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  ٩/١١/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ٧/٨/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
فلسفته الحدیثة و التي تتماشى مع تطور إن درس التربیة الریاضیة بمفهومة التربوي و 

العلوم و الفنون و بأنشطته التي تمتاز بالتنوع و الفاعلیة اصبح وسیلة إیجابیة و فعالة في إعداد 

التالمیذ من الناحیة االجتماعیة و الثقافیة و النفسیة و أصبحت مشاركة التالمیذ أو عدم 

  ٠و تحدیدها یضع الحلول المالئمة المشاركة قد تعكس أسباب و عوامل عدیدة و فهمها

هدف البحث إلى التعرف على العوامل المؤثرة في مشاركة التالمیذ بدرس التربیة 

  ٠الریاضیة 

تكــون مجتمــع البحــث مـــن المــدارس الغیــر مختلطـــة فــي الســاحل األیســـر فقــط مــن مركـــز 

ثبـات االسـتبیان محافظة نینوى و تم استخدام استبیان معد من قبل الباحثان و تحقـق مـن صـدق و 

وتم استخدام الوسائل اإلحصـائیة المالئمـة ومـن نتـائج البحـث ظهـرت عوامـل قویـه دفعـت التالمیـذ 

إلـى المشــاركة وعوامــل أخــرى أحجمــتم عــن المشـاركة وقــد أوصــى الباحثــان بضــرورة توســیع مفهــوم 

لمســـتلزمات درس التربیـــة الریاضـــیة لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة عقلیـــة وبدنیـــة واجتماعیـــة ونفســـیة وتـــوفیر ا

   ٠الریاضیة والقاعات المخصصة وعدم أشغال درس التربیة الریاضیة بدروس اخرى

Factor Affecting Pupils Participation in
Physical Education Lesson

Dr. Thabet M. Kheder Najat S. Ali
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:
Physical education lesson, with its educational content, modern

philosophy coinciding with the development of science and arts and his
different activities characterized with variety and activity, became a
positive and efficient way to prepare students socially, culturally and
psychologically. Participation or not of pupils is attributed to many
factors and reasons. To know and verify them will give the appropriate
resolution for them.

The aim of this research is to know the factor affecting
participation of pupils in physical education lesson.

Society of the research consisted of only male or only female
schools at the left bank of Nineva government. A questionnaire made by
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the researchers was used, the validity and stability of which were verified
alone with using the appropriate statistical means.

The results showed intimidating factors that caused pupils to
participate and other factors that prevented them from participating .The
researchers made some recommendations about enlarging The horizon of
physical education lesson due its muscular, physical, social and
psychological importance, to provide physical equipment, specialized
physical education halls, and the most important not using physical
education lesson to take a another lesson.

التعریف بالبحث :-١
لمقدمة وأھمیة البحث :ا١-١

في تناسق وتوافق كافة یحدث النمو في المجاالت إذ وحدة واحدة بوصفه ینمو اإلنسان 

تام بینهما لذا فان سلوك الشخص بمختلف مظاهره وأشكاله هو نتاج المساهمات المختلفة 

ب بدور وحید للجوانب البدنیة والوظیفیة والنفسیة والعقلیة معا وال یقوم أي جانب من هذه الجوان

في أي سلوك ولكنه یسهم بدور مشترك مع بقیة الجوانب األخرى إلنتاج السلوك المطلوب . 

تلعب العوامل دورا أساسیا في تكوین الشخصیة للفرد وهي تكشف عن فاعلیتها في 

وبذلك تقرر األسالیب الممیزة لتكیف الفرد مع بیئته وقد تؤثر العوامل في كافة مجاالت الحیاة 

ت البیئة الداخلیة للفرد مما تعمل على االستخدام الغیر افضل في معالجة المواقف التي قد ثبا

یتعرض لها وقد تختلف المتغیرات النفسیة في تأثیراتها على السلوك اإلنساني لدى مختلف األفراد 

وهي تحدد في كثیر من األحیان االتجاهات والمعاییر التي یمكن من خاللها تشخیص المالمح 

  ) .٢٨،  ٢٠٠٢لعامة للشخصیة باعتبارها السلوك الممیز للفرد (قطامي ، عدس ، ا

تعد المرحلة االبتدائیة من أهم المراحل الدراسیة لما لها من اثر كبیر في حیاة التلمیذ وما 

یكتسبه بهدف تكوین شخصیته وان العنایة به في هذه المرحلة وتربیته لم تعد مجرد اجتهاد 

ي الوقت الحاضر علما وفنا . شخصي بل أصبحت ف

إن درس التربیة الریاضیة یعد مادة أساسیة في المناهج الدراسیة ویهدف إلى نمو التالمیذ 

نموا متزنا من جمیع الجوانب وانه المحور األساسي في عملیة التعلیم الموجهة والتي بدورها 

یة ومحاولة رفع قدراتهم لإلسهام تهدف إلى تطویر القابلیات البدنیة والحركیة والذهنیة واالجتماع

ببناء المجتمع وتطویره وكذلك العمل على إشباع الحاجات والمیول عن طریق إعطاء اكبر قدر 

قدرة الفرد في التغلب زیادة ممكن من النشاطات . وان ممارسة النشاط الریاضي یعمل على  

التفاعل االجتماعي وان العالقات االجتماعیة و  هعلى المقومات الداخلیة وعلى سرعة إدراك

عن طریق تدعیم أو تغذیة الروابط االجتماعیة التي كافة اإلنسان السوي یتغلب على االنفعاالت 

تربط الفرد باألفراد اآلخرین الذین یرتبط معهم بعالقات مختلفة عند نجاحه في تحقیق درجة معینة 
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میز الحاالت تترجیة والتي بواسطتها والخابذلك تتحقق المستلزمات الداخلیة من االنتماء للمجتمع و 

وهذا بدوره یؤدي إلى بناء النظام الكامل ألي موقف والذي یؤثر في نشوء وتطور حاجته وباعثه 

.استمرار تحفیزه المهم نفسه الوقت وب

  )٧١-٧٠،  ١٩٩٥(راتب ، 

هم حد المكونات المهمة والتي تساإن ممارسة النشاط الریاضي في المرحلة االبتدائیة هو 

في التعبیر عن الشخصیة وعن الذات وتمثیل حالة من التفاعل النفسي واالجتماعي للتلمیذ في 

بیئته ومتطلباتها الحقیقیة مع اختالف دوافع الممارسة وانه جزء متمم للتربیة العامة والتي تهدف 

ش فیه والكثیر إلى تقویم الفرد بدنیا وعقلیا واجتماعیا ونفسیا بما ینسجم وحالة المجتمع الذي یعی

وأهمیتها تنسجم یفهمون تعبیر التربیة الریاضیة فهما خاطئا واصبحوا ینظرون إلیها نظرة ال 

وفاعلیتها في المجتمع .

حقق مثل هذه النظرة وخصوصا في المجال التربوي لذا یالعوامل وتأثیراتها تعدد أنواع إن 

أهمیة كبیره في مجال البحث العلمي  هبفان دراسة تأثیراتها في مجال التربیة الریاضیة قد اكتس

ولعل سبب ذلك یعود إلى طبیعة مثل هذه الدراسات المتخصصة في عملیات اإلعداد والتدریب 

والتأهیل والمشاركة في المجال الریاضي بما یتناسب واألهداف األخرى والتي یسعى المربون 

والعاملون في میدان التربیة والتعلیم إلى تحقیقها . 

مشكلة البحث: ٢-١
لتربیة الریاضیة والبدنیة بمفهومها التربوي وفلسفتها الحدیثة التي تتماشى مع اصبحت ا

وسیلة إیجابیة وفعالة في ، تطور العلوم والفنون بأنشطتها التي تمتاز بالتنوع والفاعلیة والحركة 

لنفسیة والمهاریة وفقا للنظرة إعداد الفرد بصورة شاملة ومتكاملة من الناحیة االجتماعیة والثقافیة وا

لها دور كما و أصبحت معیارا حضاریا جدیدا ومفهوما استثماریا لدى المجتمعات كما الموضوعیة 

فعال في تنمیة القیم والمبادئ واالتجاهات التربویة فضال عن تنمیة قدرات الفرد وتقویة إرادته 

.وضبطه لنفسه وتعزیز اندماجه الكامل في المجتمع 

  )٨٩،  ١٩٩٨، (شمعون

الرتباطه بالمنهج منها مشاركة التالمیذ في درس التربیة الریاضیة أسباب عدیدة تقف وراء 

المیل الفطري الحقیقیة في النشاط نفسه أو ربما تكمن في طبیعة رغبة التالمیذ الدراسي أو 

منافسة أو تعود نحو اللعب أو لتعزیز مهاراتهم البدنیة أو لشغفهم في التحدي والتفوق واللبعضهم 

ألسباب أو عوامل ثقافیة أو اقتصادیة وان فهم أسباب المشاركة وتحدیدها ربما هو األكثر 

مدارس متعددة أثناء زیارات التطبیق لوحظ على ن یصعوبة في التحدید ومن خالل اطالع الباحث

بیة الریاضیة بان هناك عددا من التالمیذ والتلمیذات لیست لدیهم الرغبة للمشاركة في درس التر 
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عوامل ثقافیة بألسباب عدیدة ربما ترتبط بعوامل شخصیة داخلیة أو عوامل بیئیة خارجیة أو ربما 

لعدم وجود دراسات ونظرا واقتصادیة أو ربما ألسباب أخرى تعمل على إحجامهم عن المشاركة 

لحلول سابقة حول أسباب اإلحجام وعدم المشاركة بدرس التربیة الریاضیة ومن اجل وضع ا

فان البحث الحالي یركز على العوامل المؤثرة في ، المالئمة لغرض دفع التالمیذ للمشاركة 

الرغم من أهمیة هذا الموضوع إال انه لم یحظ على مشاركة التالمیذ بدرس التربیة الریاضیة و 

لنشاط باهتمام كاف من قبل الباحثین ال سیما وان البرامج واألبحاث التربویة تؤكد على أهمیة ا

الریاضي وضرورة االهتمام بمشاركة التالمیذ في األنشطة الریاضیة لغرض إعدادهم للمستقبل 

إعدادا متكامال . 

ھدفا البحث :٣-١
یهدف البحث إلى : 

التعرف على العوامل المؤثرة في مشاركة تالمیذ وتلمیذات الصف السادس االبتدائي بدرس .١

التربیة الریاضیة . 

لة الفروق في العوامل المؤثرة في مشاركة التالمیذ بدرس التربیة الریاضیة التعرف على دال.٢

تبعا لمتغیر الجنس .  

مجاالت البحث :  ٤-١
) سنة . ١٢المجال البشري : تالمیذ المرحلة االبتدائیة بعمر ( ١- ٤-١

ینوى. المجال المكاني : المدارس االبتدائیة المختلطة والمنفردة في مركز محافظة ن ٢- ٤-١

  . ١٥/١١/٢٠٠٢ولغایة  ١/١٠/٢٠٠٢المجال الزماني : من  ٣- ٤-١

تحدید المصطلحات :  ٥-١
) بأنها المیل أو التوجه للعمل بطریقة خاصة ١٩٩٩عرفها عدس (العوامل: -

  ) ٣٦٠،  ١٩٩٩(عدس ، 

  ن :یالتعریف اإلجرائي للباحث-

على فقرات إجابتهما الل هي الدرجة التي یحصل علیها التلمیذ أو التلمیذة من خ

االستبیان 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة والمشابھة : -٢
اإلطار النظري:١-٢

من میادین التربیة التي تتم میدانین مهمین یعد النشاط الریاضي ودرس التربیة الریاضیة 

ما بالعموم عن طریق البرامج الریاضیة الموجهة والمحددة ویتطلب إرساء مقوماتها على وجه 

تقدمه المؤسسات التعلیمیة من أنشطة ومناهج وأسالیب لكي تحقق األشكال السلوكیة المناسبة 

والتكامل للشخصیة اإلنسانیة ولقد تطور مع تطور العلوم اإلنسانیة ، ولكن هناك معضالت 

جسمیة ونفسیة واجتماعیة تحد من هذا التطور ، فمن الواجب الوقوف على تلك المعضالت 

عالجتها سواء كانت نفسیة أو اجتماعیة إلیجاد الحلول المناسبة لها كي یتحقق المطلب وم

االجتماعي والشخصي . 

أسباب عود إلى تإن األبحاث العلمیة تشیر إلى ان المشاركة في درس التربیة الریاضیة 

  عدة:

عف المشاركة أولها : القابلیة البدنیة أو االستعداد البدني ولكن هذا ال یفسر كل أسباب ض

قد تؤثر سلبا أو إیجابا كالدوافع الضعیفة فلما لألسباب النفسیة واالجتماعیة من تأثیر بالغ ، 

والرغبات الناقصة والشخصیة غیر المالئمة والتربیة البیئیة التي ال تشجع هذا النشاط(شلش 

  ) . ٩٥،  ٢٠٠٠وصبحي ، 

ودرس التربیة الریاضیة اهتمام التغییر في طبیعة أهداف التربیة الریاضیة لقد أثار 

الباحثین في استقصاء تأثیر هذه النشاطات في التالمیذ ومعرفة أسباب مشاركتهم ودوافعهم ولذلك 

اتجه العدید من هذه الدراسات إلى تفسیر بنیة المشاركة وأسباب السلوكیات من خالل استقصاء 

المشاركین . المشاركة في النشاط الریاضي والتمییز بین المشاركین وغیر

,Haubenومن الدراسات التي استقصت أسباب المشاركة في النشاط الریاضي دراسة (

Stricker & Sapp ،ودراسة (١٩٧٨ (Griffin ،١٩٧٨) و دراسة (Brodkin & Wiess

) وقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن (االستمتاع) و (وتطویر المهارة) و (تعلم ١٩٩٠، 

 ت) و (الروح الریاضیة) و (اللیاقة البدنیة) و (المحافظة على المظهر العام) كانالعمل الجماعي

من أهم أسباب المشاركة .

دراسة جیل وآخرین وهي وهناك دراسة تناولت أسباب المشاركة في النشاطات الریاضیة 

)Gill et al., ،ي) والتي أشارت نتائجها لكل من الجنسین أن من أهم األسباب ه١٩٨٣ 

الستمتاع) و (حبهم للحافظة على اللیاقة البدنیة) وتعلم مهارات جدیدة و (التحدي) . (ا

لمشاركتهم وحبهم في المحافظة على مهما آما اهتمام اإلناث (باالستمتاع) كان سببا 

اللیاقة البدنیة . 
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ومن الدراسات أیضا التي تناولت دوافع المشاركة في النشاطات الریاضیة هي دراسة 

) فقد توصلت إلى إن أهم أسباب المشاركة كان (حبا في روح ١٩٨٦، Hayajnehنیة (هیاجی

الجماعة) وكذلك (حب الحركة) و (حب االستمتاع) و (حب اكتساب اللیاقة البدنیة) و حبا في 

استخدام األدوات واألجهزة الریاضیة . 

الدراسات المشابھة : ٢-٢
)١٩٩٨اده ابلده (دراسة سھى أدیب عیسى و أمیرة شح١-٢-٢

"دوافع مشاركة األطفال في برامج الریاضة التنافسیة في األردن"

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء دوافع مشاركة األطفال في برامج النشاطات الریاضیة 

التنافسیة في األردن وكذلك التعرف إلى الفروق في أسباب المشاركة بناء على الجنس وعدد 

- ١٠) مشارك ومشاركة تتراوح أعمارهم ما بین (٢٠٠عینة الدراسة (سنوات الخبرة وتضمنت 

Gill) سنة ، استخدم مقیاس (أسباب المشاركة في الریاضة التنافسیة) (١٥ etal., 1983. (

أظهرت النتائج ان أهم أسباب المشاركة هي : (حب الحركة والنشاط) و (تحسین المهارة) و 

حین كانت اقل األسباب أهمیة لمشاركتهم هي الحصول (االستمتاع) و (حب روح الجماعة) في 

على المكافأة كما أشارت النتائج إلى وجود فروق في أسباب المشاركة بین الجنسین. وفي ضوء 

االستنتاجات وضعت توصیات في تبني استراتیجیة وطنیة لتأمین اإلمكانات المادیة والبشریة 

في القطاعات األهلیة والتربویة بما یتناسب مع قدراتهم لتنظیم البرامج الریاضیة التنافسیة لألطفال 

  . )٥٨- ٤٢، ١٩٩٨امیرة شحادة ابلد ، وحاجاتهم (عیسى ، و 

إجراءات البحث:-٣
منھج البحث : ١-٣

استخدم الباحثان المنهج المسحي لمالءمته ونوعیة هذه الدراسة وهو أسلوب یتم من خالله 

أو حدث ما بقصد التعرف على الظاهرة التي یدرسها جمع المعلومات أو البیانات عن ظاهرة

وتحدید الوضع الحالي لها والتعرف على جوانب القوة والضعف من أجل معرفة مدى صالحیة 

.هذا الوضع أو مدى الحاجة إلحداث تغیرات جزئیة أو أساسیة فیه 

  )٢٢٢،  ١٩٨٥(محجوب ، 

مجتمع البحث : ٢-٣
میذات الصف السادس االبتدائي وللمدارس غیر تألف مجتمع البحث من تالمیذ وتل

سنة) .  ١٢مختلطة للساحل األیسر فقط من مركز محافظة نینوى وبعمر (ال
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عینة البحث : ٣-٣
) مدارس وبصورة عشوائیة موزعة على مناطق مختلفة لتباین المدارس غیر ٨تم اختیار (

ي الساحل األیسر وبعد الرجوع والتي تحتوي على الصف السادس فولعددها القلیل مختلطة ال

ن ین في المرحلة االبتدائیة أو المسجلیللبطاقات المدرسیة تم استبعاد التالمیذ والتلمیذات الراسب

اكبر سنا من العمر المحدد للقبول في الصف األول االبتدائي وبهذا تم تحدید عینة البحث بـ 

) تلمیذ من أربع ١٥وبواقع (اً تلمیذ )٦٠) تلمیذة من أربع مدارس و (١٥) تلمیذة وبواقع (٦٠(

وتلمیذة یمثلون عینة البحث اً ) تلمیذ١٢٠مدارس أخرى وبهذا أصبحت عینة البحث تشمل على (

) یوضح ذلك ١والجدول (

  )١جدول (

یوضح إعداد التالمیذ حسب الجنس (ذكورا وٕاناثا)

اإلناثالذكور

العدداسم المدرسةالعدداسم المدرسة

١٥نینوى االبتدائیة١٥یوم الشعب

١٥الكفاءات األولى١٥الكفاءات األولى

١٥االزد١٥ابن األثیر

١٥سیف سعد١٥أبي تمام

٦٠المجموع٦٠المجموع

أداة البحث : ٤-٣
:اآلتیةقام الباحثان بإعداد استبیان لهذا الغرض واتبع الخطوات

علمین ومعلمات التربیة الریاضیة في عدد من ) إلى عدد من م١تقدیم استبیان مفتوح (ملحق .١

حول العوامل  التي اً مفتوحالمدارس االبتدائیة في محافظة نینوى وتضمن االستبیان سؤاالً 

تؤثر على مشاركة التالمیذ في درس التربیة الریاضیة . 

ة بعد تحلیل إجابات المعلمین والمعلمات قام الباحثان وفي ضوء خبرتهما في مجال التربی.٢

الریاضیة ومجال علم النفس بصیاغة عدد من الفقرات الخاصة بالعوامل التي تؤثر على 

مشاركة التالمیذ في درس التربیة الریاضیة وباالستفادة من األدبیات في هذا المیدان .

) بصیغته األولیة . ٢تم تفریغ اإلجابات في استبیان (ملحق .٣
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ستبیان وصدقها تم عرضها على مجموعة من وللتأكد من صالحیة الفقرات الواردة في اال.٤

والمختصین في مجال التربیة الریاضیة وعلم النفس والعلوم التربویة والنفسیة، وبعد )*(الخبراء

األخذ بمالحظات الخبراء اطمأن الباحثان إلى سالمة األداة وٕامكانیة تطبیقها وان الصیغة 

  ) .٣) فقرة (ملحق ١٦النهائیة لالستبیان احتوت على (

ثبات االستبیان :  ٥-٣
إذ ما أعید تطبیقه على العینة نفسها نفسها ان ثبات االستبیان یقصد به "إعطاء النتائج 

) . ویعبر عن الثبات ٣٥٨،  ١٩٨٥في فترتین مختلفتین وفي ظروف مشابهة" (محجوب ، 

رتین متتالیتین بمعامل الثبات والذي هو شكل من أشكال معامل االرتباط بین نتائج االختبار لم

وتلمیذة وبعد اً ) تلمیذ١٢حیث تم توزیع االستبیان على عدد من أفراد مجتمع البحث وعددهم (

) أیام وزع علیهم االستبیان للمرة الثانیة وقد استخدم الباحثان معامل االرتباط ٧فاصل زمني قدره (

) وهذا یدل على ثبات االستبیان . ٠.٨٢بین االختبارین وكانت درجة الثبات (

كیفیة إجراء الختبار :  ٦-٣
وتالمیذ المدارس المذكورة كل لقد قام الباحثان بإجراء االختبار شخصیا على تلمیذات

وذلك بتوزیع االستبیان مع شرح كل فقرة وروعي في االختبار أن یكون  جلوس  امدرسة على حد

تعبر عن موقفهم الذاتي من المشاركة او اإلحجام في  ةلكي تكون إجاباتهم صحیحاً العینة متباعد

درس التربیة الریاضیة .

یان : المعاییر المستخدمة في االستب٧-٣
درجات) والبدیل  ٣تم احتساب درجات البدائل بإعطاء البدیل الذي یشیر إلى دائما (

درجة) . ١درجة) والبدیل أبدا ( ٢أحیانا (

المعالجات اإلحصائیة :٨-٣
)طتینلعینتین غیر مرتبTاختبار ، المتوسط الفرضي ، المتوسط الحسابي (

جامعة الموصل -التربیة الریاضیة ) أ.د. راشد حمدون ذنون / كلیة*(

جامعة الموصل-أ.د. محمد خضر األسمر / كلیة التربیة الریاضیة -

جامعة الموصل-أ.م.د. جاجان جمعة علي / كلیة المعلمین -

جامعة الموصل-أ.م.د. خالد فیصل الشیخو / كلیة التربیة الریاضیة -

جامعة الموصل-ة التربیة الریاضیة أ.م.د. ناظم شاكر الوتار  / كلی-
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عرض ومناقشة النتائج : -٤
) یوضح ذلك : ٢بالهدف األول فقد أسفرت النتائج عما یأتي جدول (. فیما یتعلق١

  )٢الجدول (

یوضح العوامل المؤثرة في مشاركة التالمیذ بدرس التربیة الریاضیة

  الفقرات  ت

مجموع 

القیم للذكور 

واإلناث

المتوسط 

المحسوب

ترتیب

العوامل

٢٤٠٢٨الخوف من اإلصابة ١

٢٢٦١.٨٨١٢وات المستخدمة في الدرس)الخوف من األجهزة (األد٢

٢٢٣١.٨٥١٣تشجیع األسرة للمساهمة في األنشطة الریاضیة ٣

٢٤١٢.٠١٧الخوف من الفشل في أداء التمرین أو المهارة ٤

٢٣٩١.٩٩٩الخوف من العقوبة الناجمة عن سوء األداء ٥

٣٤٠٢.٨٣١ریاضیة الحصول على الراحة النفسیة من خالل درس التربیة ال٦

٢٣٥١,٩٥١٠عدم وجود مكان خاص لتبدیل المالبس ٧

٢٥٠٢.٠٨٦عدم تشجیع الوالدین لممارسة الریاضة ٨

٢٨٧٢.٣٩٤االشتراك مع اآلخرین في ممارسة األلعاب ٩

٢١٧١.٨١١٥الحصول على درجات عالیة في المواد األخرى ١٠

٢٢٧١.٨٩١١غیر مهم قیاسا بالدروس األخرى درس التربیة الریاضیة إن ١١

٣٣٥٢.٧٩٢معرفة القدرات الشخصیة من خالل المقارنة مع اآلخرین ١٢

٢٤٠٢٨عدم امتالك المالبس الریاضیة (التراكسوت) ١٣

٣٣٤٢,٧٨٣درس التربیة الریاضیة یساعد في تنمیة اللیاقة البدنیة ١٤

٢٢٠١.٨٣١٤ات أمام الزمالء الخجل من أداء بعض الحرك١٥

٢٨٦٢.٣٨٥اكتساب خبرات وثقافة ریاضیة ١٦

) بان هناك عددا من العوامل مؤثرة وتحتل مراتب متقدمة  ٢ظهر من الجدول رقم (

) ١٢) احتل المرتبة األولى من ناحیة التأثیر في المشاركة أو عدمها والعامل رقم(٦فالعامل رقم (

) في المرتبة الرابعة ٩) في المرتبة الثالثة والعامل رقم (١٤والعامل رقم (في المرتبة الثانیة 

) المرتبة السابعة ٤) المرتبة السادسة والعامل رقم (٨) المرتبة الخامسة والعامل (١٦والعامل (

) بالمرتبة ٧) بالمرتبة التاسعة والعامل (٥) في المرتبة الثامنة والعامل (١٣،  ١والعوامل (
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) ٣) بالمرتبة الثانیة عشر والعامل(١٢) بالمرتبة الحادیة عشر والعامل(١١العامل (العاشرة و 

) بالمرتبة الخامسة عشر.١٦) بالمرتبة الرابعة عشر والعامل(١٥بالمرتبة الثالثة عشر والعامل(

. أما فیما یتعلق بالهدف الثاني : التعرف على داللة الفروق في العوامل المؤثرة في مشاركة ٢

) ٣میذ الصف السادس االبتدائي بدرس التربیة الریاضیة تبعا لمتغیر الجنس الجدول (تال

یوضح ذلك : 

  )٣الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق في العوامل المؤثرة تبعا للجنس

  الفقرات  ت
قیمةإناث  الذكور

  ع+َس   ع+َس   (ت)

١.٣٣٣٠.٦٢٣٢.٦٦٦٠.٦٢٣١١.٧٢٠  الخوف من اإلصابة  ١

  ٠.٥٩٦٢.٤٣٣٠.٧٦١٩.٠٨٦  ١.٣الخوف من األجهزة (األدوات المستخدمة في الدرس)  ٢

  ٠.٦١٣٨.٨٥٣  ٢.٤١٦٠.٧٦٠١.٣تشجیع األسرة للمساهمة في األنشطة الریاضیة  ٣

  ٠.٧٦٢٢.٥٣٣٠.٧١٨٧.٢٧٢  ١.٥  الخوف من الفشل في أداء التمرین أو المهارة  ٤

  ٠.٧٦١٢.٤١٦٠.٧٦٠٦.١٧٠  ١.٥٦  مة عن سوء األداءالخوف من العقوبة الناج  ٥

٦  
الحصول على الراحة النفسیة من خالل درس 

التربیة الریاضیة
٠.٤٠١٢.٨١٦٠.٤٦٥٠.٤٢٨  ٢.٨٥  

  ٠.٦٩٣٢.٤٦٦٠.٧٤٠٧.٧٦٢  ١.٤٥  عدم وجود مكان خاص لتبدیل المالبس  ٧

١.٤٣٣٠.٧١٥٢.٧٣٣٠.٥٤٣١١.٢١٥  عدم تشجیع الوالدین لممارسة الریاضة  ٨

  ٠.٩٠٩٧.٨٧٨  ٢.٨٣٣٠.٤٥٣١.٨  االشتراك مع اآلخرین في ممارسة األلعاب  ٩

  ٠.٨٧٤٤.٧٠٠  ١.٤٦٦٠.٧١٨٢.١٥الحصول على درجات عالیة في المواد األخرى  ١٠

١١  
درس التربیة الریاضیة غیر مهم قیاسا إن 

بالدروس األخرى
٠.٧٦٣٢.٢٨٣٠.٧٧٦٥.٥٧٣  ١.٥  

١٢  
الشخصیة من خالل المقارنة مع معرفة القدرات 

اآلخرین
٠.٥٩٥٢.٨٣٥٠.٦٤٠١.٤٨٠  ٢.٧٥  

١.٣٣٣٠.٦٢٣٢.٦٦٦٠.٦٢٣١١.٧٢٠  عدم امتالك المالبس الریاضیة (التراكسوت)  ١٣

  ٢.٩١٦٠.٣٣١٢.٦٥٣٠.٥٣٢٢.٨٨٠درس التربیة الریاضیة یساعد في تنمیة اللیاقة البدنیة  ١٤

  ١.٢٨٣٠.٥٨٠٢.٣٨٣٠.٧٥٤٨.٩٥٧  أمام الزمالءالخجل من أداء بعض الحركات   ١٥

  ٠.٧٦٠١.١٩٤  ٢.٤٦٦٠.٧٦٣٢.٣  اكتساب خبرات وثقافة ریاضیة  ١٦

 ١.٩٨٠=  ١٠٨ودرجة حریة  ٠.٠٥الدرجة الجدولیة تحت مستوى داللة .

ولمصلحة ظهر من الجدول أعاله ان عامل (الخوف من اإلصابة) كان عامال داال .١

أن اإلصابة أثناء درس التربیة الریاضیة قد إلى ثان السبب في ذلك التلمیذات ویعزو الباح
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تترك آثارا سیئة قد تكون مستقبال السبب في تشویه المنطقة المصابة وهذا ما سیترك آثارا 

شابات في المستقبل .بوصفهن سیئة على نفسیتهن 

ان عامال داال وبالنسبة لعامل (الخوف من األجهزة واألدوات المستخدمة في الدرس) فقد ك.٢

.نفسه التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في ذلك إلى السبب األول ولمصلحة 

وبالنسبة للعامل (تشجیع األسرة للمساهمة في األنشطة الریاضیة) فقد كان عامال داال .٣

التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في أن األسرة تعمل دائما على تشجیع الذكور ولمصلحة 

مساهمة في األنشطة الریاضیة الكتساب قوة ولیاقة بدنیة ولضمان النمو البدني دون اإلناث لل

مستقبال . 

وبالنسبة للعامل (الخوف من الفشل في أداء التمرین أو المهارة) فقد كان عامال داال .٤

التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في ذلك لما لطبیعة اإلناث من اإلحجام عن ولمصلحة 

للها الفشل لما قد یخلق لدیهن الشعور بالخجل أمام زمیالتهن أو قد یعمل المواقف التي یتخ

على امتناعهن الكلي عن األداء والمساهمة . 

أما بالنسبة للعامل (الخوف من العقوبة الناجمة عن سوء األداء) فقد كان عامال داال .٥

ادهن عن التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في ذلك لطبیعة اإلناث في ابتعولمصلحة 

المواقف التي تسبب لهن من جرائها عقوبة بالرغم من أن العقوبة في النشاط الریاضي هي 

عقوبة تكرار العمل للوصول إلى األداء األفضل . 

وبالنسبة للعامل (الحصول على الراحة النفسیة من خالل درس التربیة الریاضیة) فقد كان .٦

لباحثان السبب في ذلك هو أن درس التربیة عامال غیر دال للتلمیذات والتالمیذ ویعزو ا

الریاضیة یطلق العنان للتعبیر عن الطاقات الحركیة التي یمتلكها الجنسین وٕاشباع میولهم 

ورغباتهم في مساحة كبیرة تخلصا من القاعات الدراسیة ولو لدقائق معدودة . 

ولمصلحة  داال وبالنسبة للعامل (عدم وجود مكان خاص لتبدیل المالبس) فقد كان عامال.٧

التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في ذلك الن درس التربیة الریاضیة یتطلب ارتداء مالبس 

خاصة لكي یسهل علیهن القیام بإبداء الحركات المطلوبة والن مالبسهن ال تساعد على ذلك 

وعدم وجود المكان المخصص لهذا الغرض سوف یكون حتما عامال نفسیا مؤثرا . 

ولمصلحة للعامل (عدم تشجیع الوالدین لممارسة الریاضة) فقد كان عامال داال وبالنسبة.٨

التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في ذلك لطبیعة العائلة العراقیة في عدم تشجیع اإلناث على 

المشاركة والمساهمة في أي نشاط ریاضي لعدة أسباب أما دینیة أو اجتماعیة. 

ع اآلخرین في ممارسة األلعاب) فقد كان عامال غیر دال ولكال وبالنسبة للعامل (االشتراك م.٩

الجنسین ویعزو الباحثان السبب في ذلك لطبیعة المیول الجتماعیة في الحصول على فرص 
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مناسبة في اللعب مع اآلخرین لتقویة العالقات االجتماعیة وزیادة الصلة والمحبة واالنتماء 

وسرعة التفاهم .

صول على درجات عالیة في المواد األخرى) فقد كان عامال داال وبالنسبة للعامل (الح.١٠

التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في أن اإلناث یبتعدن عن المساهمة أو المشاركة ولمصلحة 

في األنشطة الریاضیة خوفا من تأثیرها في إضاعة أوقات الدراسة من المواد األخرى وبالتالي 

.عدم حصولهن على درجات عالیة منها

درس التربیة الریاضیة غیر مهم قیاسا بالدروس األخرى) فقد كان عامال إن وبالنسبة للعامل (.١١

التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في ذلك إما لكونه ال یحتوى على مادة ولمصلحة داال 

نظریة تتطلب منهن الدراسة أو ال تمارس فیه األنشطة الریاضیة بل یشغل دائما من قبل 

.مادة أخرى

وبالنسبة للعامل (معرفة القدرات الشخصیة من خالل المقارنة مع اآلخرین) فقد كان عامال .١٢

غیر دال للجنسین ویعزو الباحثان السبب في ذلك لرغبتهم في تحقیق ذاتهم وربما لمیلهم 

الفطري نحو اللعب وشعورهم بالمتعة عند المنافسة أو لشغفهم في التحدي التي تنبع أصال 

ع والرغبات . من الدواف

وبالنسبة للعامل (عدم امتالك المالبس الریاضیة (التراكسوت)) فقد كان عامال داال .١٣

التلمیذات ویعزو الباحثان انه ربما السبب في ذلك الحالة االقتصادیة التي تمنع ولمصلحة 

من شراء التراكسوت أو ربما الخجل من لبسه . 

ساعد في تنمیة اللیاقة البدنیة) فقد كان  عامال غیر وبالنسبة للعامل (درس التربیة الریاضیة ی.١٤

داال ولكال الجنسین ویعزو الباحثان السبب في أن اكتساب اللیاقة البدنیة تؤدي إلى ضمان 

النمو البدني العام والصحیح واألداء الجید لعمل أجهزة الجسم .

ن عامال داال وبالنسبة للعامل (الخجل من أداء بعض الحركات أمام الزمالء) فقد كا.١٥

التلمیذات ویعزو الباحثان السبب في أن طبیعة اإلناث الخجل من أداء بعض ولمصلحة 

الحركات الریاضیة أمام زمیالتهن خوفا من عدم أدائهم بصورة صحیحة ، فینقلب الموقف 

إلى موقف سخریة واستهزاء . 

ر داال ولكال الجنسین وبالنسبة للعامل (اكتساب خبرات وثقافة ریاضیة) فقد كان  عامال غی.١٦

ویعزو الباحثان السبب في ذلك لما للتربیة الریاضیة والنشاط الریاضي من فوائد في تربیة 

الفرد بدنیا وعقلیا واجتماعیا ونفسیا وهي في طرائقها ووسائلها وأشكالها تعمل على بناء 

شخصیته وٕاعداده للحیاة المستقبلیة . 
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٤٦

االستنتاجات والتوصیات :  -٥
االستنتاجات :١-٥

بعد عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتیة :

من األسباب التي تؤدي إلى ضعف المشاركة في درس التربیة الریاضیة هو الخوف من .١

اإلصابة والخوف من استعمال األجهزة فضال عن الخوف من الفشل في أداء التمارین 

توى األداء . الریاضیة وما یعكسه ذلك على مس

عدم دعم البیئة األسریة والمجتمع لممارسات التربیة الریاضیة . .٢

تجاوز إدارات المدارس على حصص التربیة الریاضیة وما یعكسه ذلك من عدم اهتمام .٣

التلمیذات بالدرس قیاسا بالدروس األخرى . 

ة فضال عن اكتساب درس التربیة الریاضیة یوفر الراحة النفسیإن اشترك الذكور واإلناث في .٤

اللیاقة البدنیة والثقة بالنفس وتنمیة الذات . 

التوصیات :٢-٥
یوصي الباحثان بضرورة توسیع مفهوم درس التربیة الریاضیة والنشاط الریاضي لما له من .١

أهمیة بدنیة وعقلیة واجتماعیة ونفسیة . 

البنات (مكان مخصص توفیر المستلزمات ألداء درس التربیة الریاضیة وخاصة في مدارس.٢

قاعة مغلقة). -لتبدیل المالبس 

عدم إشغال درس التربیة الریاضة بدروس من المواد األخرى . .٣
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٤٧

المصادر
، القاهرة .  ١) : علم نفس الریاضة ، دار الفكر العربي ، ط١٩٩٥راتب ، أسامة كامل (.١

كلیة التربي ) : التعلم الحركي ، ٢٠٠٠شلش ، نجاح مهدي وصبحي ، اكرم محمد (.٢

الریاضیة ،الطبعة الثانیة ، جامعة البصرة . 

) : علم النفس الریاضي والقیاسي النفسي ، مركز النشر ١٩٩٨شمعون ، محمد العربي (.٣

للكتاب . 

)  : علم النفس التربوي نظرة معاصرة ، دار الفكر للطباعة ١٩٩٩عدس ، عبد الرحمن (.٤

والنشر ، عمان األردن .  

) : دوافع مشاركة األطفال في برامج ١٩٩٨یب وابلده ، امیرة شحاده (عیسى ، سهى اد.٥

الریاضیة التنافسیة في األردن ، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، مجلة 

، جامعة المؤتة .  ٦) ، العدد ١٣(

) : علم النفس العام ، دار الفكر للطباعة ٢٠٠٢قطامي ، یوسف ، وعدس ، عبد الرحمن (.٦

شر ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن .والن

) : طرق البحث العلمي ومناهجه ، مدیریة دار الكتب للطباعة ١٩٨٥محجوب ، وجیه (.٧

والنشر ، جامعة الموصل .
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٤٨

بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١الملحق (

استبیان مفتوح 

المحترم ………………………………األستاذ 

تحیة طیبة .

لموسوم "العوامل المؤثرة في مشاركة التالمیذ بدرس التربیة یود الباحثان إجراء البحث ا

الریاضیة" 

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في مجال البحث العلمي وطرق التدریس 

واالختبارات ، یرجى بیان أهم العوامل التي تؤثر في مشاركة التالمیذ في الدرس . 

دمة لغرض البحث العلمي : علما ان المعلومات التي سوف تذكرونها تكون خ

١-  

٢-  

٣-  

٤-  

٥-  

الباحثان
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٤٩

  )٢ملحق (

االستبیان بصورته األولیة 

الخوف من اإلصابة .١

خوفهم من عقوبة معلم التربیة الریاضیة عند عدم أداء الحركة .٢

الخوف من األدوات المستخدمة في الدرس .٣

عدم وجود أماكن خاصة (أي منازع لتدیل المالبس) .٤

الوالدین في ممارسة الریاضة خوفا من ضیاع وقت الدراسة عدم تشجیع .٥

تجنب المشاركة في استغالل وقت الدرس بالقراءة .٦

المنافسة من اجل الحصول على كلمة تشجیع .٧

اعتبار درس التربیة الریاضیة غیر مهم .٨

إظهار روح المنافسة والتفوق في الدرس .٩

االشتراك مع اآلخرین وكسب أصدقاء الفریق .١٠

علومات ریاضیةكسب م.١١

الخجل من أداء الحركة أمام الزمالء وعدم ضبطها .١٢

الحصول على جسم صحیح .١٣

التخلص من الجلوس في قاعة الدراسة ولو لوقت قصیر .١٤

إطالق العنان للطاقات المحبوسة .١٥

عدم لبس المالبس الخاصة إلعطاء الحریة الكاملة عند ممارسة النشاط .١٦

ربیة الریاضیة خوف الوالدین من اإلصابة بدرس الت.١٧

جهل األهل بفائدة درس التربیة الریاضي وما یعنیه للتلمیذ .١٨

الحالة المادیة بعدم القدرة على شراء المالبس الریاضیة الغالیة الثمن .١٩

إظهار الروح العدوانیة من خالل درس التربیة الریاضیة . .٢٠
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٥٠

  )٣ملحق (

استمارة استبیان

أبداأحیانادائماالفقراتت

ف من اإلصابة الخو ١

الخوف من األجهزة (األدوات المستخدمة في الدرس)٢

تشجیع األسرة للمساهمة في األنشطة الریاضیة ٣

الخوف من الفشل في أداء التمرین أو المهارة ٤

الخوف من العقوبة الناجمة عن سوء األداء ٥

تربیة الریاضیة الحصول على الراحة النفسیة من خالل درس ال٦

عدم وجود مكان خاص لتبدیل المالبس ٧

عد تشجیع الوالدین لممارسة الریاضة ٨

االشتراك مع اآلخرین في ممارسة األلعاب ٩

الحصول على درجات ١٠

درس التربیة الریاضیة غیر مهم قیاسا بالدروس األخرى إن ١١

من خالل المقارنة مع اآلخرین معرفة القدرات الشخصیة١٢

عدم امتالك المالبس الریاضیة (التراكسوت) ١٣

درس التربیة الریاضیة یساعد في تنمیة اللیاقة البدنیة ١٤

الخجل من أداء بعض الحركات أمام الزمالء ١٥

اكتساب خبرات وثقافة ریاضیة ١٦


