  تحفيزهم التالميذ من

  .تحفيزهم عل يؤثر فال األستاذ تحفيز

 فمن ، الجيدة النتائج تحقيق و النشاط سيرورة من يزيد محفز األستاذ كون فان منه و -   
 يكIون الIذي فاألسIتاذ ، األسIتاذ بتحفيIز مIرتبط التلميIذ تحفيز أن نجد الجدول نتائج مقارنة
 بمشIاركتهم التالميIذ تحفيIز طريIق عIن النتيجIة و الهIدف يبلIغ أن يسIتطيع وحيIوي ناشطا
  . المنافسة أو النشاط في مثال

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 105 %87,50

 ال 15 %12,50

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  : الرابع السؤال

  الرياضية؟ و لبدنية التربية ممارسة في األسرة طرف من تشجيعا تلقى هل

  . الرياضية و البدنية التربية ممارسة على األسرة تشجيع مدى معرفة : هالغرض من

  

   ممارسة على األسرة يعتشج: 04رقم الجدول                   تشجيع األسرة على ممارسة  :4شكل       

 . الرياضية و البدنية التربية                                      التربية البدنية و الرياضية 

  

  

 طGرف مGن تشGجيعا كGان أن التالميذ أراء معرفة إلى السؤال يهدف: الرابع السؤال تحليل

 تجGGد ال ،% 57.5 بةنسGG ال،فوجGGدنا أو الرياضGGية و البدنيGGة التربيGGة ممارسGGة علGGى األسGGرة

  و البدنية التربية ممارسة على تشجيعا تجد ال% 42.5 بنسبة.ر.ب.ت لممارسة تشجيعا

  .األسرة طرف من الرياضية

 حيGث جGدا هGام يعتبGر الرياضية ةللممارس كدافع األسرة دور أن نجد الجدول نتائج مراجعة من -

 فGي يتمثGل األسGرة فGدور ، الممارسGة علGى األسرة طرف من تحفيز تجد% 50 من أكثر وجدنا

  .  عليه سلبا تأثر قد التي الضغوطات عن بعيدا للطفل المناسبة الظروف  تهيئة

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 69 %57,50

 ال 51 %42,50

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  : الخامس السؤال

  ؟ االيجابي التأثير العقاب لطريقة هل

  . العقاب طريقةمعرفة تأثير : هالغرض من

  

  

  العقاب تأثير :05 رقم الجدول                              تأثير العقاب  :5شكل         

  

   السابق الجدول في عليها المتحصل النتائج من انطالقا:  الخامس السؤال تحليل
%   49.16 نسبة أما ، ايجابيا العقاب يؤثر الذين ميذالتال من% 50.83 نسبة على تحصلنا

  . سلبيا عليهم تؤثر العقاب طريقة التالميذ من
 أو للهJJدف تحقيقJJه لعJJدم عقوبJJة وجJJود فJJي التلميJJذ تفكيJJر أن نجJJد الجJJدول تحليJJل مJJن -

 يحفJز مJا وهJذا ، العقوبJة هJذه تجنJب أجJل مJن للعمJل يدفعه قد للنشاط الجيد االنجاز
 تقع العقوبة جعل أجل من التنافس أو العقوبة هذه تجنب أجل من ككل للعمل التالميذ

  . مجموعة أو التلميذ على

  

  

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 61 %50,83

 ال 59 %49,16

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  : السادس السؤال

  األداء؟ على قدراتك من واثق أنت هل

  . قدراته من التلميذ)الرياضي( تمكن درجة معرفة : هالغرض من

  

  

  . األداء على القدرات في الثقة :60 رقم الجدول                   الثقة في القدرات على األداء:6شكل

    

  :السادس السؤال تحليل

BBلد بعBBائج تحليBBح النتBBا توضBBبة لنBBرة نسBBن% 91.66ب كبيBBذ مBBذين التالميBBم الBBة لهBBي الثقBBف 
 فBي يتقBون ال التالميBذ مBن% 8.33 ب تقدر التي و القليلة النسبة أما ، األداء عند قدراتهم
  .األداء عند قدراتهم

 هBو و  األداء علBى قBدرتهم في ثقتهم يعني أنفسهم في التالميذ ثقة أن القول نستطيع -
 األداء علBى القBدرة فBي الثقBة رباعتبBا الممارسBة علBى الكبيBر اإلقبBال إمكانية يبين ما

  .    للتلميذ كمحفز

  

  

  

  

  

 بةاــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 110 %91,66

 ال 10 %8,33

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  :السابع السؤال 

  أكثر؟ تحفيزك  الممارسة على االستمرارية و االهتمام هل

 . الممارسة على االهتمام و االستمرارية تأثير مدى معرفة : هالغرض من

 

  

  

  

  .الممارسة على ةاالستمراري و الهتماما: 07 رقم الجدول .االهتمام و االستمرارية على الممارسة :7شكل

   االستمرارية تأثير مدى ما معرفة حاولنا الجدول خالل من :السابع السؤال تحليل

 التالميBBذ مBBن% 90 نسBBبة أن الجBBدول فبBBين ، يBBذالتالم بتحفيBBز الممارسBBة علBBى االهتمBBام و

  التالميBBذ مBBن% 10ب تقBدر التBBي األقليBBة فالنسBبة.كثيBBرا تحفBBزهم الممارسBة علBBى اهتمBامهم
  .ذلك في تحفيز أي يجدون فال الممارسة على يتهم استمرار كانت مهما الذين

 رغبBBة تحBBت الرياضBBة ممارسBBة أو عمBBل علBBى اإلقبBBال أن الجBBدول مقارنBBة مBBن نفهBBم -
 أو متوقعBة نتائج الى يوصل أن يمكن محفز أكبر هي عليها المداومة كذلك و نفسية

 برياضBBة االهتمBام جBالل مBBن كبيBر تحفيBز يجBد التلميBBذ أو الالعBب أن يعنBي مطلوبBة
  .  الهدف يحقق ما هو و معينة

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 108 %90

 ال 12 %10

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  لديك؟ الرياضية األنشطة لممارسة الرئيسي الدافع هو ما : الثامن السؤال

  . الرياضية األنشطة لممارسة الرئيسي الدافعمعرفة  : هالغرض من

  

  

  

  

  

  

   لممارسة الرئيسي الدافع :08 رقم الجدول                          الدافع الرئيسي لممارسة  :8شكل

  .الرياضية األنشطة                                                    األنشطة الرياضية

 التالمي77ذ م77ن%45.83نس77بة هن77اك أن نالح77ظ الج77دول خ77الل م77ن: الث//امن الس//ؤال تحلي//ل 

 البدنية، واللياقة الصحة اكتساب هو الرياضية األنشطة لممارسة الرئيسي الدافع أن يرون

 ه77و الرئيس77ي دفعال77 أن ت77رى التالمي7ذ م77ن% 20.83 و%12.5 متقاربت77ان نس77بتان وهن7اك

% 8.83 والنس7بة والت7رويح التس7لية وك7ذلك النفس7ية التوترات وإزالة االجتماعي االتصال

 األنش7طة لممارس7ة الرئيس7ي الدافع هي الالعب يؤديها التي الحركات أن تري التالميذ من

  .الرياضية

 أو التلمي7ذ أداء في يؤثر أن يمكن محفز أكبر أن الى نصل الجدول نتائج مقارنة من -

 ت77دخل ف77ي الرياض77ية لالنش77طة ممارس77ته أثن77اء البدني77ة للياق77ة اكتس77ابه ه77و الالع77ب

  . متقاربة بنسب و ثانوية كتحفيزات األخرى الدوافع أو الجوانب

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 )أ(اكتساب الصحة واللياقة البدنية    55 %45,83

%8,83 10 
جمال الحركات التي يؤديها الالعب  

 )ب(

%12,50 15 
االتصال االجتماعي الناتج عن 

 )ج(الممارسة 

 )د(ازالة التوترات النفسية الشديدة   15 %12,50

 )و(التسلية   25 %20,83

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %99,99
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  :المحورالثاني

  .للتالميذ بالنسبة الحركي األداء معرفة خاللها من نحاول أسئلة 07من يتكون 

  :التاسع السؤال

  ؟ جديدة حركية مهارات تعلم أو الحركات ربط في صعوبة تجد هل

 فAAي لAAه يحAAدث الAذي التغيAAر ومعAAرف األداء علAAي الرياضAي قAAدرة توضAAيح : هالغ(رض من((
  .جديدة حركية مهارات تعلم نتيجة الحركي األداء مستوى

  

  

  

  

  

  

  

 .الحركات ربط في الصعوبة :09رقم الجدول                .الصعوبة في ربط الحركات :9شكل

  

 التالميAAذ مAAن% 35.83 نسAAبة أن لنAAا توضAAح النتAAائج تحليAAل وبعAAد: التاس((ع الس((ؤال تحلي((ل
 التAي ألخAرىا فالنسAبة جديAدة حركيAة مهAارات تعلAم أو الحركAات ربAط فAي صعوبة يجدوا

  .جديدة حركات ربط في صعوبة تجد ال التالميذ من% 64.16تقدرب

 تنسAAيق أو جديAAدة حركAAات مAAع تAAأقلمهم فAAي صAAعوبة يجAAدون ال التالميAAذ أن يبAAرر هAAذا و 
 جديAAدة ألنهAا نظAرا تعلمهAا حAAب علAى تحفيAز تعطAي االولAAى ألن ذلAك و بينهAا فيمAا الحركAة
 الكمالهAAا أيضAAا يتنافسAAون فهAAم الثانيAAة أمAAا صAAحيحة تنفيAAذها علAAى يتنافسAAون لAAذلك علAAيهم

 المسAبق التصAور و نفسAية لعوامAل فهAي  صAعوبة تجAد التAي القلAة أمAا ، اتمامها و صحيحة
    الجديدة للحركات الصحيح تنفيذهم عدم على

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 43 %36

 ال 77 %64

 وعـــــــــــــــــــــجمالم 120 %100
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  :العاشر السؤال

  ؟ السهلة المنافسات في أم القوية المناسبات في أفضل أداؤك هل

  .المنافس بقوة الحركي األداء ارتباط مدى ما توضيح : هالغرض من

  

  

  

  . المنافسات في األفضل األداء: 10 رقم الجدول             األداء األفضل في المنافسات: 10شكل

  

 أن وجIدنا الجIدول خIالل مIن عليهIا المحصل النتائج من انطالقا : العاشر السؤال  حليلت
    .السهلة المناسبات في أفضل يكون أداهم ذلك عكس التالميذ من%65 نسبة

 التIأثير لهIا يكIون المنافسIة قIوة أن الIى نصIل عليهIا المحصIل المعطيIات خالل من -
 ، السهلة المنافسة من أكثر رياضي أو للتلميذ محفزة تكون فهي الرياضي أداء على
  . الهدف تحقيق أجل من امكانيات من لديه ما كل تقربيا يعطي الرياضي فهنا

  

  

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 78 %65

 ال 42 %35

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  :عشر الحادي السؤال

  ؟الحركي األداء و الممارسة فائدة تصنف ماذا في

  .الحركي األداء و الممارسة من للتلميذ األولى الفائدة معرفة : هالغرض من

  

  

 .الحركي األداء و الممارسة دةـــفائ:  11 رقم الجدول       فائـــدة الممارسة و األداء الحركي :11شكل

  

  و%35.83  النس==بتان أن نالح==ظ ، الس==ابق لالج==دو م==ن:   عش11ر الح11ادي الس11ؤال تحلي11ل

 أما ، وبدنية فكرية الحركي األداء و الممارسة من الفائدة يصنفون التالميذ من% 55.83

 فائ===دة الحرك===ي األداء و   الممارس==ة فائ===دة تص==نف التالمي===ذ م==ن% 8.33 القليل===ة النس==بة
  .اجتماعية

 أو للتلمي=ذ الحرك=ي األداء فوائ=د أه=م م=ن أن نفه=م أن يمك=ن الج=دول نت=ائج خالل من -
 البدني==ة بالفوائ==د تعريف==ه خ==الل م==ن التلمي==ذ فتحفي==ز ، البدني==ة الفائ==دة ه==ي الرياض==ي
 الفائ=دة و الفكري=ة للفائ=دة بالنس=بة الش=ىء نف=س أكث=ر يدفع=ه الحرك=ي األداء لممارس=ة

  . أخيرا االجتماعية

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 فائدة فكرية 43 %35,83

 فائدة بدنية 67 %55,83

 فائدة أجتماعية 10 %8,33
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  :عشر الثاني السؤال

  الحركي؟ أدائك على تؤثر التي العوامل  ماهي

  .الحركي األداء على تؤثر التي العوامل معرفة : هالغرض من

  

  األداء على المؤثرة العوامل: 12 رقم الجدول                رة على األداءالعوامل المؤث :12شكل

 خ999الل م999ن عليه999ا  المتحص999ل النت999ائج م999ن انطالق999ا: عش111ر الث111اني الس111ؤال تحلي111ل    

 الت9ي العوام9ل أكبر هي األداء في الرغبة تمثل التالميذ من% 60 نسبة أن لجدول،وجدناا

 ت9ؤثر التي هي أخرى  عوامل أن ترى% 22.5 بةنس نجد كما الحركي، األداء على تؤثر

 و كفاءت9ه حي9ث م9ن الحرك9ي األداء عل9ى ت9أثير لألس9تاذ أن يرون% 17 أما ألألداء، على
  .جيد بشكل التمرين شرح على قدرته

 نج9د الحرك9ي األداء على المؤثرة العوامل حيث من الجدول نتائج مقارنة خالل من -
 الت9ي برغبت9ه ذات9ي محف9ز يكون فالتلميذ ، ذلكل محفز أول هي األداء في الرغبة أن

 المرك9ز ف9ي نج9د ك9ذلك ، التالمي9ذ م9ن أكبرع9دد علي9ه أجم9ع م9ا وهو ، لنشاط تدفعه
 عل9ي لتالمي9ذ األس9تاذ ترغيب خالل من مؤثر كمحفز تعتبر في األستاذ كفاءة الثاني
 رأث9ا له9ا تك9ون أخ9رى عوامل نضيف أن ويمكن ، الخاص وتحفيزه الحركي األداء

  .  التالميذ أداء على إيجابية

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 الرغبة في األداء 72 %60

 كفاءة األستاذ 21 %17,50

 عوامل أخرى 27 %22,50

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  الجماعية؟ أم الفردية األلعاب في المشاركة تفضل هل :عشر الثالث السؤال

  .الجماعية أم الفردية األلعاب في المشاركة معرفة ميل التالميذ إلى : هالغرض من

  

  

  

  

   األلعاب في المشاركة: 13 رقم الجدول                       األلعاب  في المشاركة :13شكل     

  الجماعية آو الفردية                                           الفردية آو الجماعية              
  

 النس?بة أن الج?دول ف?ي عليه?ا المحص?ل النت?ائج لن?ا توض?ح :عشر الثالث السؤال ليلتح

 أن الجماعي?ة األلع?اب ف?ي المش?اركة يفض?لون التالمي?ذ من% 72.5ب تقدر والتي الكبيرة

 ف?ي المش?اركة يفض?لون التالميذ من% 27.5 نسبة أما الممارسة خالل المتعة فيها يجدون
   . الفردية األلعاب

 بص?فة ي?رتبط ق?د تحفي?ز و التالمي?ذ أن ال?ى نص?ل الجدول نتائج مقارنة و لتحليلا من -   
 التالمي??ذ أن نفه??م حي??ث ، الجماعي??ة األلع??اب ف??ي خاص??ة المم??ارس النش??اط بنوعي??ة كبي??رة
 من الجماعية األلعاب أو النشاطات ممارسة أثناء الكبير والتحفيز والحماس المتعة يجدون

 التالمي?ذ م?ن قليل?ة نس?بة نجد ذلك وعكس تسودها التي يةالرياض والمعامالت المرح حيث
  . فردية نشطات أساس على يقوم قد لديهم التحفيز أن ترى

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 ديةالفر 33 %27,50

 الجماعية 97 %72,50

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  : عشر الرابع السؤال

  الحركية؟ األنشطة ممارسة أثناء شعورك ماهو

  .الرياضية األنشطة لمختلف الممارسة من الهدف معرفة : هالغرض من

  

  لمختلف لممارسةا من الهدف :14 رقم الجدول                 لمختلف الممارسة من الهدف :14شكل

  الرياضية األنشطة                                           الرياضية األنشطة              
  

 التالمي=ذ م=ن% 44.16 نس=بة أن نالح=ظ الج=دول خالل من:  عشر الرابع السؤال تحليل 

 نس=بتان  هن=اك و العق=ل، و الص=حة ه=و الممارس=ة م=ن الهدف أن يرون الذين األكبر وهي
 اله==دف الرياض=ية األنش==طة لمختل=ف الممارس=ة ي==رون التالمي=ذ م=ن% %19.16 .23.33

 و نش==اط، و حيوي==ة اكث==ر التلمي==ذ تجع==ل بحي=ث التس==لية و العض==لية الق==وة اكتس==اب ه==و منه=ا
  . عالمات على الحصول هو الممارسة من هدفهم التالميذ من%13.33:ب األقل النسبة

 تختل=ف الحرك=ي ل=ألداء والرياضيين التالميذ كاروأف أراء أن الجدول نتائج من نفهم -
 أن جه==ة م=ن محف=ز يك=ون م=ن فمن=ه ، الرياض=ية األنش=طة للممارس=ة ثق=افتهم وك=ذلك

 في التالميذ أغلبية على البارزة السمة وهي والعقل الصحة تكسبه الرياضة ممارسة
 أو ، له مسلية تكون الرياضة ممارسة جهة من محفز يكون األخر البعض نجد حين

 أس=اس عل=ى محف=ز أنه إلى األقلية ويذهب عضلية قوة تكسبه أنها أساس على محفز
  . جيدة عالمات تكسبه الرياضية األنشطة وممارسة الرياضة أن

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــإلجا ددــــــالع ةـــــــالنسب

 التسلية 23 %19,16

 الصحة و العقل 53 %44,16

 أكتساب القوة العضلية 28 %23,33

1%3,33 16 
الحصول على عالمات 

 جيدة
 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  الحركية؟ األنشطة ممارسة أثناء شعورك ماهو: عشر الخامس السؤال

  .الحركية نشطةاأل ممارسة و األداء أثناء الرياضي مشاعر معرفة هو : هالغرض من

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  األنشطة ممارسة أثناء الشعور: 15 رقم الجدول           األنشطة ممارسة أثناء الشعور :15شكل

  

  :عشر الخامس السؤال تحليل

% 39.16 و%35 نس88بتان هن88اك أن نالح88ظ الج88دول ف88ي المس88جلة النت88ائج خ88الل م88ن     

 ، بالس8عادة و  شديدة بسعادة الشعور هو الممارسة أثناء التالميذ شعور أن ترى متقاربتان

 األق8ل النس8بتان ،وهن8اك بالضيق وال بالسعادة يشعرون ال التالميذ من% 25.83 نسبة أما

                       .الحركية األنشطة ممارسة أثناء شديد بضيق يشعرون التالميذ من% 1.66 و6.66%

     
  
  
  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نشعر بسعادة شديدة 42 %34

 نشعر بالسعادة 47 %34

 نشعر بالضيق 8 %6,00

 نشعر نضيق شديد 2 %2,00

%24,00 21 
ال نشعر بالسعادة وال 

 بالضيق
 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %99,99
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  : الثالث المحور 

  . الحركي األداء و التحفيز بين العالقة إبراز اخالله من نحاول أسئلة 08 من يتكون

  : عشر السادس السؤال

  التفوق؟ من عالية درجة على منافس تواجه عندما قدراتك في بالثقة تشعر هل

  .منه درجة أعلى منافس مواجهة رغم التنافس نحو الطالب دافعية معرفة : هالغرض من

  

  

  

   مواجهة عندما القدرات في الثقة :16 رقم لوالجد          مواجهة عندما القدرات في الثقة :16شكل

  التفوق من درجة منافس أعلى                      التفوق من درجة أعلى منافس           
  

 وهMMMي كبيMMMرة نسMMبة تحصMMMلناعلى السMMMابق الجMMدول مMMMن:  عش222ر الس22ادس الس222ؤال تحلي22ل
 مMن عاليMة درجMة على منافس مواجهة عند قدراتهم في يثقون الذين التالميذ من85.83%

 قMدراتهم فMي يثقMون ال الMذين التالميMذ مMن% 14.16 بـ تقدر قليلة  نسبة مقارنة مع التفوق
  . األستاذ من أو هنفس التالميذ من تكون قد ألسباب

 علMى أكبMر تMأثير لMه يكMون المنMافس قMوة أن إلMي نصل الجدول هذا نتائج مقارنة من -
 مMMن قليلMMة درجMMة مMMن منMMافس مواجهMMة مMMن أكثMMر محفMMز يكMMون ألنMMه الرياضMMي أداء

  .التفوق

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 103 %85,83

 ال 17 %14,16

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  : عشر السابع السؤال

  فيه؟ يرغب شيء ألي الوصول إلى جاهدا تسعى هل

  .المرجوة األهداف إلى للوصول الرياضي رغبة ةدرج معرفة هو : هالغرض من

  

  . فيه ترغب ما إلى للوصول السعي: 17 رقم الجدول    فيه ترغب ما إلى للوصول السعي :17شكل

  

 م??ن% 86.66 نس??بة عل??ى تحص??لنا النت??ائج تحلي??ل بع??د  : عش11ر الس11ابع الس11ؤال تحلي11ل

 النس?بة أم?ا ، فيه?ا يرغب?ون الت?ي األش?ياء إل?ى الوص?ول إلى جاهدين يسعون الذين التالميذ
 يرغب??ون م??ا ال??ى للوص??ول تس??عى ال التالمي??ذ م??ن% 13.33بــ??ـ تق??در الت??ي و األخ??رى

 الوس???ائل ل???نقص أو المتبع???ة بالطريق???ة متعلق???ة أو نفس???ية تك???ون ق???د ألس???باب في???ه،وذلك
  .البيداغوجية

 فيه??ا المرغ??وب لألش??ياء الوص??ول عل??ى الت??أثير المتب??ع المنه??اج أو بالطريق??ة يعن??ي -
  .وغيرها البيداغوجية الوسائل نقص خالل من الوصول لعدم العكس ويكون

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 104 %86,66

 ال 16 %13,33

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  : عشر الثامن السؤال

  ؟ الرياضية المنافسات في الهزيمة تخشى هل

  .الرياضية المنافسات في الهزيمة أثر : هالغرض من

  

  

  الرياضية افساتالمن في الهزيمة: 18 رقم الجدول          الرياضية المنافسات في الهزيمة :18شكل

  

 نس77بة هن77اك الج77دول ف77ي عليه77ا المحص77ول النت77ائج حس77ب :عش11ر الث11امن الس11ؤال تحلي11ل
 م77ن% 22.5 النس7بة أم7ا رياض7ية، منافس7ة أي ف7ي ته7زم أن تخش7ى التالمي7ذ م7ن% 47.5
 التحض7ير أو النفس في الثقة تكون قد ألسباب الهزيمة كذلك و الهزيمة يخشون ال التالميذ
  . فسةالمنا قبل الجيد

 ولذالك التالميذ على يؤثر قد المنافسة أخر في الهزيمة أثر أن نجد المنطلق هذا من -
 ومن7ه بدني7ة تهيئ7ة أو نفس7ية تهيئ7ة كان7ت س7وى جي7دة تهيئة خالل من تحفيزهم يجب

  .الهزيمة لتجنب لرياضي بالنسبة كبير دور يلعب فالتحفيز

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 57 %47,50

 ال 63 %52,50

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  : عشر التاسع السؤال

  المباراة؟ قبل حتى الفوز تتوقع هل   

  .قدراته من انطالقا للنتائج التلميذ ) الطالب( توقعات درجة  معرفة : هالغرض من

  

  المباراة قبل الفوز توقع: 19 رقم لوالجد                        المباراة قبل الفوز توقع :19شكل

 متسDاويتان نسDبتان وجدنا  عليها المتحصل النتائج تحليل بعد  عشر التاسع السؤال تحليل
 قبDل فDوز أي تتوقDع ال األخDرى% 50 و المبDاراة قبDل الفDوز يتوقعDون التالميذ من% 50

  .المباراة

 ومنDه ال أو الفDوز توقDع حيDث مDن متسDاويتان النسDبتان أن نالحظ الجدول خالل من -
 خDالل مDن وذلDك جيDدا ومحفDزين مهيئDين أنهDم يعني الفوز متوقعين التالميذ أن نجد

 الحالDة نقيض حلته تكون التالميذ من األخر العدد نصف نجد حين في بالفوز تنبئهم
  .        األولى

    

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 60 %50,00

 ال 60 %50,00

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  ؟ الصعبة الظروف ءأثنا نفسك في تتحكم أن يمكن هل:العشرون السؤال 

  .الصعبة الظروف أثناء النفس في التحكم معرفة ما مدى : هالغرض من

  

  

  

   

  

   أثناء النفس في التحكم: 20 رقم لوالجد                            أثناء النفس في التحكم :20شكل 

  الصعبة الظروف                                               الصعبة الظروف         

  

   الجدول خالل من عليها المحصل النتائج من انطالقا :العشرون السؤال تحليل

  صعوبة رغم أنفسهم في التحكم يمكنهم التالميذ من% 73.33 النسبة أن وجدنا

                                ذلMMMك و أنفسMMMهم فMMMي الMMMتحكم يمكMMMنهم ال التالميMMMذ مMMMن% 29.16 النسMMMبة أمMMMا الظMMMروف،

 .بالنفس الثقة نقص أو قلة تكون قد ألسباب

 كميMة وكMذلك فسMهم أن فMي والتالميMذ الرياضيين ثقة بـن الجدول نتائج مقارنة من نفهم-   

 كMMان إذا الرسMمية المناسMبات فMي مMثال ن الصMعبة الظMMروف أثنMاء علMيهم أثرتM قMد تحفيMزهم

  . جيدا نفسه في متحكم يكون فهو ولذا كبيرة ثقته تكون كافي بقدر محفز الرياضي

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 88 %72,00

 ال 32 %28,00

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  :والعشرون الواحد السؤال

  المنافس؟ قوة رغم المواجهة إلى تميل هل

  .التنافس نحو الطالب دافعية معرفة هو : هالغرض من

  

  

  

  

  

 المواجهة إلى الميل :21 رقم الجدول                           المواجهة إلى الميل :21شكل

 وه;;ي الكبي;;رة النس;;بة أن الحظن;ا الس;;ابق الج;;دول م;;ن :والعش0رون الواح00د الس00ؤال تحلي0ل
 تقدر ضئيلة ونسبة ، المنافس قوة من بالرغم المواجهة إلي يميلون التالميذ من% 85.83

  .ذلك عكس التالميذ من 14.165ب

 لمقابل;ة لتلمي;ذ الكبير المحفز هي المواجهة أن نالحظ السابق الجدول معطيات خالل من- 
 إل;ى ومائ;ل جي;دا محف;ز ولكن;ه ض;عيف فري;ق أم;ام ه;زمي أن قوى لفريق إذيمكن ، الخصم

  . كبير بشكل المواجهة

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 نعم 103 %85,83

 ال 17 %14,16

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  والرياضية؟ البدنية التربية ممارسة أثناء زمالئك تعامل كيف:والعشرون الثاني السؤال

  .الرياضي النشاط أثناء التالميذ عند االنفعالي السلوك معرفة مدى ما : هالغرض من

  

  

  

  

 .الممارسة أثناء الزمالء مع التعامل :22رقم الجدول     .الممارسة أثناء الزمالء مع التعامل :22شكل

 متقاربتBBان نسBBبتان علBBى حصBBلنا النتBBائج حليBBلت بعBBد :والعش22رون الث22اني الس22ؤال تحلي22ل
 تكBBBون والرياضBBBية البدنيBBBة للتربيBBBة ممارسBBBتهم أثنBBBاء التالميBBBذ مBBBن% 41.16و44.16%

 معBاملتهم تكBون التالميBذ مBن% 14.16 نسBبة وهناك وبهدوء، برفق الزمالء مع معاملتهم
  .بخشونة

 أثنBاء التالميBذ لBدى عBالياالنف العBدواني السلوك تقييم يمكن الجدول معطيات منطلق من-   
 هBذا هBدف يخBدم ما وهو متفاوتة وبنسب التالميذ بين ألخرى فئة من بحيث البدني النشاط
  .المحور

  

  

  

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 برفق 53 %44,16

 بخشونة 17 %14,16

 بهدوء 50 %41,16

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  :والعشرون الثالث السؤال

  ؟ الحركية األنشطة في مشاركتك خالل النفسية حالتك تكون كيف

 األنش77طة أدائ77ه لخ77ال المراه77ق يواجهه77ا الت77ي نفعالي77ةاإل الس77مات معرف77ة : هالغ))رض من))
  .الحركية

  

  

  المشاركة خالل يةالنفس الحالة :23رقم الجدول               المشاركة خالل النفسية الحالة :23شكل

 .نشطةاأل في                                                   نشطةاأل في                 

  

  : نالحظ الجدول خالل من :والعشرون الثالث السؤال تحليل

  %24.16 النسبتان أما ، هادئة نفسيتهم تكون الذين التالميذ من% 64.16 نسبة هناك أن

 باألنش77طة قي77امهم أثن77اء وعدواني77ة مض77طربة نفس77ية ل77ديهم تك77ون مي77ذالتال م77ن% 11.66و
  لحركيةا

 وت77أثير الرياض77ية األنش77طة ممارس77ة خ77الل التلمي77ذ نفس77ية معرف77ة ال77ى نص77ل هن77ا وم77ن-  
  .انفعاالته وكذلك ذلك على التحفيز

 

 

 

 

  

 ابةــــــــــــــــــــــــاإلج ددــــــالع ةـــــــالنسب

 مضطربة 29 %24,16

 هادئة 77 %64,16

 عدوانية 14 %11,16

 وعـــــــــــــــــــــالمجم 120 %100
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  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات

 الحركي األداء في فعال دور للتحفيز أن لنا تبين إليها توصلنا التي النتائج خالل من
 األجوبة خالل من وذلك ،تحققت األولى الفرضية أن نرى األول المحور خالل منفالجيد،
 البدنية التربية ممارسة يحبون التالميذ أغلبية أن حيث عليها، المحصل والنتائج

 الجيد دراكواإل المعرفة على يدل الممارسة على والدوام االهتمام وهذا والرياضية،
 جميع على اإليجابي وتأثيرها والرياضية البدنية التربية تلعبه الذي الفعال والدور للتلميذ

 منها النفسية وخاصة النواحي

  .للتالميذ التحفيزي العامل تنمية إلى يؤدي هذا و 

 كفاءة أن حيث األولى، بالفرضية مرتبطة ألنها تحققت الثانية الفرضية يخص ما في أما
 البدنية التربية ممارسة على التلميذ تحفيز في كبير دور لهما التكويني ودوره تاذاألس

 الراحة في هام دور يلعب األستاذ إن كما ، الجيدة النتائج على والحصول والرياضية،
 في العقل وتهيئة اليومي الدراسي البرنامج من التخفيض خالل من وذلك للتالميذ النفسية
 الحصول وبالتالي ، جيدة حركية مهارات وتعلم الحركات ربط ةوسهول المعلومات تقبل
  .الثاني المحور نتائج يبينه ما ،هذا جيدة نتائج على

 تبيينه ما وهذا الثاني، المحور خالل من وهذا تتحقق الثالثة الفرضية أن نرى كما
 جبي الجيدة الرياضية النتائج على للحصول أن حيث عليها، المحصل والنتائج األجوبة

 من األستاذ،والهدف طرف من محفزا ويكون األداء في الرغبة لديه يكون أن التلميذ على
   أن كما‘  الحسنة النتائج هذه على الحصول في عالقة له الرياضية األنشطة ممارسة

  الحركي واألداء للممارسة
 بين من عامل التحفيز يعتبر لهذا ، اجتماعية ، بدنية ، فكرية: أهمها من فوائد عدة

 عليها المتحصل النتائج أن اإلشارة وتجدر .الحركي األداء على المؤثرة الهامة العوامل
 كبير دور تلعب التي العوامل أو التغيرات كل تأخذ لم لكونها نسبية تبقى البحث هذا في
 الجو ، الصحية والحالة التحفيز كطريقة للتالميذ، الجيد الحركي األداء على التأثير في

  .بالتلميذ تحيط التي االجتماعية الظروف ، المدرسي
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  :خالصة عامة 

  : ليـــي ما نستخلص للتالميذ المقدمة األسئلة لجملة االستبيان بتحليل القيام خالل من

 الوسائل أهم من التحفيز أن على دلت حيث ومتطابقة متناسبة االستبيان نتائج كانت

 متزنين يجعلناكذلك و الجيد، الحركي األداء تحسين على تساهم التي التربوية فعوالدوا

 وانه حيوية بكل والعمل طاشللن التالميذ دفعي انه ،كما الرياضية الممارسة على نفسيا

  .العمل على واإلقبال التجديد روح فيهم ينمي وسيلة

 يلعبه الذي الدور خالل من هدفها بلوغ إلى جلها ترمي ومفهومة مناسبة أيضا جاءتكما 

 ذلك ويظهر المنافسة، اءـأثن التلميذ لوصول األستاذ طرف من أو ذاتيا كان سواء التحفيز

 الحالة والرياضية،وكذالك ةــــــــالبدني التربية ممارسة أثناء الزمالء مع التعامل خالل

 لألهمية نظرا متوقعة النتائج هذه وكانت.الحركية األنشطة في مشاركته خالل النفسية

 األهداف تحقيق على الرياضية البدنية التربية أستاذ وكذلك نفسه التلميذ يوليها التي البالغة

 ألجل المتوفرة الوسائل لجميع األمثل االستغالل علينا الواجب فمنولهذا  المرجوة

 .العمل مواصلة على تحفزنا ملموسة نتائج إلى الوصول
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 اإلقتراحات:

 بالثانوية والرياضية البدنية للتربية الحالي الوضع على وإطالعنا التطبيقي نابحث إتمام بعد

 ومسؤولية جدية أكثر والرياضية البدنية للتربية ستبعث بأنها منا إيمانا قتراحاتإ اقترحنا

  .االعتبار بعين أخذة إذا

 يكون النخبة تكوين الن والرياضية المدنية التربية بممارسة التالميذ حسيس •

 .المدرسية الرياضة من القاانط

 . للتالميذ الحركي الجانب لتطوير والخاصة المتنوعة البيداغوجية الوسائل توفير •

 .ملموسة نتائج على والحصول بدقة أهدافه تحديد على األستاذ يساعد منهاج وضع •

 التي المختلفة التحفيزية والوسائل الطرق أم على يبحث أن المربي على يجب •

 على العمل ولضمان للرياضيين النفسية للحالة السلبي التأثير نضما بها يستطيع

 .الحركية المهام ألداء االستعداد حاالت أحسن في فريقه جعل

 للفرد، والوجدانية والعقلية الجسدية للقدرات متوازنة تنمية تحقيق في المساهمة •

 مع تتجاوب التي المهارات على الفرد لحصول المناسبة التسهيالت توفير كذلك

 .ورغباته حاجاته

 األداء إلى بالنظر وذلك المستديمة والتربية المستمر التعليم مبدأ مع االنسجام •

 .المتواصل الفرد نمو حلقات من حلقة انه على الرياضي

 تصYYلح ثابتYة ووسYYائل طYرق توجYYد ال انYه االعتبYYار محYل فYYي نضYع إن علينYYا يجYب •

 مراعYYاة علينYYا إذ روف،الظYY مختلYYف نطYYاق تحYYت أو الحYYاالت كYYل فYYي السYYتعمال

 النشYYYاطات بكYYYل المختلفYYYة المواقYYYف وكYYYذا الفرديYYYة والفYYYروق الظYYYروف مختلYYYف

 .الرياضية

 .الرياضية و التربية ممارسة على األبناء تحفيز األسرة على يجب •



 

 

  التطبيقي الجانب................................................................................ الثاني  لفصلا

108 

 االهتمام على وترغيبهم التالميذ مكافئة الرياضية و البدنية التربية أستاذ على يجب •

 لمواص;لة تحفيزه;ا و الفئ;ات بك;ل األس;تاذ عل;ى يج;ب م;اك الممارس;ة، واس;تمرارية

 . سيئة أو حسنة نتائجها كانت مهما األداء

 الجانب لزيادة تكوينية ودورات والرياضية البدنية التربية ألساتذة التربصات إقامة      
. الجيد األداء على للتالميذ اكبر تحفيز وإعطاء لهم المعرفي  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

   18_19: السن 

  مختلط  :الجنس

  الثالثة ثانوي: المستوى

    

  :المحور األول

  أسئلة نحاول من خاللها  أبراز التحفيز للتلميذ 8يتكون من 

  ال                 أهدافك في حصة التربية البدنية و الرياضية ؟   نعم  تحقيقهل التحفيز الذاتي يساعدك على -1

 ال                   نعم        التأثير االيجابي على أدائك الحركي ؟               ) المكافئة(هل لطريقة الترغيب-2

 ال                   هل تلقى تشجيعا من طرف األسرة في ممارسة  التربية البدنية والرياضية؟             نعم -3

 ال                    نعم                  هل كون األستاذ محفزا يؤثر ايجابيا على تحفيزك؟ -4

 ال                        نعم                  ها لطريقة العقاب التأثير االيجابي ؟ -5

 ال                   نعم                    ؟ءهل أنت واثق في قدراتك على األدا -6

 ال                   نعم                  ر؟هل االهتمام و االستمرارية على الممارسة تحفزك أكث -7

                       ماهو الدافع الرئيسي لممارسة األنشطة الرياضية لديك؟ -8

 اكتساب الصحة و اللياقة البدنية                                      جمال الحركات التي يؤديها الالعب              

 جتماعي الناتج عن الممارسة                           إزالة التوترات النفسية الشديدة االتصال اال           

 التسلية و الترويح          

 

 

 

  



  

  :المحور الثاني

 أسئلة نحاول من خاللها معرفة هدف األداء الحركي بالنسبة للتلميذ 7يتكون من 

 نعم            ال                               هل تجد صعوبة في ربط أو تعلم مهارات حركية جديدة -1

 هل أداؤك أفضل في المنافسات القوية عنه في المنافسات السهلة                نعم             ال -2

 في ماذا تصنف فائدة الممارسة و األداء الحركي  -3

فائدة اجتماعية                      فائدة فكرية                         فائدة بدنية                    

 ماهي العوامل التي تؤثر على أداؤك الحركي  -4

     الرغبة في األداء                كفاءة األستاذ                                   عوامل أخرى             

 هل تفضل المشاركة في األلعاب الفردية أو الجماعية  -5

الجماعية                             الفردية           

 ماهو الهدف من الممارسة لمختلف األنشطة الرياضية  -6

 التسلية                           الصحة و العقل                               اكتساب القوة العضلية                     

  الحصول على عالمات جيدة          

 ناء ممارسة األنشطة الحركية ؟ماهو شعورك أث -7

  

 تشعر بسعادة شديدة                                تشعر بسعادة           

تشعر بضيق                                      تشعر بضيق شديد                            

  ال تشعر بالسعادة وال بالضيق          

 

 

 

  

  



  

 :المحور الثالث 

  نحاول من خاللها إبراز العالقة بين التحفيز و األداء الحركي  أسئلة08 يتكون من

 ال    ها تشعر بالثقة في قدراتك عندما تواجه منافس على درجة عالية من التفوق؟                  نعم          -1

 نعم              ال                            هل تسعى جاهدا الى الوصول ألي شيء ترغب فيه؟                        -2

  ال              نعم         هل تخشى الهزيمة في المنافسات الرياضية؟                                                  -3

 ال  ال  نعم               هل تتوقع الفوز حتى قبل بداية المباراة؟  -4

 ال    نعم               كم في نفسك أثناء الظروف الصعبة؟ هل يمكنك ان تتح -5

 ال    نعم               هل تميل الى المواجهة رغم قوة المنافس؟  -6

  كيف تعامل زمالئك أثناء ممارسة التربية لبدنية و الرياضية ؟ -7

  برفق                          بخشونة                     بهدوء           

 كيف تكون حالتك النفسية خالل مشاركتك في األنشطة الحركية ؟-8

 مضطربة                     هادئة                      عدوانية            
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 ط5رق ت5أثير م5دى إظه5ار حاولن5ا هذا بحثنا في بها قمنا التي الدراسة خالل من        

 التربي55ة لحص5ة ممارس55ته أثن5اء الث55انوي الط5ور لتالمي55ذ الحرك5ي األداء عل55ى التحفي5ز

  .والرياضية البدنية

 قمن5ا الت5ي التطبيقي5ة الدراس5ة عل5ى استنادا ااستخلصنا ه التي الرئيسية الفكرة فكانت 

 أن5ا وج5دنا  النت5ائج واس5تخالص التحلي5ل وبع5د واختبار نية استبيا أسئلة باستعمال هاب

 ومقبلين  ثانوي الثالثة السنة في وهم المراهقة مرحلة وهي المرحلة هذه في التالميذ

    البكالوريا امتحانات إجتياز علي

 هن55ا ، المرحل55ة ه55ده ف55ي علي55ه تط55رأ  وفيزيولوجي55ة اجتماعي55ة تغي55رات هن55اك وأيض55ا

   التحفيز يستوجب

 أدائه و البدنية صفاته وتنمية النفسي التوازن تحقيق على التلميذ ليساعد طرقه بجميع

  .الوقت نفس في الحركي

 ب5ين تواف5ق ألن التالمي5ذ عل5ي فع5ال ت5أثير له5ا البدنية األنشطة ثناء المستمرأ فالتحفيز

 وله55ذا بس55يكولوجية وح55دة أن55ه عل55ي لإلنس55ان وب55النظر ، والنفس55ي الجس55مي الجان55ب

 ف5ي والرياضية البدنية التربية حصة أثناء بالتحفيز ينصحون النفسانيون فالمختصون

 ويكس5به عزلت5ه م5ن الف5رد ويخرج الروح يهدأ الجسم ينشط ألنه التعليمية المؤسسات

  . بالنفس الثقة

 ف55ي وق55دوة مث55اال يك55ون أن عل55ي التلمي55ذ يس55اعد الحرك55ي األداء عل55ي التحفي55ز إذن

   وخاصة  معهمجت

 .األستاذ طرف من محكما توجيها الموجهة والرياضية البدنية التربية حصة في

 

 



 

 

              العربية باللغة المرجع

  .1996 – القاهرة– العربي الفكر ،دار)  الحركة ونظريات أسس(  بسطوطي أحمد-1

 الفكر دار ،) األمور وأولياء المدربين دليل الناشئين لتدريب التقني اإلعداد(  راتب كامل أسامة -2

  1997 – القاهرة -  العربي

  .1997 – القاهرة– العربي الفر دار) الرياضة سالنف علم(  راتب كامل أسامة-3

 -القاهرة– العربي الفكر ،دار) للطفل الحركية التربية(  راتب كامل أسامة/ الخولي أنور أمين -4

1982 -1994.  

 الحركة علم(  الرشيد عبد سعيد/  أحمد كامل مصطفي/ الدين صالح وفاء/  صلة الدين حسام -5

  .1997 – القاهرة – للنشر الكتاب مركز األول الجزء ،)التطبيقي

                     الجامعية المطبوعات ديوان ،)  الصناعي اإلنتاج حوافز( بيومي الدين صالح -6

  .1982 – الجزائر –

  ).   الشيخوخة ، المراهقة ، الطفولة ، النمو النفس علم إلى مدخل( عوض محمود عباس -7

  .1980 ، 3 ط القومي المعهد ،)  دراسات سلسلة( مرسي الحميد عبد -8

 العربية الدار ، 9 األساسية وحقائقها والمراهقة الطفولة سيكولوجيا(  الجسماني العالي عبد -9

 .1994 ،1ط ، للعلوم

 المجال من والنفسية المهارية  اختبارات( رضوان الدين نصر محمد/  عالوي حسن محمد - 10 

  .1987- القاهرة– العربي الفكر دار)  الرياضي

        الجديدة الفكر دار ،)  والمراهقة الطفولة مشكالت(  سليمان مالك/ أسعد إبراهيم ميخائيل - 11

  .1991 ،2.ط – بيروت –

                            للطباعة مصر دار ،) والمراهقة الطفولة سيكولوجيا(  فهمي مصطفى - 12

 . 1979 مصر مكتبة – القاهرة –

 . 1986 – دمشق – الفكر دار ،)  المراهقة خفايا(  رزيق معروف - 13



: الفرنسية باللغة المراجع  

 

1-Jean  pierre  Perrin ( conseille pedagologique)  

(U.RL.WWW.chz.com/aispedagogie J.P.Perrin/motivaati.htm.) 

2- Maitrise staps. Jean pierre famose .Professeur des universités. Université paris  

Sud Orsay .piv. Staps.   (12/12/1999). 

 

 

: اإلنجليزية باللغة المراجع  

 

 

1- R.w leveh  way advenced geherl psycology davis company phila del phia 

1972. 

 

 



  ةـــــــــص الدراســــــــــملخ

  
  دراسة تأثير طرق التحفيز على األداء لدى تالميذ الطور الثانوي :ة ــعنوان الدراس

  الطور الثانويفي مدى تأثير طرق التحفيز على األداء لدى تالميذ  التوصل إلى :ة ــــهدف الدراس

  ) األداء الحركي(ومتغير تابع) الحوافز(مستقل: تتكون مشكلة البحث من متغيرين :مشكلة الدراسة 

هل يوجد هناك تأثير ألساليب وطرق التحفيز التي تتبعها المؤسسات التربوية على ومنه نطرح اإلشكال  
    وهل لألداء الحركي دور تحفيزي لتحسين النتائج الرياضية؟  األداء الحركي على التالميذ؟

  : فرضيات الدراسة 

  .كلما كانت الحوافز مناسبة وكافية كلما زادت الرياضيين على مواصلة األداء الجيد :الفرضية الرئيسية 

  :الفرضيات الجزئية  

االهتمام والدوام على الممارسة واألداء الرياضي ينمي الجانب التحفيزي لدى التالميذ لتحسين  /1   
  . نتائجهم الرياضية

  .بالتحفيز الجيد والحصول على النتائج الجيدة الدور اإليجابي للمربي أو األستاذ يؤدي  / 2   

  .النتائج الرياضية الجيدة تتبع من رغبة التلميذ في األداء/ 3   

 : إجراءات الدراسة الميدانية 

لقد تم اختيار العينة عشوائيا وبصفة تخدم بحثنا، وشملت األعمار التي ركز عليها بحثنا : العينة  
:إناث دون تمييز من السنة الثالثة من ثانويتينكما توزعت على جنسين ذكور و   

 .بـ مدينة أم البواقي "  لخضر بوخروبة"ثانوية    •

 . بـ مدينة أم البواقي والية أم البواقي" فرحاتي أحميدة "ثانوية  •

 80تلميذ ممارسا للتربية البدنية والرياضية يتوزعون على ثانويتين حيث  120وقد حدد عدد التالميذ ب 

فرحاتي "تلميذ بثانوية  40أقسام نهائية متساوية العدد و  4مقسمين على  "لخضر بوخروبة"ثانوية تلميذ ب
  سنة  19و 18من قسمين نهائيين متساوين العدد تتراوح أعمارهم بين  " أحميدة 

 بـ مدينة أم البواقي ،و ثانوية"  لخضر بوخروبة"ثانوية   لقد تمت الدراسة على مستوي :المجال المكاني

  ..بـ مدينة أم البواقي والية أم البواقي " فرحاتي أحميدة "

استغرقت هذه الدراسة من شهر جانفي إلي شهر مارس وذلك من خالل دراسة  :المجال الزمني
  .بيلوغرافية ودراسة ميدانية أجريت خالل هذه المدة

ارة عن جمع البيانات ـوهو عباعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي وذلك لطبيعة المشكلة : منهج البحث 
.لمحاولة اختيار الفروض أو اإلجابة عن التساؤالت التي تتعـلق بالحالة الرهينة لموضوع الدراسة  

طريقة أو عامال  الحالي في استمارة االستبيان وهي  تتمثل أداة البحث :األدوات المستعملة في الدراسة 
  .منهجيا يسمح باالقتراب من موضوع البحث

متناسبة ومتطابقة حيث دلت على أن التحفيز من أهم  دراسةكانت نتائج ال :لنتائج المتوصل إليهاأهم ا
  .الوسائل والدوافع التربوية التي تساهم على تحسين األداء الحركي الجيد

  :استخالصات واقتراحات

  الجيد الحركي األداء في فعال دور للتحفيز أن لنا تبين إليها توصلنا التي النتائج خالل من

 .وضع منهاج يساعد األستاذ على تحديد أهدافه بدقة والحصول على نتائج ملموسة


