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 نشكر هللا سبحانو وتعالى عمى فضمو وتوفيقو لنا  ، والقائل في محكـ تنزيل
ـْ َلِئف شَ "َ  ـْ ....ِإْذ َتَأذََّف َربُُّك ـْ أَلِزيَدنَُّك  ( سورة إبراىيـ07رقـ: )اآلية " َكْرُت

 كما نتقدـ بالشكػر  الخالص إلى :
 الذؼ أسرػ الجميل تفضبل**مف كاف ناصحا موجيا

إلى األستاذ المشرؼ زريفي سميـ الذؼ سيل لنا طريق العمل ولـ يبخل 
 عمينا

بنصائحو القيمة فوجينا حيف الخطأ وشجعنا حيف الصواب، فكاف نعـ 
بكل احترامنا إلى األستاذ منصورؼ نبيل المشرؼ كما ال ننسى أف نتقدـ 

عمى مساعدتو لنا بإرشاداتو القيمة  جزاه هللا ألف خير، وكل مف ساىـ في 
 إنجاز ىذا البحث مف قريب أو بعيد.

 لعمل.وفي األخير نحمد هللا جبل وعبل الذؼ أنعـ عمينا بإنجاز ىذا ا
 
 
 

 فضيمة** كريمة                                    
 
 
 



 

 اإلىداء                             
 الحمد هلل رب األرباب** ومسبب األسباب** ومنزؿ الكتاب**

 ومجرؼ السحاب**وىاـز األحزاب**وخالق خمقو مف تراب**       
 والصبلة والسبلـ عمى المصطفى األميف**وسيد المرسميف**       

 **وحبيب رب العالميف **دمحم**                   
 أىدؼ ثمرة جيدؼ ىذه:                         

 إلى مف عممتني معنى الكفاح             وكيف أكوف مدرسة لمصبلح       
 وساعدتني ألذوؽ طعـ النجاح                         

 ومخففة األحزاف       إلى يمامة األماف                            
 إلى مف تحت قدمييا جنة الرحماف       وبرضاىا يرضى خالق األكواف      
 إلى ينبوع الحب والحناف                  زىرة العطف ومصدر االطمئناف       

 إلى أغمى ما في الوجود                            
 ** **أمي الغالية                             

 إلى الذؼ كاف دوما إلى جانبي **صاحب الفضل ومصدر الرعاية       
 الذؼ ال يسعني إال أف أقف أمامو**احتراما وعرفانا وطاعة وحبا       

 **إلى مف أخمصت لو دعواتي**أبي الغالي**              
 إلى شموع كاف نورىـ بنور القمر يـو كمالو ***إلى مف يشاركوني سيقاف البيت       
 إلى إخوتي *يوسف*دمحم وزوجتو وفاء*فاطمة*دليمة وأبناءىا أيوب وعبد الحق*     

 ** والمشاكس الصغير آدـ**                          
 مف شاركوني في اليسر والعسر**إلى كل مف وسعتيـ ذاكرتي **ولـ تسعيـ مذكرتي**إلى     
 إلى كل أصدقائي مف عرفتيـ وخاصة  كوكو**وحميمة**     
          ةالكبيرةعمى عدىـ** إلى العائمالمساف ز الحبر عف كتابتيـ ***إلى مف يعجإلى مف يعجز     

                  وفي األخير أىدؼ ىذا العمل إلى مف كاف سندنا في  دوش مف براعميا إلى حجاجيا****ح
 بحثنا ىذا  األستاذ **زريفي سميـ**حفظو هللا ورعاه**

 
 فضيمة   
 
 
 



 

 اإلىداء                                                   
                         
 بسـ هللا الرحماف الرحيـ                             

 الرحمة وقل رب ارحميما كما ربياني صغيرا"قاؿ تعالى:"واخفض ليما جناح الذؿ مف 
 **إلى مبلكي في الحياة **رمز الصفاء والوفاء**إلى معنى الحب والحناف**

 **إلى بسمة الوجود**إلى مف كاف دعاءىا سر نجاحي**وحنانيا بمسـ جراحي**
 **إلى أمي الغالية**مميكة**                                   

 الييبة والوقار**إلى مف عممني العطاء بدوف انتظار**إلى مف أحمل اسموإلى مف كممو هللا ب
 بكل افتخار** إلى والدؼ العزيز**عمر**                       

 إلى مف كانوا وال زالوا سندا لي في الحياة إخوتي*سميماف*سعيد*عمي*دمحم*يونس*عدناف*
لى زوجاتيـ*نعيمة*نبيمة*سييمة*كي                   ينة*أسماء*وا 

 إلى أخواتي*نورة*ذىبية*دليمة*وأزواجيف*سعيد*إسماعيل*           
 إلى الوجوه المفعمة بالبراءة*دمحم*وليد*إكراـ*إيماف*وساـ*عماد الديف*عبد المالؾ*

لى الكتاكيت الرائعة*رياف*ىبة الرحماف*أميف*  *عبد الحفيع*وا 
 بعينيو*والسعادة في ضحكتو*إلى زوجي ورفيق دربي*إلى مف أرػ التفاؤؿ 

لى كل عائمتو الكريمة خاصة والديو*                    *دمحم*وا 
إلى كل األىل واألقارب واألصدقاء الذيف جمعتني بيـ أياـ الدراسة دوف استثناء خاصة فضيمة 

 *منصورؼ نبيل*خاصة األستاذ المشرؼ*زريفي سميـ*واألستاذ stapsإلى كل أساتذة معيد 
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بٛاٌ إيكاَٛت أٌ ٚتقبم أٌ ٚتقبم انتهًٛز انتعُٛف يٍ قبم أستارْى عُذ قٛايّ بخطأ  (17شكل رقـ )

 يا. 

68 

 69 بٛاٌ يذٖ تجُب أستار انتشبٛت انبذَٛت انُقذ انٓذاو ٔانتٓكى أياو انتاليٛز. (18شكل رقـ )
 
 

 
 



 

 ممخص البحث

 :عنوان الدراسة 
 السموؾ السوؼ لمتمميذ.دور شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية في بناء 

 :اليدؼ مف خبلؿ البحث ىو إبراز دور شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية  أهداف الدراسة
 في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ.

  إظيار أىمية الدور الذؼ يقـو بو أستاذ التربية البدنية والرياضية في العممية التربوية وتأثيره عمى
 والمعرفي لمتمميذ المراىق. الجانب النفسي واألخبلقي

  األىمية في تكويف مبلمحو الشخصيةإبراز أىمية المراىقة في حياة التمميذ وما ليا مف تأثير بالغ. 
 :مشكمة الدراسة 

 ىل لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ؟
 :فرضيات الدراسة 
  :عاـ تـ صياغة الفرضية العامة بالشكل التالي:مف خبلؿ التساؤؿ الفرضية عامة 

 لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ.

 :فرضيات جزئية 
  يمكف ألستاذ التربية البدنية والرياضية بكفاءتو المينية والشخصية أف يمعب دور كبير في تقويـ

 وتيذيب سموؾ التمميذ.
 السموكات التي تصدر مف أستاذ التربية البدنية والرياضية أثناء حصة التربية البدنية.يتأثر التبلميذ ب 
 .لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور في نفور أو انجذاب التبلميذ إليو 

 :إجراءات الدراسة الميدانية 
  :عينة بحثنا تبلميذ اخترنا العينة العشوائية كونيا مف أبسط طرؽ اختيار العينات وشممت العينة

 متوسطة. 15تمميذ موزعة عمى  81السنة رابعة متوسط وكاف عدد أفراد العينة 
 :متوسطة  15تمميذ موزعيف عمى  81تمثل في  المجال البشري 
 :تمت الدراسة الميدانية عمى مستوػ متوسطات والية البويرة وسط. المجال المكاني 
 :ير أكتوبر إلى غاية أوائل شير أفريل.قمنا بإجراء دراستنا مف شالمجال الزماني 



 

 :اعتمدنا عمى المنيج الوصفي وذلؾ لمبلءمتو طبيعة البحث المراد  المنهج المتبع في الدراسة
 القياـ بو.

 :تـ إتباع تقنية االستبياف التي تعتبر مف أنجح الطرؽ لمحصوؿ  األدوات المستعممة في الدراسة
 عمى معمومات حوؿ موضوع أو مشكمة ما.

 نتائج المتوصل إليها:ال 
أستاذ التربية البدنية والرياضية ىو أكثر األساتذة تأثيرا عمى التبلميذ فبل يقتصر دوره عمى تقديـ 
أوجو النشاط البدني فحسب بل لو دور أكبر مف ذلؾ فيو يعمل عمى تقديـ واجبات تربوية مف 

بلؽ الرفيعة لدػ التبلميذ مع مراعاة خبلؿ األنشطة البدنية التي تيدؼ إلى تنمية وتشكيل القيـ واألخ
ميوليـ ورغباتيـ واإلمكانات المتوفرة وقدرات التعمـ،وىذا ما يساعد التبلميذ عمى اكتساب القدرات 
البدنية والقواـ المعتدؿ والصحة النفسية والميارات الحركية والعبلقات االجتماعية والمعارؼ 

 واالتجاىات والميوؿ االيجابية. 

  وفروض مستقبمية:اقتراحات 
 .إدراؾ أىمية شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية ومدػ تأثيرىا عمى نفوس المراىقيف 
 .االىتماـ بكل جوانب شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية خبلؿ فترات اإلعداد والتكويف 
 بعاد التي تصبو إلييا ضرورة تنمية العبلقة بيف األستاذ والتمميذ مف أجل الوصوؿ إلى األىداؼ واأل

 التربية البدنية والرياضية.
  يجب مراعاة فترة المراىقة ألنيا مرحمة حساسة أساسية وتعتبر منعرجا حاسما في حياة الفرد وىذا

 بتوفير الجو المبلئـ لممراىق ولمزاولة نشاطاتو عمى أحسف وجو.
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 مقدمة:

 
التوافق،فالتربية حسب ىذا المفيـو عبارة عف إف التربية في أبسط مفيـو ليا تعني عممية    

عممية تفاعل بيف الفرد وبيئتو االجتماعية،وذلؾ بغرض التوافق أو التكيف بيف اإلنساف والقيـ 
 واالتجاىات التي تفرضيا البيئة

تيدؼ إلى مساعدة الشخصية اإلنسانية عمى أف  تبعا لدرجة التطور المادؼ والروحي فييا،فالتربية
 .1تنمو نموا انفعاليا اجتماعيا،عقميا....الخ سميما يحررىا مف الحقد والكراىية والضغينة

،فالتربية قوة ىائمة تستطيع أف تزكي كما تعد التربية أساس صبلح المجتمعات البشرية وفبلحيا
منيج الحياة في تنمية األفراد وصقل مواىبيـ النفوس وتنقييا وترشدىا إلى عبادة الخالق،فيي 

وشحذ عقوليـ وأفكارىـ وتدريب أجساميـ وتقويتيا،كما أنيا تدفع المجتمع لحل المشكبلت 
 والنيوض باألفراد والرقي باألمـ.

وتعتبر التربية البدنية إحدػ فروع التربية األساسية التي تستمد نظرياتيا مف العمـو المختمفة 
يق النشاط البدني المختار الموجو إلعداد األفراد إعدادا متكامبل مع ما يتبلءـ مع وتستخدـ عف طر 
ولقد أصبحت التربية البدنية والرياضية محط اىتماـ كل الشعوب،إذ ال يكاد أؼ  حاجات المجتمع.

مجتمع أف يخمو مف شكل مف أشكاليا،ألميا تشكل بنظميا وقواعدىا ميدانا ىاما وواسعا مف 
 ربية العامة وعنصرا أساسيا إلعداد الفرد في بناء المجتمع،حيث أنيا تعبرعف سموكاتومياديف الت

وفي إطارىا التفاعمي داخل المجتمعات،كما تساعد في إعداد  المنظمة بطابعيا التربوؼ التعميمي،
ـ عاطفيا وبدنيا عبر أطوار حياتو،وتمكنو اجتماعيا مف تحقيق الصفات الخمقية كالنظا الفرد فكريا،

ىاما جدا في تحقيق ىذه األغراض،كما تعمل عمى تطبيع دورا  فيي تمعب 2والطاعة واالحتراـ 
الفرد عمى الرياضة فينشأ متفيما،متبنيا اتجاىات إيجابية نحوىا،مكتسبا قدرا مبلئما مف الميارات 

عد الحركية التي تكفل لو ممارسة رياضية أو ترويحية مفيدة وممتعة مف خبلؿ حياتو،مما يسا
عمى بناء وتكامل التربية العامة التي تيدؼ إلى بناء وا عداد المواطف الذؼ يتطمع إليو مجتمعنا 

 .3المسمـ  
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وعمى  وىذا كمو ال يتحقق إال بوجود مربي كفء يستطيع تكويف جيل قادر عمى تحمل المسؤولية،
بقوة وصبلبة وتكامل ألف قوة المجتمع وصبلبتو تقاس اليـو  التكيف السميـ ليخدـ نفسو ومجتمعو،

 شخصية أفراده.
وال يخفى عمى أحد أىمية دور مربي ت.ب.ر ومدػ اىتمامو بأخبلقيات المادة وانعكاس شخصيتو 
عمى التبلميذ ومدػ تأثرىـ بو،وبصفتو عنصر فعاؿ في توجيييـ خاصة وأنيـ يمروف بمرحمة 

 صعبة في حياتيـ  
وىي مرحمة المراىقة والتي أجمع العديد مف عمماء النفس عمى أنيا مرحمة فاصمة بيف الطفولة  

والرشد يتطمب التعامل معيا بكل حذر وبأسموب عممي،فيحتاجوف إلى موجو ذو كفاءة يبعدىـ عف 
نية المخاطر واالنحرافات والمشاكل النفسية.لذلؾ نريد التعرؼ عمى دور شخصية أستاذ التربية البد

 في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ
 ولتحقيق ىذا البحث قسمناه إلى:

 . الجانب التمييدؼ:طرحنا فيو اإلشكالية وأىداؼ وغايات ىذه الدراسة 

 :الجانب النظرؼ: وتـ تقسيمو إلى ثبلثة فصوؿ 

 .الفصل األوؿ: شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية 

 .الفصل الثاني: السموؾ السوؼ 

 الثالث: المراىقة. الفصل 

 :الجانب التطبيقي:تـ تقسيمو إلى 

 .جراءاتو الميدانية  منيجية البحث وا 

 .عرض وتحميل ومناقشة النتائج 

 
 
     

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

مدخل عاـ: 
 التعريف بالبحث

 
 

 
 
 



 

 شكالية البحث:إ-
تعتبر التربية البدنية  والرياضية بنظميا وقواعدىا ميدانا ىاما مف مياديف التربية  لتأثيرىا في     

 عداد بيئة المواطف الصالح.إ 

ال أنو مازاؿ ىناؾ فيـ خاطئ لمتربية إونظرا لمتقدـ الممحوظ في المجاؿ الرياضي بصفة عامة 
ما يجعمنا نقوؿ أف دوؿ العالـ الثالث خاصة البدنية مما تحممو مف معاني سمبية عف المعب ،وىذا 

 تعاني مما يمكف تسميتو باألمية الثقافية في ىذا المجاؿ .
أما عف الوسط المدرسي فالتربية البدنية والرياضية تعمل عمي تنمية وبمورة شخصية الفرد في 

حركي الذؼ جميع النواحي الحركية منيا والنفسية واالجتماعية ،معتمدة في ذلؾ عمى النشاط ال
يميزىا ،والذؼ يأخذ مداه مف األنشطة البدنية والرياضية كدعامة ثقافية واجتماعية ،فيي تمنح الفرد 
المتعمـ رصيدا صحيا يضمف لو توازنا سميما ،وتعايشا منسجما مع المحيط الخارجي منبعو 

 سموكيات فاضمة تمنحو فرصة االندماج الفعمي.
ولة ألىمية التربية البدنية والرياضية وذلؾ بإصبلح المنظومة فخبلؿ السنوات األخيرة تفطنت الد

التربوية )المنياج( بإعادة النظر في الكثير مف التعميمات سواء المتعمقة باإلعفاءات أو بالمنشآت 
  4والوسائل وكذالؾ إدراجيا في االمتحانات الرسمية)شيادتي التعميـ األساسي والبكالوريا(.

وفي ىذا السياؽ فإف معرفة خصائص النمو واحتياجات التمميذ ليا أىمية بالغة خاصة وأف تبلميذ 
التعميـ المتوسط يعيشوف مرحمة المراىقة ،والتي أجمع العديد مف عمماء النفس عمى أنيا مرحمة 

 فاصمة بيف الطفولة والرشد ويتطمب التعامل معيا بكل حذر وأسموب عممي.
عتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية العنصر الفعاؿ في تأثيره في مختمف وفي وسط كل ىذا ي

التي يقـو بيا التبلميذ وذلؾ بحكـ طبيعة عممو واتصالو بالتبلميذ مف بقية  تالسموكيا
المربيف،لذلؾ نجدىـ يقبموف عمى مادتو أكثر مف المواد األخرػ ويرجع ذلؾ في الكثير مف 

 5وكفاءة وشخصية المدرس ومدػ التحكـ في انفعاالتو المختمفة.الحاالت إلى طبيعة المادة 
وبالعودة إلى اليدؼ األساسي لمينة المربي في التربية البدنية والرياضية والذؼ يكمف في تحقيق 

 التربية الشاممة،ومف أجل تكويف فرد صالح لنفسو ومجتمعو ووطنو طرحنا اإلشكالية التالية:
 ؟ بدنية والرياضية دور في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذىل لشخصية أستاذ التربية ال
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 التساؤالت الجزئية:1-1
ىل ألستاذ التربية البدنية والرياضية بكفاءتو المينية والشخصية أف يمعب دور كبير في تقويـ -

 وتيذيب سموؾ التمميذ ؟

التي تصدر عف أستاذ التربية البدنية والرياضية أثناء حصة  تىل يتأثر التبلميذ بالسموكيا -
 التربية البدنية ؟

 ىل لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور في نفور أو انجذاب التبلميذ إليو ؟ -
لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضي دور في بناء السموؾ السوؼ : ضية العامةالفر  -2

 لمتمميذ.
 :الفرضيات الجزئية 2-1
يمكف ألستاذ التربية البدنية والرياضية بكفاءتو المينية والشخصية أف يمعب دور كبير في تقويـ -

 وتيذيب سموؾ التمميذ.
التي تصدر مف أستاذ التربية البدنية والرياضية أثناء حصة التربية  تيتأثر التبلميذ بالسموكيا -

 البدنية.
 نية والرياضية دور في نفور أو انجذاب التبلميذ إليو.لشخصية أستاذ التربية البد -
 :أسباب اختيار الموضوع-3
مف األسباب التي جعمتنا نختار موضوعنا والمتمثل في دراسة وصفية حوؿ دور شخصية    

أستاذ التربية البدنية والرياضية في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ ىي أسباب ذاتية وموضوعية نذكر 
 منيا ما يمي:

 أسباب ذاتية: -3-1
 ضعف اىتماـ أساتذة التربية البدنية في التعميـ بطوريو بأىمية تأثير الشخصية . -
كوننا مشرفيف عمى أقساـ التربية البدنية والرياضية التي تعمل عمى تكويف أساتذة في التربية  -

امج ومناىج البدنية في المستقبل إذ نعمل عمى دراسة شخصياتيـ وكفاءاتيـ مف أجل تطوير بر 
 التكويف.

 حب التعمق في موضوع الشخصية ومدػ تأثيرىا عمى سموؾ التمميذ.  -
 أسباب موضوعية:-3-2
 عدـ اىتماـ المجتمع بالجانب التربوؼ ألستاذ التربية البدنية. -
 مدػ تأثر التمميذ المراىق بأستاذ التربية البدنية مف الناحية األخبلقية ،النفسية،والتعميمية. -
 لمشاكل النفسية التي يعاني منيا التمميذ المراىق،والتي تتصف باالنحراؼ.ا -
محاولة معرفة خصائص مرحمة المراىقة و متطمباتيا والصفات الواجب توفرىا في أستاذ  -

 ت.ب.ر لتوجيو التبلميذ.



 

 تعمق الموضوع بالجانب االجتماعي. -
 محاولة تزويد المكتبة بمعمومات إضافية . -
 بحث:أهمية ال-4

تكمف أىمية البحث وفائدتو في تبياف دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تعديل سموؾ التبلميذ 
مف خبلؿ أىداؼ حصص التربية البدنية والرياضية،وعميو فإنو جدير باالىتماـ والبحث حوؿ 

كفاءتو التربوية  شخصيتو التي ليا التأثير االيجابي عمى الحياة النفسية واالجتماعية لمتبلميذ،وكذا
التي تسمح لو بإنجاح وتحقيق أىداؼ حصصو التي تركز كثيرا عمى السموؾ وتعديمو ،ومحاولة 
الوصوؿ إلى األساليب والطرؽ التي يتبعيا األستاذ مف أجل العمل عمى االرتقاء ببنية القدرات 

 العقمية لدػ التبلميذ .
 أهداف البحث: -5

 نيدؼ مف خبلؿ ىذا البحث إلى:
راز أىمية فترة المراىقة في حياة التمميذ ،وما ليا مف تػأثير بالغ األىمية في تكويف مبلمحو إب-

 الشخصية والتي يصعب تغييرىا فيما بعد.
إظيار أىمية الدور الذؼ يقـو بو أستاذ التربية البدنية والرياضية في العممية التربوية،وتأثيره عمى -

 تمميذ المراىق.الجانب النفسي واألخبلقي والمعرفي لم
 مصطمحات البحث: -6
 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية: -6-1

والنزاعات والميوؿ والغرائز والقوػ البيولوجية الفطرية والموروثة  تالشخصية ىي كل االستعدادا
 6 وكل الميوؿ والمكتسبات مف الخبرة.

نوعو،وىي التنظيـ الديناميكي :ىي ميزة اإلنساف ككائف فريد مف  G-ALLPORTيعرفيا ألبورت 
 7.في نفس اإلنساف لتمؾ المنظومات النفسية التي تحدد سموكو وأفكاره

البسيطة والمركبة التي تميز الفرد عف  تالشخصية ىي مختمف السموكياالمفهوم اإلجرائي:
 المجموعة.
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 أستاذ التربية البدنية والرياضية: -6-2
الكفء القادر عمى ممارسة عممو التربوؼ عمى الوجو األكمل نتيجة بعض أو كل  ىو الفرد

 العناصر التالية:
 المؤىل الدراسي الذؼ حصل عميو الفرد في مجاؿ تخصصو. -
 الخبرة العممية الناتجة عف ممارسة فنية تطبيقية. -
يذ عمى تحقيق ىو اليادغ والمحافع يميل إلى التخطيط ال ينفعل بسيولة ويساعد التبلم -

 .8تحصيل جيد
يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية أو المربي الرياضي صاحب الدور الرئيسي :مفهوم إجرائي

 في عمميات التعمـ والتعميـ.
 التربية البدنية: 6-3

ىي مظير مف مظاىر التربية العامة تعمل عمى تحقيق أغراضيا عف طريق النشاط الحركي 
يستخدـ بيدؼ خمق المواطف الصالح الذؼ يتمتع بالنمو الشامل المتزف مف النواحي المختار الذؼ 

البدنية والنفسية واالجتماعية حتى يمكف التكيف مع مجتمعو ليحيا حياة سعيدة تحت إشراؼ قيادة 
 9.واعية

يعرفيا تشارز بيوكر:التربية البدنية جزء متكامل مف التربية العامة وميداف تجريبي ىدفو 
 .10كويف،وذلؾ عف طريق ألواف النشاط البدنيالت

وفي حديث يؤكد كويسكي:أنيا فف مف فنوف التربية العامة تيدؼ إلى إعداد المواطف الصالح 
 .11جسما وعقبل وخمقا قادرا عمى اإلنتاج،والقياـ بواجبو نحو مجتمعو ووطنو

عمى الحرص أف ينشأ الفرد  تعتبر التربية البدنية جزء مكمل لمتربية العامة،تعمل:مفهوم إجرائي
عمى أحسف ما ينشأ عميو مف قوة جسـ وسبلمة البدف وحيوية ونشاط عف طريق األنشطة البدنية 

شراؼ أساتذة.  التي تمارس بقيادة وا 

 السموك السوي: 6-4
تعددت التعاريف التي تحاوؿ أف تصف السموؾ ،فمنيـ مف يرػ أنو كل ما يقـو بو الفرد مف 

شاط الظاىرؼ كالرياضة والنشاط الباطني كاإلدراؾ والتفكير واإلحساس،ويعتبر نشاط بما فيو الن
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وسيمة اتصاؿ بيف الفرد والجماعة ،وىو الوسط الذؼ تنتقل فيو الفكرة والمبدأ واالتجاه مف فرد إلى 
  .12آخر

ىو كل ما يصدر عف الكائف نتيجة احتكاكو مف عمل حركي  ″السموؾ حسب تعريف أحمد زكي 
 .13"ؾأو تفكير أو سموؾ لغوؼ أو مشاعر أو انفعاالت أو إدرا

 مفهوم إجرائي:
السموؾ وسيمة اتصاؿ بيف اإلنساف ومحيطو،إما لمتعبير عف متطمباتو وآرائو،أو لمسيطرة عمى 

زاحة العوارض التي تصطدـ مع رغباتو.  األوضاع وا 
 ميذ:التم 6-5

 14."المزاوؿ لمتعميـ االبتدائي أو اإلعدادؼ أو الثانوؼ "إف مصطمح التمميذ يعني 
يعرؼ كذلؾ بأنو المحور األوؿ واليدؼ األخير مف كل عمميات التربية والتعميـ،فيو مف أجمو تنشأ 
المدرسة وتجيز بكافة اإلمكانات،فبلبد أف كل ىذه الجيود الضخمة التي تبذؿ في شتى المجاالت 

 15صالح التمميذ،البد أف يكوف ليا ىدؼ يتمثل في تكويف عقمو،جسمو،روحو،معارفو،واتجاىاتو.ل
التمميذ ىو الركف الياـ مف أركاف العممية التربوية فيو المستيدؼ وىو المحور مفهوم إجرائي:

تسعى لتكثيف الجيود مف وضع مناىج طرائق بما  األساسي الذؼ تدور حولو ىذه العممية،وليذا
 تتبلءـ وقدراتيـ

 المراهقة: 6-6
بمعنى اقترب ودنا مف الخاـ،فالمراىق ىو الفرد "راىق"يرجع األصل لكممة المراىقة إلى الفعللغة:

الذؼ يدنو مف الحمـ واكتماؿ النضج يقاؿ راىق الغبلـ أؼ قارب الحمـ وبمغ حد الرجاؿ فيو 
  16مراىق.

عمى أنيا الفترة الممتدة مف العمر التي تتميز فييا "Holl stanli"يعرفيا العالـ اصطالحا:
 17التصرفات السموكية لمفرد بالعواطف واالنفعاالت الحادة والتوترات العنيفة.

يعرفيا أحمد عمي زكي صالح بأنيا:مصطمح وصفي يقصد بو مرحمة نمو معينة ،تبدأ بنياية 
ء مرحمة النضج أو الرشد،أؼ أنيا المرحمة النيائية أو الطور الذؼ يمر فيو الطفولة وتنتيي بابتدا

 الناشئ وىو الفرد غير الناضج جسميا وانفعاليا وعقميا واجتماعيا نحو بدأ النضج الجسمي والعقمي
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فترة زمنية مف حياة اإلنساف تمتد ما بيف الطفولة المتأخرة إلى بداية سف الرشد  ىيمفهوم إجرائي:
 تتميز بوجود مجموعة مف التغيرات الجسمية،العقمية،االنفعالية،واالجتماعية.  

 الدراسات المرتبطة:-7
 تعتبر الدراسات والبحوث العممية السابقة مف بيف الركائز األساسية التي يعتمد عمييا الباحث
لوضع االنطبلقة الحقيقية لموضوع بحثو،فيقوـ بإكماؿ ما توصمت إليو األبحاث السابقة كما يؤكد 

حينما قاؿ بأنو:مف الضرورؼ ربط المصادر األساسية مف الدراسات "رابح تركي"لنا ضرورتيا 
والنظريات السابقة حتى يتسنى لنا تصنيف وتحميل معطيات البحث والربط بينيما وبيف الموضوع 

18المراد البحث فيو.
 

لنيل شيادة الدكتوراه في نظرية ومنيجية التربية البدنية جامعة الجزائر :دراسة دادي عبد العزيز
 عنواف البنية العاممية لشخصية مدرسي التربية البدنية في المنظومة التربوية. تحت 2223-2224

ة والرياضية، وىذا بالنظر التعرؼ عمى سمات شخصية مدرسي التربية البدني الهدف من الدراسة:
إلى ما تتطمبو مينة التربية البدنية مف سمات خاصة وفريدة لممدرس تساعده عمى التكيف وفقا 
لممواقف التي تفرضيا طبيعة ىذه المينة وخاصة العبلقات اإلنسانية مع التبلميذ، والزمبلء في 

 وبيئتو. المؤسسات التربوية، ويتعدػ ذلؾ إلى األفراد اآلخريف مف مجتمعو
فرد مف مدرسي  >29استخدـ الباحث المنيج الوصفي تماشيا مع طبيعة الدراسة، شممت العينة 

التربية البدنية في المؤسسات التربوية، اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى مقياس قاـ بتصميمو 
ؾ بعدا لمشخصية مراعيا في ذل 29عبارة موزعيف عمى  299خبلؿ ىذه الدراسة ويتكوف مف 

الجوانب النفسية واالجتماعية والثقافية والرياضية لعينة البحث،وقد توصل الباحث إلى أف شخصية 
مدرسي التربية البدنية تتأثر ببعض المتغيرات كالجنس والسف والمستوػ التعميمي والماضي 

 الرياضي .
لنيل شيادة الدكتوراه في نظرية ومنيجية التربية البدنية والرياضية،جامعة  ر:دراسة بوعروري جعف

تحت عنواف:أثر سمات شخصية أستاذ ت.ب.ر وكفاءتو التربوية عمى  2242-2244الجزائر 
تحسيف الصحة النفسية لممسعف المتمدرس التي حممت اإلشكاؿ التالي:ما ىو أثر سمات 

 ة في تحسيف الصحة النفسية لممسعف المتمدرس؟شخصية أستاذ ت.ب.ر وكفاءتو التربوي
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ في مستويات الصحة النفسية لدػ  الهدف من الدراسة:

المسعفيف المتمدرسيف المواظبيف عمى حصة ت.ب.ر كذلؾ معرفة تأثير سمات شخصية أستاذ 
 ت.ب.ر وكفاءتو التربوية في تحسيف الصحة النفسية .
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الباحث المنيج الوصفي التحميمي، بالطريقة العشوائية المقصودة في اختيار عينة البحث  استخدـ
فاعتمد عمى االستبياف مع مقياس جوردوف لمشخصية بأبعادىا األربعة :السيطرة،المسؤولية،االتزاف 

 االنفعالي،االجتماعية
مسعف  422ميا ومقياس الصحة النفسية ومقياس الكفاءة التربوية وكانت عينة البحث قوا

أستاذ ت.ب.ر،وفي األخير توصل الباحث إلى أف السمات الشخصية لؤلستاذ  25متمدرس و
ت.ب.ر أثر بالغ األىمية في تحسيف الصحة النفسية لدػ المسعف المتمدرس كما أف لكفاءة 
أستاذ ت.ب.ر أثر كذلؾ في تحسيف مستوػ الصحة النفسية لدػ التبلميذ المسعفيف 

فإف الطالب يطمب إيبلء أىمية بالغة لحصة ت.ب.ر في كل األطوار وفي كل  المتمدرسيف.ومنو
المراكز والمؤسسات التربوية،وفتح مجاؿ الدراسات المستقبمية في فئة المحروميف وا عطائيـ أىمية 

 لكي تحسف مف وضعياتيـ،فإذا ىمشيـ المجتمع ال ينبغي أف تيمشيـ نحف كذلؾ كأسرة تربوية.
لنيل شيادة الماجستير في نظرية ومنيجية التربية البدنية بزرالدة  بن زيادة:دراسة دمحم الهادي 

 بعنواف مدػ تأثير شخصية أستاذ التربية البدنية عمى تبلميذ المرحمة الثانوية. 2227-2228
ىو معرفة انعكاسات شخصية أستاذ التربية البدنية مف الناحية األخبلقية الهدف من الدراسة: 

 نفسية عمى نفوس تبلميذ المرحمة الثانوية.واالجتماعية وال
استخدـ الباحث المنيج الوصفي االستكشافي وقد استخدـ أداة االستبياف كوسيمة لمبحث، واستخدـ 

أستاذ تربية بدنية  22و6947تمميذ وتمميذة مف أصل  322العينة العشوائية الطبقية حيث شممت 
مع البيانات.وقد توصل الباحث إلى النتائج مف خبلؿ اعتماده عمى االستبياف في ج 82مف أصل 

التالية:أف لشخصية أستاذ التربية البدنية تأثير عمى التبلميذ مف الناحية االجتماعية واألخبلقية 
والنفسية والتربوية، وأف ألستاذ التربية البدنية مكانة كبيرة في العممية التربوية بشكل عاـ وفي 

 مجاؿ تخصصو بشكل خاص. 
جامعة –لنيل شيادة الماجستير في نظرية ومنيجية التربية البدنية والرياضية  سحنون دراسة أدمحم
:تناولت ىذه الدراسة أستاذ التربية البدنية ودوره في تطوير العبلقات  2242-2229الجزائر 

االجتماعية بيف تبلميذ المرحمة الثانوية مف خبلؿ األلعاب الشبو الرياضية.حيث استعمل الباحث 
الوصفي اإلرتباطي التحميمي وقد استخدـ االستبياف كوسيمة لمبحث،وشممت عينة البحث  المنيج

تمميذ وتمميذة وقد وصل إلى النتائج التالية: التعرؼ عمى مدػ تماسؾ الجماعة  675أستاذ و 45
أثناء حصة ت.ب.ر مف خبلؿ األلعاب الشبو رياضية،مدػ أىمية األلعاب الشبو رياضية في 

 ماعية وذلؾ بمساىمة كل فرد مف أفراد الجماعة.خمق الروح الج
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

* لقد وجينا اىتمامنا في مراجعة الدراسات السابقة أف تكوف في المجاؿ التربوؼ التعميمي،وبالرغـ 
نا مف أف الدراسات تتنوع كنا أكثر تحديدا وتوجييا في اختيار الدراسات السابقة وانتقائيا،فقد تناول



 

دراسات تناولت شخصية أستاذ ت.ب.ر،كما تناولنا دراسات تناولت سموؾ التمميذ وىناؾ اختبلؼ 
 في بيئة التطبيق.

* عند مراجعتنا لمدراسات السابقة يظير جميا تزايد االىتماـ بدراسة ظاىرة تأثير شخصية أستاذ 
 ت.ب.ر عمى التمميذ.

حيث النتائج: تشير نتائج الدراسات إلى عدة أبعاد لشخصية أستاذ ت.ب.ر ودورىا في  * مف
تعديل سموؾ المراىق،وانطبلقا مف ىذه النقطة استطعنا تحديد فصوؿ الدراسة الحالية وأفادنا أيضا 

 في توجيو الدراسة.

إال أننا اعتمدنا * تشير الدراسات السابقة عمى أنيا أجريت عمى عينات موحدة)أساتذة وتبلميذ( 
 في بحثنا ىذا عمى عينة التبلميذ فقط.

* مف حيث األدوات المستعممة:استخدمت معظـ الدراسات السابقة االستبيانات كأداة لجمع 
البيانات باإلضافة إلى مقاييس الشخصية،لذلؾ وجينا في دراستنا إعداد استبياف موجو لمتبلميذ 

 لبدنية والرياضية في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ.   لمتعرؼ عمى دور شخصية أستاذ التربية ا
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الفصل األوؿ: شخصية 
أستاذ التربية البدنية 

 والرياضية.
 
 
 

 
 



 

 تمهيد:
 

تعتبر ميمة التدريس مف أىـ الميف التي تتطمب صفات خاصة ينبغي توفرىا في     
 األوؿ عف تحقيق األىداؼ التربوية. المسئوؿالمدرس،الذؼ يعد 

لذلؾ فقد اىتـ الباحثوف والعامموف في المجاؿ التربوؼ عمى تحديد الصفات المثالية التي يجب أف  
 تتوفر في المدرس مف أجل أف يؤدؼ رسالتو التربوية عمى أكمل وجو.

مؤىمة مف أجل تحقيق أىداؼ وتدريس مادة التربية البدنية والرياضية يحتاج إلى أستاذ ذو قيادة  
وأغراض التربية البدنية والرياضية، والتأثير في شخصية التمميذ المراىق إيجابيا، والحد مف 

العنيفة داخل المدرسة والتقميل منيا، لذلؾ كاف لزاما عمينا تسميط الضوء عمى أستاذ  السموكيات
اتو نحو التبلميذ المراىقيف والعبلقة بينو التربية البدنية والرياضية، ومعرفة دوره وأىـ صفاتو، وواجب

 وبينيـ، وكيف يتأثروف بو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      أستاذ التربية البدنية والرياضية-1 
إف أستاذ التربية البدنية والرياضية يمعب دورا ىاما وحيويا ولو فاعمية في العممية التربوية        

فمسؤوليتو كبيرة جدا وميمة، إذا أف ميمتو ال تقتصر عمى التربية الجسمية فحسب بل يتعداىا 
فناء لتصل إلى أكثر مف ذلؾ، ألنو ال يتفاعل مع تبلمذتو في الفصل فقط بل يتعداىا إلى 

لى عبلقات التبلميذ بتبلميذ المدارس األخرػ.  المدرسة، وا 
كما أف ألستاذ التربية البدنية والرياضية أثرا عمى حياة التمميذ المدرسية، فيو الذؼ يوجو قواه  
الطبيعية التوجيو السميـ ويييئ لقواه المكتسبة البيئة التعميمية المبلئمة، كما أنو يساعد التمميذ عمى 

في االتجاه االجتماعي السميـ، وذلؾ ألف وظيفة أستاذ التربية البدنية والرياضية ال تعد التطور 
مقصورة عمى توصيل العمـ إلى المتعمـ، كما يظف البعض ولكنو مربي أوال وحجر الزاوية في 
النظاـ التعميمي.فالمعمـ دوره ميـ وخطير، فيو نائب عف الوالديف وموضع ثقتيما، ألنيما قد وكبل 

ليو أمر تربية أبنائيـ حتى يصبحوا مواطنيف صالحيف، وليس ىناؾ معمـ في أؼ مدرسة تتاح لو إ
الفرص التي تتاح ألستاذ التربية البدنية والرياضية في األخذ بيد التبلميذ إلى الطريق السوؼ 

  المقبوؿ اجتماعيا، وذو األثر الصحي والعقمي.
الرياضية يعد رائدا اجتماعيا ويعني ذلؾ  أنو يشعر بما وبجانب ما سبق فإف معمـ التربية البدنية و 

في المجتمع مف مشاكل، ويعمل عمى أف يعد التبلميذ بحيث يستطيعوف التعامل مع المشاكل 
وحميا،كما أنو يسيـ بمجيوده الشخصي في إرشادىـ إلى كيفية التغمب عمى ما يصادفيـ مف 

الشواذ مف الخارجيف عمى المجتمع،وبالتالي أمراض اجتماعية ومف تصرفات شاذة يقوـ بيا بعض 
 19يساعد ذلؾ عمى حمايتيـ.

 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية:-2
 الشخصية التربوية لألستاذ:-2-1

نظرا لمتطور التربوؼ المتواصل لكل مف عمميتي التعميـ والتعمـ،يجب عمينا إذا أف نراعي الجوانب 
ىو العنصر األىـ في العممية التعميمية،وذلؾ يكوف مف الناحية النفسية  الخاصة لمتمميذ،ألنو

والبدنية واالجتماعية بالطرؽ المدروسة اليادفة في التعميـ،ويدخل العمل الميـ لؤلستاذ في امتبلؾ 
الوسائل المادية والمعرفية المبلئمة لمعالجة ىذه المجاالت الخاصة بالمتعمـ، ويفترض عمى 
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يز عمى جانبي النمو والتكيف كأىداؼ لتحقيق الغايات المنشودة، بالتنسيق مع األستاذ الترك
 البرامج والدروس، كما أف لؤلستاذ تأثير كبير عمى جانب القيـ واألخبلؽ .   

وبسبب العبلقة الحميمة بيف التبلميذ وأستاذ التربية البدنية فإف ىذا األخير يعد مف أبرز أعضاء 
 المدرسي تأثيرا في تشكيل األخبلؽ والقيـ الرفيعة لدػ التبلميذ.ىيئة التدريس بالمجتمع 

وظل ىذه المعطيات ال يتوقف دور األستاذ عمى تقديـ ألواف النشاط البدني والرياضي المختمف 
مكانياتو كمدرس، وقدراتو  بل يتعدػ ذلؾ بكثير، حيث يعمد إلى الموازنة بيف ميوؿ تبلميذه وا 

ربوية في إطار بدني رياضي يستيدؼ النمو والتكيف، حيث تتصف الشخصية في تقديـ واجبات ت
ىذه الواجبات بقدرتيا عمى تنشيط النمو وتعجيل مراحمو عندما يسمح األمر بذلؾ، ومتابعة برامج 
التربية الرياضية المدرسية مف الميارات الحركية، العبلقات االجتماعية، أنشطة الفراغ،القواـ 

                                                                  20النفسية،المعارؼ الصحية واالتجاىات اإليجابية.المعتدؿ، الصحة العضوية و 

 الشخصية القيادية لألستاذ: 2-2
يقوؿ أرنولد أف أستاذ التربية البدنية والرياضية يعتبر قائدا لحد كبير بحكـ سنو، وتخصصو 

ف ىيئة التدريس الذؼ يتعامل مع البعد الغريزؼ لمطفل وىو الجذاب، كما يعتبر الوحيد مف بي
المعب، كما زادت وسائل اإلعبلـ مف فرض شخصية األستاذ كقائد في أيامنا ىذه ويرػ ويميامز 
أف دور معمـ التربية البدنية والرياضية فعاؿ جدا وذلؾ إيجابيا أو سمبيا بالنظر إلى أف الطفل 

 و،ومدرستو.يطبق ما يتعممو مف أسرتو،مجتمع
ولقد أفادت بعض الدراسات أف شخصية أستاذ التربية البدنية لو دور عمى النمو االجتماعي 
والعاطفي لمتمميذ، ومف الواجب أف يدرؾ األستاذ حساسية التبلميذ والمشاكل التي يعانوف منيا 

 والفروؽ الفردية الخاصة المختمفة أثناء العممية التعميمية.
وقاـ خبلليا بتحميل كتابات اثني عشر ألف تمميذ وطفل مراىق  (witty)ي وفي دراسة قدميا ويت

تتصل بتصوراتيـ عف توفير األماف وتقديرات التبلميذ، تمييا صفات مثل:)اىتمامو بالحافز، 
التعرؼ عمى تبلميذه، إظيار الحناف واأللفة، اتصافو بروح مرحة،اىتمامو بمشاكل التبلميذ، 

 التعاطف والتسامح(.
توصمت )جنجر بالي( أف الوصف الغالب لمقيادات الناجحة ىو أنيـ أناس يعطوف اآلخريف  ولقد

  21إحساسا باالرتياح، ولدييـ القدرة عمى إشعارىـ باألماف واالىتماـ.
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إلى ما اتفق عميو العديد مف العمماء في المجاالت القيادية عمى ضرورة " عدناف جموف "وقد أشار
في القيادة وىي: مواصفات فطرية، مواصفات اجتماعية، مواصفات توفير المواصفات التالية 

 عممية، مواصفات عقمية.....إلخ، وتوفر ىذه المواصفات يعطي المجتمع مدرسا وقائدا أفضل.
ومف الجانب الديني يذكر القرآف الكريـ في وصفو لمقائد والقيادة في أكثر مف موضع ومناسبة 

وصف رسوؿ هللا تعالى رسوؿ ىذه األمة ملسو هيلع هللا ىلص بأوصاؼ  موضحا األسس القيادية الصحيحة،حيث
نؾ عمى خمق عظيـ"قيادية، نذكر منيا عمى سبيل المثاؿ اآلية الكريمة التالية   (.04" )القمـ اآلية وا 

 (.159)آؿ عمراف اآلية  "ولو كنت فضا غميع القمب النفضوا مف حولؾ " وقاؿ أيضا:
" )النحل ربؾ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليـ بالتي ىي أحسف ادع إلى سبيل " وقاؿ أيضا:

 (.125اآلية 
 السمات األساسية ألستاذ التربية البدنية: -3

تنجح العممية التربوية وتحقق أىدافيا ال يكفي تطوير البرامج وتوفير اإلمكانيات فحسب بل  لكي
 يجب أف يكوف األستاذ المحرؾ لمعممية التربوية تتوفر فيو مجموعة مف السمات نذكر منيا:

 يجب أف يستطيع انجاز ميمات تربوية اجتماعية وتحسيف استثمار الترقيات التربوية. -
ميامو اتجاه مجتمعو عف طريق المواقف التعميمية وما ينشأ مف عبلقات يجب أف يتفيـ  -

 متبادلة بيف األستاذ والتمميذ، يجب أف تتميز بالحوار والتفاعل.
 عميو أف يمتمؾ قدرات وميارات تمكنو مف حل المشكبلت التربوية. -
 22 عميو أف يتميز بروح المبادرة والثقة بالنفس.   -

 لألستاذ:خصائص السمات الشخصية -4
 حسب زغموؿ:

 أف يحب مينتو ويؤمف بيا. -
 أف يكوف ممما باألسس النفسية واالجتماعية والثقافية لمنشء. -
 أف يكوف ممما بأصوؿ مادتو. -
 أف يكوف ذو قدرة عمى التنظيـ واإلدارة. -
 القدرة عمى التحكـ في انفعاالتو عند التعامل مع اآلخريف.  -
 23 والمياقة البدنية.المظير الخارجي المتميز بالصحة  -
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 حسب رمزية الغريب:
 التمكف مف المادة. -
 القيادة الديمقراطية. -
 العدالة وعدـ التحيز. -
 العناية بالمظير. -
 احتراـ القوانيف الداخمية والموائح المدرسية والمحافظة عمى المواعيد. -

 حسب عزيز حنا داوود:
 سعة األفق. -
 الديمقراطية. -
 االبتكار. -
 المدرسة:وظائف األستاذ في  .1
 المهمات: 5-1

إف عمل األستاذ ووظائفو نممسيا في عدة مجاالت في المدرسة إذ أنو يطمب مف األستاذ تنفيذ 
 ميمات في أربع مستويات:

 فيـ عميق لبلحتياجات النفسية والتعميمية لمتبلميذ. - أ
عد عمى توطيد وترسيخ عبلقات جيدة بيف األستاذ وتبلميذه وبيف التبلميذ فيما بينيـ مما يسا - ب

 تمبية الحاجات النفسية لمتبلميذ.
 استعماؿ أساليب وتقنيات تدريس تمكف مف التدريس األفضل لمتمميذ. - ت
 24.استعماؿ تقنيات االستشارة والمعاينة لعبلج مشاكل االنضباط والسموؾ - ث

 المهارات: 2-
التي عينت لمناقشة طرؽ إعداد طبلب كميات المعمميف ثبلث مجاالت مركزية  سجمت لجنة بوير

 لمميارات المطموبة مف األستاذ:
 معرفة كيفية إدارة القسـ )الصف( - أ

 اإللماـ بمضاميف ما سيدرسو. - ب
 فيـ الخمفية الشخصية االجتماعية لمتبلميذ. - ت
 الوظائف: 5-3

 أساسيتاف: وظيفة األستاذ في القسـ ترتكز عمى ميمتاف
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 وجود النظاـ واالنضباط. -
 التدريس. -

 وحسب جونس جونس قسـ أداء األستاذ في القسـ إلى سبعة أقساـ:
 االعتناء بالحاجيات النفسية لمتبلميذ. -
 االعتناء بالحاجيات التعميمية لمتبلميذ. -
 تقميص مظاىر السموؾ غير الئق. -
 إشراؾ أولياء التبلميذ عمميا في كل ما يتعمق بيـ. -
 يـ نافع ومقيد لمنظومة التدريس وعمل الصف كوحدة اجتماعية.تنظ -
 تطوير وتفعيل أساليب تدريس فعالة، مف شأنيا زيادة التعمـ. -
تحديد قواعد العمل الصفي وبيئتو تشمل مجاالت عمل التبلميذ والعبلقات بيف األستاذ  -

 .والتبلميذ
 

 البدنية والرياضية:الخصائص والصفات الواجب توفرها في أستاذ التربية  -6
إف أستاذ التربية البدنية والرياضية يعتبر الوسيط بيف المجتمع والتمميذ، ونموذجا يتأثر بو التبلميذ 
بحيث يقـو بتمكينيـ مف الحصوؿ عمى معارؼ جديدة، كما يعمل عمى كشف مياراتيـ الحركية 

لتربية البدنية والرياضية وظيفتو وقدراتيـ العقمية ثـ توجيييـ الوجية الصحيحة، ولكي يؤدؼ أستاذ ا
بصفة جيدة وجب أف تتوفر فيو مجموعة مف الخصائص في عدة جوانب باعتباره معمما ومربيا 

 وأستاذا.
 الخصائص الشخصية: -6-1

لمينة التعميـ دستور أخبلقي البد أف يمتـز بو جميع األساتذة ويطبقوف قيمو ومبادئو عمى جميع 
قاـ مكتب البحوث التربوية في نيويورؾ بإلقاء الضوء عمى بعض  أنواع سموكيـ، وبيذا الصدد

مستمزمات شخصية األستاذ وذلؾ لمساعدة ىذا األخير عمى معرفة نفسو بصفة جيدة، تمحورت 
ىذه الدراسة حوؿ العناصر التالية : الييئة الخارجية لؤلستاذ )النشاط ،الخموؿ ...( وعبلقتو مع 

 25ائو، أولياء أمور التبلميذ.التبلميذ، مع زمبلئو ، مع رؤس

ولذلؾ تحتاج مينة التدريس إلى صفات خاصة حتى يصبح ىدؼ التعميـ سيل التحقيق ويمكف 
 إيجاز ىذه الصفات فيما يمي :

 الصبر والتحمل : 6-1-1
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إف األستاذ الجيد ىو الذؼ ينظر إلى الحياة بوجية نظر مميئة بالتفاؤؿ فيقبل عمى عممو بنشاط 
ميذ كونيـ غير مسئوليف ىـ بحاجة إلى السياسة والمعالجة واليمكف لؤلستاذ فيـ ورغبة، فالتبل

 نفسية التبلميذ إال إذا كاف صبورا في معاممتيـ قوؼ األمل في نجاحو في مينتو. 
 العطف والمين مع التالميذ : 6-1-2

و واإلستفادة، كما ال فمو كاف األستاذ قاسيا مع التبلميذ فيعزليـ عنو، ويفقدىـ الرغبة في المجوء إلي
 يكوف عطوفا لدرجة الضعف فيفقد احتراميـ لو ومحافظتيـ عمى النظاـ.

 الحزم والمرونة :   6-1-3
فبل يجب أف يكوف ضيق الخمق قميل التصرؼ سريع الغضب حيث يفقد بذلؾ إشرافو عمى 

 التبلميذ واحتراميـ لو.
 أف يكوف طبيعيا في سموكو مع تبلميذه وزمبلئو.

 الخصائص الجسمية: 6-2
ال يستطيع أستاذ التربية البدنية والرياضية القياـ بمينتو عمى أكمل وجو إال إذا توفرت فيو      

  خصائص جسمية ىي :
  القواـ الجسمي المقبوؿ عند العامة مف األشخاص خاصة التبلميذ ، فاألستاذ يجب أف يراعي

 دائما صورتو المحترمة التي ليا أثر اجتماعي كبير.
 .التمتع بمياقة بدنية كافية يمكنو القياـ بأؼ حركة أثناء عممو 
  أف يكوف دائـ النشاط فاألستاذ الكسوؿ ييمل عممو وال يجد مف الحيوية ما يحركو لمقياـ

 بواجب.
  يجب أف يتمتع باالتزاف والتحكـ العاـ في عواطفو ونظرتو لآلخريف ، فالصحة النفسية

 ىامة في إنتاج تدريس ناجع ومفيد. والحيوية تمثل شروطا 26والجسدية
 الخصائص العقمية والعممية : 6-3

بيا ، وأف يكوف عمى استعداد لمقياـ  عمى األستاذ أف يكوف ذا قدرات عقمية اليستياف     
باألعماؿ العقمية بكفاءة وتركيز، وذلؾ ألنو يحتاج دائما إلى تحميل سموؾ التبلميذ، وتحميل الكثير 

 27 مف المواقف التي تنطوؼ عمى مشكبلتيـ التربوية.
ومف خبلؿ ما سبق يمكننا تمخيص أىـ العناصر التي يمكف لؤلستاذ أف يتميز بيا حتى      

 28 يصبح ناجحا في مينتو ما يمي :
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  أف يتيح فرص العمل والتجارب لمتبلميذ حتى يعتمدو عمى أنفسيـ ويكوف ليـ تفكيرا مستقبل

 وحر.
  أف يطبق المبادغ التربوية الحديثة في عممو مثل التعاوف، الحرية، العمل بالرغبة، والجمع

 بيف الناحيتيف العممية والعممية في عممية التعميـ.
 .عمى األستاذ أف يكوف ذا شخصية قوية تمكنو مف الفوز بقموب التبلميذ واحتراميـ 
  أف يكوف واعيا بالمشاكل النفسية واالجتماعية لمتبلميذ ويبيف ذلؾ أماميـ حتى يضعوه موضع

 الثقة.
 .المثابرة دوما لمتجديد في العمل نحو األفضل األنجع 
والرياضية منظـ التفكير قوؼ العقل، واسع النظرة  كما يجب أف يكوف أستاذ التربية البدنية   

لمحياة ، سريع المبلحظة، قادر عمى التصور والتخيل واالستنباط ، وباإلضافة إلى ىذه الصفات 
 يجب أف يكوف متصفا بالمميزات التالية :

 اإللمام بالمادة : 6-3-1 
والثقافة والواثق بنفسو، كما يجب أف يكوف قادر  األستاذ الكفء ىو األستاذ الواسع اإلطبلع   

عمى اجتذاب ثقة تبلميذه لو، وكذلؾ يجب أف يكوف أستاذ التربية البدنية والرياضية مياال لبلطبلع 
وتنمية المعارؼ، ألف إفادة التبلميذ مف طرؼ األستاذ تكوف مف خبلؿ المعمومات والمعارؼ 

 29الواسعة لدػ األستاذ.
 الذكاء : 6-3-2

فاألستاذ عمى صمة دائمة بالتبلميذ ومشاكميـ، لذا عميو أف يكوف ذا تصرؼ حكيـ وأف يكوف لو 
القدرة عمى حل المشاكل، فنجاحو متوقف عمى مدػ ذكائو وسرعة بدييتو وتفكيره، فبل بد أف 
يكوف دقيق المبلحظة متسمسل األفكار قادرا عمى المناقشة واإلقناع يخمق الميل لمادتو عند 

 30ميذ.التبل
 الخصائص الخمقية والسموكية : 6-4
لكي يكوف أستاذ التربية البدنية والرياضية دور فعاؿ وأثر إيجابي خبلؿ تدريس مادتو عمى    

 تبلميذه وذلؾ في معاممتو مع المحيط المدرسي يجب أف تتوفر فيو خصائص منيا :
 .أف يكوف محبا لمينتو جادا فييا ومخمص ليا 
 شاكل تبلميذه، ما أمكنو ذلؾ مف تضحيات.أف يكوف ميتما بحل م 
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  أف يحكـ بإنصاؼ فيما يختمف فيو التبلميذ، وال يبدؼ أؼ ميل ألؼ تمميذ دوف الجماعة فيذا يؤدؼ
 إلى إثارة الغيرة بيف التبلميذ.

 .يجب أف يكوف متقببل ألفكار التبلميذ متفتحا ليـ 
 حتى ينجح في ميمتو، وأف يكوف واسع  األمل والثقة بالنفس : فاألستاذ يجب أف يكوف قوؼ األمل

 اآلفاؽ كي يصل إلى تفيـ التبلميذ وىذا ال يكوف إال بالثقة في النفس.
 الخصائص االجتماعية : 6-5
يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية شخص لو تجاربو االجتماعية في الحياة تكبد مشقتيا   

وصبر عمى أغوارىا بما واجيو مف صعوبات نفسية واجتماعية ، واجيتو خبلؿ الحياة، حيث 
أكسبتو رصيدا معرفيا صقل تمؾ المعارؼ ورسخت لديو بما أحاط بو مف دراسة عممية قبل أف 

ا أو أستاذا، لذا يعتبر األستاذ رائدا لتبلميذه، وقدوة حسنة ليـ، ولو القدرة عمى التأثير يكوف مربي
 في الغير.

كما أف لو القدرة عمى العمل الجماعي، لذا يجب أف يكوف لديو الرغبة في مساعدة اآلخريف   
 وتفيـ حاجاتيـ، وتييئة الجو الذؼ يبعث عمى االرتياح والطمأنينة في القسـ.

لى جانب ما سبق يعد رائدا اجتماعيا، وبالتالي فيو متعاوف في األسرة التربوية وعميو أف وىو إ
 31يساىـ في نشاط المدرسة ويتعاوف مع إدارتيا في القياـ بمختمف مسؤولياتيا.

 واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية  -7
 الواجبات العامة : 7-1

بية البدنية جزء ال يتجزء مف مجموع واجباتو المينية في تتشكل الواجبات العامة ألستاذ التر     
المؤسسة التي يعمل بيا ، وىي في نفس الوقت تعتبر النشاطات والفعاليات التي يبدييا اتجاه 

 المؤسسة في سياؽ العممية التعميمية المدرسية.
والرياضية  ولقد أبرزت دراسة أمريكية أف مديرؼ المؤسسات يتوقعوف مف مدرس التربية البدنية

 الجديد ما يمي 
 .لديو شخصية قوية تتسـ باألخبلؽ واالتزاف 
 .يعد إعدادا مينيا جيدا لتدريس التربية البدنية والرياضية 
 .يستوعب المعمومات المتصمة بنمو األطفاؿ وتطورىـ كأسس لخبرات التعميـ 
  مستواه الميني.لديو القابمية لمنمو الميني الفعاؿ والعمل الجاد المستمر لتحسيف 
 .لديو الرغبة في العمل مع التبلميذ وليس مع الرياضييف الموىوبيف فقط 

 الواجبات الخاصة : 7-2
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إلى جانب الواجبات العامة توجد واجبات خاصة بو، يتوقع أف يؤدييا مف خبلؿ تحممو بعض    
نفس الوقت المسئوليات الخاصة بالمؤسسة، وىي متصمة بالتدريس اليومي في المدرسة، وفي 

 :32تعتبر مف الجوانب المتكاممة لتقدير عل المدرس بالمدرسة ومنيا 
  حضور اجتماعات ىيئة التدريس، واجتماعات القسـ ولقاءات تقييـ التبلميذ وفقا لمخطة

 الموضوعة.
 .تنمية واسعة لمميارات الحركية والقدرات البدنية لدػ التبلميذ 
 نيا وعقميا وصحيا.السير عمى سبلمة التبلميذ ورعايتيـ بد 
   .اإلشراؼ عمى التبلميذ عند تكميفيـ بأؼ مسؤولية 

 رؤية الباحث لعمل أستاذ التربية البدنية والرياضية في مرحمة التعميم المتوسط : -8
مما سبق يظير جميا مدػ دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تربية التمميذ تربية شاممة 
ومتكاممة مف خبلؿ التربية البدنية والرياضية ف حيث يسعى كل أستاذ إلى بمورة مساعي ىذه 

اؼ األخيرة في الميداف وا عطائيا العناية المنيطة بيا حتى يتمكف مف تحقيق ما تصبو إليو مف أىد
وأبعاد عمبل بالتعميمات الرسمية لوزارة التربية الوطنية وىي المرجعية األساسية لمعمل، وفي سبيل 

 تحقيق ذلؾ عمى أستاذ التربية البدنية مراعاة مايمي:
  الميمة األساسية تبقى تعميـ التبلميذ الذيف ىـ تحت مسئولياتو كأستاذ مربي حيث يساىـ في

 ل إدماجيـ في الحياة االجتماعية والمينية في المستقبل.تربيتيـ وضماف تكوينيـ مف أج
 .يستقطب اىتماـ التبلميذ بفضل عطائو النوعي وتوجييو نحو سبل تخدـ الصالح العاـ 
 .يعمل باإلنصاؼ ويقبل الفروقات ومختمف تطورات التبلميذ في ميداف العمل 
 .تحدؼ ظروؼ العمل ميما كانت صفتيا 
  يتكيف مع المتغيرات والمستجدات ويقبل النقد والمبلحظة كما يعمل بالنصائح واإلرشادات

 والتوجييات.
 .ينسجـ مع مقتضيات التشريع المدرسي وما يخوؿ لو مف حقوؽ وواجبات 
 .يعرؼ كيفية بناء وضعيات التعمـ وتقييميا 
 .يعرؼ كيفية تسيير القسـ والتبلميذ والوسائل 
 مع التبلميذ واإلدارة والزمبلء واألولياء. يعرؼ كيفية التعامل 
 .يساعد التبلميذ مف خبلؿ توزيعيـ عمى المسئوليات ولعب األدوار والقياـ بمياـ تربوية 
 .يعمل مف أجل تحسيف األداء ويبحث ويكتشف ويتكوف باستمرار 
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   : يعمل بالتوجييات التربوية التالية 
 تراما لمنصوص والتعميمات الرسمية والتوجييات التربوية.االمتثاؿ الجيد والقياـ بالواجب التربوؼ اح -
 ارتداء المباس الرياضي إلزامي يرتديو األستاذ والتبلميذ خبلؿ العمل. -
 مسئولية األستاذ عمى تبلميذه أمنيا وصحيا طيمة الممارسة. -
 العمل حسب اإلمكانيات المادية المتاحة خاصة منيا المنشآت الرياضية أو فضاءات العمل. -
نطمق تحضير العمل التطبيقي يكوف نتيجة التحضير النظرؼ المسبق واالستعماؿ الجيد لموثائق م -

 البيداغوجية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خالصة الفصل :
يعتبر دور أستاذ التربية البدنية والرياضية ميـ في المنظومة التربوية، وذلؾ مف خبلؿ درس 

يساىـ بنسبة كبيرة في تربية النشء مف جميع النواحي وفقا التربية البدنية والرياضية حيث أنو 
ألىداؼ البرنامج المدرسي والذؼ يفترض أف يستفيد منو كل التبلميذ، ونظرا لمطبيعة التعميمية 
والتربوية لمدرس يجب أف يراعي فيو المدرس كافة االختبارات المتعمقة بطرؽ التدريس والوسائل 

تتابع الخبرات المتعمقة، وطرؽ القياس، والتقويـ، شأنو شأف أؼ أستاذ التعميمية والتدرج التعميمي ل
آخر في مادة عممية أو أدبية بل يقع عميو العبء أكثر منيـ، كما يجب أف يكوف متكامل مف 

 جميع النواحي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

الفصل الثاني: السموؾ 
 السوؼ 
 
 
 
 
 

 



 

 تمهيد:
السموؾ التعبير الخارجي لممشاعر المكبوتة، وقد اختمف الباحثوف في تقديـ تعريفات حوؿ  يعتبر

السموؾ، نظرا الختبلؼ توجياتيـ النظرية، واختبلؼ األبعاد والمقاييس المحيطة بيذا األمر 
خاصة في مرحمة المراىقة.وعميو ارتأينا أف نتطرؽ في ىذا الفصل إلى عرض مختمف جوانب ىذه 

 النفسية االجتماعية. الظاىرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 السموك: مفهوم -1
لقد تعددت التعاريف التي تحاوؿ أف تصف السموؾ اإلنساني، فمنيـ مف يرػ أنو كل ما يقـو بو 
الفرد مف نشاط، بما فيو النشاط الظاىر كالرياضة، والنشاط الباطف كاإلدراؾ، والتفكير، 

 33واإلحساس.

جسمي انفعالي اجتماعي، يصدر عف الكائف الحي، نتيجة عبلقة والسموؾ ىو أؼ نشاط 
ديناميكية، أو تفاعل بينو وبيف البيئة المحيطة بو، فالسموؾ عبارة عف استجابة لمؤثرات معينة 
بصفة عامة، فيعرؼ السموؾ في مجاؿ الدراسات النفسية بأنو كل استجابة داخمية أو خارجية 

 34ة أو خارجية.تحدث نتيجة لمتعرض لمؤثرات داخمي

ويعتبر وسيمة اتصالية بيف الفرد والجماعة وىو الوسط الذؼ تنتقل فيو الفكرة والمبدأ واالتجاه مف 
 . 35فرد آلخر

 أنواع السموك :  -2
 السموك الفطري : 2-1

يولد بو   ال يوجد ىذا السموؾ عند الحيواف فحسب، بل يوجد عند اإلنساف كذلؾ، ىواستعداد
اإلنساف بالفطرة، فالطفل لـ يتعمـ مف أحد الصراخ أو البكاء أو الخوؼ مف األصوات الفجائية 

نما يولد عمى الفطرة بيذه السموكات .  العالية، وا 
 السموك المكتسب : 2-2

وىو السموؾ الذؼ يتعممو اإلنساف مف البيئة المادية واالجتماعية التي يعيش فييا كالقراءة والكتابة 
والسباحة وكرة الطائرة، وغير ذلؾ مف الميارات واالتجاىات والميل، والعقائد االجتماعية، ومثل 

إليو، ويعيش فيو ىذه االتجاىات والسموكات يتعمميا الفرد مف األسرة أو مف المجتمع الذؼ ينتمي 
 بطريقة التعمـ أو التعميـ.

 السموك:مسممات  -3
 يمي:يمكف تمخيص مسممات سموؾ الفرد فيما 

 أؼ أنو ييدؼ إلى غاية معينة كالغاية في البقاء، واختزاؿ التوتر والسيطرة . السموك الغرضي : -
خاصة بالتعمـ  كأىمية كبرػ ىذا ما يؤكد أىمية الخبرات التي يمر بيا الفرد السموك المتعمم :  -

 اإلنساني .
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 السموك عممية مستمرة منذ الوالدة حتى الوفاة : -
أؼ أف السموؾ يحدد بدوافع شعورية أو الشعورية ، والفرد قد يكوف واعيا لما السموك اختياري :  -

 يكوف واعيا . ، وقد البالشيءيدفعو لمقياـ 
 فاألفراد يختمفوف فيما بينيـ في السموؾ . الفردي:السموك  -
أؼ أف السموؾ ناتج لما ورثو الفرد مف صفات، وما تعرض لو مف بالبيئة:السموك وراثي يتأثر  -

 مؤثرات بيئية 
* يبلحع أف ىذه المسممات قد تجتمع في فرد واحد، ألف السموؾ اإلنساني متغير عمى وتيرة 

أخرػ متعمما، وأحيانا أخرػ يكوف فرضيا، ويصبح طورا اختياريا واحدة، فقد يكوف تارة وراثيا وتارة 
 36حسب الظروؼ التي يمر بيا اإلنساف والحاالت التي يممييا عميو وضعو ومحيطو .

 السموك:نظريات تفسير  .4
 .37بمجرد النظر في المسممات الثابتة والمؤكدة نبلحع تواجد عدة نظريات في تفسير السموؾ 

  .38نأخذ أبعاد مختمفة، ونحاوؿ حصرىا في أبعاد نفسية، بيئية غريزية، بيولوجية 
 النظرية النفسية : -4-1
قسـ فرويد النفس البشرية إلى قسميف، الشعور و ال شعور ، أكد أف  نظرية التحميل النفسي : -

نظريتو ، كنظرية فيـ السموؾ اإلنساني ال يكوف إال بالنظر إلى الفرد نظرة كمية شاممة، وتقوـ 
 تفسيرية عمى أسس منيا:

أساسيا أف توجد طاقة أساسية في الطبيعة،وقد تتحوؿ إلى أنواع مختمفة،و  النفسية:الطاقة  -
الطاقة النفسية إلى إحدػ صورىا اإلنساف، وىو جياز معقد يستمد طاقتو مف الغذاء، ويستعمميا 

 في أغراض اإلدراؾ و التفكير.
أؼ انو لكل سبب نتيجة ولكل نتيجة سبب، وبالتالي لكل سموؾ دافع والذؼ   النفسية:الحتمية  -

 يكوف ظاىرا أو باطنا.
الفرد مزود باالستجابة لممثيرات الداخمية وعند التعرض لمثيرات ما يصبح في  واالتزان:الثبات  -

ر وتحقيق حالة استثارة وتوتر وحالة عدـ االتزاف فيقـو بسموؾ معيف ألجل التخمص مف ىذا التوت
 االتزاف. 
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ىو مبدأ مرتبط بمبدأ الثبات واالتزاف، حيث أنو عند تحقيق مستوػ االستثارة والتوتر في المذة :  -
حالة الخسارة، أؼ أف الفرد يحب لذة في االتزاف ويشعر بالضيق لعدـ توفره، ويرػ كذلؾ أف جميع 

 دوافع اإلنساف ورغباتو يمكف ردىا إلى غريزتيف فقط ىما : 
 غريزة الحياة أو الغريزة الجنسية* 
  غريزة الموت أو العدواف والتدمير.* 
  البيئية:النظرية  4-2

تعتمد في تفسيراتيا عمى الجانب البيئي، إضافة إلى مبدأ االختزالية واالعتماد عمى الدالالت 
ـ أىمل جورج واشنطف تماما مفيـو الغرائز الفطرية التي كاف  1925العممية الحتمية، في عاـ 

ـ، وبدال عنيا بدأ بالحديث عف دور الخبرة والتعمـ في اكتساب الفرد  1919يتحدث عنيا عاـ 
السموكات الفردية المختمفة مع عدـ إنكاره لموراثة، حيث تؤثر في عدد كبير مف السموكات التي 

 أرجعيا إلى أفعاؿ منعكسة طبيعيا.
إف بناء ىذه النظرية يتـ أساسا عمى مبدأ الكائف الحي، مزود بعدد مف االستجابات الفطرية 

  .39المحددة لما يتعرض الفرد لمثير معيف
 شتراطية :النظرية اال 4-3

إف بناء ىذه النظرية يتـ أساسا عمى مبدأ الكائف الحي مزود بعدد مف االستجابات الفطرية المحدد 
ليا.يتعرض لو مف مثيرات خارجية تعرؼ باألفعاؿ المنعكسة عند تعرض الفرد إلى مثير معيف، 

ى مركز عصبي فإف ىذا المثير يؤثر عمى نياية عصب مستقبل معيف، والذؼ بدوره ينقل المثير إل
المنعكسة أو فعل منعكس معقد، كما أنو  األفعاؿخاص، واعتبر بافموؼ الغريزة سمسمة مف 

 األخرػ قاؿ:أنو ىناؾ فعل منعكس أساسي و ىو المحافظة عمى البقاء وأف األفعاؿ المنعكسة 
 وتقـو عمى خدمتو.  األساسيمنبثقة عف ىذا التعاكس 

 دوجل( :النظرية الغرضية : )وليام ماك  4-4
 تقـو ىذه النظرية عمى المسممات التالية:

إف السموؾ غرضي، فالفرد ال يسمؾ أؼ نشاط دوف أف يكوف ىناؾ ىدؼ أو غاية يريد الوصوؿ  -
 إلييا.

 إف الفرد مزود بمجموعة مف القوػ ذات األغراض تعرؼ بالغرائز. -
ا يرػ ماؾ دوجل أف ىذه الغرائز، وما يشتق عنيا مف عواطف، كم إف سموؾ الفرد يحدد -

، بعد أف تتحوؿ إلى ةكيميائي ةالسموؾ ىو تفريغ الطاقة الكيميائية التي تخزف في الجسـ في دور 
 طاقة نفسية، ويتـ ىذا التحوؿ بما يعرؼ بالطاقة الغريزية.

                                                 

- Watson.j.psychologie from the stoud point of behqxioust philadilphia.1919.p87-39 
 



 

 النظرية الجشطالتية : 4-5
جتماعية ومادية، مف أشير عممائيا كوفتا وكوىمر والتي ترػ بأف الكائف الحي يعيش وسط بيئة ا

وأف أؼ تغيير في ىذه البيئة يسبب لمكائف الحي الشعور بالقمق والتوتر، وال يزوؿ ىذا التوتر 
والقمق إال إذا قاـ بنشاط معيف، وىي تنظر إلى الفرد ككل متكامل وليس كمركب مف أجزاء 

 مختمفة.
 مدرسة تحميل العوامل : 4-6

ويتريسوف( مف أشير ممثمييا تيدؼ إلى العناصر أو مف روادىا سبيرماف مؤسس ىذه المدرسة، )
العوامل المستقمة األولية، التي تتألف مف المركبات السيكولوجية، كالذكاء والشخصية، وتعتمد في 
ذلؾ عمى االختبارات السيكولوجية المختمفة، ومعالجة النتائج بطرؽ تصل أحيانا إلى درجة كبيرة 

  40مف الصعوبة والتعقيد.
 سة السموكية :المدر  4-7

سف تنظر إلى اإلنساف عمى أنو آلة ميكانيكية معقدة، تيتـ بالظاىر الحركي طمف روادىا وا
لمسموؾ اإلنساني بغرض النظر إلى حالتو الشعورية، فيي ترفض منيج االستنباط رفضا صريحا، 

العادات كذلؾ تذكر وجود قدرات واستعدادات فطرية فبل وجود لمغرائز أو ذكاء مورث، التعمـ و 
 تمثل المحور الرئيسي لعمـ النفس.

 المدرسة السموكية الجديدة : 4-8
تركز في أبحاثيا أيضا عمى العمـو والعادات المكتسبة، ولكنيا ترػ إمكانية دراسة الحاالت 
نما تيتـ بالسموؾ  الشعورية عف طريق ما يسمى بالتقرير المفظي، ولكنيا ال تحمل ىذه الحاالت وا 

 وعي وحده، أؼ ما يفعمو الفرد وما يقولو في ظروؼ معينة.الظاىرؼ الموض
 مدرسة التحميل النفسي الجديدة : 4-9

، بما أنيا ال تزاؿ داخل اإلطار العاـ لممدرسة األـ، فيي تؤكد  مف روادىا فرـو وكارثر وىورناؼ
عمى العوامل الحضارية الراىنة، أؼ أنيا تيتـ بالفرد في حياتو الحاضرة، وظروفو الراىنة أكثر مما 

  .41تيتـ بماضيو فيما يخص الغريزة الجنسية، وغريزة العدواف
 السموك السوي: -5 

والمعايير التي يحيا فييا الشخص في البيئة المحيطة بو، بحيث  ىو السموؾ الذؼ تحكمو القوانيف
 تكوف استجابات الفرد تجاه المجتمع مقبولة اجتماعيا وطبقا لمعاييره.

                                                 
 .51.52عبد الرحماف الوافي، المختصر في مبادغ عمـ النفس ومصطمحاتو، ديواف المطبوعات الجامعية الجزائرية، ص -40
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ويعد السموؾ سويا عندما يتبلءـ مع الموقف الذؼ يقتضيو، بحيث نجد أف بعض األفراد في المآتـ 
يعد سموكا مخالفا لمسياؽ الذؼ فيو الشخص، إذ مثبل، حالة الوفاة تنتابو حالة مف الضحؾ، وىذا 

يعد السموؾ السوؼ ىو الحزف عمى المتوفى، وىذا يعد ىو المطموب ليذا الموقف أما دوف ذلؾ 
 فيو الشذوذ.

وال يوجد تعريف شامل لمسموؾ السوؼ حيث تمعب البيئة دورا رئيسيا في تحديد السموؾ فربما يكوف 
ا في بمد آخر وىذا نتيجة التغير الثقافي واالجتماعي سموؾ سوؼ في بمد ما ال يعد سموك

 واإليديولوجي.
 .42فكل مجتمع لو معاييره وقوانينو وأحكامو التي تحكـ عمى السموؾ

 معايير تحديد السموك السوي والسموك غير السوي : 5-1
 معايير تحديد السموك السوي : 5-1-1

عمى المعايير التي يحتكـ إلييا أو إلى  يحتمل السموؾ أف يكوف مقبوال أو غير مقبوؿ، بناءا
المنظومة القيمية، التي نقررىا، وليذا قد تتبايف أحكامنا عمى السموؾ باختبلؼ المجتمعات 

 اإلنسانية.
 ويمكننا أف نصف السموؾ بأنو سوؼ إذا اتصف بما يمي :

 الفاعمية : -
لمشكبلت التي يواجييا رغـ وذلؾ بأف يتصرؼ الفرد بشكل إيجابي يحقق النتائج المطموبة لحل ا

 ما يعترضو مف عقبات أو صعوبات.
 الكفاءة : -

 وذلؾ بأف يكوف قادرا عمى استخداـ ما لديو مف إمكانات بفاعمية لتحقيق ما ىو ممكف أو متاح.
 المالئمة : -

 وذلؾ بتوافق السموؾ مع عمر صاحبو، ومع خصائص الموقف الذؼ يتـ فيو السموؾ.
 المرونة : -

 لسوؼ ىو القادر عمى تكييف سموكو وفقا لما تحتاجو المواقف أو الظروؼ المتغيرة.الشخص ا
 االستفادة من الخبرة : -

 وذلؾ بتوظيف تجاربو وخبراتو واالستفادة منيا في توليد السموؾ الجديد.
 القدرة عمى التواصل اإلنساني : -

السموؾ السوؼ ىو القادر وىي حاجة مف الحاجات األساسية التي ال غنى عمنيا، والشخص ذو 
 عمى تحقيق ىذا التواصل عمى نحو مقبوؿ ومرضي.
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 تقدير الذات : -
وىو الشخص القادر عمى تقييـ ذاتو بموضوعية، مميزا لجوانب القوة والضعف لديو ويعمل عمى 

 تعزيز جوانب القوة لديو واستكماؿ جوانب الضعف ومعالجتيا.
 :معايير تحديد السموك غير السوي  5-1-2
 معيار النشاط المعرفي : -

 دراؾ، التذكر، االنتباه، االتصاؿ.إلوذلؾ بأف تحدث إعاقة ألؼ مف القدرات العقمية كا
 معيار التحكم الذاتي : -

 وذلؾ عندما يعجز الفرد عف التحكـ بسموكو مع استمرار ىذه الحالة أو تكرارىا بشكل كبير.
 معيار الضيق والكرب : -

عف معاناتو أو ضائقة بطريقة يتجاوز فييا حدود المعقوؿ فإف ىذا يعتبر عندما يعبر اإلنساف 
 سموكا يحتاج إلى معالجة.

 معيار الندرة اإلحصائية : -
حيث يتوزع أفراد المجتمع وفقا لممنحنى السوؼ، بحيث يتمركز غالبيتيـ في منطقة الوسط وحولو، 

ذؼ يوسـ سموكو بالسوؼ ال يكوف بينما يتواجد بعض أفراده عمى أطراؼ المنحنى، والشخص ال
 أفراد المجتمع المتواجديف عمى األطراؼ.

 المعايير النمائية : -
إذ أف لكل مرحمة عمرية مظاىرىا النمائية والسموكية، فإذا تجاوز سموؾ الفرد إلى مراحل سابقة، 

 كاف سموكو غير سوؼ.
 معيار اإلقرار الذاتي : -

عمى إقرار الفرد مف تمقاء نفسو بأف سموكو غير سوؼ، ولعل ىذا المعيار يحتاج إلى درجة  ويقـو
عالية مف الموضوعية إذ أف قمة مف الناس مف يمتمؾ القدرة عمى االعتراؼ بأف سموكو غير 

 مقبوؿ وأنو بحاجة إلى عبلج.
  المعيار الطبيعي : -

السوية كما يخضع لقانوف المحافظة عمى النوع  إف سموؾ الفرد ينبغي أف يكوف متوافقا مع الفطرة
وتناسل الكائنات الحية ومنيا اإلنساف، فإذا كاف سموكو ال يتفق مع أسس بقائو فإنو يكوف غير 

 سوؼ.
 أسباب حدوث السموك غير المقبول : -6

 يحدث السموؾ غير المقبوؿ نتيجة أخطاء في :
إذ أف لؤلسرة والجيراف والرفاؽ وأفراد المجتمع المدرسي ووسائل اإلعبلـ  التنشئة االجتماعية : -

وثقافة المجتمع وقيمو، أثارىا الكبرػ عمى تشكيل سموؾ الفرد مف خبلؿ عممية التنشئة 



 

ف أية أخطاء قد تحدث مف المؤثرات سواء أكانت بقصد أو بدوف بقصد ستترؾ  االجتماعية. وا 
 إلنساني ومف األمثمة عمى ذلؾ :أثارىا المؤذية عمى السموؾ ا

 الحماية الزائدة . -
 اإلىماؿ الزائد . -
 المساندة العمياء . -
 التساىل . -
 التسمط . -
 اإلىانة والتحقير -
 سمب حرية اتخاذ القرار. -
 التفرقة بيف األبناء. -
 إثارة األلـ النفسي مف خبلؿ إشعار الطفل بالذنب. -
بصرية، أو أمراض السكر، أو البدانة، أو كاالضطرابات السمعية أو ال : العضويةاألمراض  -

الضعف العاـ.إف لكل منيا تأثيراتيا عمى السموؾ العاـ لمطفل مثمما أف لبعض االضطرابات 
مما يتسبب في أخطاء سموكية السموكية تأثيرىا أيضا مثل: الغيرة، القمق، الخوؼ، الخجل، 

 .عديدة
اؿ يمتمكوف صفات أو سمات متميزة تتيح وىـ نماذج ألطف دور النماذج السموكية السمبية : -

 ليـ الحصوؿ عمى بعض المكاسب المادية والمعنوية مثل : الطمبة القادة .
تشكل جماعة الرفاؽ مرجعا ىاما لمطفل، إذ تزوده بالمعايير والقيـ واالتجاىات   دور الرفاق : -

يشكل اتجاىات سموكية  التي تتبناىا الجماعة طمعا بالحصوؿ عمى القبوؿ والدعـ والتأييد مما
 غير مقبولة يكوف ليا 
 تأثيرىا السمبي الواضح.

 المواد اإلعبلمية ودورىا االيجابي أو السمبي في التأثير عمى السموؾ .دور وسائل االعالم : -
 أنواع المشكالت السموكية : -7

صف دراسي مف المشكبلت الصفية ومع أف أية مشكمة تحدث داخل الصف، أثناء  يكاد اليخمو
تفاعل الطبلب مع بعضيـ بعضا، أو مع معممييـ ىي مشكمة سموكية إال أنو يمكف تصنيف ىذه 

 المشكبلت في فئتيف رئيسيتيف ىما : 
 المشكمة التعميمية التعممية : -أ

طا بعممية التعمـ بشكل مباشر، وبالتالي تعمـ عمى وىو السموؾ الذؼ يقـو بو الطالب ويكوف مرتب
إعاقة الطالب عف العممية التعميمية، أو المعمـ عف التعميـ، ومف أمثمتيا : نسياف الطمب إحضار 
كتابو أو قممو إلى غرؼ الصف، عدـ القياـ بواجبو البيتي، عدـ انتباه الطالب لممعمـ أو لغيره مف 



 

ع دراسي معيف، والخروج المتكرر في أثناء سير الدرس، الطبلب عندما يتحدثوف حوؿ موضو 
 والتغيب الكثير عف المدرسة دوف عذر.

الطمبة الذيف يقوموف بسموكيات غير مقبولة يتسببوف في تدني تحصيميـ الدراسي مف جية وفي 
تدني تحصيل غيرىـ مف جية أخرػ لما يسببونو مف تعطيل لفاعميات الدرس، فضبل عف ضياع 

 الجيود واألوقات التي ينبغي بذليا واستغبلليا في تحقيق األىداؼ المخطط ليا. الكثير مف
 المشكالت السموكية : -ب

مف أمثمتيا: التكمـ مف دوف إذف المعمـ، الضحؾ المرتفع، والحديث الجانبي مع الطبلب، ومضغ 
مف مكاف الطعاـ والعمكة أثناء الدرس، والتأخر عف طابور الصباح، والتحرؾ قي غرفة الصف 

إلى أخر. وىذه السموكيات قد تزداد حدة عند بعض الطمبة لتصل إلى حد التخريب، والتحدث بمغة 
 بذيئة، محاولة السرقة، وحتى القتل،حمل السبلح أو المخدرات.

 وتنقسـ المشكبلت السموكية إلى قسميف:
 المشكالت الفردية:. 1

عى الطالب في الصف إلى إشباع و ىي تحدث مف خبلؿ التفاعل االجتماعي الصفي حيث يس
ىذه الحاجة فإذا تمكف الطالب مف تحقيق االنتماء والقبوؿ مف زمبلئو في الصف وشعر بأىميتو 
بينيـ فإنو يصبح متعاونا ومساىما بفعالية في النشاط الصفي، أما إذا حدث العكس وشعر أنو 

يجد مكانا بأية وسيمة أخرػ غير مقبوؿ ولـ يستطع تحقيق االنتماء فإنو سوؼ يستعمل طاقاتو ل
ممكنة.لذا عمى المعمـ أف يكوف واعي لمغايات الموجية ليذا السموؾ نفسو ونواحي القصور فيو مف 

 خبلؿ إيجاد بدائل أفضل لمسموؾ المطموب.
 . المشكالت االجتماعية :2

 والتي يمكف أف تكوف عمى األشكاؿ السموكية التالية :
 ضعف وحدات الصف وترابطو. -
 اللتزاـ بمعايير السموؾ والقواعد.عدـ ا -
 االستجابات السمبية مف جانب أعضاء جماعة الصف. -
 العجز عف التكيف البيئي. -

 إستراتيجية تعديل السموك غير المقبول : -8
 القسم األول : العالج غير المباشر :

التبلميذ االىتماـ بما يتـ تقديمو لمتبلميذ في اإلعبلـ المرئي والمسموع والمقروء، حيث أف  .1
وخصوصا في مرحمة االبتدائي أو المتوسطة ىـ في مرحمة التمقي، ولدييـ استعداد لتقميد أؼ 
شيء دوف تمييز بيف موجب وسالب، غير أف ىذا النوع مف العبلج ال يمكف أف يتـ إال مف 

 خبلؿ تدخل السمطات العميا.



 

مـ، ذوؼ قدرة عمى العطاء تطوير التعميـ، والعمل عمى إعداد معمميف ذوؼ كفاءة، محبيف لمع .2
 واإلنتاج.

االىتماـ بالناحية النفسية لمتمميذ العدواني عف طريق متابعتو داخل الصف )دور المعمـ(  .3
والمدرسة )مف خبلؿ المشرؼ التربوؼ(، وفي أسرتو ومجتمعو. والنظر فيما إذا كاف يعاني مف 

 عمى خمق البدائل المناسبة. مشكبلت أسرية أو اضطرابات نفسية، أو عادات خاصة،والعـ
 القسم الثاني : العالج المباشر :

وىنا البد مف االنتباه الشديد حتى ال يؤدؼ العبلج إلى تفاقـ األمور كما يحدث في بعض 
 األحياف.

 مف العبلج المباشر نستطيع القياـ بالخطوات اآلتية :
صائي االجتماعي مع التمميذ النصح واإلرشاد، حيث مف الممكف أف يتكمـ المعمـ أو األخ  -1

 حوؿ :
 .ضرورة أف يفيـ التمميذ أنو ليس كل ما يتمناه يمكف تحقيقو أو يجب أف يحققو 
  ضرورة التعايش والتفاىـ السميـ مع البيئة، والتعامل الدبموماسي مع الغير في سبيل

 الوصوؿ إلى اليدؼ، بدال مف العنف الذؼ يؤدؼ إال إلى عنف أشد.
 ال فإف ضرورة احتراـ ال قوانيف والنظـ السائدة ألنيا السبيل إلى ضماف العيش الكريـ، وا 

 مخالفاتيا تؤدؼ إلى الفوضى وضياع الحقوؽ.
في حالة عدـ جدوػ الكبلـ والنصح مع التمميذ سواء مع المعمـ في المرحمة األولى مف حل   -2

ـ لممساعدة في التعامل مع المشكمة، أو المرشد التربوؼ كمرحمة ثانية مف حل المشكمة )حيث لممعم
التمميذ( يتـ تعريض التمميذ لمثيرات منفرة عقب صدور سموؾ العدواف منو عمى أف تكوف متدرجة 

 في الشدة فتكوف عمى سبيل المثاؿ : العقاب المعنوؼ أو استدعاء ولي األمر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خالصة الفصل :
إف السموؾ وسيمة اتصاؿ بيف الفرد والجماعة، فيو استجابة داخمية كانت أو خارجية، تحدث 
نتيجة لمؤثرات معينة، والتي مف خبلليا يحاوؿ الفرد الوصوؿ إلى أىداؼ الدافع الذؼ يحركو، 
فالعبلقة بيف الدافع والسموؾ ليست بسيطة، بل ىي معقدة، تؤثر بشكل كبير عمى تصرفات 

موكاتو اتجاه ذاتو أو المحيط الذؼ يتأثر بو ويؤثر فيو، فالواقع أف ال ننظر لمسموؾ اإلنساف وس
اإلنساني في حد ذاتو متجاىميف عما يحيط بو مف مبلبسات وظروؼ اجتماعية، إف سموؾ 

ما إلى المحيط الذؼ يعيش فيو.  المراىق راجع إلى عدة أسباب إما لشخصية الفرد وطبيعتو، وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث: المراىقة
 
 
 
 

  
 

 



 

 تمهيد :
تعتبر مرحمة الطور المتوسط بمثابة فترة انتقاؿ إذ يمر فييا التمميذ بمرحمة البموغ وبداية المراىقة ، 
وذا فإف ىذه المرحمة تتسـ بالعديد مف التغيرات الفزيولوجية والنفسية التي تؤثر بصورة أو بأخرػ 

 في حياة التمميذ.
كما أف المرحمة المدروسة مرحمة تقنية وحساسة في حياة الفرد أؼ التمميذ ألنيا مرحمة نمو مستمرة 
وىو بذلؾ في حالة تقدـ دائـ نحو النضج في كافة مظاىره الجنسية البدنية، النفسية، واالجتماعية 

مف أىمية وأثر  وقد اىتـ الكثير مف العمماء في ميداف التربية وعمـ النفس بيذه المرحمة لما ليا
عمى الفرد في المستقبل، وىذا فإف المدرسة ىي بمثابة األرض لمنمو المتوازف في جميع نواحي 
الشخصية وألف كل مرحمة مف حياة اإلنساف ليا تأثيرىا الخاص، وجب عمينا التعرض إذف إلى 

 .يتعمق بيذه المرحمة مف خصائص وعرضو لمدراسة وىذا ما سنراه في ىذا الفصل كل ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 المراهقة :  -1
 تعريف المراهقة : 1-1

المراىقة لفع معناه النمو، وقولنا راىق الفتى أو راىقت الفتاة بمعنى أنيما نميا نموا مستطردا 
واالشتقاؽ المغوؼ يغير ىذا المعنى، وفي ىذا تكمف الداللة عمى االقتراب مف الحمـ والنضج، 

:"فالمراىقة بيذا تعني الفترة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي بإكماؿ  الجسمانيعبد العالي فحسب مفيـو 
الرشد وتوصف أحيانا بأنيا مرحمة انتقالية تجمع بيف خصائص الطفولة وسمات الرجولة، فيي 
انتقالية ألف المراىق يجتيد لبلنفبلت مف الطفولة معتمدا عمى الكبار، ومحاوال تحقيق االستقبلؿ 

متع بو الراشدوف فيو قد أصبح في طور فكرؼ يتيح لو إعادة النظر إلى ماضيو الذاتي الذؼ يت
 43محاوال االبتعاد عنو والطموح إلى مستقبل يحقق فيو ذاتو المتكامل".

ويعرفيا مصطفى زيداف: "المراىقة مصطمح يطمق عمى أحد فترات الحياة، وىو مشتق مف الفعل 
نحو النضج الجنسي والجسمي والعقمي واالجتماعي والذؼ يعني التدرج  adolescerreالبلتيني 

 44واالنفعالي، وتقع ىذه الفترة بيف البموغ الجنسي والرشد".

كما عرفت المراىقة مف الناحية البيولوجية عمى أنيا تمؾ الفترة التي تبدأ مف بداية البموغ حتى 
ناحية النفسية فيي سنة، أما مف ال 20إلى غاية  18-12اكتماؿ النمو العاـ، وتقع عادة بيف 

مرحمة زوابع نفسية يذوب أثناءىا التكويف النفسي لمطفل مما يؤدؼ إلى حدوث خمط واضطراب 
، وبالتالي فيي المرحمة التي يحاوؿ فييا الطفل    Eisslerعمى المستوػ الشخصي لمطفل حسب 

 االنتقاؿ مف كائف يعتمد عمى اآلخريف إلى راشد مستقل متكيف بذاتو".
"فوصفيا بأنيا فترة يمر فييا كل فرد، تبدأ بنياية الطفولة المتأخرة ود عباس عوضمحموحسب 

طويمة كانت أو قصيرة، وطوليا أو قصرىا يختمف مف مجتمع آلخر ومف طبقة اجتماعية إلى 
 أخرػ، بل وتختمف أيضا في المجتمع الواحد تبعا لمظروؼ االقتصادية".

 أنماط المراهقة:  -2
 المتكيفة: المراهقة 2-1

تكوف ىادئة نسبيا وتميل إلى االستقرار العاطفي، تكاد تخمو مف التوترات االنفعالية الحادة، وغالبا 
 مما تكوف عبلقة المراىق بالمحيطيف بو عبلقة طيبة.
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 المراهقة االنسحابية: 2-2
ماعي، مجاالت وافق االجتتميل إلى االنطواء والعزلة والسمبية والتردد والشعور بالنقص، وعدـ الت

 45ضيقة ومحدودة، تسرؼ في االستغراؽ واليواجس وأحبلـ اليقظة.ة المراىق
 المراهقة المتمردة: 2-3

يكوف فييا المراىق ثائرا ومتمردا عمى السمطة سواء كانت الوالدية أو المدرسية أو المجتمع 
الخارجي، كما يميل إلى تأكيد ذاتو والتشبو بالرجاؿ ومجاراتيـ في سموكيـ، ويعود السبب في ذلؾ 

، عدـ إلى الصحبة السيئة، تركيز األسرة عمى النواحي الدراسية، نبذ الرياضة والنشاط الترفييي
  .46الحاجات والميوؿ عإشبا

 المراهقة المنحرفة: 2-4
حيث نجد االنحبلؿ الخمقي واالنييار النفسي، يقـو المراىق بتصرفات تروع المجتمع، ويدخميا 

 البعض أحيانا في إعداد الجريمة أو المرض النفسي أو المرض العقمي.
 مراحل المراهقة: -3

إلى أف مرحمة المراىقة مرحمة واحدة ينبغي عمى  يميلأف معظـ الناس رابح تركي  يرػ الدكتور
 47 األىل تحمميا، وتوجد في الحقيقة ثبلث مراحل بارزة، وىي:

 المراهقة المبكرة: 3-1
سنة، ورغـ اعتقادنا أف الطفل مازاؿ صغيرا في ىذه  14إلى  11تمتد ىذه الفترة تقريبا بيف السف

ففي ىذا العمر يتأرجح المراىق بيف رغبتو في أف  السف إال أنو يمر بتغيرات كبيرة وميمة جدا،
يعامل كراشد وبيف رغبتو في أف ييتـ بو األىل، في ىذه الفترة يشعر بضعف الثقة فيما يتعمق 
بمظيره الخارجي والتغيرات التي تطرأ عميو، ويعتقد بأف الجميع ينظر إليو ويصعب عمى األىل 

يد مف الحرية في العديد مف األمور، فيبدأ برفض إقناعو بتغيير ذلؾ وتكمف حاجة المراىق لمز 
 جميع أفكار ومعتقدات األىل . 

 المراهقة الوسطى: 3-2
سنة، ومف بيف أىـ سمات ىذه المرحمة شعور المراىق  17إلى  15تمتد ىذه الفترة مف السف 

باالستقبلؿ، وفرض شخصيتو الخاصة، وبسبب حاجتيـ إلثبات أنفسيـ، يصبح المراىقوف أكثر 
تصادما ونزاعا ضمف العائمة فيرفضوف االنصياع ألفكار وقيـ وقوانيف األىل ويصروف عمى فعل 

ويجرب الكثير مف المراىقيف األمور الممنوعة أو غير محبذة عند األىل كالتدخيف  ما يحنو ليـ
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وغيرىا ، كنوع مف التحدؼ لؤلىل ولفرض رأييـ الخاص، ويصبح المراىق أكثر مجازفة ومخاطرة 
 ويعتمد عمى األصدقاء عمى النصيحة بدؿ األىل.

 المراهقة المتأخرة: 3-3
سنة، وفي مجتمعنا قد تمتد أطوؿ نظرا العتماد األطفاؿ  28و 18تمتد ىذه المرحمة بيف السف 

عمى األىل في الشؤوف المادية والدراسية إلى ما بعد التخرج وفي فترة العمل أيضا ال يستطيع 
معظـ الشباب أف يعمموا بطريقة مستقمة رغـ انيماكيـ بقضايا تتعمق برسـ ىويتيـ وشخصيتيـ وال 

وشخصيتيـ يعود الكثير منيـ لطمب النصيحة واإلرشاد مف  يشعروف بثقة أكبر اتجاه قراراتيـ
األىل، ويأتي ىذا التغير في التصرؼ مفاجأة سارة لؤلىل، بالرغـ مف أف األطفاؿ اكتسبوا 
شخصيات مستقمة خبلؿ مراىقتيـ، فتبقى قيـ وتربية األىل واضحة وظاىرة في ىذه الشخصيات 

 المرحمة الحرجة في حياة أبنائيـ. الجديدة إف أحسف األىل التصرؼ والتفيـ ليذه
 مميزات النمو في مرحمة المراهقة المبكرة: -4

يتعرض المراىق لتغيرات عديدة وىامة ابتداء مف سف البموغ حتى اكتماؿ النضج، وليذا أردنا 
 تسميط الضوء عمى بعض الخصائص التي يتميز بيا النمو في مرحمة المراىقة المبكرة.

 الفزيولوجية:التغيرات  4-1
إف ىذه المرحمة تتميز بزيادة إنتاج عدة ىرمونات، والتي يكوف ليا تأثير كبير مف الناحية 
الفزيولوجية مما يؤدؼ إلى ظيور الفروؽ الواضحة بيف الجنسيف مف الناحية البدنية، المرفولوجية، 

 البيوكيميائية، التشريحية....مثل )القوة، السرعة، الحمولة، التأقمـ...(
، األندروستينوديوف، ديدروندوستيروف وىي ناتجة عف  ومف أىـ ىذه اليرمونات نجد التستوستيرـو

 الغدد الصماء في الجسـ.
كما تطرأ عمى جسـ الذكر واألنثى تغيرات فزيولوجية أخرػ تكوف فروؽ واضحة بينيما ومف بينيا 

عند الذكور مقارنة باإلناث، السعة الرئوية الحية والحجـ األقصى لمزفير حيث تزداد بشكل كبير 
وكذلؾ اليدـ القاعدؼ يزداد بصورة ممحوظة عند الذكور مقارنة باإلناث،... وغيرىا مف التغيرات 

 الفزيولوجية األخرػ التي تصاحب ىذه المرحمة
 النمو المرفولوجي: 4-2

 9.5سـ كما نبلحع زيادة في الوزف تصل إلى  10يصل طوؿ المراىق في ىذه المرحمة حوالي 
 كغ.

إف أكثر ما يميز ىذه المرحمة االضطراب الطولي في نمو األطراؼ، مع تباطؤ في النمو الطولي 
 لمجذع ىذا باإلضافة إلى نمو كبير في العضبلت.

 



 

عند الرجل، والحوض عند البنات وىو الذؼ يعيف شكل الجسـ في  الكتفيكما نبلحع نمو الحزاـ 
 ¹ مرحمة المراىقة.

 النمو الحركي: 4-3
بسبب طفرة النمو الجسمي واختبلؼ أبعاد الجسـ نظرا لمنمو السريع غير المنظـ نجد أف المراىق 
في ىذه المرحمة ال يستطيع السيطرة عمى األعضاء وكذا التحكـ في الحركات كما نبلحع ضعف 
التوافق العضمي العصبي واالرتباؾ والتصمب، وبذؿ الجيد الزائد عند أداء الحركات كما نجد 

 مراىق في مرحمة البموغ يتعمـ الحركات الجديدة بصورة بطيئة وبصعوبة.ال
 النمو االنفعالي: 4-4

ترتبط االنفعاالت ارتباطا وثيقا بالعالـ الخارجي المحيط بالفرد، عبر مثيراتيا واستجاباتيا وبالعالـ 
 العضوؼ الداخمي عبر شعورىا الوجداني وتغيراتيا الفزيولوجية والكيميائية.

 أىـ المظاىر االنفعالية لممراىق في ىذه المرحمة:ومف 
 الغضب: 

 ويكوف عندما يشعر بما يعوؽ نشاطو ويحوؿ بينو وبيف غاياتو.
 القمق: 

أىـ أسبابو في ىذه المرحمة ىي التغيرات التي تحدث عمى المستوػ الجسدؼ وكذلؾ معاممة 
برأيو وال يحترموف رغباتو، كل ىذا الوالديف لو عمى أنو ال يزاؿ صغيرا وبالتالي فيـ ال يأخذوف 

 يتحوؿ إلى شعور المراىق باإلىماؿ والتيميش مف قبل والديو وحتى المجتمع.
 العدوانية: 

تعد المراىقة مف العوامل المساعدة عمى الزيادة في درجة العدوانية التي ىي تمؾ النزاعات التي 
 .تتجسد في تصرفات حقيقية أو وىمية ترمي إلى األذػ باآلخر 

 النمو النفسي: 4-5
إف التغيرات الفزيولوجية، والجسدية، وا عادة تييئة النظـ الدماغية الجديدة يعمل عمى زيادة النزوات 

 48 وردود األفعاؿ النفسية والتي تكوف كما يمي:

 اضطرابات نفسية عديدة بسبب توديع مرحمة الطفولة. -
 إلييا في مرحمة الطفولة.باليوية الجنسية )ذكر، أنثى( والتي لـ ينتبو  اإلحساس -
بالنسبة إلى األخصائييف والنفسانييف، فإف سيرورة النمو في مرحمة المراىقة تكوف مرتبطة  -

بالعبلقة أو الصورة التي ينشئيا المراىق مع جسده)التغيرات( ويتـ التعبير عف ذلؾ مف خبلؿ 
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الناضج جنسيا أو مف أحاسيس: الخجل، الحب، الكراىية، االستمتاع، أو الغضب مف ىذا الجسد 
 حالة أجساد اآلخريف.

 .انشغاالت المراىق تكوف موجية باتجاه التخيبلت -
 حب االستطبلع لمجريات األمور مع بعض التخوؼ والقمق. -
 النمو السريع في التفكير المجرد. -
 النمو االجتماعي: 4-6

فولة في إطار األسرة أو إف الحياة االجتماعية في المراىقة تكوف أكثر اتساعا وتمايزا مف حياة الط
المدرسة، ألف المراىقة ىي الدعامة األساسية لمحياة اإلنسانية في سيرىا واكتماؿ نضجيا، وىمزة 
وصل لبلرتقاء بالمراىق مف عالـ الطفولة إلى سف الرشد، ومف أىـ مظاىرىا الرغبة في إثبات 

اآلباء فجأة حالة مف التمرد  الذات وزيادة االىتمامات البدنية والثقافية والفنية، كما يبلحع
والعصياف ورفض النصائح والتشبث باألفكار، ورغبة شديدة في تغيير معاممة اآلباء ليـ وىذا ما 

 يزيد مف حدة الصراع بينيـ.
:"تعتبر جماعة الرفقاء أو األصدقاء ىي المؤسسة الحقيقية  aisubelأما مف ناحية الصداقة يقوؿ 
 49 بطريقة ال إرادية." لتكويف المراىقيف، ويكوف ذلؾ

 النمو العقمي: 4-7
يبتعد المراىق في ىذه المرحمة عف التفكير العيني الذؼ كاف يعتمد عميو سابقا، ويستطيع اآلف 
االعتماد عمى التفكير المجرد وممارسة التصور العقمي، ويتميز المراىق بصورة عامة بالقدرة عمى 

ر األشياء دوف ربطيا بالواقع المادؼ وعمى تطبيق القياـ بعمميات التفكير المنطقي، وعمى تصو 
غير الواقعية، كما تتميز ىذه المرحمة أيضا بمرونة التفكير وتجريده  األفكارالقوانيف المنطقية عمى 

والقدرة عمى وضع الفروض العقمية واختيارىا لمبرىنة عمى صحتيا وفحص الحموؿ البدنية بشكل 
 متوصل إلى قاعدة أو قانوف عاـ.    منظـ والجمع بيف الحموؿ الممكنة ل

 حاجات المراهق في مرحمة المراهقة المبكرة: -5
يصاحب التغيرات التي تحدث مع البموغ في تغيرات في حاجات المراىقيف وألوؿ وىمة تبدو 
حاجات المراىقيف قريبة مف حاجات الراشديف إال أف المدقق يجد فروقا واضحة بمرحمة المراىقة 

إذا قمنا أف الحاجة والميوؿ والرغبات تصل في مرحمة المراىقة إلى أقصى درجة  ولعمنا ال نبالغ
 مف التعقيد ويمكف تمخيص الحاجات األساسية فيما يمي:

 الحاجة إلى األمن: 5-1
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وتتضمف الحاجة إلى األمف الجسمي والصحة الجسمية، الحاجة إلى الشعور باألمف الداخمي، 
إلى تجنب الخطر واأللـ، الحاجة إلى االسترخاء والراحة، الحاجة الحاجة إلى البقاء حيا، الحاجة 

إلى الحياة األسرية اآلمنة والمستقرة السعيدة،الحاجة إلى الحماية ضد الحرماف مف إشباع الدوافع 
 والحاجة إلى المساعدة في حل المشكبلت الشخصية.

 الحاجة إلى مكانة الذات: 5-2
ماعة الرفاؽ، الحاجة إلى المركز والقيمة االجتماعية، الحاجة وتتضمف الحاجة إلى االنتماء إلى ج

 إلى الشعور بالعدالة في المعاممة، الحاجة إلى االعتراؼ مع اآلخريف ....
الحاجة إلى التربية الجنسية، الحاجة إلى اىتماـ  تتضمفالحاجة إلى اإلشباع الجنسي: 5-3

 الجنس اآلخر وحبو، الحاجة إلى التخمص مف التوتر، الحاجة إلى التوافق الجنسي الغيرؼ.
 الحاجة إلى النمو العقمي واالبتكار: 5-4

تتضمف الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسموؾ، الحاجة إلى تحصيل الحقائق، الحاجة 
إشباع الذات عف طريق العمل، الحاجة إلى النجاح والتقدـ الدراسي، الحاجة إلى التعبير عف  إلى

النفس، الحاجة إلى السعي وراء اإلثارة، الحاجة إلى المعمومات ونمو القدرات والحاجة إلى التوجيو 
 واإلرشاد الميني والتربوؼ واألسرؼ .

 الحاجة إلى تحقيق وتأكيد وتحسين الذات: 5-5
تضمف الحاجة إلى النمو، الحاجة إلى أف يصبح سويا وعادال، الحاجة إلى التغمب عمى العوائق وت

 والمعوقات، الحاجة إلى العمل نحو ىدؼ، الحاجة إلى معرفة الذات وتوجيييا وحاجات أخرػ.
مف أمثاؿ  1960إلى  1950لقد اتضح نتيجة لمدراسات التي أجراىا عدد مف الباحثيف ما بيف 

بوند وىنتر... أف مرحمة المراىقة فترة تخوؼ وقمق شديديف يستحوذاف عمى المراىق وزبيل و 
فيجعبلنو يعيش في عالـ غير عالـ الراشديف وقد وجد أف مصدرؼ اإلزعاج ىاذيف يشمبلف 
مختمف جوانب تفكير المراىق وحياتو الوجدانية ومجمل المشكبلت التي انتيت إلييا البحوث 

 50شاممة تبلـز المراىق أينما ارتحل وىي تستبد بو أكثر في المدرسة.المذكورة كانت متعددة 

 عالقة المراهق بممارسة النشاط البدني: -6
إف اإلنساف عبارة عف وحدة متكاممة عقبل وجسما ووجدانا فبل نستطيع أف نقـو بتجربة حركية 
لوحدىا، بل البد مف عممية تفكير في األداء الحركي مع االنفعاؿ والتصرؼ إزاء ىذا الموقف ومف 
ىنا أصبحت ممارسة النشاط البدني الرياضي تيدؼ إلى تنمية النشء تنمية كاممة مف الناحية 

لصحية الجسمانية، العقمية واالجتماعية والنيوض بو إلى المستوػ الذؼ يصبح فيو عنصرا فعاال ا
في مجتمعو ووطنو وراعت في ذلؾ مراحل النمو منذ والدتو وتابعة ىذا الطفل واالعتناء بو خاصة 
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ني في مرحمة المراىقة وذلؾ بوضع برامج تتماشى مع ميولو ورغباتو وانفعاالتو وتكوينو الجسما
وا عداده الصحي وتيدؼ ممارسة الرياضة في أىداؼ كثيرة منيا تنمية الكفاءة البدنية وتنمية 

  51الكفاءة العقمية والحركية وتنمية العبلقات االجتماعية.
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 :خالصة
تتأثر المراىقة  لذاتعتبر المراىقة مرحمة حساسة مف حياة الفرد، حيث يكوف الفرد غير ناضج كميا 

بعوامل داخمية فيزيولوجية، عقمية وكذا جسمية تؤثر عمى سموكو وكذا عمى شخصيتو في 
المستقبل، وتتميز ىذه المرحمة بخصائص وتغيرات تكوف حسب الجنس والبيئة التي يعيش فييا 

 المراىق .
ىمية كبيرة بمرحمة ومف أجل ذلؾ اىتـ الكثير مف العمماء في ميداف التربية وعمـ النفس وأعطوا أ 

المراىقة مف حيث ضرورة تكيف البرامج التربوية والتعميمية لخدمة متطمبات ىذه المرحمة لما يخدـ 
 مصمحة المراىق.

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجانب التطبيقي
 
 
 
 



 

 
 

الفصل الرابع: منيجية 
جراءاتو الميدانية  البحث وا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

     :تمهيد
بعد عرض اإلطار النظرؼ لمدراسة و الذؼ يييئ األرضية لمشكمة البحث وذلؾ عف طريق  

فصولو،يأتي الجانب الميداني لدراسة و معرفة دور أستاذ التربية البدنية و الرياضية في بناء 
السموؾ السوؼ لمتمميذ  و ذلؾ مف خبلؿ اإلجراءات التي سوؼ يتـ اتباعيا بدءا مف المنيج 

العينة وكيفية اختيارىا و خصائصيا،ومف ثـ أداة البحث المستعممة والشروط العممية  المستخدـ و
 الخاصة بيا،وصوال إلى إجراء البحث مف تحديد المجاؿ الزماني والمكاني.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الدراسة االستطالعية: 4-1

أف نتصور مف دونيا أؼ  تشكل الدراسة االستطبلعية الشرط الضرورؼ واإللزامي لمدراسة، إذ اليمكف
 مصداقية لمعمل العممي.

وعميو فإف الدراسة االستطبلعية ىي مترادفات ليا غايات عممية ال يمكف تجاىميا بأؼ حاؿ مف 
 52األحواؿ.

وحرصا منا عمى إضفاء الصبلحية عمى جميع المعمومات المختارة قمنا بتقديـ االستبياف بصيغتو 
بالمتوسطات، والمطموب منيـ ىو تدويف رأييـ الشخصي حوؿ دور شخصية النيائية إلى التبلميذ 

 أستاذ التربية البدنية والرياضية في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ .
 منهج البحث:  4-2

إف المنيج العممي ىو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة التي تعتبر أساس موضوع 
صد الحقائق، والوصوؿ إلى النتائج، أو بمعنى آخر يعتبر المنيج وىذا بيدؼ اكتشاؼ ور الدراسة،

 53العممي مجموعة مف القواعد واألسس التي يتـ وصفيا مف أجل الوصوؿ إلى حقائق معينة.

ولقد اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي، باعتبار أنو المنيج المناسب لدراسة الظواىر اإلنسانية، 
عمى أنو المنيج الذؼ ييتـ بوصف ما ىو كائف وتفسيره، وييتـ بتحديد  حيث يعرؼ المنيج الوصفي

الظروؼ والعبلقات التي توجد بيف الوقائع، بمعنى أنو يعتبر أحد أشكاؿ التحميل والتفسير العممي 
المنظـ لوصف ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميا عف طريق جمع البيانات والمعمومات المقننة 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة.عف الظاىرة المد  روسة، وتصنيفيا وا 
 متغيرات البحث: 4-3
 المتغير المستقل:  1- 4-3

ىو المتغير الذؼ يحاوؿ الباحث أف يفيمو ويقيس تأثيره عمى المتغير التابع، أو ىو العامل الذؼ لو 
التربية البدنية تأثير عمى المتغير التابع، ويتمثل المتغير المستقل في دراستنا ىذه في شخصية أستاذ 

 والرياضية.
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 المتغير التابع: 4-3-2
ىو المتغير الذؼ يحاوؿ الباحث أف يفسره، أو ىو العامل أو الظاىرة التي يسعى الباحث إلى 

ويتمثل المتغير  ،54قياسيا، ولكف حتى يتمكف مف ذلؾ فبلبد مف أف يترجميا إلى مؤشرات ممموسة
 التابع في بحثنا ىذا في السموؾ السوؼ لمتمميذ . 

 مجتمع البحث:   4-4
يعتبر مجتمع البحث إطارا مرجعيا لمباحث في اختيار عينة البحث وقد يكوف ىذا اإلطار مجتمع 

 55كبير أو صغير، وقد يكوف اإلطار أفراد أو مدارس أو جامعات أو أندية رياضية.
( تمميذ موزعوف 814اسة في مجموع تبلميذ سنة رابعة متوسط )ذكور( وعددىـ )يتمثل مجتمع الدر 

 متوسطة. 15عمى 
 عينة البحث: 4-5

تعتبر مرحمة اختيار العينة مف أىـ المراحل وأبرزىا في عمر البحث العممي التي يركز عمييا 
 ¹ الباحث اىتمامو.
 نموذج العينة العشوائية وىذا راجع إلى سببيف: ولذلؾ فقد اتخذنا

  العينة العشوائية تعطي فرصا أكثر تكافؤ لكل التبلميذ ألنيا ال تأخذ أؼ اعتبارات أو تمييز أو
 صفات أخرػ.

 .العينة العشوائية تعتبر مف أبسط طرؽ العينات 
األفراد يبني وكتصور نظرؼ مسبق ليا يعرفيا دمحم مكي كما يمي: "العينة ىي مجموعة مف 
 الباحث عممو عمييا وىي مأخوذة مف مجتمع أصمي تكوف تمثمو تمثيبل صادقا".

حيث شممت عينة بحثنا ىذا تبلميذ السنة رابعة متوسط )ذكور( في والية البويرة وسط، إذ أخذنا 
 مف المجتمع األصمي.% 10( تمميذ كعينة لمدراسة أؼ نسبة أكثر مف 81)
 مجاالت البحث: 4-6
 ( تمميذ يدرسوف في والية البويرة وسط.81والمتمثل في )المجال البشري:  1- 4-6
 المتمثل في متوسطات البويرة وسط.المجال المكاني:  4-6-2
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لقد تـ الشروع في بحثنا ىذا ابتداء مف أوائل شير أكتوبر فيما يخص  المجال الزماني: 4-6-3
، أما فيما يخص ى موافقة المشرؼإلى غاية شير ديسمبر بعد الحصوؿ عم الجانب النظرؼ 

 . 19/04/2017إلى غاية  26/03/2017في الفترة الممتدة بيف  تـ الجانب التطبيقي فقد
 أدوات البحث: 4-7

في ىذا البحث تناولنا تقنية االستبياف الذؼ يعتبر مف أنجح الطرؽ لمتحقيق حوؿ الرأؼ العاـ ومف 
بطرحيا، كما يسيل جمع المعمومات المراد الوصوؿ أنسب الطرؽ لمتحقق مف اإلشكالية التي قمنا 

إلييا انطبلقا مف الفرضيات السابقة، ويتـ جمع ىذه البيانات عف طريق االستبياف مف خبلؿ 
 وضع استمارة األسئمة حيث قمنا باستخداـ نوعيف مف األسئمة وىي:

 تعتمد عمى النتائج وتكوف اإلجابة في معظميا محددة ب "نعـ" أو "ال" حيث : األسئمة المغمقة
 التي تطمح لموصوؿ إلييا.

  :وتنقسـ إلى صنفيف: األسئمة النصف مفتوحة 
 ."النصف األوؿ يكوف مغمق ب "نعـ" أو "ال 
 .النصف الثاني تعطى فيو الحرية لممستجوب 

( داخل الخانة xوتضمف االستبياف قائمة تضـ ثبلثة محاور، يجاب عمييا بوضع عبلمة )
إلى أفراد  العينة مف أجل الحصوؿ عمى معمومات حوؿ الموضوع أو  المناسبة وىي موجية

 المشكمة المراد دراستيا، وقد تـ توزيع االستمارة عف طريق المقابمة الشخصية.
 ثبات االستبيان : 4-8-1

يقصد أحمد دمحم خاطر وزميمو ثبات االختبار ىو أف يعطي االختبار نفس النتائج إذما أعيد 
 56.األفراد وفي ونفس الظروؼاالختبار عمى نفس 

تبلميذ وبعد مرور أسبوع مف إجراء التوزيع األوؿ  10ولقد وزعنا االستبياف عمى عينة مكونة مف 
أجرؼ التوزيع الثاني عمى نفس العينة وفي نفس الظروؼ ثـ عولجت النتائج إحصائيا باستخداـ 

مما يعني أف االختبار يتمتع  0.74 معامل اإلرتباط بيرسف وجد أف القيمة المحسوبة لبلستبياف
 بدرجة عالية مف الثبات.

 صدق االستبيان: 4-8-2
لمتأكد مف صدؽ االستبياف قمنا بتقديمو إلى مجموعة مف األساتذة المحكميف حيث تـ تغيير بعض 

األسئمة وحذؼ البعض اآلخر وكذا إضافة بعض األسئمة التي اقترحيا المحكموف، وبالتالي 
 لصدؽ.االستبياف يتمتع با
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 موضوعية االختبار: 4-8-3
إف أسئمة االستبياف الموجية لمتبلميذ سيمة وواضحة، غير قابمة لمتأويل وبعيدة عف التقويـ الذاتي 
وىي ذات موضوعية كبيرة وتـ اختيار ىذه األسئمة بعد اإلطبلع عمى عدة مصادر وكذا إجراء 

 اذ المشرؼ. بعض المقاءات مع أساتذة المعيد وكذلؾ عرضيا عمى األست
 الوسائل اإلحصائية: 4-9

لكي يتسنى لنا التعميق وتحميل نتائج االستمارة بصورة واضحة وسيمة قمنا باالستعانة بأسموب 
التحميل اإلحصائي وىذا عف طريق تحويل النتائج التي تحصمنا عمييا مف خبلؿ االستمارة إلى 

 أرقاـ عمى شكل نسب مئوية وىذا 
 طريق القاعدة الثبلثية المعروفة ب: عف
 / عدد العينة.100˟النسبة المئوية تساوؼ عدد التكرارات  
 %100 س  
 ص%                          وعميو يكوف :            ع 

 حيث أف:      
 س: عدد أفراد العينة.     
 ع: عدد التكرارات)عدد اإلجابات(     
 .²ص: النسبة المئوية     

 :اختبار كاف تربيع 
 حساب اختبار كاؼ تربيع، ويسمى ىذا االختبار

 حسف المطابقة أو اختبار التطابق النسبي وىو 
أىـ الطرؽ التي تستخدـ عند مقارنة مجموعة مف النتائج المشاىدة أو التي يتـ الحصوؿ  مف 

عمييا مف تجربة حقيقية بمجموعة أخرػ مف البيانات.الفرضية التي وضعت عمى أساس النظرية 
 57الفرضية التي يراد اختيارىا.

 حيث أف:
 التكرارات المشاىدة: ىي التكرارات المبلحظة أو الحقيقية.

 تكرارات المتوقعة: تساوؼ مجموع التكرارات عمى عدد االختيارات المقترحة.ال
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 /س111×ص= ع

 ²التكرارات المتوقعة( –مجموع)التكرارات المشاهدة         

 = ²ك

 التكرارات المتوقعة                         

 

 



 

عمى عدد الفئات أو المجموعات ال عدد   (n)، حيث تدؿ=n-1مع مبلحظة أف درجة الحرية
 األفراد في العينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خالصة:
ما جاء في ىذا الفصل يعتبر مف الخطوات الضرورية والتي يجب أف يتقيد بيا كل باحث لكي  إف

تكوف دراستو أكثر دقة وتمتاز بمنيجية متكاممة ويتحرػ العممية في البحث حتى يكوف عممو أكثر 
 مصداقية ومطابقة لمواقع.

ت أثناء بحثو يكوف قد وفي األخير يمكف القوؿ أف الباحث الذؼ يتبع ىذه الخطوات واإلجراءا
حقق خطوة كبير في إثبات صدؽ عممو، وكذا توضيح الركائز العممية التي اعتمد عمييا لموصوؿ 

 إلى نتائج عممية دقيقة يمكف االعتماد عمييا مستقببل وحتى إمكانية تعميميا.
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 

الفصل الخامس: تحميل 
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 عرض وتحميل النتائج:  5-1
 المحور األول: لشخصية أستاذ التربية البدنية تأثير عمى سموك التالميذ. 
 ىل تعتبر أستاذ التربية البدنية كباقي األساتذة؟(: 11السؤال رقم ) -
 الغرض منه: -
 معرفة مكانة أستاذ التربية البدنية والرياضية لدػ التبلميذ مقارنة مع األساتذة اآلخريف. -

 مكانة أستاذ التربية البدنية والرياضية مقارنة مع األساتذة اآلخريف.(: 11دول رقم)الج
 

 اإلجابات
 

 
 التكرار

 النسبة
 المئوية

 ²ك  
 المحسوبة

 ²ك 
 المجدولة

 مستوى 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 
 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 43.52 %86.41 70 نعـ
 %13.58 11 ال

 %111 81 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحميل النتائج:  -
% عمى أف 86.41( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا بنعـ أؼ بنسبة 01مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)

" أؼ أستاذ التربية البدنية ليس كباقي األساتذة، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"ال
% عمى أف أستاذ التربية البدنية مثل باقي األساتذة. وحسب نتائج التحميل 13.58بنسبة 

 ²أكبر مف ؾ 43.52المحسوبة  ²( نبلحع أف ؾ01اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ)
، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة 1ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة 
 إحصائية.

 ج: االستنتا -
نستنتج أف أغمبية التبلميذ اعتبروا أف أستاذ التربية البدنية والرياضية ليس كباقي األساتذة وىذا 

 يعني أنو يحظى بمكانة خاصة لدػ نفوس التبلميذ.
 

<;% 

27% 

ر .ب.مكانة أستاذ ت(: 01)الرسم البٌانً رقم 

 لدى التالمٌذ مقارنة مع بقٌة األساتذة

 نعم

 ال



 

 ماذا يمثل لؾ األستاذ في حصة التربية البدنية؟ (:12السؤال رقم ) -
  الغرض منه: -
 حصة التربية البدنية.معرفة كيف يعتبر التبلميذ أستاذىـ أثناء  -
 نظرة التبلميذ ألستاذىـ أثناء حصة التربية البدنية.(: 12الجدول رقم ) -

 اإلجابات
 
 

 
 التكرار

 النسبة
 المئوية

 

 ²ؾ  
المحسو 

 بة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

 درجة الحرية
(df) 

 
 الداللة

 دالة 2 0.05 5.99 29.85 %35.80 29 قدوة حسنة

 %56.79 46 مدرب رياضي

 %7.40 6 مربي  
 %100                  81  المجموع

   
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا "مدرب رياضي" أؼ بنسبة 02مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
لبدنية عمى أنو مدرب رياضي، في % عمى أنيـ ينظروف ألستاذىـ أثناء حصة التربية ا56.79

% عمى أنيـ ينظروف 35.80حيف ىناؾ نسبة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"قدوة حسنة" أؼ بنسبة 
ألستاذىـ عمى أنو قدوة حسنة ، وىناؾ نسبة ضئيمة مف التبلميذ أجابوا ب"مربي" أؼ بنسبة 

ميل اإلحصائي الموضح % عمى أنيـ ينظروف ألستاذىـ عمى أنو مربي. وحسب نتائج التح7.40
عند مستوػ  5.99المجدولة  ²أكبر مف ؾ 29.85المحسوبة  ²( نبلحع أف ؾ02في الجدوؿ رقـ)

 ، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.02ودرجة الحرية  0.05الداللة 
 نستنتج أف معظـ التبلميذ ينظروف إلى أستاذىـ عمى أنو مدرب رياضي .  :االستنتاج -

7:% 

9;% 

;% 

نظرة التالمٌذ (: 02)الرسم البٌانً رقم 
 .ألستاذهم أثناء حصة التربٌة البدنٌة

 قدوة حسنة

 مدرب رياضي

 مربي



 

ىل ترػ أف شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية ليا تأثير إيجابي (: 13السؤال رقم ) -
 عمى تبلميذ الطور المتوسط؟.

بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليا تأثير إيجابي عمى تبلميذ الطور  الغرض منه: -
 المتوسط.

عمى تبلميذ  بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليا تأثير إيجابي (:13الجدول رقم ) -
 الطور المتوسط.

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 30.02 %80.24 65 نعم
 %19.75 16 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 تحميل النتائج:  -
% عمى 80.24( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 03خبلؿ الجدوؿ رقـ ) مف

أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليا تأثير إيجابي عمى تبلميذ الطور المتوسط ، في حيف أف فئة 
% عمى أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليس 19.75قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 

ليا تأثير إيجابي عمى تبلميذ الطور المتوسط ، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في 
عند مستوػ  3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ 30.02المحسوبة  ²( نبلحع أف ؾ03الجدوؿ رقـ )

 ، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.01ودرجة الحرية  0.05الداللة 
لتبلميذ اعتبروا أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليا تأثير إيجابي نستنتج أف معظـ ااالستنتاج:  

عمى تبلميذ الطور المتوسط ، وقد أشار أكـر زكي بأف )األستاذ ىو صاحب الدور الرئيسي في 
 (.58عمميات التعميـ والتعمـ
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<9% 

29% 

بٌان أن شخصٌة (: 03)الرسم البٌانً رقم
ر لها تأثٌر إٌجابً على تالمٌذ .ب.أستاذ ت

 .الطور المتوسط

 نعم

 ال



 

 
تيذيب ىل تعتقد أف شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية تساىـ في (: 14السؤال رقم  ) -

 السموؾ لدػ المراىق؟.
بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية تساىـ في تيذيب السموؾ لدػ الغرض منه: -

 المراىق.
بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساىـ في تيذيب السموؾ لدػ (: 14الجدول رقم ) -

 المراىق.
 اإلجابات

 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 30.02 %80.24 65 نعم
 %19.75 16 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -
% عمى 80.24( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 04خبلؿ الجدوؿ رقـ ) مف

أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساىـ في تيذيب السموؾ لدػ المراىق، في حيف أف فئة قميمة 
% عمى أف شخصية أستاذ التربية البدنية ال تساىـ 19.75مف التبلميذ أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 

يذيب السموؾ لدػ المراىق، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ في ت
 0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ 30.02المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ04)

 ، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.01ودرجة الحرية 
 االستنتاج:  -

شخصية أستاذ التربية البدنية تساىـ في تيذيب السموؾ لدػ  نستنتج أف معظـ التبلميذ اعتبروا أف
 المراىق. 

 

<9% 

29% 

بٌان أن شخصٌة (: 03)الرسم البٌانً رقم
ر تساهم فً تهذٌب السلوك .ب.أستاذ ت

 .لدى المراهق

 نعم

 ال



 

ىل تساعد شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية التبلميذ عمى االندماج (: 15السؤال رقم ) -
 في المجتمع؟

 بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية دور في اندماج التبلميذ اجتماعيا. الغرض منه: -
 بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية دور في اندماج التبلميذ اجتماعيا.(:15رقم ) الجدول -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 30.02 %80.24 65 نعم
 %19.75 16 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

% عمى 80.24( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 05مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساعد التبلميذ عمى االندماج في المجتمع، في حيف أف فئة 

% عمى أف شخصية أستاذ التربية البدنية ال 19.75" أؼ بنسبة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"ال
تساعد التبلميذ عمى االندماج في المجتمع، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ 

عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ 30.02المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ05رقـ )
 روؽ ذات داللة إحصائية.، وبالتالي ىناؾ ف01ودرجة الحرية  0.05

نستنتج أف أغمب التبلميذ اعتبروا أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساعد التبلميذ االستنتاج:  -
عمى االندماج في المجتمع،حيث يعتبر ىذا مف خصوصياتو وىذا ما أكده تياني عبد السبلـ 

عادة في الوصوؿ وتحقيق دمحم:"يوفر الفرص لتنمية الثقة بالنفس ويقضي عمى الخجل ويبعث الس
 ". 59النتائج
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<9% 

29% 

بٌان أن شخصٌة أستاذ (: 03)الرسم البٌانً رقم
 .رتساعد التالمٌذ على االندماج فً المجتمع.ب.ت

 نعم

 ال



 

ىل ترػ أف لشخصية أستاذ التربية البدنية دور في التقميل مف السموكات : 16السؤال رقم  -
 العدوانية لمتبلميذ أثناء الحصة؟

بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساىـ في التقميل مف السموكات العدوانية  الغرض منه: -
 أثناء الحصة.

بياف أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساىـ في التقميل مف السموكات  (:16ول رقم )الجد -
 العدوانية أثناء الحصة.

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 19.02 %74.07 60 نعم
 %25.92 21 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

% عمى 74.07( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 06مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساىـ في التقميل مف السموكات العدوانية أثناء الحصة، في حيف 

 أف فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا 
% عمى أف شخصية أستاذ التربية البدنية ال تساىـ في التقميل مف 25.92ب"ال" أؼ بنسبة 

السموكات العدوانية أثناء الحصة، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ 
 0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ 19.02المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ05)

 وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. ،01ودرجة الحرية 
نستنتج أف أغمب التبلميذ اعتبروا أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليا دور في االستنتاج:  -

 التقميل مف السموكات العدوانية أثناء الحصة وتخمق جو مف التفاىـ بينيـ.

;8% 

2:% 

بٌان أن شخصٌة (: 06)الرسم البٌانً رقم 
ر تساهم فً التقلٌل من .ب.أستاذ ت

 .السلوكات العدوانٌة أثناء الحصة

 نعم

 ال



 

يكوف قدوة حسنة لمتبلميذ مف ىل يحرص أستاذ التربية البدنية دائما عمى أف : 17السؤال رقم  -
 خبلؿ حسف المعاممة والمظير؟

 بياف أف أستاذ التربية البدنية قدوة يحتذؼ بو التبلميذ . الغرض منه: -
 بياف أف أستاذ التربية البدنية قدوة يحتذؼ بو التبلميذ (:16الجدول رقم ) -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(b)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 43.52 %86.41 70 نعم
 %13.58 11 ال

 %100 81 المجموع

 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -
% عمى 86.41( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 07خبلؿ الجدوؿ رقـ) مف

حرص أستاذ التربية البدنية عمى أف يكوف قدوة حسنة لمتبلميذ، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ 
% عمى عدـ حرص أستاذ التربية عمى أف يكوف قدوة حسنة 13.58أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 

 ²(نبلحع أف ؾ07، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ )لمتبلميذ 
، 01ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ43.52المحسوبة 

 وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.
 االستنتاج: -

 حسنة.نستنتج أف معظـ التبلميذ يعتبروف أستاذ التربية البدنية قدوة 
 
 
 

<:% 

28% 

بٌان أن أستاذ (: 07)الرسم البٌانً رقم 
 ر قدوة ٌحتذي به التالمٌذ.ب.ت

 نعم

 ال



 

 المحور الثاني: مساهمة األستاذ في مساعدة التالميذ وتشجيعهم عمى الدراسة والممارسة. -
 ىل تتمقى تشجيعا مف طرؼ أستاذؾ أثناء ممارسة النشاط البدني؟.(: 18السؤال رقم ) -
 بياف أف أستاذ التربية البدنية يحفز تبلميذه أثناء الحصة. الغرض منه: -
 بياف أف أستاذ التربية البدنية يحفز تبلميذه أثناء الحصة. : :(18الجدول رقم ) -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 46.52 %87.65 71 نعم
 %12.34 10 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 النتائج: تحميل -

% عمى 87.65( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 08مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أف أستاذ التربية البدنية يحفز التبلميذ أثناء الحصة، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا 

تائج % عمى عدـ تحفيزىـ مف قبل أستاذىـ أثناء الحصة ، وحسب ن12.34ب"ال" أؼ بنسبة 
 ²أكبر مف ؾ 46.52المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ08التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ )

، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة 01ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة 
 إحصائية.

 
أف التبلميذ يعترفوف أنيـ يتمقوف تشجيعا مف قبل أستاذىـ أثناء الحصة،  نستنتجاالستنتاج: -

فيناؾ دراسات تؤكد عمى أىمية السموؾ الودؼ لممعمـ وأثره عمى تعمـ التبلميذ ، والمدرس البد مف 
 60أف يتصف بالتعاوف والتعاطف والتسامح أماـ تبلميذه خاصة المراىقيف.
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<<% 

22% 

بٌان أن أستاذ (: 08)الرسم البٌانً رقم 
 .ر ٌحفز تالمٌذه أثناء الحصة.ب.ت

 نعم

 ال



 

تاذ التربية البدنية قادر عمى مساعدتؾ في تجاوز العقبات ىل تعتبر أف أس(: 19السؤال رقم ) -
 التي تواجييا في الدراسات؟

بياف أف أستاذ التربية البدنية يسعى إلى مساعدة تبلميذه في تجاوز المصاعب  الغرض منه: -
 التي تواجييـ في الدراسات.

ميذه في تجاوز بياف أف أستاذ التربية البدنية يسعى إلى مساعدة تبل (:19الجدول رقم) -
 المصاعب التي تواجييـ في الدراسات.

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 1 0.05 3.84 9.12 %66.66 54 نعم
 %33.33 27 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -
% عمى 66.66( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 09خبلؿ الجدوؿ رقـ) مف

أف أستاذ التربية البدنية يساعدىـ عمى تجاوز العقبات التي تواجييـ في الدراسات، في حيف أف 
 فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"ال" 

لعقبات التي تواجييـ أثناء % عمى عدـ مساعدة األستاذ ليـ في تجاوز ا33.33أؼ بنسبة 
 ²(نبلحع أف ؾ09الدراسات، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ )

، 01ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ9.12المحسوبة 
 وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.

 :االستنتاج -
 بدنية يشارؾ التبلميذ في مشاكميـ والصعوبات التي تواجييـ.نستنتج أف أستاذ التربية ال

:;% 

77% 

بٌان أن أستاذ (: 09)الرسم البٌانً رقم 
ر قادر على مساعدة التالمٌذ فً تجاوز .ب.ت

 .العقبات التً ٌواجهونها أثناء الدراسات

 نعم

 ال



 

ىل يحاوؿ أستاذ التربية البدنية مساعدتكـ إليجاد الحموؿ لمختمف المشاكل (: 11السؤال رقم ) -
 التي تواجيكـ في حياتكـ الخاصة عندما تطمبوف منو ذلؾ؟

بياف أف أستاذ التربية البدنية يساىـ في إيجاد الحموؿ لمختمف المشاكل التي  الغرض منه: -
 يعانوف منيا.

بياف أف أستاذ التربية البدنية يساىـ في إيجاد الحموؿ لمختمف المشاكل التي  (:11الجدول رقم) -
 يعانوف منيا.

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 غير دالة 1 0.05 3.84 1.52 %56.79 46 نعم
 %43.20 35 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -
% عمى 56.79( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 10خبلؿ الجدوؿ رقـ) مف

أف أستاذ التربية البدنية يساىـ في إيجاد الحموؿ لمختمف المشاكل التي يعانوف منيا عندما 
% عمى عدـ 43.20يطمبوف منو ذلؾ، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 

األستاذ ليـ في إيجاد الحموؿ لمختمف المشاكل التي تواجييـ في حياتيـ الخاصة عندما  مساىمة
 ²(نبلحع أف ؾ10يطمبوف منو ذلؾ، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ )

، 01ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أصغر مف ؾ 1.52المحسوبة 
 ؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.وبالتالي ليس ىنا

9;% 

87% 

ر .ب.بٌان أن أستاذ ت(: 10)الرسم البٌانً رقم 
ٌساهم فً إٌجاد الحلول لمختلف المشاكل التً 

 . ٌعانون منها

 نعم

87 



 

نستنتج أف أغمبية التبلميذ يمجئوف إلى أستاذ التربية البدنية إليجاد الحموؿ التي  االستنتاج: -
  61تواجييـ في حياتيـ الخاصة عندما يطمبوف منو ذلؾ، فدوره ال يتوقف عمى النشاط البدني فقط.
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 التالميذ بسموك أستاذهم أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.المحور الثالث: يتأثر  -
 كيف يعاممؾ أستاذ التربية البدنية والرياضية؟(: 11السؤال رقم ) -
 بياف معاممة أستاذ التربية البدنية لتبلميذه.الغرض منه:  -
 بياف معاممة أستاذ التربية البدنية لتبلميذه.(: 11الجدول رقم ) -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة 2 0.05 5.99 88.40 %88.88 72 بمطف
بقوة  

 وعنف
8 9.87% 

 بالالمباالة 
 المجموع

1 
 81                  

1.23% 
100% 

   
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -
% عمى 88.88( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"لطف" أؼ بنسبة 11خبلؿ الجدوؿ رقـ) مف

أف أستاذ التربية البدنية يعامميـ بمطف ، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"قوة وعنف" 
% عمى أف أستاذ التربية البدنية يعامميـ بقوة وعنف، وفئة ضئيمة جدا أجابوا 9.87أؼ بنسبة 

% بأف أستاذ التربية البدنية يعامميـ بالبلمباالة، وحسب نتائج 1.23ب"البلمباالة" أؼ بنسبة 
 ²أكبر مف ؾ  88.40المحسوبة ²(نبلحع أف ؾ11التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ )

، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة 02ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة 5.99المجدولة 
 .إحصائية

نستنتج أف أغمبية التبلميذ يقروف بأف أستاذ التربية البدنية والرياضية يعامميـ بمطف االستنتاج: -
 وىـ يرتاحوف ليذا النوع مف المعاممة.

 

=9% 

=% 2% 

بٌان معاملة أستاذ (: 11)الرسم البٌانً رقم 
 .ر لتالمٌذه.ب.ت

 بلطف

 بقوة وعنف

 بالالمباالة



 

 ىل تفضل أستاذ التربية البدنية الذؼ يعمل مع الفرد أو الجماعة؟(: 12السؤال رقم ) -
ألستاذ التربية البدنية الذؼ يعمل مع الفرد أو بياف رأؼ التبلميذ حوؿ تفضيميـ الغرض منه:  -

 الجماعة.
بياف رأؼ التبلميذ حوؿ تفضيميـ ألستاذ التربية البدنية الذؼ يعمل مع الفرد (: 12الجدول رقم ) -

 أو الجماعة.
 اإلجابات

 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة  1 0.05 3.84 49.62 %88.88 72 الفرد
 %11.11 9 الجماعة
 %100 81 المجموع

 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

% 88.88ب"الجماعة" أؼ بنسبة  ( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا12مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
عمى أنيـ يفضموف أستاذ التربية البدنية الذؼ يعمل مع الجماعة، في حيف أف فئة قميمة مف 

% عمى أنيـ يفضموف أستاذ التربية البدنية الذؼ يعمل 11.11التبلميذ أجابوا ب" الفرد" أؼ بنسبة 
 ²(نبلحع أف ؾ12رقـ )مع الفرد، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ 

، 01ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة 3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ49.62المحسوبة
 وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.

 
 االستنتاج: -

نستنتج أف معظـ التبلميذ يفضموف أستاذ التربية البدنية الذؼ يكوف عادال بينيـ بدوف تمييز 
 وعنصرية.

<=% 

22% 

بٌان رأي التالمٌذ (: 12)الرسم البٌانً رقم 
ر الذي ٌعمل مع .ب.حول تفضٌلهم ألستاذ ت

 .الفرد أو الجماعة

 الفرد

 الجماعة



 

 
ىل اشتراؾ أستاذ التربية البدنية في المعب يزيد مف نسبة حبكـ لمعب (: 13م )السؤال رق -

 واالنجذاب إليو؟ 
معرفة رأؼ التبلميذ في مشاركة األستاذ ليـ في المعب ومدػ احتكاكو بيـ  الغرض منه: -

 واالقتراب منيـ.
بياف رأؼ التبلميذ في مشاركة األستاذ ليـ في المعب وىل يزيد ذلؾ مف  (:13الجدول رقم ) -

 حبيـ لو.
 اإلجابات

 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة  1 0.05 3.84 17.12 %72.83 59 نعم
 %27.16 22 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

% عمى 72.83ب"انعـ" أؼ بنسبة  ( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا13مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أف اشتراؾ أستاذ التربية البدنية في المعب معيـ يزيد مف حبيـ لمعب واالنجذاب إليو، في حيف أف 

% عمى أف اشتراؾ أستاذ التربية البدنية في 27.16فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب" ال" أؼ بنسبة 
إليو، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي  المعب معيـ ال يزيد مف نسبة حبيـ لمعب واالنجذاب

عند 3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ17.12المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ13الموضح في الجدوؿ رقـ )
 ، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.01ودرجة الحرية  0.05مستوػ الداللة 

 االستنتاج: -
اضية  الذؼ يشاركيـ أثناء المعب مما نستنتج أف معظـ التبلميذ يحبوف أستاذ التربية البدنية والري

 يزيد مف حماسيـ.
 

;7% 

2;% 

بٌان رأي التالمٌذ (: 13)الرسم البٌانً رقم 
فً مشاركة األستاذ لهم فً اللعب وهل ٌزٌد 

 .  ذلك من حبهم له واالنجذاب إلٌه

 نعم

 ال



 

حسب رأيؾ ىل أستاذ التربية البدنية مف بيف أىـ العوامل التي تساىـ في (: 14السؤال رقم ) -
 الحد مف العنف لدػ التبلميذ؟

معرفة رأؼ التبلميذ  في  مساىمة أستاذ التربية البدنية في الحد مف مظاىر الغرض منه:  -
 بينيـ.العنف 

بياف رأؼ التبلميذ في مساىمة أستاذ التربية البدنية في الحد مف مظاىر (:14الجدول رقم ) -
 العنف بينيـ. 

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

غير   1 0.05 3.84 1.52 %56.79 46 نعم
 %43.20 35 ال دالة

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -
% عمى 56.79( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 14خبلؿ الجدوؿ رقـ) مف

أف أستاذ التربية البدنية يعتبر مف بيف العوامل التي تحد مف العنف لدػ التبلميذ، في حيف أف فئة 
% عمى أف أستاذ التربية البدنية ليس مف 43.20قميمة مف التبلميذ أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 

لعوامل التي تحد مف العنف لدػ التبلميذ، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ ا
عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أصغر مف ؾ 1.52المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ14رقـ )
 ، وبالتالي ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.01ودرجة الحرية  0.05

 االستنتاج: -
لتبلميذ يعتبروف أف أستاذ التربية البدنية والرياضية مف بيف العوامل التي تحد نستنتج أف أغمبية ا

مف العنف لدييـ، وىذا ناتج عف تأثرىـ بشخصيتو مف الناحية األخبلقية ودوره في تقديـ النصائح 
 واإلرشادات التي تنفعيـ.

 

9;% 

87% 

بٌان رأي (: 14)الرسم البٌانً رقم 
ر فً .ب.التالمٌذ فً مساهمة أستاذ ت

 . الحد من مظاهر العنف بٌنهم

 نعم

 ال



 

 
 التي يقـو بيا؟  ىل تحاوؿ تقميد أستاذ التربية البدنية في التصرفات(: 15السؤال رقم ) -
 معرفة ىل التبلميذ يتأثروف بأستاذىـ مف خبلؿ تقميد تصرفاتو. الغرض منه: -
  بياف رأؼ التبلميذ في تقميدىـ ألستاذ التربية البدنية.  (:15الجدول رقم) -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة   1 0.05 3.84 6.62 %35.80 29 نعم
 %64.19 52 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

 % عمى64.16( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 15مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أنيـ ال يحاولوف تقميد أستاذىـ، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ أجابوا ب" نعـ" أؼ بنسبة 

% عمى أنيـ يحاولوف تقميد أستاذ التربية البدنية، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي 35.80
عند 3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ 6.62المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ15الموضح في الجدوؿ رقـ )

 ، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.01ودرجة الحرية  0.05داللة مستوػ ال
 االستنتاج: -

نستنتج أف أغمبية التبلميذ ال يحاولوف تقميد أستاذ التربية البدنية والرياضية في التصرفات التي 
 يقـو بيا.

 
 
 
 
 

7:% 

:8% 

بٌان رأي التالمٌذ (: 15)الرسم البٌانً رقم 
 .فً تقلٌدهم ألستاذ التربٌة البدنٌة

 نعم

 ال



 

 أحدكـ؟كيف تكوف معاممة أستاذ التربية البدنية عندما يخطئ (: 16السؤال رقم ) -
 معرفة ردة فعل أستاذ التربية البدنية عندما يخطئوف. الغرض منه: -
 بياف رأؼ التبلميذ في  معاممة أستاذ التربية البدنية عندما يخطئ أحدىـ. (:16الجدول رقم) -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة   1 0.05 3.84 9.12 %66.66 54 نعم
 %33.33 27 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

% عمى 66.66ب"حسنة" أؼ بنسبة  ( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا16مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أف أستاذ التربية البدنية يعامميـ بمعاممة حسنة عندما يخطئوف، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ 

% عمى أف معاممة أستاذ التربية الدنية تكوف سيئة عندما 33.33أجابوا ب" سيئة" أؼ بنسبة 
 ²(نبلحع أف ؾ16جدوؿ رقـ )يخطئ أحدىـ، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في ال

، 01ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة 3.84المجدولة  ²أكبر مف ؾ 9.12المحسوبة 
 وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.

 االستنتاج: -
نستنتج أف أغمبية التبلميذ يقروف بأف معاممة أستاذىـ تكوف حسنة عندما يخطئ أحدىـ، وىذا ما 

 دؼ لممعمـ.يؤكد السموؾ الو 
 
 
 
 
 

:;% 

77% 

بٌان رأي التالمٌذ (: 16)الرسم البٌانً رقم 
 .  ر عندما ٌخطئ أحدهم.ب.فً معاملة أستاذ ت

 حسنة

 سيئة



 

 ىل تتقبل أف يعنفؾ أستاذ التربية البدنية عندما تقـو بخطأ ما؟(: 17السؤال رقم ) -
 معرفة إمكانية أف يتقبل التمميذ التعنيف مف قبل أستاذه عند قيامو بخطأ ما. الغرض منه: -
 بياف  إمكانية أف يتقبل التمميذ التعنيف مف قبل أستاذه عند قيامو بخطأ ما. (:17الجدول رقم ) -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

 دالة   1 0.05 3.84 10.52 %32.09 26 نعم
 %67.90 55 ال

 %100 81 المجموع
 
 
 
 

 
 تحميل النتائج: -

% عمى 67.90( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 17مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أنيـ ال يتقبموف التعنيف مف قبل أستاذىـ عند قياميـ بخطأ ما، في حيف أف فئة قميمة مف التبلميذ 

األستاذ عندما يخطئوف، وحسب % عمى تقبل التعنيف مف قبل 32.09أجابوا ب" نعـ" أؼ بنسبة 
أكبر 10.52المحسوبة  ²(نبلحع أف ؾ17نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ )

، وبالتالي ىناؾ فروؽ ذات 01ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة 3.84المجدولة  ²مف ؾ
 داللة إحصائية.

 االستنتاج: -
التربية البدنية الذؼ يسايرىـ وينصحيـ عندما يخطئوف نستنتج أف معظـ التبلميذ يفضموف أستاذ 

 بدال مف التعنيف.
 
 
 
 
 

72% 

:<% 

بٌان إمكانٌة تقبل (: 17)الرسم البٌانً رقم 
رعندما .ب.التلمٌذ التعنٌف من قبل أستاذ ت

 .ٌخطئ

 نعم

 ال



 

 ؟ىل يتجنب أستاذ التربية البدنية النقد اليداـ والتيكـ عمى التبلميذ(: 18السؤال رقم  -
 معرفة مدػ تجنب األستاذ لمنقد اليداـ والتيكـ عمى التبلميذ.الغرض منه:  -
 تجنب أستاذ التربية البدنية النقد اليداـ والتيكـ أماـ التبلميذ.بياف مدػ (: 18الجدول رقم ) -

 اإلجابات
 
 

 النسبة التكرار
 المئوية

 ²ؾ  
 المحسوبة

 ²ؾ 
 المجدولة

 مستوػ 
 الداللة

(a)  

درجة 
 الحرية
(df) 

 الداللة

غير   1 0.05 3.84 0.02 %50.61 41 نعم
 %49.38 40 ال دالة

 %100 81 المجموع
 
 
 
 
 
 تحميل النتائج: -

% عمى 50.61( نبلحع أف أغمبية التبلميذ أجابوا ب"نعـ" أؼ بنسبة 18مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
أف أستاذ التربية البدنية يتجنب النقد اليداـ والتيكـ عمى التبلميذ، في حيف أف فئة قميمة مف 

يتجنب النقد اليداـ % عمى أف أستاذ التربية البدنية ال 49.38التبلميذ أجابوا ب"ال" أؼ بنسبة 
(نبلحع أف 18والتيكـ عمى التبلميذ، وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدوؿ رقـ )

ودرجة الحرية  0.05عند مستوػ الداللة  3.84المجدولة  ²أصغر مف ؾ 0.02المحسوبة  ²ؾ
 ، وبالتالي ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.01
 االستنتاج: -

نستنتج أف أغمبية التبلميذ يعترفوف بأف األستاذ يبتعد عف أسموب النقد اليداـ ويبتعد عف التيكـ 
عمى التبلميذ.ومف خبلؿ قوؿ تياني عبد السبلـ يؤكد استنتاجنا:"يعمل عمى تنمية النضج العاطفي 

ر الذؼ "، وىذا يبرز الدو 62لدػ الممارس مف خبلؿ مواقف عديدة ومتنوعة تنشأ أثناء الممارسة
 يمعبو أستاذ التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية.
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 مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضيات: 5-2
"يمكف ألستاذ التربية البدنية والرياضية مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضية األولى: 5-2-1

 كبير في تقويـ وتيذيب سموؾ التمميذ". ابكفاءتو المينية والشخصية أف يمعب دور 
مف خبلؿ ما تناولناه في المحور األوؿ، مف طرح أسئمة االستبياف وعرض النتائج وسرد 

 تحميبلتيا، استخمصنا مف خبلؿ ىذا البحث:
 .أف أغمب التبلميذ المستجوبيف يروف أف أستاذ التربية البدنية ليس كباقي األساتذة 
 ذ يعتبروف أستاذ التربية البدنية مدرب رياضي بالنسبة ليـ.جل المستجوبيف مف التبلمي 
  اعتبر معظـ التبلميذ أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليا تأثير إيجابي عمى تبلميذ الطور

 المتوسط.
  معظـ أفراد العينة ترػ بأف شخصية أستاذ التربية البدنية تساىـ في تيذيب السموؾ لدػ

 المراىق.
 روف أف شخصية أستاذ التربية البدنية تساعد التبلميذ عمى االندماج في أغمبية التبلميذ ي

 المجتمع.
  معظـ التبلميذ يعتبروف أف لشخصية أستاذ التربية البدنية دور في التقميل مف السموكات

 العدوانية لمتبلميذ أثناء الحصة.
  اعتبر أغمب أفراد العينة أف أستاذ التربية البدنية يحرص دائما عمى أف يكوف قدوة حسنة

 لمتبلميذ مف خبلؿ حسف المعاممة والمظير. 
مف خبلؿ عرض النتائج والتي تـ التحقق منيا مف خبلؿ تحميل نتائج االستبياف في المحور األوؿ 

ضية بكفاءتو المينية والشخصية أف يمعب دور كبير تبيف لنا فعبل أف "ألستاذ التربية البدنية والريا
 في تقويـ وتيذيب سموؾ التمميذ". 

لشخصية أستاذ التربية البدنية دور في نفور مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضية الثانية:" 5-2-2
 أو انجذاب التبلميذ إليو".

خبلؿ ما تناولناه في المحور الثاني، مف طرح أسئمة االستبياف وعرض النتائج وسرد  مف
 تحميبلتيا، استخمصنا مف خبلؿ ىذا البحث النتائج التالية:

  اعتبر جل المبحوثيف  أنيـ يتمقوف تشجيعا مف قبل أستاذ التربية البدنية أثناء ممارسة النشاط
 البدني.



 

 التربية البدنية قادر عمى مساعدتيـ عمى تجاوز العقبات التي  واتفق معظـ التبلميذ أف أستاذ
 تواجييـ في الدراسات.

  وذىب كل المبحوثيف إلى أف أستاذ التربية البدنية يحاوؿ في إيجاد الحموؿ لمختمف المشاكل
 التي تواجييـ في حياتيـ الخاصة عندما يطمبوف منو ذلؾ.

مف خبلؿ تحميل نتائج االستبياف في المحور الثاني مف خبلؿ عرض النتائج والتي تـ التحقق منيا 
 تبيف لنا فعبل أف "لشخصية أستاذ التربية البدنية دور في نفور أو انجذاب التبلميذ إليو".

يتأثر التبلميذ بالسموكات التي تصدر مف مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضية الثالثة:" 5-2-3
 البدنية". أستاذ التربية البدنية أثناء حصة التربية

مف خبلؿ ما تناولناه في المحور الثالث، مف طرح أسئمة االستبياف وعرض النتائج وسرد 
 تحميبلتيا، استخمصنا مف خبلؿ ىذا البحث النتائج التالية:

 .ذىب معظـ التبلميذ إلى أف أستاذ التربية البدنية يعامميـ بمطف 
 ة الذؼ يعمل مع الجماعة.اتفق جل المبحوثيف أنيـ يفضموف أستاذ التربية البدني 
  اتفق جميع أفراد العينة إلى أف اشتراؾ أستاذ التربية البدنية في المعب يزيد مف حبيـ لمعب

 واالنجذاب إليو.
  اعتبر معظـ التبلميذ إلى أستاذ التربية البدنية مف بيف العوامل التي تحد مف ظاىرة العنف لدػ

 التبلميذ.
 لتصرفات التي يقـو بيا أستاذىـ.أغمبية التبلميذ يحاولوف تقميد ا 
 .جل المستجوبيف يقروف بأف معاممة أستاذىـ ليـ تكوف حسنة 
 .معظـ التبلميذ لـ يتقبموا التعنيف مف قبل أستاذىـ عند ارتكاب خطأ ما 
 .أغمبية التبلميذ يقروف بأف أستاذ التربية البدنية يتجنب النقد اليداـ والتيكـ عمى التبلميذ 

مف خبلؿ عرض النتائج والتي تـ التحقق منيا مف خبلؿ تحميل نتائج االستبياف في المحور 
الثالث تبيف لنا فعبل أف "التبلميذ يتأثروف بالسموكات التي تصدر مف أستاذ التربية البدنية أثناء 

 حصة التربية البدنية.
تحققت والتي نصت عمى أف  ومما سبق تـ إثبات الفرضيات الجزئية ومنو فإف الفرضية العامة قد

 "لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ".  
 
 
 



 

 خالصة:
تضمف ىذا الفصل عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث، لكل مف الفرضيات التي تناولناىا عمى 
شكل محاور وذلؾ لمعرفة آراء ووجيات نظر التبلميذ حوؿ دور شخصية أستاذ التربية البدنية في 
بناء السموؾ الوؼ لمتمميذ، واستخدمنا في الحصوؿ عمى النتائج كل مف النسبة المئوية واختبار 

، وذلؾ لمعرفة الداللة اإلحصائية ليذه النتائج، وفي األخير توصمنا إلى مجموعة مف الحقائق ²ؾ
 جاءت في سياؽ الفرضيات المطروحة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 االستنتاج العام:
ضوء أىداؼ الدراسة والبيانات التي تـ جمعيا مف خبلؿ االستبياف فإننا توصمنا إلى النتائج  في

 التالية:
  التأثير اإليجابي لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية مف الناحية االجتماعية واألخبلقية

 والنفسية والتربوية عمى نفوس تبلميذ الطور المتوسط وتربيتيـ.
 لتربية البدنية والرياضية تمعب دور كبير في تيذيب وتقويـ سموؾ التمميذ.شخصية أستاذ ا 
 .شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور في نفور أو انجذاب التبلميذ إليو 
  أستاذ التربية البدنية والرياضية ىو أكثر األساتذة تأثيرا عمى التبلميذ، فبل يقتصر دوره عمى تقديـ

البدنية المتعددة بل لو دور أكبر مف ذلؾ فيو يعمل عمى تقديـ واجبات تربوية مف أوجو األنشطة 
خبلؿ األنشطة البدنية التي تيدؼ إلى تنمية وتشكيل القيـ واألخبلؽ الرفيعة لدػ التبلميذ مع مراعاة 

قدرات ميوليـ ورغباتيـ واإلمكانات المتوفرة وقدرات التعمـ، وىذا ما يساعد التبلميذ عمى اكتساب ال
البدنية والقواـ المعتدؿ والصحة النفسية والميارات الحركية والعبلقات االجتماعية والمعارؼ 

 واالتجاىات والميوؿ اإليجابية .
  دارة يساعد النشاط الرياضي عمى تحكـ الفرد بصفة عامة والطالب بصفة خاصة في انفعاالتو وا 

 لتعبير عمى مكنوناتو الداخمية.ضغوط البيئة عميو وضغوط الدراسة عمى وجو الخصوص وا
  لمنشاط البدني الرياضي دور في رفع التركيز والحد مف تشتت األفكار، فالممارسة الرياضية تمرف

العقل وبالتالي تطوير القدرات الفكرية وتحقيق الصحة العقمية، كما أف لو دور بارز في التخفيف 
 مف االكتئاب والتخمص مف االضطراب النفسي.

 مف ممارسة النشاط الرياضي ىو تحقيق المتعة والفرح والسعادة، وبالتالي تحسيف مزاجية  إف الغاية
 الممارس وشحف بطاريتو لمخوض في مصاعب الحياة.

  إف الثقة التي تنمييا الممارسة الرياضية في الفرد تجعمو مقببل عمى الدراسة وتحقيق أىدافو بكل
 دراسية، وحتى عبلقاتو االجتماعية.حماسة، مما يساىـ في تحسيف نتائج الطالب ال

إذف يمكننا القوؿ بأف لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ، 
ومف ىنا فإننا نستطيع أف نؤكد وكما أشارت إليو األبحاث والدراسات العديدة عمى مكانة أستاذ 

 وية بشكل عاـ وفي مجاؿ تخصصو بشكل خاص.التربية البدنية والرياضية في العممية الترب
 
 
 

 

 



 

 خاتمة:
ال شؾ أف مينة التعميـ مينة سامية ورسالة مقدسة، فيي مينة سامية ألنيا تتطمب مف األستاذ 
عمبل متواصبل وميارات خاصة وخمقا قويما، ينبثق منو الشعور العميق بالمسؤولية نحو الفرد 

 المتعمـ وأىداؼ المجتمع.
المنطمق أظيرت لنا ىذه الدراسة مكانة أستاذ التربية البدنية والرياضية في العممية ومف خبلؿ ىذا 

التربوية ومدػ تأثير شخصيتو عمى تبلميذه اجتماعيا ونفسيا وتربويا كونو مربيا بالدرجة األولى قبل 
أف يكوف معمما ألنو أعرؼ الناس بتبلميذه مف غيره فيو يشخص نفسيات التبلميذ مف خبلؿ 

 سة األنشطة الرياضية.ممار 
وباعتبار مرحمة المراىقة مرحمة ىامة وحساسة وال سيما الطور المتوسط كونيا تعد منعطفا حاسما 
في مسار حياة التمميذ الذؼ يكوف في صراع داخمي بيف النفس والعقل في أف يركز عمى الجانب 

القدرات العقمية التي يوظفيا الدراسي أو المشاكل االجتماعية التي يعاني منيا والعمل عمى تنمية 
في الجانب الدراسي أو مف خبلؿ حصص التربية البدنية والرياضية، لذلؾ تستدعي منا كمربيف أف 

 نمييا االىتماـ الكبير والرعاية الحسنة والتوجيو السديد.
 وفي األخير تفتح ىذه الدراسة بابا أماـ الباحثيف والمختصيف في مجاؿ التربية البدنية لمتعمق
والكشف وتفسير مختمف الجوانب المتعمقة بشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية بأخذ عينات 

 واسعة في مختمف المناطق حتى تكوف النتائج أكثر دقة وأكثر موضوعية وشمولية.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :اقتراحات وفروض مستقبمية                     
مف خبلؿ الدراسة التي قمنا بيا والتي تتمحور حوؿ دور شخصية أستاذ التربية البدنية      

 والرياضية في بناء السموؾ السوؼ لمتمميذ يمكننا قوؿ ما يمي:
 إدراؾ أىمية شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية ومدػ تأثيرىا عمى نفوس المراىقيف. -
التربية البدنية والرياضية خبلؿ فترات اإلعداد االىتماـ بكل جوانب شخصية أستاذ  -

 والتكويف.
إلى األىداؼ واألبعاد التي  ضرورة تنمية العبلقة بيف األستاذ والتمميذ مف أجل الوصوؿ -

 إلييا التربية البدنية والرياضية. تصبو
 ضرورة انتقاء أساتذة أكفاء ذوؼ ميارات وقدرات فذة لتربية وتعميـ األجياؿ لكوف العممية -

 التعميمية مسئولية كبيرة وشريفة.
 ترسيخ مفيـو وأبعاد التربية البدنية والرياضية لدػ التبلميذ وعند عامة الناس.  -
يجب مراعاة فترة المراىقة ألنيا مرحمة حساسة أساسية وتعتبر منعرجا حاسما في حياة الفرد  -

 و.و ىذا بتوفير الجو المبلئـ لممراىق لمزاولة نشاطاتو عمى أحسف وج
توفير مختمف الوسائل البلزمة لؤلنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعميمية وىذا لتسييل  -

 عمل أستاذ التربية البدنية والرياضية وتمكينو مف أداء واجبو عمى أحسف وجو.
يجب عمى المسئوليف االىتماـ أكثر بحصة ت.ب.ر وا عادة االعتبار ليا مثل باقي المواد  - 

 وذلؾ مف خبلؿ زيادة حجميا الساعي ورفع معامميا لجمب اىتماـ المراىقيف. التعميمية األخرػ 
العناية بأساتذة ت.ب.ر وىذا بتكوينيـ تكوينا شامبل خاصة الجانب النظرؼ و تحديدا في  -

 مجاؿ عمـ النفس والطب الرياضي مف أجل أداء الواجب الميني عمى أحسف وجو.
شراؾ التبلميذ فييا قصد  - برمجة منافسات رياضية ما بيف األقساـ في كل التخصصات وا 

 االندماج والتخمص مف السموكات الغير مرغوبة.
 يجب عمى األساتذة تجنب إحراج التبلميذ أماـ زمبلئيـ. -
تنظيـ لقاءات تحسيسية مف قبل الوزارة الوصية لمحد مف ظاىرة العنف لدػ التبلميذ -

 ىقيف.المرا 
وأخيرا يمكف القوؿ بضرورة االىتماـ بشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية وا عطائيـ المكانة 
البلئقة ليـ لكوف أستاذ التربية البدنية الركف األساسي في العممية التربوية التعميمية، وأننا 

 جميعا مسئوليف آباء وأساتذة عمى تربية أبنائنا.



 

اإللماـ بموضوع الدراسة، ولكف أحسسنا أننا بذلنا جيدا يشيد لو ىذا وختاما ال نزعـ اإلحاطة و 
البحث، فالنقص ال يسمـ منو اإلنساف، فإف كاف ثمة نقص أو تقصير فيذه الدراسة بمثابة 

 تمييد وتوطئة لدراسات و رسائل أخرػ عسى أف تكوف أكثر دقة وتفصيبل.
ممي، وندعوه أف يجعمو عمبل نافعا ومفيدا لمف وأسأؿ هللا تعالى أننا  قد وفقنا في ىذا العمل الع

يطمع عميو، وصدقة جارية لطمبة العمـ، وما نريد إال اإلصبلح وما استطعنا وما توفيقنا إال 
 باهلل، ونحمد هللا وحده وصمى هللا عمى نبينا دمحم وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

 الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات.                                                         
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 معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 النشاط البدني الرياضي التربوي.تخصص: 
 

 
في إطار التحضير لنيل شيادة ليسانس في ميداف عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية   

دور شخصية أستاذ التربية البدنية " عنواف، تحت النشاط البدني الرياضي التربوؼ تخصص 
الطور المتوسط لوالية دراسة ميدانية عمى تبلميذ –"والرياضي في بناء السموك السوي لمتمميذ

 البويرة.
األعزاء اإلجابة عمى  تبلميذيسرنا أف نضع بيف أيديكـ ىذه االستمارة، التي نمتمس منكـ أييا ال

أسئمتيا بكل صدؽ وموضوعية مف أجل التوصل إلى نتائج تفيد دراستنا، وتأكدوا أف إجابتكـ وكل 

 ألغراض البحث العممي.ما تدلوف بو يحظى بأىمية وسرية تامة، وال يستخدـ إال 

 

 شاكرين مسبقا تعاونكم معنا

 

 (أمام اإلجابة المناسبة.xمالحظة:ضع عالمة)

 

 :ألستاذ* تحت إشراف ا                                     :         مبة* إعداد الط

 .زريفي سميـ –                            .                              حدوش فضيمة -

 .عمواش كريمة -

 

   

 6102/ 6102السنة الجامعٌة                       

 استبيان موجهة لمتالميذ استمارة



 

 

 لشخصية أستاذ التربية البدنية تأثير عمى سموؾ التبلميذ .   : األول المحور
 ( : ىل تعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية كباقي األساتذة ؟2س)

 نعـ                                         ال            

 (: ماذا يمثل لؾ األستاذ في حصة التربية البدنية ؟2س)
 القدوة الحسنة                                 مدرب رياضي                       مربي

 إيجابي عمى تبلميذ الطور المتوسط ؟(: ىل ترػ أف شخصية أستاذ التربية البدنية ليا تأثير 3س)
 ال   نعـ                            

(: ىل تعتقد أف شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية تساىـ في تيذيب السموؾ لدػ 4س) 
 المراىق؟

 نعـ                                              ال      

 التربية البدنية والرياضية التبلميذ عمى االندماج في المجتمع؟(: ىل تساعد شخصية أستاذ 5س)
 نعـ                                               ال     

(:ىل ترػ أف لشخصية أستاذ التربية البدنية دور في التقميل مف السموكات العدوانية لمتبلميذ 6س)
 أثناء الحصة؟

 ال                        نعـ                            
(: ىل يحرص أستاذ التربية البدنية والرياضية دائما عمى أف يكوف قدوة حسنة لمتبلميذ مف 7س)

 خبلؿ حسف المعاممة والمظير؟
 نعـ                                               ال          

 شجيعيـ عمى الدراسة والممارسة.مساىمة األستاذ في مساعدة التبلميذ وت المحور الثاني:
 (: ىل تتمقى تشجيعا مف طرؼ أستاذؾ أثناء ممارسة النشاط البدني؟8س )
 نعـ                                               ال     

(: ىل تعتبر أف أستاذ التربية البدنية والرياضية قادر عمى مساعدتؾ في تجاوز العقبات التي 9س )
 الدراسات؟تواجييا في 

 نعـ                                               ال     

(: ىل يحاوؿ أستاذ التربية البدنية والرياضية مساعدتؾ إليجاد الحموؿ لمختمف المشاكل التي 01س)
 تواجييـ في حياتكـ الخاصة عندما تطمبوف منو ذلؾ ؟



 

 ال       نعـ                                           

 يتأثر التبلميذ بسموؾ أستاذىـ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.  المحور الثالث:

 (: كيف يعاممؾ أستاذ التربية البدنية والرياضية ب؟00س )

 بمطف                                     بقوة وعنف                         بالبلمباالة  

 تاذ التربية البدنية الذؼ يعمل مع:(: ىل تفضل أس02س )

 الفرد                                                     الجماعة      

 (: ىل اشتراؾ أستاذ التربية البدنية في المعب معكـ يزيد مف نسبة حبكـ لمعب واالنجذاب إليو؟03س)

       النعـ                                                

(: حسب رأيؾ ىل أستاذ التربية البدنية مف بيف أىـ العوامل التي تساىـ في الحد مف العنف 04س )
 لدػ التبلميذ ؟

 نعـ                                                ال                 

 (: ىل تحاوؿ تقميد أستاذ التربية البدنية في التصرفات التي يقـو بيا ؟05س )
 نعـ                                                     ال     

 (: كيف تكوف معاممة أستاذ التربية البدنية عندما يخطئ أحدكـ؟06س ) 
        سيئةحسنة                                                            

 ة عندما تقـو بخطأ ما ؟(: ىل تتقبل أف يعنفؾ أستاذ التربية البدني07س )

 نعـ                                           ال          

 (: ىل يتجنب أستاذ التربية البدنية النقد اليداـ والتيكـ عمى التبلميذ؟08س )

 نعـ                                                 ال       

 


