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دور التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة القدرة على تركیز االنتباه وعالقته بالمیل والدافع

حرشاوي یوسف: إعداد السید

بالدروس بجامعة مستغانمأستاذ مساعد مكلف 

على الرغم من التطور العلمي الذي تشهده التربیة البدنیة والریاضیة في شتى المیادین المختلفة 
والتي أعطت لإلنسانیة أفضل السبل لتحقیق ). الخ....المیدان الفیزیولوجي، علم النفس، علم التشریح، (

ار الطاقة اإلنسانیة، والتي أثبتت أن الممارسة الریاضیة االستقرار النفسي، وأمدتها بأحسن الطرق الستثم
بصورة عامة عملت وتعمل على تطویر الجوانب البدنیة، النفسیة، الحركیة، وكذا تحسین كفاءة األداء 

إال أنه ال یزال یكتنفها بعض الغموض في مدى وٕامكانیة تأثیرها . والرفع من قابلیات اإلنسان الوظیفیة
".تركیز االنتباه"لیة ومنها على القدرات العق

وعلیه جاءت مشكلة البحث في التحقیق من الدور الذي تلعبه التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة 
القدرة على تركیز االنتباه لما یلعبه هذا األخیر من دور هام وحاسم في الحیاة العامة وخاصة في مجال 

.الممارسة الریاضیة

هل : فإن االفتراض السائد هو) المیل-الدافع(ة الریاضیة تحركها جوانب نفسیة وبما أن الممارس
هناك تأثیر لكل من الدافع والمیل لممارسة النشاط الریاضي على تطویر قابلیة تركیز االنتباه لدى 

تلمیذ ؟145وعددهم ) تالمیذ مدرسة ابن بادیس(سنة بمدینة المحمدیة 13-12المتمدرسین بأعمار 

انطالقا من األهداف التي تسعى التربیة البدنیة والریاضیة لتحقیقها والمتمثلة في تطویر القدرات 
البدنیة، الحركیة، النفسیة، العقلیة إال أن بعض هذه الجوانب لم تجد نفس اإلقبال للدراسة كالجوانب العقلیة 

ریاضیة والذي یعتبر الموجه الرئیسي لكل الذي یلعب دورا هاما في تحقیق النتائج ال" تركیز االنتباه"ومنها 
:نشاط ریاضي هادف فعلیه جاءت بعض التساؤالت لتثیر هذا الجانب منها

هل تؤثر التربیة البدنیة والریاضیة لدى المتمدرسین على قدرة تركیز االنتباه ؟-1

نتباه ؟هل یؤثر كل من الدافع والمیل للنشاط الریاضي لدى المتمدرسین لتطویر تركیز اال-2
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:افترض الباحث أن

.التربیة البدنیة والریاضیة المجسمة عملیا تعمل على تنمیة القدرة على تركیز االنتباه لدى الممارسین-1

:وجود ارتباط قوي بین-2

.المیل للتربیة البدنیة والریاضیة وتركیز االنتباه- 2-1

.الدافع للنشاط الریاضي وتركیز االنتباه- 2-2

الباحث على المنهج التجریبي لدراسة الظاهرة المطروحة وقد تمثلت عینة البحث في تالمیذ مدرسة اعتمد 
.تلمیذ145سنة وبلغ عددهم ) 13- 12(، الذین تتراوح أعمارهم بین )معسكر(ابن بادیس بالمحمدیة 

:مقسمین إلى ثالث فئات

.64الذكور الممارسین -1

64اإلناث الممارسات  -2

17) المعفیین(الممارسین غیر -3

شرع في البحث . تم إجراء االختبارات في الملعب الخاص للتربیة البدنیة الملحق بالمدرسة بالمحمدیة
.05/06/95إلى غایة 10/09/93ابتداء من 

:أدوات وطرق البحث

اختبار في ونظرا لعدم وجود أي. لغرض إنجاز الدراسة اختار الباحث الحلقات لقیاس تركیز االنتباه- )1
مجال التخصص اختار الباحث مجموعة من االختبارات لها نفس مقاییس اختبار الحلقات والتي شملت 

وعلیه أن یشطب أحد . مجموعة من الحركات الریاضیة التي یصادفها التلمیذ في أي نشاط ریاضي
.األشكال المتكررة في خالل دقیقة واحدة

:التي شملت على محورینكما استخدم االستمارة االستبیانیة- )2
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.أسئلة لتحدید درجة الدافع للنشاط الریاضي-1

.أسئلة لتحدید درجة المیل لمزاولة التربیة البدنیة-2

:بعد جمع وتحلیل النتائج توصلنا إلى ما یلي:نتائج البحث

.كیز االنتباهأدت إلى تنمیة تر ) ذكورا وٕاناثا(ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة من قبل الجنسین -1

.ال توجد عالقة ارتباطیة قویة بین تركیز االنتباه والمیل للتربیة البدنیة-2

.ال توجد عالقة ارتباطیة قویة بین تركیز االنتباه والدافع للنشاط الریاضي-3

أثیرا استنادا إلى النتائج المتوصل إلیها أمكننا القول أن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة تؤثر ت
. إیجابیا وتعمل على تنمیة وتحسین القدرة على تركیز االنتباه، وهذا ما أكدته نتائج المجموعات التجریبیة

إضافة إلى ذلك . أما لدى العینة الضابطة بقیت النتائج متقاربة والفروقات فیها كانت فروقات عشوائیة
وتجلت بدرجات عالیة للمیل للتربیة ) والدافعالمیل(فالتربیة البدنیة والریاضیة اقترنت بالجوانب النفسیة 

إال أن كال الجانبین لم یكن لدیه ارتباط قوي بدرجات . البدنیة وكذا بدرجات عالیة للدافع للنشاط الریاضي
تركیز االنتباه، ومنه أمكننا القول أن تركیز االنتباه في مجال التربیة البدنیة والریاضیة ال یرتبط ارتباطا 

.یل والدافعمباشرا بالم
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RESUMONS LES BRIEVEMENT :
- l’évaluateur vise à discriminer les productions d’un même lot (ce que traduit effet de
contraste entre la note attribuée à la production examinée et celle attribuée immédiatement
avant elle).

- l’évaluateur vise à minimiser un risque d’erreur quant a l(évaluation du niveau de la
production (ce que traduit l’effet d’assimilation entre le niveau reconnu à la production et le
niveau habituel réputé de son auteur).

- cet effet d’assimilation entre évaluations suivantes et évaluations précédentes pour un même
élève se réalise par un traitement différent des indices contenus dans la production selon la
valence de l’information concernant l’élève.

- le langage dans lequel l’évaluation est exploitée influence les discriminations que
l’évaluateur opère entre les productions. L’échelle sur 10 est, paradoxalement, plus
discriminante que l’échelle sur 20.
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