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  تقدير و شكر

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 أعمل أن و والدي وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب وقال... ﴿

  19 اآلیة النمل سورة ﴾الصالحين عبادك في برحمتك وأدخلني ترضاه صالحا

  :وسلم علیه اهللا صلى محمد نبینا بسنة واقتداء

  >> اهللا یشكر لم الناس یشكر لم من<<

 هذا إلنهاء وفقنا أن على عزوجل اهللا نشكر-وسلم علیه اهللا صلى- الكریم الرسول بقول عمال

                                                                      العمل
 الواجب هذا أداء على أعاننا و المعرفة و لعلماب در  لنا أنار الذي هللا والحمد

                                                     العمل هذا انجاز إلى ووفقنا
 كل إلى الخاص والتقدیر الخالص والثناء الجزیل بالشكر وجهنت أن یشرفنا كما   

  صعوبات من واجهتنا ما تذلیل في معنا وساهم المساعدة ید لنا مد من

رشاداته بتوجیهاته علینا یبخل لم الذي نبیل منصوري المشرف األستاذ  وإ

  .القیمة

  الكرام األساتذة جمیع نشكر أن یفوتنا وال

 لبدنیةا النشاطات وتقنیات علوم معهد وموظفي طلبة ننسى أن دون 

  .والریاضیة

  
 

ا  شكر    
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  إهداء
  :بسم هللا الرحمن الرحیم

سمة الحیاة  ىإل. معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني ىإل. إلى مالكي في الحیاة
إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي أمي .وسر الوجود

إلى من كللھ هللا بالھیبة .. إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار.  الحبیبةحفظھا هللا
إلى من علمني العطاء بدون انتظار وستبقى كلماتھ نجوم اھتدي بھا الیوم .. والوقار

إلى . إلى من بھم أكبر وعلیھم أعتمد.زیز رحمھ هللاوالدي الع..وفي الغد وإلى األبد 
إلى .شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي إلى من بوجودھم أكتسب قوة ومحبة ال حدود لھا

من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى إخوتي األعزاء و أخواتي 
لى نبض قلبي إ.إلى أصدقائي. و أبنائھم و بناتھم ،إلى رفقائي في الحیاة الجامعیة 

إلى كل من ساھم من .                  .وسر حیاتي ورفیقة روحي زوجتي الغالیة
واخص بالذكر الدكتور المحترم .قریب أو من بعید في إنجاز ھذا العمل المتواضع

منصوري نبیل الذي كان لنا سراجا منیرا من خالل توجیھاتھ العدیدة و نصائحھ 
  .د علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیةإلى جمیع أساتذة معھ. المفیدة

  .وإلى كل من حملتھ ذاكرتي ولم تحملھ مذكرتي
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  إهداء

  :بسم هللا الرحمن الرحیم
سمة الحیاة  ىإل. معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني ىإل. إلى مالكي في الحیاة

 إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي أمي الحبیبة.وسر الوجود
إلى .. إلى من كللھ هللا بالھیبة والوقار.. إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار.  حفظھا هللا

من علمني العطاء بدون انتظار وستبقى كلماتھ نجوم اھتدي بھا الیوم وفي الغد 
إلى . إلى من بھم أكبر وعلیھم أعتمد.عزیز أطال هللا في عمرهوالدي ال..وإلى األبد 

إلى .شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي إلى من بوجودھم أكتسب قوة ومحبة ال حدود لھا
من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى إخوتي األعزاء و أختي 

ر حیاتي ورفیقة إلى س.إلى أصدقائي. العزیزة ،إلى رفقائي في الحیاة الجامعیة 
إلى كل من ساھم من قریب أو من بعید في إنجاز ھذا العمل . روحي زوجتي

واخص بالذكر الدكتور المحترم منصوري نبیل الذي كان لنا سراجا . المتواضع
إلى جمیع أساتذة معھد علوم . منیرا من خالل توجیھاتھ العدیدة و نصائحھ المفیدة

  .ضیةوتقنیات النشاطات البدنیة و الریا
  .وإلى كل من حملتھ ذاكرتي ولم تحملھ مذكرتي
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  الورقة  الموضــوع
 أ تقدیر شكر و -

 ب إهداء -

 د البحثمحتوى  -

 ح قائمة الجداول  -

 ط شكالقائمة األ -

 ي ملخص البحث -

 م مقدمة -

 .التعریف بالبحث: مدخل عام -

  02 اإلشكالیة -1

 02 الفرضیات -2

 02 أهمیة الدراسة -3

 03 أهداف الدراسة -4

 4- 3 تحدید المصطلحات والمفاهیم -5

 5- 4 أسباب اختیار الموضوع -6

 6- 5 الدراسات السابقة -7

  الجانــــــب النظـــــري

 العالقة البیداغوجیة: الفــــصل األول
 09 تمهید -

 10  العالقة البیداغوجیةتعریف 1-1- 

  10  العالقة التربویةتعریف 2-1- 

  10         اإلنسانیة خالل حصة التربیة البدنیة و الریاضیةالعالقات  3- -1

 11 العالقة بین األستاذ و المراهق4-1- 

 12 عالقة األستاذ بالتلمیذ5-1- 
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                 13        العالقة بین المدرس و المراهق6-1- 

  14         العالقة بین المدرس و تلمیذه 7-1-

 15 خالصة 

  التربیة البدنیة و الریاضیة: الفصل الثاني
  17   تمهید -

  18  ماهیة التربیة البدنیة و الریاضیة - 2-1

 18        مفهوم التربیة البدنیة - 2-2

  18  الریاضیة مفهوم التربیة - 2-3

  19  الریاضیة الفرق بین التربیة البدنیة و التربیة - 2-4

 19        مفهوم التربیة البدنیة و الریاضیة - 2-5

            19         الریاضیة و الریاضة الفرق بین التربیة البدنیة و - 2-6

  20  طبیعة التربیة البدنیة و الریاضیة - 2-7

  20  أهمیة التربیة البدنیة و الریاضیة - 2-8

  21  أهداف التربیة البدنیة و الریاضیة - 2-9

      22        حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في الطور الثانوي 10-2-
   

  22  مفهوم حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 1-10-2-

    22         تقییم مفهوم حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 2-10-2-

  23         حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في الطور الثانوي3-10-2-

  23         خصائص نمو التالمیذ في الطور الثانوي4-10-2-

  23         ممیزات التلمیذ المراهق في هذه المرحلة 5-10-2-

  23         واجبات المدرس اتجاه التلمیذ المراهق في هذه المرحلة 6-10-2-

  24         أهداف حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في المرحلة الثانویة11-2-

      24         تقسیم األهداف في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 1-11-2-

  24         المبادئ األساسیة النجاز حصة تعلیمیة 2-11-2-

      25         أهداف األنشطة الریاضیة المقدمة في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 3-11-2-

  25         د من التقلبات السلوكیة للمراهقدور حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في الح 4-11-2-

 26        خالصــــة  -

  المراهقة: الفصل الثالث 
    28          تمهید -    
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 29         مفهوم المراهقة 3-

 29         تعریف المراهقة 1-3-

    29          بعض التعاریف  المختلفة للمراهقة 2-3-

 30         المراهقة تحدید مراحل3-3- 

  30          )14-12(المراهقة المبكرة1-3-3- 

  30          )17-15(المراهقة المتوسطة2-3-3-

  31          )21- 18(المراهقة المتأخرة3-3-3-

  31          المراهقة خصائص النمو في مرحلة 4-3-

 31   النمو الجسمي 1-4-3-

 31   يالنمو المورفولوج 2-4-3-

 31   النمو النفسي 3-4-3-

 32         النمو االجتماعي 4-4-3-

  32    النمو العقلي و المعرفي 5-4-3-

  32    النمو الوظیفي 6-4-3-

  33    النمو الحركي7-4-3-

  33    النمو االنفعالي8-4-3-

  33    النمو الجنسي 9-4-3-

  34    حاجیات المراهق 5-3-

  34    الحاجة للمكانة1-5-3-

  34    الحاجة لالستقالل 2-5-3-

  34    الحاجة الجنسیة 3-5-3-

  35   الحاجة إلى تحقیق الذات 4-5-3-

  35    الحاجة للعطف و الحنان 5-5-3-

  36    الحاجة للنشاط و الراحة 6-5-3-

  36    أشكال المراهقة 6-3-

  36    المراهقة المتوافقة 1-6-3-

  37    المراهقة المنطویة 2-6-3-

  37    المراهقة العدوانیة 3-6-3-

    38    المراهقة المنحرفة4-6-3- 
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  38    أهمیة المراهقة في التطور الحركي للریاضیین 7-3-

  39    أهمیة الریاضة بالنسبة للمراهقین 8-3-

  40          خالصة -  

  الجــانب التطبیقي
جراءاته المیدانیة: الفصل الرابع     منهجیة البحث وإ

 43         تمهید -  

    44 الدراسة االستطالعیة - 4-1

     44     منهجیة البحث - 4-2

  45          تغیرات البحثم  3-4-

   45     جاالت البحثم - 4-4

  45     مجتمع البحث - 4-5

  45    عینة البحث 1- 4-5

  46     دوات جمع البیاناتأ - 4-6

  46    طریقة االستبیان -1- 4-6

  46     دوات التحلیل اإلحصائي أ -2- 4-6
 47    إجراءات البحث  - 4-7

 48         خالصــة  -    

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج: سالخامالفصل 
  50  تحلیل النتائجو عرض  1-5-

 77 بالفرضیات النتائجمناقشة و مقابلة  2-5-

 80 اإلستنتاج العام -

 81 لخاتمةا -

 لبیبلیوغرافیاا -
 المالحق -
 )1(الملحق رقم -
 )2(الملحق رقم -

  



 قائمة الجداول
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 الصفحة الجداول  الرقم
 50          الرغبة في العمل بجدیة مع التالمیذ  یمثل  01  
     51 یمثل المیل أثناء التحدث إلى أحد الجنسین   02  
      52 یمثل التزام التالمیذ بالنظام و القوانین ومساعدته لهم على التحصیل الجید   03  
         53   یمثل الطریقة المثلى لمعاملة التالمیذ أثناء الحصة   04   
  54        یمثل الصفات الواجب توفرها في أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة لجذب التالمیذ   05  

          55         یمثل التصرفات البادرة من األستاذ التي تجعل التالمیذ ینفرون منه   06  
      56 یمثل مدى تأثیر شخصیة األستاذ في نفور وانجذاب التالمیذ نحوه     07  
       57 یمثل مدى مساهمة حصص التربیة البدنیة و الریاضیة في تنمیة العالقات   08  
       58 فعل األستاذ عند إبداء التالمیذ ألرائهم أثناء شرح الحصة یمثل رد   09  
          59 یمثل شعور األستاذ برغبة التالمیذ بإیذائه  10  
       61 یمثل شعور التالمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة  11  
   62        یمثل األهمیة التي یعطیها التالمیذ لحصة التربیة البدنیة و الریاضیة  12  
    63       یمثل مدى درجة الثقة بین التلمیذ و األستاذ أثناء الحصة  13  

   64        یمثل مكانة أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة  14  
   65        یمثل نوع العالقة التي تربط التلمیذ بأستاذ التربیة البدنیة والریاضیة  15  
   66        یمثل تأثیر میول األستاذ إلى بعض التالمیذ في تغییر العالقة بینهم 16  
    67       یمثل األستاذ األفضل في نظر التلمیذ  17  

 68          یمثل مدى الشعور بوجود احترام بین التلمیذ و األستاذ   18  
    69       یمثل تأثیر طریقة تعلیم األستاذ على استیعاب التالمیذ  19  
 71          یمثل مدى اشتراك األستاذ في اللعب مع التالمیذ وزیادته لنسبة حب اللعب    20  
    72       یمثل مدى میل األستاذ إلى أحد الجنسین أثناء الحصة  21  

 73          یمثل مدى الشعور بالتضایق عند میل األستاذ ألحد الجنسین   22  
          74 یمثل جنس األستاذ الذي یفضله التلمیذ  23  
       75 یمثل األستاذ الذي یشعر معه التلمیذ بالراحة   24  
       76 یمثل مدى نفور التالمیذ من األستاذ الذي یدخن أمامهم     25  
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 الصفحة األشكال  الرقم
 50         الرغبة في العمل بجدیة مع التالمیذالنسبة المئویة تبین مدى   01  
    51 المیل الى احد الجنسین أثناء التحدث إلى التالمیذ النسبة المئویة تبین  02  
    52 یر االلتزام بالنظام على التحصیل الجیدالنسبة المئویة تبین مدى تأث  03  
    53  تبین الطریقة المثلى لمعاملة التالمیذ أثناء الحصصالنسبة المئویة   04   
  54      .الصفات الواجب توفرها في األستاذ لجذب التالمیذ وتكوین عالقة جیدة معهمالنسبة المئویة تبین   05  

             55       منه جعل التالمیذ ینفرونت التي التصرفات البادرة من األستاذالنسبة المئویة تبین   06  
    56 نحوهشخصیة األستاذ في نفور وانجذاب التالمیذ النسبة المئویة تبین مدى     07  
ن مدى مساهمة حصص التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة النسبة المئویة تبی  08  

 العالقات بین األستاذ و التالمیذ
57    

  58      .رد فعل األستاذ عند إبداء التالمیذ ألرائهم على شرح الحصةالنسبة المئویة تبین   09  
  59      .الشعور في رغبة التالمیذ في إیذاء األستاذ مدى النسبة المئویة تبین 10  
  61      .الشعور أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة النسبة المئویة تبین 11  
 62      .النسبة المئویة تبین األهمیة التي یعطیها التالمیذ لحصة التربیة البدنیة والریاضیة 12  
 63      حصةالدرجة الثقة بین التلمیذ واألستاذ أثناء  النسبة المئویة تبین 13  

  64      ین المكانة المعطاة ألستاذ التربیة البدنیة و الریاضیةالنسبة المئویة تب 14  
 65        عیة العالقة التي تربط التلمیذ واألستاذنو  نالنسبة المئویة تبی 15  
   66      األستاذ إلى بعض التالمیذ في تغییر العالقة بینهماثر میول  النسبة المئویة تبین 16  
 67      .األستاذ األفضل في نظر التالمیذ النسبة المئویة تبین 17  

    68      .مدى الشعور بوجود احترام بین التلمیذ و األستاذ النسبة المئویة تبین 18  
  70      .أكثر استیعاب التالمیذ طریقة تعلیم األستاذ تأثیر النسبة المئویة تبین 19  
     71      .األستاذ في اللعباللعب عند اشتراك مدى زیادة نسبة حب النسبة المئویة تبین    20  
  72      .تبین مدى میل األستاذ إلى احد الجنسین أثناء الحصةالنسبة المئویة  21  

    73      .مدى الشعور بالضیق عند میل األستاذ ألحد الجنسین النسبة المئویة تبین  22  
  74        .المئویة تبین مدى الرغبة في األستاذ المدرسالنسبة  23  
  75    .النسبة المئویة تبین من هو األستاذ الذي یشعر معه التلمیذ براحة أكثر  24  

 76      .من األستاذ الذي یدخن أمامهم النسبة المئویة تبین مدى نفور التالمیذ    25   
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حصـة التربیـة البدنیـة والریاضـیة فـي الطـور العالقة البیداغوجیة بین األستاذ والتلمیـذ خـالل : عنوان الدراسة 

  الثانوي
حصــة التربیــة البیداغوجیــة بــین األســتاذ والتلمیــذ خــالل  دراســة العوامــل المــؤثرة فــي العالقــة: هــدف الدراســة 

براز أهمیة العالقة بینهما   .البدنیة والریاضیة في الطور الثانوي وإ
   
حصة التربیة العالقة البیداغوجیة بین األستاذ والتلمیذ خالل  ما هي العوامل المؤثرة على: مشكلة الدراسة 

 .البدنیة والریاضیة
  :فرضیات الدراسة 

 العالقة البیداغوجیة بین األستاذ والتلمیذ خالل  المؤثرة على توجد بعض العوامل :الفرضیة العامة
  حصة التربیة

   الفرضیات الفرعیة:  

 .والریاضیة البدنیة التربیة حصة خالل والتلمیذ األستاذ بین العالقة على تؤثر األستاذ خبرة - 1
البدنیة  التربیة حصة خالل والتلمیذ األستاذ بین العالقة على تؤثر )ذكر،أنثى(األستاذ جنس - 2

 .والریاضیة
خالل  والتالمیذ األستاذ بین العالقة هذه على تؤثر األستاذ قبل من المطبقة البیداغوجیة الطریقة - 3

 والریاضي البدنیة التربیة حصة
  : إجراءات الدراسة المیدانیة -
    :العینة 

 : حیث شملت جزءا من مجتمع البحث لثانویات والیة البویرة، وقد تم اختیار العینة عشوائیا واشتملت على  
 أستاذ        15تلمیذ و  120

تمت الدراسة على مستوى بعض ثانویات والیة البویرة من بدایة شهر فیفري : المجال الزماني والمكاني 
  .2015إلى نهایته من سنة 

  .المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي: المنهج 
  : األدوات المستعملة في الدراسة -

  .وكانت استمارة االستبیان موجهة إلى األساتذة و التالمیذ: االستبیان
  : النتائج المتواصل إلیها 

 األستاذ والتالمیذ بین عالقات نسج في كبیرا دورا لها الخبرة أن القول یمكننا.  
 والتالمیذ بین األستاذ والعالقة التعلیم عملیة في تأثیر له لیس الجنس أن القول یمكننا.  
 والتلمیذ األستاذ جیدة بین عالقة تكوین في عالیة مكانة لها التدریس طریقة أن القول یمكننا.

  ملخص البحث                   



 مقدمة
 

 
  ز

 :مقدمة
العلوم  كباقي والترویجي المهني المستوى على علیها، اإلقبال یزداد بدأ التي العصریة العلوم بین من

عداد  تنمیة في اإلسهام شأنها من والتي ومعارفها مفاهیمها تحدیث إلى خاللها من الدول تسعى التي وإ
 من وتعتبر العصریة العلوم أهم من واحدة تعتبر التي والبدنیة، الریاضیة التربیة نجد الصالح، المواطن

 ومدى األخرى العلوم بقیة عن به، تتمیز ما وهذا األمم كل بها انتعشت التي العلمیة المجاالتأهم 
 البدنیة التربیة مفهوم أن نقول أن نستطیع وطبیا،بهذا فكریا اجتماعیا، بیولوجیا، إنسانیا، االرتباط بها

 البعض كان التي التمرینات، أو األلعاب بعض كونها مجرد یتخطى ومدلولها والریاضیة المعاصرة
  . أسبوعیا التالمیذ یؤدیها أن حتمیة بجب بأنها یعتقد

إلى  یسعى الذي التربوي النظام والریاضیة البدنیة التربیة فتعتبر العلمي التربوي المنظور من أما
تقانها الحركیة المهارات اكتساب على أیضا وتعمل العام اإلنساني األداء تحسین باللیاقة  والعنایة وإ
 نحو إیجابیة اتجاهات وتنمیة المعارف تحصیل إلى باإلضافة السلیم، العقل صحة أجل من البدنیة

 یستفید الذي والمجتمع، الفرد على وفوائد أهمیة من التربویة المادة هذه بلغته لما ونظرا النشاط البدني،
 خالل من تنشئته على والعمل اجتماعیا الفرد تطبیع في لها والتربویة االجتماعیة من الحصائل

   .التربویة معطیات األنشطة

 أبرز األستاذ من یعد حیث والتلمیذ، األستاذ بین المتعلقة العوامل بینها من والتي عدیدة أبحاث أجریت
تشكیل  في تأثیرا التدریس أعضاء أهم ویعد والریاضیة، البدنیة التربیة حصة في المؤثرة العوامل
خاصة  التالمیذ وبین بینه الجیدة العالقة یحقق الذي الشخص التالمیذ،هو لدى الرفیعة والقیم األخالق

یشعرون  األساتذة یجعل هذا وكل الشخصیات من متعددة أنماط فیها تظهر التي المراهقة، فترة في
 العالقة هذه أهمیة تبرز، هنا ومن المراهقین تربیة في علیهم الملقاة الكبرى المسؤولیات من بالخوف،

 خالل من عمله على حرصه ومدى اختیاره وأسالیب وشخصیته األستاذ كفاءة إلى ترجع ربماوالتي 
 الریاضیة التربیة حصة خالل والتلمیذ األستاذ بین العالقة طبیعة وكشف معرفة هذا نحاول بحثنا

 والبدنیة

 



 

 

  
  
  التمهیدي الجانب 
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 :اإلشكالیة - 1

تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة منذ القدم فنا وعلما، له أصوله ومبادئه وأهدافه تعزز من خالله        
عملیة التعلیم وكسب المهارات الحركیة، وقد أصبحت في عصرنا هذا أساس النمو المتكامل وذلك بإعداد 

ن العوامل والعناصر الفرد السلیم الفعال في محیطه ومجتمعه، وألجل ذلك أضحت بأهدافها وبرامجها م
األساسیة التي تنبني علیها المجتمعات الحدیثة والمتطورة، إال أننا نجد الكثیر من الناس یفهمون التربیة 
والبدنیة والریاضیة فهما خاطئا خاصة في مجتمعنا الجزائري فالبعض یراها مجرد تمرینات والبعض اآلخر 

جد من یراها مضیعة للوقت، وبات من واجب الباحثین یراها مسابقات ومنافسات واألسوأ من ذلك أننا ن
براز الفوائد التي تقدمها للتالمیذ من جمیع جوانبه، إال أن ما نالحظه هو أن  توضیح المفهوم الدقیق لها وإ
معظم الجهود قد كرست لمعرفة تأثیر التربیة البدنیة والریاضیة على الجوانب البدنیة للتلمیذ باعتبارها من 

ألولى لها ولم یوضع االهتمام الكافي لما تقدمه هذه األخیرة من تأثیرات إیجابیة على الجوانب األهداف ا
  .النفسیة للتلمیذ  

 فقد لذلك ومنتظمة، منظمة بصیغة والریاضیة البدنیة التربیة میدان في للتلمیذ اتصال أول المتوسطة  وتعد
 جید برنامج في متمثلة مادیة إمكانیات اھطتوأع المادة، ذهھل خاصة أولویة التربویة المنظومة أعطت
 والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ بین البیداغوجیة العالقة وتعتبر .المدرسیة الریاضة یخدم وشامل كامل

 البدنیة التربیة اجنهوم ببرنامج والسیر التربوي العمل إلنجاح التعلیمیة األسس مھأ من والتلمیذ) المعلم(
 تحصیل من هیمكن ادفھ سلوك إلى التلمیذ سلوك یهتوج وكذا المسطرة، دافھاأل تحقیق إلى والریاضیة

 المسؤولیات تحمل على قادر لهتجع تربویة شخصیة واكتساب ،من جهة والمعرفیة الدراسیة مواده
 ما أن إال أخرى،جهة  من ومتناسق متماسك فریق شكل في والعمل التعاون وتنمیة ،عهمجتم مع واالندماج

االتصال البیداغوجي بین  وھو أال الفعال العنصر ذاھ أن والریاضیة البدنیة التربیة حصص في لوحظ
  .البیداغوجیة الحصص طیلة سیرورة  واألستاذالتلمیذ 

ذا مارست تعلمت" یشیر المثل الصینيو  ذا رأیت تذكرت، وإ ، إلى أهمیة 1"إذا سمعت نسیت، وإ
الممارسة في الحیاة الیومیة للتلمیذ كي یتعلم، كما أجمعت الفلسفات التربویة على أن النشاط البدني 
الریاضي التربوي الذي یلعب دورا ممیزا في االرتقاء بخبرة الفرد وشخصیته وتمیزها، من حیث إسهامه في 

لفرد، فهو یسعى إلى تحقیق التربیة الشاملة، تحسین المستوى البدني واالتصال باآلخرین وزیادة إنتاجیة ا
فهو ال یحتاج إلى مدربین یعملون على تعلیم التقنیات والمهارات الحركیة فحسب، بقدر ما هو بحاجة إلى 
أشخاص یعملون على قیادة نمو الشباب من الناحیة النفسیة واالجتماعیة وما لها من أثر بالغ في تحدید 

                                                
  .50، ص1997القاهرة،  ، دار الفكر العربي،الصحة والتربیة الصحیة: بهاء الدین سالمة  -1
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دف النشاطات الریاضیة تكوین رجال مقبلین على الحیاة االجتماعیة من جمیع قیم الممارس واتجاهاته، فه
جوانبها ولیس شبان ریاضیین لیصبحوا أبطال في المستقبل، حیث یقوم هؤالء األشخاص والممثلون في 

ن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في بث المثل العلیا في تالمیذهم، فهم قدوة لهم ویتأثرون بشخصیتهم، أل
  .األساتذة یتقابلون مع تالمیذهم في مواقف شبیهة بمواقف الحیاة الیومیة الواقعیة

 مهمة، مكانة تحتل أصبحت التي التربویة المواد منویشكل استاذ التربیة البدنیة والمادة في حد ذاتها وهي 
 العملیة في تلعبه الذي هموالم الفعال للدور راجع وهذا البدنیة والریاضیة التربیة مادة مستویات التعلیم في

 تربیة في تساعد فهي واالجتماعي، ،الصحي،النفسي البدني حیث الجانب من أهمیتها إلى إضافة التربویة
  .التربوي البرنامج في إلزامیة مادة تعتبر فهي ولهذا الحسنة، وترسیخ األخالق المهارات وتعلیم البدن

 والریاضیة، البدنیة للتربیة أن نستنتج، هذا كل ومن العامة التربیة من یجزأ ال جزء هي وكذلك
 األستاذ بین القائم العالئقي مجال في وخصوصا تربویة أغراض تحقیق في تلعبه لما وفعال دور هام
  .والتالمیذ

 والبیداغوحي التربوي بالمحتوى علم على یكون أن والریاضیة، البدنیة التربیة أستاذ عل فیجب
الطور  في وممیزاتهم المراهقین شخصیة ونماذج سلوكهم وأنواع التالمیذ رغبات فهم وكذلك للدرس وأهدافه

 عالقة التالمیذ وكذلك التالمیذ وبین بینه الجیدة العالقات لخلق المالئم، الجو توفیر إلى باإلضافة الثانوي،
  .معهم التعامل عملیة یسهل لكي وذلك بعضهم مع

األستاذ  بین البیداغوجیة العالقة على المؤثرة، للعوامل دراسة بدون نبقي الحد هذا غایة إلى ولكننا
  . المراهقة فترة خالل الثانوي الطور في خاصة والریاضیة، البدنیة التربیة حصة في والتلمیذ

بین  البیداغوجیة العالقة معرفة نرید خالله، من والذي هذا ببحثنا قمنا السوابق هذه خالل ومن
العام  التساؤل طرح جاء ومنه والریاضیة البدنیة التربیة حصة خالل الثانوي الطور في والتالمیذ األستاذ

 حصة خالل والتالمیذ األستاذ بین البیداغوجیة العالقة على المؤثرة العوامل ماهي :التالي الشكل على
  ؟  البدنیة والریاضیة التربیة

  :وفي ضوء ذلك تم طرح االشكالیات الجزئیة التالیة
 .خبرة األستاذ في العالقة بینه وبین التلمیذ خالل حصة التربیة البدنیة والریاضیة ؟هل تؤثر   - 1
 هل تؤثر  جنس األستاذ في العالقة بینه وبین التلمیذ خالل حصة التربیة البدنیة والریاضیة؟ - 2
هل تؤثر  الطریقة المتبعة من طرف األستاذ في العالقة بینه وبین التلمیذ خالل حصة التربیة  - 3

 .البدنیة والریاضیة؟
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  : الفرضیات2-
 .والریاضیة البدنیة التربیة حصة خالل والتلمیذ األستاذ بین العالقة على تؤثر األستاذ خبرة .1
البدنیة  التربیة حصة خالل والتلمیذ األستاذ بین العالقة على تؤثر )ذكر،أنثى(األستاذ جنس .2

 .والریاضیة
خالل  والتالمیذ األستاذ بین العالقة هذه على تؤثر األستاذ قبل من المطبقة البیداغوجیة الطریقة .3

 .والریاضیة البدنیة التربیة حصة
 : البحث أهداف3-

 الثانوي الطور خالل والتلمیذ األستاذ بین البیداغوجیة، العالقة على المؤثرة العوامل على التعرف. 
 البدنیة التربیة حصة خالل من الثانوي الطور في والتالمیذ، األستاذ بین العالقة أهمیة إبراز 

 .والریاضیة
 للباحثین مرجع البحث هذا یكون كي المیدانیة دراستنا خالل من علمي أسلوب وضع إلى التوصل. 
 لم أشیاء إلى التطرق خالل من وهذا والریاضیة البدنیة التربیة مجال في المعرفة إلى جدید شئ إضافة 

 . الطلبة لها یتطرق
 :البحث أهمیة4-
 على تعتمد حسنة، معاملة تالمیذه مع یتعامل الذي هو التالمیذ به یقتدي الذي األستاذ إن

 بالنسبة ضمیره یرضي و إلیه یقر بهم والعطف، فبهذا النفس، المحبة ضبط المناقشة، االحترام التفاهم،
  .الحقیقي النجاح إلى یوصله و یعنه لعله عمله، في اهللا ویتقي لخالقه

ا  حق وجه بغیر واإلهانة بالتوبیخ التالمیذ، مع یتعامل ضعیفة شخصیة له الذي األستاذ أمّ
تعامله  فسوء بمادته، الخاصة والثقافة للذكاء یفتقر كان إذا خاصة وتمییزه، وجبروته سلطته ویمارس علیهم

  .الریاضیة البدنیة التلمیذ والتربیة بین ومثلها التلمیذ وبین بینه رهیبا وفراغا كبیرة فجوة یخلق

والریاضیة  البدنیة التربیة مع التلمیذ بعالقة وارتباطهما والتالمیذ األستاذ بین العالقة ألهمیة ونظرا
 بینهما في البیداغوجیة العالقة طبیعة تلعبه الذي الفّعال إبراز العامل وأردنا الموضوع هذا اهتمامنا انصب
لمادة  أكبر أهمیة إعطاء محاولة الثانوي،الطور  مرحلة والریاضیة، البدنیة التربیة لحصة الحسن السیر
أساسیة  كمادة ومكانتها التربویة المنظومة في المادة هذهب التعریف خالل من وهذا الریاضیة البدنیة التربیة
 .ثانویة كمادة ولیس
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 : السابقة الدراسات   5-

 :تمهید       

خاللها  من بحثه ویثري الباحث یتناولها أن یجب التي المحاور أهم من المتشابهة الدراسات تعتبر
من  مجموعة على بحثنا في اعتمدنا وقد النفي، أو اإلثبات أو المقارنة هي المشابهة الدراسات من والهدف

 كل دراسة بها خرجت التي النقاط على الدراسات هذه تحلیل في أیضا اعتمدنا كما أجریت التي الدراسات
  .نصري العمري وعطوي بلقاسم وشنیخر فاتح: الطلبة دراسة أخدنا بینها ومن
 :دراسة الطلبة -   

لجامعة  2002- 2001الجامعیة  للسنة لیسانس شهادة لنیل تخرج مذكرة بانجاز الطلبة هؤالء قام
وقد  " سنة  18 -17 " والریاضیة البدنیة التربیة حصة نحو الثانویة المرحلة طلبة التزام" بعنوان قسنطینة

 : یلي فیما البحث أهداف تمثلت

إن  وتحدید والریاضیة البدنیة التربیة حصة نحو الثانویة طیلة المرحلة االلتزام طبیعة على التعرف 
 .لدیهم والریاضیة البدنیة التربیة مكانة على للتعرف وذلك سلبیة أو ایجابیة كانت

 حصة أثناء الریاضي النشاط ممارسة نحو والتزامهم التالمیذ سلوك بین الموجودة العالقة تحدید 
 .والریاضیة التربیة البدنیة

 جنس كل اهتمام مدى یحدد ذلك الن الحصة نحو االلتزام في الجنسین بین الظروف معرفة 
 :التالیة االستنتاجات إلى توصلوا بالحصة، وقد

 التربیة أنشطة ممارسة نحو إیجابي بالتزام الثانویة المرحلة طلبة یتمیز: القائلة الفرضیة قبول  
 .البدنیة

لتزامهم التالمیذ سلوك بین ارتباطیه عالقة توجد :أنه القائلة الفرضیة قبول    التربیة حصة نحو وإ
 .البدنیة الریاضیة

 البدنیة التربیة حصة نحو االلتزام في واإلناث الذكور بین فروق هناك:أن القائلة الفرضیة قبول  
  .والریاضیة

 :أساسیة ومفاهیم مصطلحات6- 
 : العالقة تعریف -

 اللغة في ویقابلها والعالئق العالقات جمیع هي العالقة أن إلى العربیة اللغة معاجم تشیر : لغة
 اللغة في العالقة مصطلح أن إلى تشیر القوامیس تخصص ولكن Relation واالنجلیزیة الفرنسیة
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 الالتینیة اللغة في أما  Rapport   كلمة العالقة مصطلح فیقابل الالتینیة اللغة في أما هو االنجلیزیة
  .  Relationكلمة  العالقة مصطلح فیقابل

   :اصطالحا  

 ها :بدوى :زكي أحمد یعرفها  إحداها تغیر یستلزم بحیث أو ظاهرتین شیئین بین الرابطة تعني بأنّ
بسط  محاولة هو جملته في الذهني العمل ألّن  التفكیر مبادئ أحد هو العالقة مبدأ ویقال تغییر األخرى

 .اآلخر مع أحدها الطرفین
 ا  العالقات أن :حیث یقول العالقة مصطلح حول دقة أكثر تحلیال یقدم فإنه: الخشاب مصطفى أمّ

 لتكوین أساسي شرط االستجابة مقابل سلوك أو لنشاط استجابة تنشأ التي واآلثار المتبادلة هي الروابط
 تكون هناك وقد وجماعة فرد أو وفرد فرد بین العالقة تكون قد االجتماعي الواقع وفي اجتماعیه عالقة

 1 .خارجیة العالقات تكون قد والنظم الظواهر بین متبادلة عالقات

 : األستاذ تعریف -

إلى  باإلضافة كبیرة أدوارا و أعباء ویحمل التعلیمیة العملیة أركان من أساسیا ركنا األستاذ یعتبر
المستقبلیة  للحیاة ویهیئهم صاعدة أجیال تربیة في یساهم فهو والعلم المعرفة نقل في الرئیس المصدر أنه
  .التعلیمي الوسط داخل عنه االستغناء یمكن ال تطورات من حدث وما

أنماط  وتعلیمهم شخصیتهم وتطویر التالمیذ تنمیة عن مسؤوال كونه في األستاذ أهمیة وتظهر
  2.الحصة خالل المنظم والحركي البدني، الریاضي النشاط ألوان 

الذین  والتالمیذ العالیة والمهارات القدرات ذوى التالمیذ فئات بمختلف االهتمام علیه ینبغي كذلك
 النوعیة من هذه مع لیتناسب معدل خاص برنامج ضبط دائما األفضل ومن والعقلیة البدنیة قدرتاهم تقل

 3.التالمیذ

 

                                                
-1996الثانوي،  التعلیم لتالمیذ االجتماعي بالتوافق وعالقاتها والتالمیذ األستاذ بین االجتماعیة العالقات أنماط :برغوتي محمد 1- 

  .32 ص  ،1997
 ،1996، القاهرة العربي، الفكر دارواألكادیمي،  والنظام المهني واإلعداد والمهنیة والریاضیة البدنیة التربیة أصول ،أنور أمین أنور -2

  .167ص
   ،1990  ،الصادرة العربي، الفكر دار والریاضیة، البدینة التربیة برنامج بناء أسس، الخولي أنور وأمین الحماحمي -3

  . 191ص      
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 : التلمیذ تعریف -

التعریف  هذا خالل فمن الثانوي و األساسي ، االبتدائي التعلیم تزاول یعني التلمیذ مصطلح إن
بالتعلیم  بدایة تعلیمیة ومستویات مراحل بعدة یمر الذي الشخص ذلك هو التلمیذ أّن  یتضح الموجز

التعلیمیة  المراحل هذه وخالل طالبا لیصبح التلمیذ مرحلة تنتهي أین الثانوي إلى األساسي ثم االبتدائي
  1.الجدیدة الحیاتیة المواقف مع التكییف من تمكنه ت ومعلوما معارف یكتسب

 :وریاضیة بدنیة التربیة حصة -

الخبرات  كافة تقدم خالله ومن الریاضیة للتربیة المدرسي البرنامج أجزاء من األهم الجزء تمثل
على  أسبوعیا مرتین المدرسة تالمیذ كل یستفید أن ویفترض المنهج أهداف تحقق التي التعلیمیة والمواد
وتنفیذها  المنهج محتوى واتساق بالتتابع وتحقق تبني التي المصغرة الوحدة أو اللبنة تعتبر حیث ،2األقل

حركي، معرفي (السلوكي  المنظور من التعلیمیة أغراضها حصة ولكل المدارس، واجبات أهم من ویعتبر
  :التالیة الجوانب وتشمل البدنیة التربیة حصص من عدد من التعلیمیة الوحدة وتتكون )وجداني

  .3الختام -الرئیسي الجزء -المقدمة -
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .قسنطینة جامعة ،07ص، 1985 -   1،84جزء، االجتماع في معمقة دراسات ، الثانویة لطالب الوضع دراسة ، برغوتي محمد -1
 العربي، الفكر دار ،4 ط الفصل معلم، دلیل المدرسیة، الریاضیة التربیة، درویش وعدنان عنان الفتاح عبد ومحمد الخولي أنور أمین -2

  .119ص، 1989القاهرة، 
  .33ص ، 2000 ،القاهرة العربي، الفكر دار ، 1ط المعاصرة، الریاضیة البدنیة التربیة منهاج، الشافعي الدین وجمال الخولي آمین -3



 

 

  
     
  الجانب النظري   
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  :تمهید

هذه  تكون ولكي جمیعا، علیها نحرص التي األمور من اآلخرین مع طیبة عالقات تنمیة إن
  .حقیقي وأحاسیس صادقة مشاعر على تبنى أن فینبغي حقا، وطیبة وثیقة العالقات

ه التالمیذ مع الطیبة الوجدانیة العالقات تنمیة في یرغب المدرس كان فإذا أن  أوال علیه ینبغي فإنّ
 حتى في واالتزان بالهدوء یتصف وأن وواقعیه بصدق نحوهم مشاعره یعبّر عن وأن طبیعته، على یكون
 في وأن یتحكم القدر بنفس التالمیذ جمیع یحب وأن غیظه ویكظم مشاعره، تیكب وأن حرجا المواقف أشد

 حیث یصبح إنسانا فهو البشر، من غیره مثل وینفعل یتصرف إنسانا المدرس فإّن  الحال وبطبیعة عواطفه،
   . التالمیذ مع مشاعره ویشارك وأصالة  بصدق اإلنسانیة عن یعبر

 فانه سارة ألخبار یتعرض عندما فرحه عن یعبر و لألذى یتعرض حین أالمه عن المدرس یعبر
 یكون فانه به، موثوقا صدیقا یصیر عندما حقیقته على إنسانا یصبح لكي األولى خطواته قد خطى یكون

  . التالمیذ وبین بینه وطیدة عالقة تكوین في غایته قد حقق

    .وأنماطها وتصنیفها للعالقة المفاهیم األساسیة بعض دراسة الفصل هذا في ونحاول
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  :البیداغوجیة تعریف العالقة 1-

 العالقة تمیز التي الخصائص بعض بإضافته البیداغوجیة وذلك العالقة POSTICیعرف 
 البرامج خالل من المحدد المدرسي العمل بواسطة تتكون البیداغوجیة العالقة بان" یقول  البیداغوجیة إذ

 هیئات طرف من مضبوطة المقاییس باحترام البرامج هذه إتمام بشرط عنها معلن أهداف تحتوي على التي
  ".عمراني وسط داخل و زمني توقیت حسب التنفیذ هذا ویكون وثائق رسمیة أو
 )1979 P20 Postic (أضافها التي الخصائص خالل من إذا postic  یلي البیداغوجیة كما العالقة تعرف:  

 وبغرض مدرسي عمل بفعل والتلمیذ المعلم بین تتشكل التي االجتماعیة الروابط مجموعة هي
 أو هیئات تحددها سبقت، التي البرامج بتطبیق المدرسي العمل ذلك یتجسد حیث تربویة، تحقیق أهداف
 المشكلة لخصائص االجتماعیة الروابط تلك وتكون عمراني وسط وداخل زمني توقیت وفق وثائق رسمیة

   1.وتاریخ سیرورة لها یكون كما عاطفیة وخصائص معرفیة

 :التربویة تعریف العالقة 2-1-

 العالقة(  كتابه، في تعرض ، الذي posticالعالقة التربویة  بدراسة اهتموا الذین الباحثین بین من
 لما هذا الكتاب في جاء ما على كثیرا اعتمدنا وقد العالقة، هذه والشاملة المفصلة الدراسة إلى) التربویة
ها"  Postic"عرفه  وقد التربویة العالقة بحیثیات وثرى شامل إلمام من فیه وجدنا  مجموعة الروابط بأنّ

بنیة  داخل تربویة أهداف تحقیق بغرض بتربیتهم، یقوم من وبین المربي بین تنشأ التي االجتماعیة
سیرورة  لها تكون وعاطفیة معرفیة بخصائص االجتماعیة الروابط تلك تتمیز حیث معینة، مؤسساتیة

  :التربویة العالقات ماهیة تحدد أساسیة عناصر أربعة استخالص یمكننا التعریف لهذا بتحلیلنا وتاریخ

 .االجتماعیة الروابط من مجموعة  .أ 
 .األول الطرف تربیة یتلقى من هو الثاني الطرف المربي، األول الطرف الطرفین، بین تنشأ   .ب 
 .تربویة أهداف أو هدف تحقیق إلى ترمي   .ج 
 .2مؤسساتیة بنیة داخل تحدث  .د 
  
 

                                                
 العلوم في ماجیستر شهادة لنیل الثانوي، مذكرة التعلیم وتلمیذ أستاذ بین التربویة العالقة حیواني، تحلیل المولودة صباح بوالقمح - 1

   . 6ص ،2001 -2000قسنطینة،  النفس، جامعة  علم شعبة التربویة،
   . 5ص ،المرجعنفس ، حیواني المولودة صباح بوالقمح -2
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 :والریاضیة البدنیة التربیة حصة خالل اإلنسانیة العالقات 3-1-

 العملیة فتصبح اإلنسانیة العالقات تكوین على التدریب یجب والریاضیة البدنیة التربیة خالل
 المدرس بین العالقة على التركیز كذلك والریاضیة البدنیة التربیة حصة في فعال تأثیر ذات التربویة
 مساعدة، الغیر احترام الجماعي، التعلم الجماعیة والعالقات التلمیذ على والجماعة الفصل وتأثیر والتلمیذ

  .1الصعوبات على التغلب عند والبهجة الصحیحة الذاتي،العادات والنقد النقد مسؤولیة،

 :واألستاذ التالمیذ بین العالقة4-1-
  :ثالث على التربویة المؤسسات في والتلمیذ األستاذ بین العالقة االجتماع وعلم التربیة علماء صنف

 الدكتاتوري  .أ 
 )فوضوي(السائد   .ب 
 )الشوري(الدیمقراطي   .ج 

یجابیة سلبیة نتائج، عنها تنجز الثالثة االجتماعیة العالقات هذه من نمط وكل  من للتالمیذ وإ
 لهم االجتماعي التوافق وتحقیق التعلیمیة العملیة على اإلقبال وبالتالي االجتماعي الجو عن رضاهم حیث

 التوافق سوء یسمى ما إلى یؤدى مما المعلم، وبین بینهم السائد الجو من یتبرمون التالمیذ أن أو
  .االجتماعي

  :  واألستاذ التالمیذ بین العالقة ممیزات هذه
 :یتمیز الدیكتاتوري النمط  .أ 

 األستاذ(الشخص  ید في السلطة تركز(. 
 التالمیذ ذكاء في الثقة وعدیمة االعتداء شدیدة مستبدة السلطة هذه. 
 الحریات یخنق جامدا صارما، نظاما المستبد القائد یفرض. 
 2العدوان روح تمیزه االجتماعي السلوك. 

 :یتمیز ب :)الفوضوي(السائد  النمط  .ب 
 الصارم النظام بدل الفرض. 
 الداخلي التفكك أثار وتبدو الوقت ضیاع فیه یكثر. 
  

                                                
   .23، ص1698، القاهرة العربي، الفكر ،دار البدنیة التربیة تدریب وطرق مناهج :فرج أحمد محمد عنایات  - 1

قسنطینة،  جامعة  العیادى  ال النفس  علم  النفس،فرع علم ماجستیر،قسم شهادة لنیل المعاملة،مذكرة سوء لطاهرة والثاني األول الطور معلمي تصور طبیعة تنیو، حرم كتزة بوجالل -2
   .75و 2، ص ص 2001- 2000
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 ه یتمیز  .1الفوضى حد إلى تصل التي المطلقة الحریة في یتمثل بأنّ
 : ب یتمیز): الشورى(الدیمقراطي  النمط  .ج 

 كإنسان ذاته في فرد كل قیمة یقدر. 
 تلمیذ(فرد  كل شخصیة تنمیة على العمل.( 
 األعمال من یناسبه ما اختیار وفي وتعبیره تفكیره في حر فرد كل. 
 بنفسه شؤونه تصریف على تلمیذ كل بقدرة االعتراف. 
 المدرسي النشاط في عنصر كل مشاركة ضرورة إلى -الدیمقراطي المعلم أي - القائد یسعى. 

 2.التعاون إلى الدوافع إیجاد على یعمل وهذا

  :بالتلمیذ عالقة األستاذ5-1-
  :والتلمیذ األستاذ بین العالقة في المؤثرة العوامل   .أ 

ها والتلمیذ األستاذ بین العالقة اعتبار إّن   فإّن  بینهما، تنشأ التي االجتماعیة الروابط مجموعة بأنّ
 قد بأن الظروف Posticیقول  حیث التعلم عملیة فیها تتم التي الضرورة بطبیعة تتأثر الروابط تلك طبیعة
  :  تكون

 التعلیمیة األنظمة وحسب األمم حسب تختلف مؤسساتیة ظروف. 
 نمط إلى باإلضافة إلیها المنتمین التالمیذ ونمط التربویة المؤسسة فقط تخص اجتماعیة ظروف 

 .داخلها المتواجدة العالقات الوظیفیة
 مجموع  من تعتبر تكن لم إذا والتي المطبقة البیداغوجیة الطرق في فتتمثل البیداغوجیة الظروف أما

ها معین فلسفیا باختیار تطبق التي التقنیات  .والتلمیذ األستاذ بین للعالقة أساسیة اختالفات تحدث فإنّ

 العالقة في یؤثر كعامل اإلنسانیة الطبیعة حول المربي یحملها التي المفاهیم اعتبار یمكن كما
 لذلك اإلنسانیة الطبیعة لتلك مفهومه، یخص مرجعي إطار حسب یسلك فالمربي إذا والتلمیذ، األستاذ بین
 جماعة سیر وطریقة تعلیمهم طریقة بخصوص متهمبادرا بإبداء للمتعلمین یسمح الذي المعلم نجد فإننا

  .النظام في ثقته یضع حیث المتعلمین تلقائیة من یحد الذي المعلم نجد كما ه، ب یتواجدون الذي القسم

                                                
   .76فس المرجع، ص ،نتنیو حرم ةز كت بوجالل -1

   .77فس المرجع، ص ،نتنیو حرم ةز كت بوجالل -2
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 األستاذ بین العالقة دراسة بأن یعتقد المذكورة، العوامل تلك كل لتأثیر ونظرا Posticفإن  لذلك
الزمن  عبر البیداغوجیات ومختلف المؤسساتیة البیانات لمختلف المعارف تحلیل خالل من تكون والتلمیذ
  .1یبعضها مرتبطة عناصر والتلمیذ األستاذ بین العالقة عناصر الن الفضاء، وعبر

  :والتلمیذ األستاذ بین العالقة على القسم جماعة تأثیر .ب 

تلمیذ  كل یقوم إذ أزواج جماعة بحضور متأثرة والتلمیذ األستاذ بین العالقة بأن Posticیقول 
 التي یقوم التعدیل عملیة خالل من وذلك القسم في بزمالئه وبعالقته بالمعلمة لعالقته وفقا مكانته بتحدید

قسم ویذكر  داخل اكتسبها التي االجتماعیة القواعد مع متوافقة یجعلها لكي وطلباته، برغباته التلمیذ بها
Postic أكدوا إقرانه حیث بجماعة مجذوبا التلمیذ من تجعل التي المصادر حللوا أمریكیین باحثین أن 
 على تؤثر أكثر التي هي واالجتماعیة اإلنسانیة العوامل أن التالمیذ، تمدرس من الثانویة المرحلة خالل
 یكون فأكثر كما أكثر زمالئه بأحكام التلمیذ یتأثر إذ إقرانه جماعة داخل لمكانته تحدیده في التلمیذ

 بإقرانه لماال مقارنة جاذبیة للتالمیذ یكون أن في دورا المدرسة خارج المتواجدة الرسمیة الغیر للهیاكل
  . دراسیا المتفوقین للتالمیذ فحتى
  :والتلمیذ المعلم بین االتصال  .ج 

نحلل  أن أردنا إن: یقول فإنه لذا المصغر االجتماعي النظام هو القسم بأن یعتبر Posticإن 
 أو من الداخلیة مؤسساته خالل من سواء األشكال، من العدید بواسطة ذلك نفعل أن بإمكاننا فإنه القسم
 وسطه الداخلي، بها یتأثر التي واألشكال الخارجیة المؤسسات مع القسم ذلك یقیمها التي العالقات خالل
ذا أخ به المتعاملین تربط التي اإلنسانیة العالقات وشكل بنیة خالل من أو العالقات تلك نتیجة  ذناوإ
به،  تربط المتعاملین التي اإلنسانیة العالقات وشكل ببنیة والخاصة قوله في ذكرها التي األخیرة النقطة

 التي للتفاعالت Systématique النسقیة الدراسة خالل من یكون الجانب هذا دراسة تحلیل بأن یعتبر فإنه
  ).القسم ماعةج -تلمیذ - معلم( القسم داخل المتعاملین بین تحدث

  :النسقیة الدراسة تحقیقها إلى ترمي التي األهداف تعتبر حیث
  والمتعلم المعلم بین المتبادلة الوضعیات تحدید . 
   المعلم طرف من المتبع البیداغوجي النموذج تحدید. 
   2المعلم طرف من الممارس التأثیر مستوى تحدید. 

                                                
 العلوم في ماجیستر شهادة لنیل الثانوي، مذكرة التعلیم وتلمیذ أستاذ بین التربویة العالقة تحلیل حیواني،  المولودة صباح بوالقمح -1

  .8و 7، ص ص 2001-2000قسنطینة،  علم النفس، جامعة شعبة التربویة،
  .17و 16، ص ص نفس المرجع السابق حیواني،  المولودة صباح بوالقمح -2
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 : والمراهق المدرس بین العالقة6-1-

 الصحة على یحرص ثمة ، ومن)المراهق(شخصیاته  بناء في هاما دروا العالقة هذه تلعب
 أن إلى تؤدى األمر حقیقة في ولكنها تافهة مظاهرها في تبدو قد الوسائل من یدخل أن النفسیة، على
  .سالمة صحیحة عالقة وتالمیذه المدرس بین تكون العالقة

الفرح  روح أظهر فإن االنفعالیة، الستعداداته المزاجیة المدرس حالة تعكس كالمرآة التالمیذ إن
ا معهم والتجاوب الود بروج یظهر أي لتالمیذه، خلقیا كان للحیاة والتفتح والتجاوب  أظهر روج هو إن أمّ
  .علیهم واضحا ذلك یبدو ما فسرعان التوتر وسرعة والتبرم والضیق االكتئاب

جبناء  یكون أن تالمیذه یضطر والسیطرة، العدوان إلى المیل شدید بأنه یتصف الذي فالمدرس
یحقر  الذي المدرس أن یالحظ كذلك زمالئهم، معاكسة طریق عن المیل هذا عن التنفس یحاولون وهم

أن  یمكنهم حتى والكذب الغش سبیل یملكوا أن إلى یضطرهم قدراتهم من ویصغر شأنهم من ویهین
  .المتعسفة مدرسهم مطالب یواجهوا

  : وتلمیذه المدرس بین العالقة7-1- 

 في یتأثر قد المعقدة فالتلمیذ العوامل من مجموعة فیها وتدخل یحددها إن بسیطا أمرا لیس 
 یحترم فإنه احترامعالقة  كانت ،إذا بأبیه تربط التي العالقة أن بمعنى والده مع بعالقته بالمدرسة عالقته
ذا المعلم،   .1المعلم مع سیئ فانه سیئة عالقة كانت وإ

  : التالمیذ مع الحسنة العالقة على األستاذ شخصیة تأثیر

 المنظم والموجه المدرس وهو ال كیف" رسوال  یكون أن المعلم كاد "والعلم   الحكمة رجال قال لقد
ومنظمة  مستمرة بصفة فصله متابعة علیه وجب لذالك والتعلیم التربیة تحسین على المسؤول فهو في القسم

 . التلمیذ عن الجید الدراسي التحصیل لتحقیق

 المتبادل الحب على قائمة تكون والتي والتالمیذ األستاذ بین العالقات من مجموعة تتكون وهنا
 عواطفهم، ویشاركهم شعورهم فیحترم لتالمیذه، النفسي الجو في المعلم اندماج یتطلب واالحترام وهذا

 وفقط، العلمیة المادة في التحكم في علمیا تكوینا مكونا المعلم یكون أن یكفي ال ذكره سبق ولتحقیق ما
 سلوك في التحكم في یفشلون شهادات على یحصلون الذین المعلمین من العدید أن یبین الن الواقع

 القسم في للفوضى حد وضع في صعوبات من یعانون كما النظام، مع وتكییفهم القسم، التالمیذ داخل
                                                

  .277و 276ص ص  مصر، مكتبة والمراهقة، الطفولة السیكولوجیة النفس علم فهمي، مصطفي -1
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 التدریس لعملیة مؤهال تجعله المعلم في ذاتیة، أمور هناك وبالتالي الدرس إلى لالستماع وجلب التالمیذ
  . 1القسم داخل وحفظ النظام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
دارة والتربیة الشبكي، المدرسة علي -1   . 37 ، ص1965بیروت،  الحیاة، مكتبة دار منشورات ط، .الصفوف،د وإ



العالقة البیداغوجیة                                                                                                                :                                        الفصل األول
 

 
17 

  :الخالصة
التي  العالقة بطبیعة كبیر حد إلى مرتبطة فعالیتها وضمان والتعلیمیة التربویة العملیة نجاح إن

 سواء بین الغیر شعور وتقبل واالحترام التفاهم على العالقة هذه تبنى أن یجب لهذا بتالمیذه، األستاذ تربط
 التي تكون البیداغوجیة العالقة أن الفصل، هذا خالل من تعرفنا ولقد وأستاذهم، التالمیذ بین أو التالمیذ

 إلى الخصائص تلك طبیعة وتعود اجتماعیة، وكذا نفسیة معرفیة، خصائص تتخذ والتلمیذ المعلم بین
  .الطرفین من كل ابه یقوم التي األدوار طبیعة

 ذلك مظاهر أن حیث منهم، لكل لفظي والغیر اللفظي التفاعل خالل من یظهر الذي تالمیذه
إما  األخیر هذا یقوم خالله من والذي المعلم طرف من المطبق البیداغوجي النموذج بطبیعة التفاعل تتحدد

ما له التالمیذ تبعیة بتحقیق عن  طرف كل یحملها التي لتصورات ویكون عنه، استغاللیاتهم بتحقیق وإ
  .بینهما القائمة العالقة طبیعة في تأثیرا األخر الطرف

 كبیرا ومباشرا تأثیرا فیها یؤثر الذي وهو العالقة هذه في األساسي الطرف هو األستاذ فإن وعلیه
 تتوفر أن یجب لذا التالمیذ، وبین بینه جیدة عالقة تكوین من یمكن األستاذ هذا اختیار حسن فإن لذلك
 الموالي في الفصل وسنحاول وجه أحسن على بعمله القیام یستطیع ال بدونها التي الشروط من العدید فیه

  .المثالي األستاذ ووظائف ومهام وخصائص الصفات بعض إلى التطرق
  



 

 

  ثانيال فصلال  
  

                  
   التربیة البدنیة 

  والریاضیة
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  تمهید 
تحتل التربیة البدنیة والریاضیة مكانة هامة في المنظومة التربویة ال یمكن تجاهلها أو االستغناء عنها    

في حیاة التلمیذ، وخاصة وأنه یمر بمرحلة هامة في حیاته وهي فترة المراهقة، وما تضمنه من تربیة 
ربین وخاصة أساتذة التربیة البدنیة أن فعلى الم.  وصقل لكل مركباته البدنیة، النفسیة، الفكریة واالجتماعیة

یهتموا بالواقع الیومي المعاش بمساعدة المتعلمین، وتحضیرهم بصفة جیدة ومتزنة، وتكوینهم وترغیبهم في 
الحیاة السلیمة والنشیطة وحب بذل الجهد، وذلك من خالل إعطاء ثقافة عامة حول التربیة البدنیة 

مهارات فنیة بل تفتح المجال لمعرفة سلوكیات نفعیة وتبني مواقف والریاضیة التي ال تنحصر في اكتساب 
  .حمیدة لتكوین مواطن الغد المتفتح النشیط
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  :ماهیة التربیة البدنیة والریاضیة  -2
  :مفهوم التربیة البدنیة  -2-1

اإلنساني من خالل وسیط هو األنشطة هي العملیة التربویة التي تهدف إلى تحسین األداء "التربیة البدنیة 
  "البدنیة المختارة لذلك

   1"التربیة من أجل الحركة ومن خاللها" كما تعرف من وجهة نظر الحركة على أنها
جمیع العملیات المختلفة والمتواصلة التي تحدث داخل أجهزة الجسم " ومن الناحیة الفسیولوجیة فتعني 
وهو تغیر تؤكد أهمیته بالنسبة للمراهق العدید  2".ي والوظیفي لحیاة الفردالمختلفة لتغییر البناء المورفولوج

  .من الدراسات والبحوث في مجال فسیولوجیا النمو والتعلم الحركي
ومن خالل مجمل التعاریف السابقة التي تعرف التربیة البدنیة من نواحي مختلفة یمكن القول أن التربیة 

  :البدنیة هي
مجموعة األسالیب والطرق التي تستخدم بطریقة منظمة ومنهجیة لتحقیق النمو الفسیولوجي والحركي  

  .للفرد
  :مفهوم التربیة الریاضیة - 2-3
یفهم البعض من الناس التربیة الریاضیة على أنها ممارسة أنواع الریاضة فقط ، والبعض اآلخر یظن  

ا تتعدى تلك المفاهیم ویمكن توضیح ذلك من خالل التعاریف أنها تنمیة القدرات الجسمیة فقط ، إال أنه
  :التالیة

  ."التربیة الریاضیة هي تربیة عن طریق الریاضة"
جمیع العملیات التي یستطیع الفرد بواسطتها تنمیة قدراته واتجاهاته وغیر "والتربیة تعني بمفهومها العام 

   3ذي یعیش فیهذلك من أشكال القیم االیجابیة للسلوك في المجتمع ال
  .فبهذا المعنى فالتربیة الریاضیة تنمي وتعزز الجوانب االیجابیة للسلوك من خالل تربیة وتنمیة البدن

انطالقا من تعریف التربیة فالتربیة الریاضیة هي عملیة اكتساب الفرد للمهارات وتعمل على تطویر 
  .للفردالخصائص والصفات البدنیة ، وتكوین العادات الصحیة السلیمة 

  

                                                
  . 25 ص ، 2000،  ، دار الفكر العربي، القاهرة1، طمناهج التربیة البدنیة المعاصرة: أمین أنور الخولي وجمال الدین الشافعي 1
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1ط، التربیة البدنیة والحركیة لألطفال في سن ما قبل المدرسة: ریسان مجید ولؤي غالب 2

2002 ،  
 .16ص

 2004اإلسكندریة، ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،1، طدور التربیة الریاضیة في تنمیة الوعي السیاسي: هنیة محمود الكاشف 3
  .13، ص
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جزء متكامل من التربیة العامة ومیدان تجریبي هدفه تكوین المواطن "على أنها تشارلز بوتشرویعرفها 
  1."الصالح من النواحي المختلفة وذلك عن طریق ممارسة أنواع من النشاط البدني

لف فهو یرى أن التربیة الریاضیة أصبحت علم ، ألن العلم بمفهومه الحدیث یساوي التجربة فمخت
النظریات الخاصة بالتربیة الریاضیة حدیثا تستمد من تلك البحوث والتجارب التي تقام في المعاهد وكلیات 

 .التربیة الریاضیة 
  :الفرق بین التربیة البدنیة والتربیة الریاضیة - 4-2

فلو نظرنا إلى عند تحلیل التعاریف السابقة للتربیة البدنیة والتربیة الریاضیة، یمكن إیجاد الفرق بینهما  
تعریف تشارلز بوتشر للتربیة الریاضیة، فإنه یدل على اكتساب صفة التكامل سواء من الناحیة العقلیة، 
االنفعالیة واالجتماعیة، عن طریق ممارسة ألوان الریاضة المختلفة فالشجاعة ال تعود على البدن فقط ، 

التعلیمیة التي یتعرض لها أثناء ممارسته ولكن تكتسب نتیجة ممارسة الفرد لبعض المواقف التربویة و 
للریاضة، فهي عبارة عن تربیة بدنیة وریاضیة وبالتالي فالتربیة الریاضیة أكثر عمقا وأشمل معنى من 

  .2التربیة البدنیة
والتي تقول بأن الفرد ذو  "وحدة الفرد"وال یختلف عبد الحمید شرف عن الفرق السابق فانطالقا من نظریة  

عة رئیسیة بدني ، عقلي، نفسي واجتماعي ؛ فالتربیة البدنیة تهتم بتطویر البدن دون النظر إلى أبعاد أرب
  مظاهر النمو األخرى أما التربیة الریاضیة فتجمع بین مختلف 

الجوانب وال یمكن تنمیة جانب دون أن تتأثر باقي الجوانب ، وبهذا تكون التربیة البدنیة جزء والتربیة 
  3.الریاضیة كل 

  :مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة - 2-5
: یمكن وصف التربیة البدنیة والریاضیة بطرق عدیدة مختلفة ، فالبعض یراها مرادفا لمفاهیم مثل  

التمارینات ، األلعاب ، اللعب ، الترویح ، المسابقات الریاضیة، لكن مثل هذه المفاهیم جمیعها في الواقع 
تضمنة في المجال األكادیمي الذي یطلق علیه اسم التربیة البدنیة تعبر عن أطر وأشكال الحركة الم

  4.والریاضیة
فبعض األفراد یعتقدون أن التربیة البدنیة والریاضیة هي مجرد إبراز للعضالت أو الجري والتعرق والترفیه 

  .وكل هذه األفكار السائدة أعطت مفهوم خاطئ للتربیة البدنیة والریاضیة

                                                
،  2005مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، ،2، طالتربیة الریاضیة والحركیة لألطفال األسویاء ومتحدي اإلعاقة: عبد الحمید شرف 1

  .17-18ص
، دار الوفاء 1، طأسالیب تطویر درس التربیة الریاضیة في مرحلة التعلیم األساسي بین النظریة والتطبیق: محمد سعید عزمي  2

 .12،13، ص 2004لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، 
 .26،27ص المرجع السابق،: عبد الحمید شرف 3
 . 24، ص 2001، دار الفكر العربي، القاهرة، 3، طأصول التربیة البدنیة والریاضیة: أمین أنور الخولي  4
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مجموعة من النشاطات البدنیة والریاضیة التي یتم تدریسها بهدف تحقیق " والریاضیة هيفالتربیة البدنیة  
  .األبعاد التربویة المراد تنمیتها في مرحلة من مراحل التعلم

  : الفرق بین التربیة البدنیة والریاضیة والریاضة -2-6 
والسعي وراء الشهرة أما التربیة  الریاضة تسعى وراء النتیجة وتحقیق األرقام القیاسیة :من حیث األهداف -

 .البدنیة والریاضیة فتهدف إلى تربیة التلمیذ تربیة شاملة
تعتمد الریاضة على التدریب الشاق والتكرار أما التربیة البدنیة والریاضیة فتعمل  :من حیث الوسائل -  

 .توى التالمیذ، باستعمال طرق نشطةعلى تكییف المحتویات لمس
تعتمد الریاضة على المهارات الفنیة العالیة والمراقبة الطبیة المستمرة أما التربیة  :من حیث الشروط -  

   1.البدنیة والریاضیة فهي مخصصة لجمیع المتمدرسین 
یاقة البدنیة لممارستها وهو ما یؤكد أن التربیة البدنیة والریاضیة ال تحتاج إال إلى الحد األدنى من الل

  .وتحقي التعلم والتربیة من خاللها
  :طبیعة التربیة البدنیة والریاضیة - 2-7

  :یمكن النظر إلى مادة التربیة البدنیة والریاضیة من عدة جوانب
وهو المنظور القدیم للتربیة البدنیة والریاضیة ویعبر عن برامج  :التربیة البدنیة والریاضیة كبرنامج  -

األنشطة البدنیة التي تتیح الفرصة للتالمیذ لالشتراك في أنشطة حركیة منتقاة بتتابع منطقي وعبر وسط 
 .تربوي منظم

ویظهر ذلك من خالل دراسة عدة مباحث وعلوم كعلم  :التربیة البدنیة والریاضیة كنظام تربوي -  
ظائف األعضاء وعلم النفس الریاضي وعلم االجتماع الریاضي المیكانیكا الحیویة ومناهج وطرق تدریس و 

 .التربیة البدنیة والریاضیة 
وهذا من خالل العدد المعتبر من األخصائیین المتخرجین من كلیات  :التربیة البدنیة والریاضة كمهنة -  

جهین لعملیة التدریس، وكذلك بفضل الجهود الرامیة إلى منح التربیة البدنیة والریاضیة والمعاهد، والمتو 
وبالتالي فطبیعة مادة التربیة البدنیة .الفرصة للمؤهلین في هذا المجال لتطویر مناهج وأسالیب التدریس

والریاضیة كباقي المواد الدراسیة في المدرسة ، إال أن االختالف یكمن في المحتوى المقدم على شكل 
  .برامج ریاضیةأنشطة حركیة و 

  :أهمیة التربیة البدنیة والریاضیة  - 2-8
منذ القدیم بصحته وجسمه ولیاقته كما تعرف عبر ثقافاته المختلفة على الفوائد والمنافع التي  اإلنساناهتم 

تعود علیه من جراء ممارسته لألنشطة البدنیة، والتي اتخذت أشكاال متعددة كاللعب والرقص والتدریب 

                                                
 ،2005الجزائر،  ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة متوسط: اللجنة الوطنیة للمناهج  1
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أدرك أن المنافع الناتجة عن ممارسة هذه األشكال من األنشطة لم تتوقف على الجانب  البدني، كما
نما تعرف على اآلثار اإلیجابیة لها على الجوانب النفسیة،االجتماعیة، العقلیة  الصحي والبدني فحسب، وإ

  1.كامالوالمعرفیة وكذا الجوانب المهاریة الحركیة ، وهي في مجملها تشكل شخصیة الفرد تشكیال مت
ونظرا ألهمیتها فهي تحتل مكانة هامة في المنظومة التربویة ، لذا أولتها وزارة التربیة الوطنیة العنایة 
الكاملة وأدرجتها كمادة تعلیمیة في جمیع مراحل التعلیم حتى تأخذ مكانتها وتلعب دورها المنوط بها 

  :والمتمثل في
طریق النشاط الحركي الذي یمنح للتلمیذ معایشة حاالت المساهمة الفعالة في التربیة الشاملة عن  -

متنوعة واقعیة ومجسدة، تستلزم وتستدعي تجنید طاقاته الكامنة ، لتتبلور بعد ذلك وتساهم في استقاللیته 
و تصرفاته ، عن طریق اكتساب میكانیزمات التكیف الذاتي ضمن تعلمات ذات أبعاد تربویة تسعى من 

  .ؤهله لمواجهة الحیاةخاللها تنمیة كفاءات ت
المواجهة المستمرة لقواعد الحركة وأنظمة األنشطة البدنیة والریاضیة بمختلف أشكالها، بحیث تستوجب  -

  .2تعدیل مجهوداته وتوزیعها وتكییفها في الزمان والمكان ، وحسب كل وضعیة أو موقف تعلمي یفیده
في المنهج الدراسي المعتمد، وتقر إدارة التربیة وبالتالي تتضح أهمیتها أیضا باعتبارها مادة أساسیة  -

والتشغیل، على أن التربیة البدنیة والریاضیة تنمي القدرات التنافسیة البدنیة والثقة لدى التالمیذ، كما تنمي 
قدرتهم على استخدامها في أداء عدد من األنشطة، كما تعزز المهارات البدنیة ونمو الجسم والمعرفة به 

ة واكتشاف التالمیذ لقدراتهم ورغباتهم ویختارون النشاط البدني الذي سوف یمارسونه في وضع الحرك
  .أي أن التربیة البدنیة والریاضیة تهیأ الفرد لتحقیق مسار ایجابي في الحیاة.3طوال الحیاة

  : أهداف التربیة البدنیة والریاضیة - 2-9
ر، وهذا االختالف یرجع على الطرق تختلف أهداف التربیة البدنیة والریاضیة من مجتمع إلى آخ

  :واألسالیب التي یتلقاها التلمیذ والبیئة التي یوجد بها
ولقد قامت الجمعیة األمریكیة للصحة والتربیة البدنیة بوضع میثاق للتربیة البدنیة وفیما یلي بعض النقاط 

  :الهامة التي وردت فیه
فرها التربیة البدنیة والریاضیة وذلك بأن یجب إتاحة الفرصة لكل شخص لكي یكتسب القیم التي تو   -

  .یشترك في األنشطة المختارة تبعا لمیوله
یجب تشجیع كل شخص على االشتراك في أوجه النشاط التي تتالئم مع حالته الجسمیة ومقدرته    -

  .ومیوالته االجتماعیة
                                                

 .41 25المرجع السابق ، ص : لشافعيأمین أنور الخولي وجمال الدین ا 1
، 1منال كرم، ط: ، ترجمة دعم التطور البدني والتربیة البدنیة في سنوات الطفولة المبكرة: جوناثان دوهیرتي وریتشارد بایلي   2

 . 20، ص  2005مجموعة النیل العربیة، القاهرة، 
 .96.المرجع سابق ، ص:الجنة الوطنیة للمناهج  3



 التربیة البدنیة والریاضیة                                         الثاني            الفصل
 

 
24 

 .1أقصى فائدة تربویةیجب العمل على النهوض بكل ما هو من شأنه نشر التربیة البدنیة للحصول عل  -
تنمیة شاملة متزنة للفرد "أن الهدف الرئیسي للتربیة البدنیة والریاضیة هو عبد الحمید شرفكما یرى 

  2".وتعدیل سلوكه لیتكیف مع مجتمعه
  :وهذا الهدف یتحقق من خالل األغراض التالیة

  .مساعدة التلمیذ على تبني أي اختیار یواجهه في الحیاة والمبادرة في أخذ القرارات وسط الجماعة   -
 المساهمة في إدراك العلوم التي لها عالقة بالریاضة ، كالبیولوجیا وعلم النفس الریاضي   -
 .طبیعیة تدعیم المعارف الضروریة لتسییر وتنظیم العمل الذي یفیده في تنظیم وتسییر حیاته ال  -
 3.تطویر العالقات االجتماعیة وتبني المسؤولیات   -
تنمیة وتأسیس تقدیر الذات للتلمیذ من خالل تنمیة الثقة بالنفس بدنیا ونفسیا، وعبر صورة ومفهوم   -

 .جدیدین للذات الجسمیة
 4.االرتقاء بالكفاءة البدنیة وتمكین التالمیذ من االشتراك في أنشطة بدنیة نافعة  -

ربیة البدنیة والریاضیة كمادة دراسیة هي الوحیدة التي تهتم بالتنمیة البدنیة والمهاریة الحركیة إذن فالت
  .للتلمیذ دون تجاهل لباقي الجوانب التي تبني شخصیة التالمیذ

  :حصة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور الثانوي 10--2
  : مفهوم حصة التربیة البدنیة والریاضیة 1-10-2-

  ".الشكل األساسي الذي تتم فیه عملیة التربیة والتعلیم في المدرسة"الحصة هيإن 
وحصة التربیة البدنیة والریاضیة ینطبق علیها نفس المفهوم، وذلك من خالل مزاولة األنشطة الریاضیة في 

 محددة زمنیا تبعا للقانون المعمول به، كما أنها جزء من وحدة"المدرسة، وتتمیز بعدة خصائص فهي
وهي عنصر هام تؤثر بشكل ایجابي أو 5".متكاملة وهي المنهاج الذي تؤدي فیه الحصة وظیفة هامة

  .سلبي على تحقیق األهداف المسطرة
الحصة التي یتم فیها تطبیق الهدف اإلجرائي للدرس وتستدعي " وتعرف في المنهاج الرسمي على أنها

) الحاالت التعلیمیة(تفعیله في وضعیات تعلم مناسبة معاییر التنفیذ المرتبطة بالسلوك المنتظر الذي یتم

                                                
 . 19. المرجع السابق ، ص : الكاشف هنیة محمود  1
 . 22. المرجع السابق ،  ص : عبد الحمید شرف  2
 . 98. المرجع سابق ، ص:الجنة الوطنیة للمناهج  3
 . 28. المرجع السابق ، ص : أمین أنور الخولي وجمال الدین الشافعي  4
 .61، ص 2004 ،  مركز الكتاب للنشر، القاهرة،2، طضیةطرق التدریس في التربیة الریا : ناهد محمود سعد ونیللي رمزي فهیم 5



 التربیة البدنیة والریاضیة                                         الثاني            الفصل
 

 
25 

للهدف اإلجرائي في إطار نشاط فردي أو جماعي، یستدعي مهارات حركیة وتصرفات مكیفة مناسبة لهذه 
  .1"النشاطات كدعامة للعمل

إن هذا التعریف یتضمن مختلف المتغیرات المؤثرة بشكل أساسي في عملیة التعلم خالل حصة التربیة 
  .نیة والریاضیة، والتي تستعمل بشكل تكاملي في سبیل تحقیق هدف الدرسالبد

فدرس التربیة البدنیة والریاضیة هو اللبنة األساسیة أو الوحدة المصغرة التي تبنى وتحقق بتتابع واتساق 
 محتوى المنهاج، وتنفیذ درس التربیة البدنیة من أهم واجبات المدرس ، فلكل درس أغراضه التعلیمیة من

  .وتتكون الوحدة التعلمیة من عدد من دروس التربیة البدنیة) حركي،معرفي،وجداني(المنظور السلوكي
  :تقسیم حصة التربیة البدنیة والریاضیة2-10-2-

هناك تقسیم عام متفق علیه وهو أن الحصة تنقسم بشكل عام إلى جزء تمهیدي، جزء رئیسي وجزء 
  .ختامي

  .جراءات التنظیمیة واإلداریة واإلحماءویشتمل على اإل :الجزء التمهیدي -
  .ویشتمل على النشاط التعلیمي والتطبیقي ألغراض الدرس  :الجزء الرئیسي -
  2.ویشتمل على التهدئة والعودة إلى الفصل :الجزء الختامي -

إن هذا التقسیم ال یعني استقالل كل جزء بشكل خاص عن سابقه، فاإلحماء البد أن یرتبط بمضمون 
الرئیسي، أي أن یركز على إحماء العضالت والمفاصل التي سیتم التركیز علیها لتحمل أحمال الجزء 

عالیة في الجزء الرئیسي، كما أن الجزء الختامي وأنواع النشاطات التي یتم القیام بها تتوقف على كمیة 
 .ونوع الحمل في الفترة الرئیسیة

  :الثانويحصة التربیة البدنیة والریاضة في الطور  3-10-2-
إن تحدید أهداف أي مادة تعلیمیة یكون انطالقا من خصائص المرحلة السنیة الموافقة لها فتالمیذ المرحلة 

فدراسة مظاهر النمو ، االبتدائیة یختلفون عن تالمیذ المرحلة المتوسطة، وعن طالب الجامعة وغیرهم 
  .ألي مرحلة یساعد على تحدید طرق وأسالیب التعامل معها

  :خصائص نمو تالمیذ الطور الثانوي  4-10-2-
ومن أهم مظاهر النمو ما ) سنة 18-15(تعتبر المرحلة المتوسطة المرحلة األولى للمراهقة وتمتد من

  :یلي
  .النمو السریع غیر المنتظم، فنمو العظام یكون أسرع من نمو العضالت    -
 .تغیر الصوت وشكل الحنجرة وزیادة نمو حجم القلب -

                                                
، مطبعة الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثانیة متوسط: اللجنة الوطنیة للمناهج 1

 .91، ص2003الجزائر،

  . 33المرجع السابق ، ص : أمین أنور الخولي وجمال الدین الشافعي  2 
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  )مثل النخامیة والتناسلیة (بعض الغددزیادة نشاط  -
 . تسبق البنات البنین من جهة النمو الجسمي في تلك المرحلة -
إن هذه التغیرات تختلف في درجتها من تلمیذ آلخر، إال أنها في عمومها یمكن مالحظتها من قبل  -

    .المدرس، وبالتالي وجب علیه مراعاتها
  :مرحلةممیزات التلمیذ المراهق في هذه ال 5-10-2-

 :یمكن مالحظة أهم سلوكیات التلمیذ المراهق في المرحلة المتوسطة كما یلي
  .تظهر لدیه المیول المختلفة وكذا نمو خیاله واتجاه تفكیره إلى األشیاء المجردة  -
 .المیل إلى التفكیر الدیني، واتجاهه بصفة مستمرة للمناقشة  -
 .ة اآللیةاعتماده على المنطق أكثر من اعتماده على الذاكر   -
 .االرتباك في السلوك بسبب نموه الجسمي   -
 1.التقرب إلى أصدقائه من نفس الجنس  -

قد تصحب هذه المرحلة فترة من عدم ثبات نشاط التلمیذ، وما یصاحبها من تذبذب في مستوى الطاقة 
الشباب التي یمكن أن تبذل ، األمر الذي یظهر حاالت الصداع ونزیف األنف والعصبیة وظهور حب 

  2.لبعضهم
إن معرفة ممیزات وخصائص التلمیذ في هذه المرحلة لیس إال لمحاولة توجیه اهتمام األستاذ نحو تكییف 

  .التلمیذ لهذه الظروف ،  وتجاوز هذه المرحلة بصفة ایجابیة
  : یجب علیه مراعاة مایلي: واجبات المدرس تجاه التلمیذ المراهق في هذه المرحلة 6-10-2-

  .نسین لوجود اختال فات كبیرة في النضج االجتماعي والجسماني والمیولفصل الج  -
  الحث على العنایة بالغذاء الذي یقدم للتلمیذ من حیث الكم والنوع  -
  مراعاة عدم االختالل بین فترات الراحة والعمل للتالمیذ في تلك المرحلة  -
  وقوفاالهتمام باألوضاع السلیمة للتلمیذ من حیث المشي والجلوس وال  -
 توفیر الفرص المختلفة أمام التلمیذ من أجل إظهار میوله واستعداداته  -
توجیه التلمیذ بحذر حیث أنه یحتاج إلى معاملة خاصة،ألنه یشعر بأنه رجل على درجة كبیرة من   -

 3.النضج 
شاط فبمراعاة هذه المبادئ یمكن كسب ثقة المراهق وتحویل تلك االضطرابات والطاقة الزائدة ألوجه الن

  .الریاضي المفید
  

                                                
 .59- 33. ، ص  2002بدون طبعة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، مدخل التربیة الریاضیة ، : محمد سعد زغلول وآخرون  1
 .209.المرجع السابق ، ص : ناهد محمود سعد ونیللي رمزي فهیم  2
 . 60، 59.المرجع السابق ، ص : محمد سعد زغلول وآخرون  3
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  :أهداف حصة التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة الثانویة - 2-11
 :تقسیم األهداف في حصة التربیة البدنیة والریاضیة1-11-2-

وهي النظر  "وحدة الفرد"إن هذا التقسیم تطور مع تطور مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة من خالل  نظریة
  .1)بدنیة، نفسیة عقلیة واجتماعیة( إلى اإلنسان على أنه وحدة واحدة

في تصنیفه لألهداف، والذي یعتبر من أشهر التصنیفات، وقد اتفق الكثیر من " بلوم"وهو ما ذهب إلیه
  :رئیسیةعلماء التربیة وعلم النفس والتربیة الریاضیة على هذا التصنیف، والذي یتألف من ثالثة مجاالت 

وهذا المجال یهتم بالنمو العقلي وتنمیة مهارات التفكیر، ویقسم إلى ستة : )اإلدراكي( المجال المعرفي  -
  ) .الحفظ والتذكر،الفهم واالستیعاب،التطبیق، التحلیل، التركیب والتقویم(مستویات

لى المستویات التالیة وهذا المجال یهتم بالمشاعر واالنفعاالت وینقسم إ ):االنفعالي(المجال الوجداني  -
  )االستقبال، االستجابة، التقدیر،تنظیم القیم وأخیرا تمثیل هذه القیم وتجسیدها(
: وهو عبارة عن مجموعة المهارات المكتسبة عبر عدة خطوات كما یلي: المجال النفس حركي -
أغلب التقسیمات ، وهو  فتقسیم بلوم هذا یتفق مع.2) المحاكاة،التناول والمعالجة، الدقة ،الترابط، اإلبداع(

  .المعمول به كونه یربط بین مختلف نواحي وجوانب الشخصیة
  : المبادئ األساسیة إلنجاز حصة تعلیمیة  2-11-2-

  :وهي مختلف األسس التي یجب مراعاته لنجاح الحصة وهي كما یلي
  .تكون مشتقة من الوحدة التعلمیة، وتستجیب لهدف  تعلمي ینجزه األستاذ -
  لوكات التالمیذ الخاضعة للمالحظة والتقییمتستدعي س   -
  .تستدعي تصرفات تربویة من طرف األستاذ   -
 .استعمال وسائل عمل حسب اإلمكانیات المتاحة تتناسب وطبیعة التعلم    -
  .المزج بین المهارات الفنیة الریاضیة والسلوكات المراد تحقیقها في إطار تنمیة الكفاءة المنتظرة    -
 .تستجیب لظروف اإلنجاز المطابقة لحقیقة المیدان وخصائص النشاط ، ومؤشرات الكفاءة المنتظرة    -
 .تستدعي العمل النشیط والحیوي والمشاركة الفعلیة للتلمیذ     -
  3.تستجیب لرغبة التكامل وخدمة المواد التعلیمیة األخرى، وتساعد على التطلع واالكتشاف والتجربة     -

إلى المبادئ المذكورة، یجب األخذ بعین االعتبار طبیعة وخصائص التالمیذ الذین سوف یتم باإلضافة 
  .تعلیمهم ، وفقا لمبدأ مراعاة الفروق الفردیة

  :أهداف األنشطة الریاضیة المقدمة في حصة التربیة البدنیة والریاضیة 3-11-2-
                                                

 . 25.،ص  2000، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، 1، ط  لیم في التربیة الریاضیةتكنولوجیا التع:  عبد الحمید شرف  1
، 2001، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، 1، ط تكنولوجیا التعلیم وأسالیبها في التربیة الریاضیة : محمد سعد زغلول وآخرون 2

 . 37.ص
  . 140. المرجع السابق ، ص : اللجنة الوطنیة للمناهج  3
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 األنشطة الجماعیة:  
التعلم عن طریق األنشطة الجماعیة یهدف إلى تنمیة المعایشة الجماعیة، بحثا عن تدعیم قدرات     -

  .الخ...االتصال والتكیف الجماعي، التوازن، احترام الغیر
تجد هذه القدرات مداها في مختلف مستویات الكفاءة المصاغة والمترجمة في المشروع البیداغوجي ،  -

صفات الحمیدة المراد غرسها وتنمیتها لدى التلمیذ، والمتمثلة في لعب أدوار عن طریق أهداف تتماشى وال
  .إیجابیة ونشیطة ضمن الجماعة التي ینتمي إلیها

 األنشطة الفردیة:  
وشعوره بروح المسؤولیة ، وأخذ المعلومات ) التسییر الذاتي(تساهم في تنمیة االستقاللیة لدى التلمیذ

  .لیهالالزمة للقیام بمهام مسندة إ
كما تسمح هذه النشاطات بتنمیة قدرات التنقل الصحیح في فضاءات ممیزة ، وقدرة تنسیق الحركات 

    1.البسیطة والشبه معقدة وربطها في الزمان والمكان، والتمكن من تقدیرها كمنتوج صحیح وهادف
  :هقدور حصة التربیة البدنیة والریاضیة في الحد من التقلبات السلوكیة للمرا 4-11-2-

تلعب حصة التربیة البدنیة والریاضیة دورا هاما في التقلیل من السلوكیات الغیر مرغوب فیها والصادرة من 
  :التلمیذ في مرحلة المراهقة ، هذا بفضل حنكة األستاذ وأسالیب تعامله معه من خالل

  .توفیر مجموعة كبیرة من األلعاب والریاضات في البرنامج الدراسي   -
 .العملي الكافي لتحسین األداء المهاري توفیر الوقت  -
 .استغالل حب التالمیذ لألبطال المشهورین في تحسین األداء المهاري  -
 ...)حل المشكالت، الوسائط المتعددة( استخدام أسالیب التدریس الحدیثة  -
 2.العنایة بالفروق الفردیة  -
 .إعطاء أهمیة لكل ما یقوم به التلمیذ المراهق من نشاط  -
 .توقع ظهور سلوكیات غیر طبیعیة كونها عفویة من أثر اللعب   -
 .العمل على إدماج التالمیذ المنعزلین عن الفوج أو جماعة العمل   -
 .تجنب اإلرهاق والعمل الممل الخالي من المتعة والمنفعة   -
 .إعطاء األولویة للعمل النوعي قبل العمل الكمي   -
 . 3رة والتمسك باألخالق الحسنةالسهر على غرس روح االجتهاد والمثاب  -

  

                                                
 .107 -  97 - 96المرجع السابق ، ص : اللجنة الوطنیة للمناهج  1
 . 60المرجع السابق ، ص : محمد سعد زغلول وآخرون  2
 .101المرجع السابق، ص : اللجنة الوطنیة للمناهج  3
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 : تمهید
إن المراهقة فترة أو مرحلة جد حساسة من  حیاة البشر، وهذا باعتبارها مرحلة عبور من الطفولة إلى     

الرشد تسمح للفرد بالولوج عالم الكبار، ولو تمكن الفرد من اجتیاز هذه المرحلة بنجاح لسهل علیه مواصلة 
عقد نفسیة یصعب التخلص منها مشوار حیاته بسهولة وبدون آثار جانبیة قد تؤثر علیه و تحدث لدیه 

تحدث عدة تغیرات نفسیة وعقلیة واجتماعیة وجسمیة للفرد  –المراهقة  –مستقبال ، فمن خالل هذه الفترة 
  .تؤثر علیه بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

 ومنه فقد حاولنا في هذا الجزء إعطاء فكرة عن هذه المرحلة الصعبة حتى یسهل لدینا فهم الفرد         
في هذه المرحلة والتعامل معه بصورة إیجابیة باإلضافة إلى التحدث عن خصائص النمو في هذه المرحلة 

  .وكذا الحاجات األساسیة للمراهق ومحاولة معرفة أهمیة المراهقة في التطور الحركي للریاضیین
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  :مفهوم المراهقة  -3
إن المراهقة مصطلح نصفي لفترة أو مرحلة من العمر و التي یكون فیها الفرد غیر ناضج          

انفعالیا و تكون خبرته في الحیاة محدودة و یكون قد اقترب من النضج العقلي و الجسدي و البدني ، 
  .وهي الفترة التي تقع ما بین مرحلة الطفولة و بدایة مرحلة الرشد 

ال یعد ال طفال و ال راشدا إنما یقع في مجال تداخل هاتین المرحلتین ، حیث یصفها   وبذالك المراهق
بأنها المجال الذي یجدر بالباحثین أن ینشدوا فیه ما یصبون إلیه من وسائل " الجسیماني عبد العالي

 1.وغایات 
 تعریف المراهقة 1-3-

  :المعنى اللغوي  
د معنى االقتراب أو الدنو من الحلم ،وبذلك یؤكد علماء فقه اللغة المراهقة تفی:"  البهي السیدیعرفها     

هذا المعنى في قولهم رهق بمعنى غشى أو لحق أو دنى من فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي یدنو 
 2". من الحلم واكتمال النضج 

  :المعنى االصطالحي  
ومعناها التدرج نحو النضج البدني الجنسي  ADOLESCENCE يمشتقة من الفعل الالتین إن كلمة مراهقة

واإلنفعالي والعقلي وهنا یتضح الفرق بین كلمة مراهقة وكلمة بلوغ وهذه األخیرة تقتصر على ناحیة واحدة 
من نواحي النمو ، وهي الناحیة الجنسیة فنستطیع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلیة واكتساب 

 3".لطفل من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج معالم جنسیة جدیدة تنتقل با
 بعض التعاریف المختلفة للمراهقة 2-3-
المراهقة مصطلح عام یقصد به عادة مجموعة التحوالت الجسدیة والسیكولوجیة التي تحدث مابین        

  .مرحلة الطفولة والرشد
:Lehalle.h  فیقول    

إلى العشرون  واالندماج بالمجتمع ،وتبدأ من اثني عشر سنةالمراهقة هي مرحلة البحث عن االستقاللیة 
سنة وهي تحدیدات غیر دقیقة ألن ظهور المراهقة ومدتها تختلفان حسب الجنس والظروف )12-20(

االجتماعیة واإلقتصادیة ،كما تتمیز بتحدید النشاط الجنسي إلى جانب نمو القدرات العقلیة على التفكیر 
  4.ل المنطقي والتجرد والتخی

  كما یرى     Silamy.nالمراهقة هي مرحلة من الحیاة بین الطفولة والرشد ، تتمیز بالتحوالت " أن   
                                                

  195، ص 1994، دار البیضاء للعلوم ، لبنان ،  سیكولوجیة الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسیةعبد العالي الجسیماني ،  1
  257،ص 1956، دار الفكر العربي ، مصر، األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخةفؤاد البهي السید ،  2
  189، ص  1986، دار المعارف الجدیدة ،  سیكولوجیة الطفولة والمراهقةمصطفى فهمي ،  - 3

 4- LEHALLE.H,Psycologie des l'adolescent ,sans ed,1985.p13  
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سنة ، هذه التحدیدات ) 20-18(سنة وتنتهي عند سن ) 13-12(الجسمیة والنفسیة ، تبدأ عند حوالي 
والعوامل اإلقتصادیة  غیر دقیقة ألن ظهور المراهقة ومدتها یختلفان حسب الجنس ،الظروف الجغرافیة

 1.واإلجتماعیة 
  ویرى  Schonfeldالمراهقة هي وجه من وجوه التطور التي تقود إلى سن الرشد وهي مرحلة " أن   

  2".التغیرات العمیقة في حیاة الفرد خاصة على ثالث مستویات البیولوجي ، النفسي واإلجتماعي 
  ویعرفها  Horrocksهقة شرنقة الطفولة لیخرج إلى العالم الفترة التي تكسر فیها المرا" بأنها  1961عام   

 3".الخارجي ، ویبدأ في التفاعل معه واإلندماج فیه 
  :تحدید مراحل المراهقة 3-3-
إن مرحلة المراهقة هي مرحلة تغیر مستمر لذا من الصعوبة تحدید بدء مرحلة المراهقة ونهایتها        

،فهي تختلف من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر ،فالساللة والجني والنوع والبیئة لها آثار كبیرة في تحدید 
في تحدیدها ،بعضهم یتجه إلى مرحلة المراهقة وتحدید بدایتها ونهایتها ،كذلك یختلف علماء النفس أیضا 

التوسع في ذلك فیرون أن فترة المراهقة یمكن أن نضم إلیها الفترة التي تسبق البلوغ وهم بذلك یعتبرونها ما 
بینما یحصرها بعض العلماء في الفترة ما بین سن ) 21-10(بین سن العاشرة وسن الحادي والعشرون 

  ) .19-13(الثالثة عشر وسن التاسعة عشر 
وبدایة المراهقة تختلف من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر، فبعض األفراد یكون بلوغهم مبكرا في        

  4.سن الثانیة عشر أحیانا، وبعضهم قد یتأخر بلوغه حتى سن السابعة عشر
  :لمؤلفه حامد عبد السالم« علم نفس النمو للطفولة والمراهقة " وفیما یلي أقسامها كما جاءت في كتاب 

  :سنة ) 14-12(المراهقة المبكرة  1-3-3-
تمتد منذ بدء النمو السریع الذي یصاحب البلوغ حوالي سنة إلى سنتین بعد البلوغ الستقرار        

  .التغیرات البیولوجیة الجدیدة عند الفرد
في هذه المرحلة المبكرة یسعى المراهق إلى االستقالل ویرغب دائما في التخلص من القیود       
ات التي تحیط به ویستیقظ لدیه إحساس بذاته وكیانه ویصاحبها التفطن الجنسي الناتج عن والسلط

  5.اإلستثارة الجنسیة التي تحدث جراء التحوالت البیولوجیة ونمو الجهاز التناسلي عند المراهق 
  
  

                                                
  Sillamy.N. Dictionnaire de la psychologie. Ed bordes.1983. p14 - 1  

    Schonfeld in memoire en psychologie clinique eperçu sur problème d identification de l adolescent 
.algerien. -2 

  27، ص  1980، دار البحوث العلمیة ،  المراهقةسیكولوجیة سعدیة محمد علي بدر ،  - 3
  09، ص 1945، جماعة النشر العالمي ، مصر ،  مشاكل الشباب النفسیةراجح أحمد عزت ،  - 4
  252 -263، ص 1995،  1، عالم الكتاب ، ط الطفولة والمراهقةحامد عبد السالم زهران ،  - 5
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  :سنة  )17-15(المرحلة الوسطى  2-3-3-
هذه المرحلة هو بطئ سرعة النمو الجنسي نسبیا مع  یطلق علیها أیضا المرحلة الثانویة وما یمیز       

المرحلة السابقة وتزداد التغیرات الجسمیة والفیزیولوجیة من زیادة الطول والوزن واهتمام المراهق بمظهره 
  .الجسمي وصحته الجسمیة وقوة جسمه ویزداد بهذا الشعور بذاته

  :سنة )21-18(المراهقة المتأخرة  3-3-3-
یطلق علیها بالذات مرحلة الشباب ، حیث أنها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة التي یتخذ          

فیها اختیار مهنة المستقبل وكذلك اختیار الزواج أو العزوف ،وفیها یصل النمو إلى مرحلة النضج 
 1.والتبلور لبعض العواطف الشخصیة االنفعاليالجسمي ویتجه نحو الثبات 

 :خصائص النمو في مرحلة المراهقة  4-3-
  :النمو الجسمي  1-4-3-

في هذه المرحلة تظهر الفروق التي تمیز تركیب جسم الفتى والفتاة بصورة واضحة كما یزداد نمو        
عضالت الجذع والصدر والرجلین بدرجة أكبر من نمو العظام وبذلك یستعید الفرد إتزانه الجسمي ویالحظ 

زون بالطول وثقل الوزن عند الفتیات ، وتصبح عضالت الفتیان قویة في حین تتمیز أن الفتیان یتمی
  2.عضالت الفتیات بالطراوة واللیونة

  :النمو المورفولوجي  2-4-3-
تتمیز هذه المرحلة بضعف التحكم في الجسم ،حیث تمثل مرحلة غیاب التوازن في النمو بین          

وامل غیر المتوازنة إذا أنه تبعا الستطالة الهیكل العظمي فإنه مختلف أطراف الجسم وهذا نتیجة لع
احتیاطات الدهون تبدأ في الزوال خاصة عند الذكور ،كما أن العضالت تستطیل مع استطالة الهیكل 
العظمي ، ولكن دون زیادة في الحجم وهذا یمیز الذكور بطول القامة ونحافة الجسم ،كما أن األطراف 

ع من الجذع واألطراف العلیا وفي هذه المرحلة یبدأ ظهور التخصص الریاضي الذي السفلى تستطیل أسر 
   3.یعتمد بنسبة كبیرة على البنیة المورفولوجیة لجسم الریاضي

تعتبر مرحلة النمو النفسي عند المراهق مرحلة من مراحل النمو ،حیث         :النمو النفسي 3-4-3-
یها جمیعا عدم تناسق وتوازن ینعكس على انفعال المراهق مما تتمیز بثروة وحیرة واضطراب یترتب عل

  4:یجعله حساسا إلى درجة بعیدة ،وأهم هذه الحساسیات واإلنفعاالت وضوحا هي 

                                                
  352 -289حامد عبد السالم زهران ، نفس المرجع ، ص  - 1
 74،ص  1998، دار الفكر العربي ، مصر ، مناهج وطرق تدریس التربیة البدنیةعنایات محمد أحمد فرج ،  - 2
،ص 1996، القاهرة ، مصر ،1، دار الفكر العربي ، ط  ، التدریب الریاضي من الطفولة إلى المراهقةمفتي ابراهیم حمادة  - 3

121   
، ص 2000، بیروت ،لبنان ، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ط  سیكولوجیة النمو عند الطفل والمراهقتوما جورج خوري ،  - 4

91   
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  .خجل بسبب نموه الجسمي إلى درجة یظنه شذوذا أو مرضا - 1
 .إحساس شدید بالذنب یثیره انبثاق الدافع الجنسي بشكل واضح - 2
 خیاالت واسعة وأمنیات جدیدة وكثیرة  - 3
  .عواطف وطنیة، دینیة وجنسیة - 4
  .أفكار مستحدثة وجدیدة - 5
كما ینمو عند المراهق الفكر النقدي وسعة المالحظة ، ویصبح مضادا للعادات والتقالید ومبتعدا عن       

قظة ویصبح كثیر البحث عن القیم العائلیة ویتبع سیاسة الهروب نحو األمام ،وهذا عن طریق حلم الی
اإلمكانیات التي تمكنه من إبراز شخصیته ،ومرحلة لتنمیة المقدرة عن التحكم في االنفعاالت خالل مواقف 

  1.اللعب المختلفة 
 :االجتماعيالنمو   4-4-3-

في هذه المرحلة یبلغ الطفل مرحلة النضج حیث ینعكس هذا النضج في نموه اإلجتماعي الواضح          
یبدو المراهق إنسانا یرغب في أخذ مكانة في المجتمع وبالتالي یتوقع من المجتمع أن یقبله كرجل أو ف

  .امرأة 
كما یبدأ المراهق بإظهار الرغبة اإلجتماعیة من حیث اإلنضمام إلى النوادي واألحزاب أو        

  .كإنسان ذي قیمة فعالة  الجمعیات على اختالف ألوانها مما یؤمن له شعورا باإلنتماء إلى المجتمع
أما الشيء الملفت للنظر في هذه المرحلة فهو میل الجنس إلى عكسه ألنه على هذا المیل یتوقف بقاء 
الجنس البشري لذلك ترى المراهق مهتما بمظهره الخارجي وذاته الجسمیة من أجل جذب اهتمام اآلخرین 

ي جدید للمشاركة فیما بعد ألن یكون إنسانا من الجنس اآلخر نحو شخصه ،مما یترتب علیه میل اجتماع
  2.قادرا على بناء مستقبله 

  3".هذه المرحلة تعتبر سن البحث عن الصدیق الكاتم ألسراره ، والمصغي له :" كما یرى البعض أن 
  :النمو العقلي والمعرفي 5-4-3-

في هذه المرحلة العمریة یكون المراهق غیر قادر على استیعاب وال فهم المجرد كمنا تكون         
اهتماماته هي محاولة معرفة المشكلة العقائدیة ، وهي المرحلة التي تبدأ في التفكیر في المستقبل وهكذا 

  4.ة الطفولة شیئا فشیئا تتبلور لدیه اإلتجاهات الفكریة ویبدأ في البحث عن تكسیر سلسل

                                                
  166، ص  1991، دار الفكر العربي ، القاهرة ،مصر ،  اإلعداد النفسي للریاضیینمحمود كاشف ،  - 1
  111، مرجع سابق ،ص  عند الطفل والمراهقسیكولوجیة النمو توما جورج خوري ،  - 2
، 1976، الكویت ،1، ترجمة عبد العزیز سالمة ، مكتبة الفالح ، ط أسس سیكولوجیة الطفولة والمراهقةبولسر و آخرون ،  - 3

 428ص 
 50، ص 1994، ترجمة عادل عز الدین وآخرون ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریةمقدمة في علم النفس ، أنوف ویتج ،  - 4
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كما یالحظ أو المراهق یقترب من النضج ویحصل لدیه نمو معتبر في القدرات العقلیة ، مما یؤدي إلى 
  1.حب اإلبداع ، واكتشاف األمور التي تبدو غامضة ،والبحث عن أشیاء ومثیرات جدیدة

  :النمو الوظیفي  6-4-3-
تباه إلى أن النمو الوظیفي یبرز بعض المیول في هذا الجانب الكثیر من الباحثین لفتوا االن         

بالنسبة للنمو المورفولوجي ، ومن بین عالمات هذا المیول نالحظ تذبذب وعدم التوازن الوظیفي للجهاز 
إلى بقاء القفص   GODAIN)  جودان(الدوراني التنفسي أي نقص في السعة التنفسیة والتي أرجعها 

ویالحظ كذلك إتساع عصبي "  التربیة التنفسیة" ة أو بالتدقیق الصدري ضیق ، وهنا یدخل دور الریاض
راجع إلى توازن وتطور القلب وهذا بالتأقلم مع االحتیاجات الوظیفیة الجدیدة فیزداد   GAMAVAحسب  

على الحجاب الحاجز الذي یمثل له وضعیة جیدة ومناسبة للعمل حیث أن القدرة  باالستنادحجمه ویبدأ 
  .  3سم 220-200تتراوح بین المتوسطة للقلب 

المرتبطة  –وتعمل شبكة األوعیة الدمویة   3سم 3000- 1800بینما القدرة الحیویة تتراوح بین         
دور الوسیط بین القلب واألعضاء وهذا ما یعطیها أهمیة ال تقل عن أهمیة القلب والرئتین  –بحجم الجسم 

 2.في العملیة التنفسیة للمراهق أثناء العمل أو الجهد البدني 
باإلمكانات الوظیفیة  الفیزیولوجیة  مرحلة المراهقة تتمیز "أن " دتسومسكي"و " شریكین"كما یؤكد كل من 

  3.العالیة وزیادة القدرة على التكیف مع المجهود البدني
 :النمو الحركي 7-4-3-

تتعارض اآلراء بالنسبة لمجال النمو الحركي في مرحلة المراهقة ،فلقد اتفق كل من      
على أن حركات المراهق في بدایة المرحلة تتمیز باالختالل في التوازن "  مانیل"و" هامبورج"،"جوركن"

الحركي یحمل الطابع  االضطرابواالضطراب بالنسبة لنواحي التوافق والتناسق واالنسجام ، وأن هذا 
الوقتي ،إذ ال یلبث المراهق بعد ذلك أن تبدل حركاته لتصبح أكثر توافقا وانسجاما عن ذي قبل ، أي أن 

  ".    فترة اإلرتباك الحركي وفترة االضطراب"لة المراهقة هي مرح
  :النمو االنفعالي 8-4-3-

انفعاالت المراهق تختلف في أمور كثیرة عن انفعاالت األطفال وكذلك الشباب ،یشمل هذا       
  :في النقاط التالیة االختالف

  .المراهق ألتفه األسباب  تمتاز الفترة األولى من المراهقة فترة انفعاالت عنیفة فیثور -  

                                                
  377، ص 1995، عالم الكتاب ،  5، ط الطفولة والمراهقةحامد عبد السالم زهران ،  - 1

 - 98، ص 1990، دار الحكمة ، جامعة بغداد1، ط الفیزیولوجیا مبادئها وتطبیقاتها في المجال الریاضيقاسم حسن حسنین،  2 -
99  

    70، مرجع سابق ، ص  التربیة البدنیةمناهج وطرق تدریس عنایات محمد أحمد فرج ،  - 3
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المراهق في هذه المرحلة ال یستطیع أن یتحكم في المظاهر الخارجیة لحالته اإلنفعالیة فهو یصرخ  -
ویدفع األشیاء عند غضبه ونفس الظاهرة تبدو علیه عندما یشعر بالفرح فیقوم بحركات ال تدل على 

  .اإلتزان اإلنفعالي 
الیأس والقنوط والحزن نتیجة لما یالقونه من إحباط ،تتمیز المرحلة یتعرض بعض المراهقین لحاالت  -

  .بتكوین بعض العواطف الشخصیة تتجلى في اعتناء المراهق بمظهره بطریقة كالمه إلى الغیر
  .یسعى المراهق إلى تحقیق االستغالل اإلنفعالي أو النظام النفسي عن الوالدین  -
  1.ة إال أنه یمیل إلى نقد الكباربالرغم من حاجة المراهق إلى الرعای -

  : النمو الجنسي 9-4-3-
یعتبر هذا النمو من مالمح النمو البارزة والواضحة في مرحلة المراهقة وعالمة االنتقال من مرحلة         

  .الطفولة إلى مرحلة  المراهقة وهي نتیجة منطقیة لمجموعة التغیرات البسیكولوجیة في هذه المرحلة 
ما تبدأ مرحلو المراهقة ویحدث البلوغ نالحظ أنه یطرأ على األعضاء الجنسیة نشاط حیث تبدأ عند        

الغدد التناسلیة في صنع الخالیا الجنسیة وهذه المرحلة ال تعني أن الطفل قادر على التناسل ،ولكنها 
  .تعتبر مرحلة تكییف على النضج الصفات الجنسیة األولى 

      2. الثانویة فإنها مصدر التمایز بین الذكور واإلناث أما الصفات الجنسیة       
  :حاجیات المراهق  5-3-
إن الحاجة هي الظروف أو الموقف الذي یتطلب العمل للوصول إلى هدف "  كمال دسوقيیعتبر         

معین منها الحاجات البیولوجیة التي تتمیز بها كل الكائنات الحیة المتمثلة في األكل و الشرب ففي سبیل 
  3" .المثال البقاء و حاجات إجتماعیة كما یسمیها البعض حاجات نفسیة 

هق نفس الحاجات الجسدیة التي تكون لألطفال و الراشدین و نفس حاجاته أن للمرا" فیرى  فاخر عاقلأما 
  ".االجتماعیة إال أنها تختلف في شدتها و معناها 

  :الحاجة للمكانة  1-5-3-
یرید المراهق أن یكون شخصا مهما ذو قیمة ، كما یرید أن تكون له مكانة في :"  فاخر عاقلیقول        

راشدین و أن یتخلى عن موضعه كطفل، لهذا لیس من الغریب أن نرى جماعته ، و یتمیز بمكان ال
المراهق یقوم ببعض تصرفات الكبار كما أنه یرفض أن یعامل معاملة الصغار ، أو أن یطلب منه القیام 

فالمكانة التي یرغب المراهق " بأعمال األطفال ،ثم أن المكانة التي یطلبها بین رفاقه من مكانته عند أبویه 

                                                
 183 - 177بسطویسي أحمد ، نفس المرجع ، ص  - 1
، 2000، القاهرة ، مصر ،  1، دار الفكر العربي ، ط ، مناهج التربیة البدنیة المعاصرةأنور الخولي ، جمال الدین الشافعي  - 2

  213ص 
 221، ص  1979النهضة العربیة ، سنة  ، دار النمو التربوي للطفل والمراهقكمال دسوقي ،  - 3
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قها قد تحددها في الفریق الریاضي خاصة عند فوزه ، ونجاحه في مقابلة ریاضیة ما إذ أن هذا یشعره تحقی
  1.أن له مكانة ودور یلعبه في المجتمع الذي یعیش فیه وبالتالي تكون له مكانة اجتماعیة 

  :الحاجة لالستقالل  2-5-3-
یة ویقوم بأعمال على وجه حسن أن المراهق حریص على تحمل المسؤول"  فاخر عاقلیقول        

  2".ویظهر قدرة اإلبداع واإلنجاز رغم قیامه ببعض األخطاء
فالمراهق قد یحقق استقاللیته عن طریق ممارسته للریاضة إذ أن هذه اإلستقاللیة تبدأ عند اختیاره لنوع 

  .هلالریاضة التي یرید ممارستها دون تدخل األهل في ذلك ویكون بذلك قد تخلى عن قیود األ
  :الحاجة الجنسیة 3-5-3- 

   Frieud.Sوأتباعه من علماء التحلیل النفسي بأن حرمان الحاجة الجنسیة هو من العلل األساسیة " 
 "نادى 

لسوء توافق الشخصیة واالضطرابات العصبیة ، وكما أثبتت دراسته على أن الطفل یكون له إلحاح جنسي 
اهقة ، نجد أن هذه الحاجة تقوى وتأخذ شيء آخر وهو لغرض اكتشاف الجسم وحین یبلغ مرحلة المر 

  3".اإلشباع الجنسي 
 " كما دلت دراسات Kinsyمن 90أن فترة المراهقة هي فترة رغبات جنسیة قویة وبین أن ما یزید عن "  

  4.سنة  15المراهقین في أمریكا یكونون فاعلین نسبیا عند السن 
الحاجة الجنسیة عادة ما تتحقق في مجتمعنا عن طریق الزواج أما في حالة المراهق الذي ینمو         

نموا جنسیا وتقوى رغباته الجنسیة ، فإن الحاجة الجنسیة یمكن أن توجه إلى نشاط آخر یسلكه المراهق 
سي ، إذ أن بعض والریاضة قد تكون أفضل وسیلة لتحقیق شخصیته السویة بعیدة عن كل انحراف جن

خاللها المحللین النفسانیین یرون أن خالل فترة البلوغ هناك شخصیة غریزیة لیبیدیة عدوانیة یحاول الفتى 
  5.أن یخفف منها وذلك بتوجیهها نحو نشاطات كالریاضة وبعض الهوایات كالموسیقى 

  :الحاجة إلى تحقیق الذات واإلنتماء 4-5-3- 
إن تحقیق الذات هو أن یستطیع المراهق تحقیق إمكانیاته وتنمیتها إلى " عواطف أبو العلى تقول        

أقصى حد ممكن یستطیع الوصول إلیه ، فیدرك كل ما لدیه من قدرات أو یمر بالخبرات التي یستطیع أن 
  ".یباشرها في جو یشعره بالطمأنینة ویسود اإلحساس باإلنتماء 

                                                
 118، ص 1982، دار العلم للمالیین ، سنة  علم النفس التربويفاخر عاقل ،  - 1
  119فاخر عاقل ، نفس المرجع ، ص  - 2
  134، مرجع سابق ، ص  النمو تاتربو للطفل و المراهقكمال الدسوقي ،  - 3
 318، ص  1981، عالم الكتب ، سنة  لطفل والمراهقعلم النفس ، نمو احامد عبد السالم زهران ،  - 4
  120، مرجع سابق ، ص  علم النفس التربويفاخر عاقل ،  - 5



 المراھقة                                                                   الفصل الثالث    
 

 
38 

بالحاجة إلى المودة والعاطفة ، فاأللفة التي تنبثق من داخل األسرة تنتشر  كما أن هذه الحاجة مرتبطة
داخل هذا المجتمع الصغیر لتنتقل إلى الجماعات األخرى التي یجد فیها المراهق أن له مكانته الممیزة 

     1.الخاصة 
ن طریق ما یقدمه بهذا فإن انتماء المراهق لفریق ریاضي قد یجعله یستفید ویفید هذا المجتمع الصغیر ع

من أعمال ریاضیة خاصة عند تحقیق النجاح كما أنه قد یستخدم ما لدیه من إمكانیات في صالح الفریق 
  .الریاضي ربما هذا ما یشعره بالرضا ویحسسه باإلنتماء 

  :الحاجة للعطف والحنان 5-5-3- 
تتمثل في شعور المراهق بأنه محبوب كفرد ، وأنه مرغوب فیه لذاته ، وأنه "  كمال دسوقيیقول        

موضع حب واعتزاز ، وهذه الحاجة ناشئة من حیاة األسرة العادیة ، فهي التي تخلق الشعور بالحب عند 
المراهق وتتكون لدیه ما یسمى باألمان النفسي العاطفي ،وهذا ضروري النتظام حیاة المراهق النفسیة 

لذلك ال بد من إتباع هذه الحاجة عنده بكل ما یستطیع الوالدین حتى یحافظ على صحته النفسیة وتتكون ،
  2".لدیه روح التعاون والمحبة ولن یكون عدوانیا متخوفا من اآلخرین 

ولعلى هذه الحاجة قد تتحقق في الفریق الذي یمارس فیه المراهق الریاضة، إذ أن التعاون الموجود     
  .فراد الفریق واألهداف المشتركة بینهم قد یجعله یشعر بحبهم له واالهتمام بهبین أ

 :الحاجة للنشاط والراحة  6-5-3-
إن النشاط یبعث الرضا واالرتیاح كما أن له آثار جسمیة تنشأ عن "  كمال الدسوقيیرى           

أثر على أجهزة الجسم یكوم  ریاضة أعضاء الحس العادیة أي الظاهرة كالعین مثال ،كما لوحظ أن كل
  3".جدید ولكن غیر مؤلم یؤدي إلى المتعة والسرور لكونه خبرة جدیدة تضاف إلى سابق المعارف 

إن المراهق في حاجة إلى تفریغ الطاقة " في هذا المجال یقول  أبو العالء عواطفكما یؤكد أیضا         
ط إلى الحركة والنشاط یقبلها السكون والراحة فالتوازن إال أن النشا" في نشاط یمیل إلیه ویتفق مع قدراته 

بین نشاط الجسم وحركته وسكونه وراحته البد منه من الناحیة البیولوجیة إلطراد النمو،إن فترات  النشاط 
الطویلة أو الزائدة  عن الحاجة ترهق ممتلكات المراهق الجسمیة واالنفعالیة والعقلیة ،إذ أن الفرد المتعب 

و المرهق الحواس یظهر عموما عنیدا ،سهل اإلثارة ولیس في حالة تسمح له باالستفادة من الجسم أ
  . 4"التجارب التي یتعلمها

وهكذا تكون الریاضة نشاط یسلكه المراهق لعله یحقق الراحة والرضا واالرتیاح، بشرط أال یتعدى هذا 
  ".لشيء عن حده انقلب إلى ضده إن تعدى ا" النشاط الریاضي إمكانیات المراهق كما یقول المثل 

                                                
 138، دار النهضة ، القاهرة ، بدون سنة ، ص  التربیة السیاسیة للشباب ودور التربیة البدنیةعواطف أبو العالء ،  - 1
  138، مرجع سابق ، ص  والمراهقالنمو التربوي للطفل كمال دسوقي ،          - 2
 121كمال دسوقي ، نفس المرجع ، ص          - 3
 56، مرجع سابق ، ص  التربیة السیاسیة للشباب ودور التربیة البدنیةعواطف أبو العالء ،          - 4
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إن مختلف التغیرات التي تطرأ على المراهق تتطلب توفیر بعض الحاجیات حتى یتحقق له النمو      
  .السلیم ،ولعل الریاضة هي أحسن وسیلة لتحقیق مختلف الحاجیات التي ذكرناها سابقا 

  :أشكـال من المـراهقة  6-3-
  :أنواع من المراهقة  4توجد  

  :من سمـاتـها  :المـراهقة المتـوافقة  1-6-3-
  االعتدال والهدوء النسبي والمیل إلى االستقرار.  
  العاطفي  واالتزاناإلشباع المتزن وتكامل االتجاهات.  
  الخلو من العنف والتوترات االنفعالیة الحادة.  
 اهم والوحدة لها أهمیة التوافق مع الوالدین واألسرة ، فالعالقات األسریة القائمة على أساس التف

كبیرة في حیاة األطفال ، فاألسرة تنمي الذات وتحافظ على توازنها في المواقف المتنوعة في 
 1.الحیاة

  :العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة  -
المعاملة األسریة السمحة التي تتم بالحریة والفهم واحترام رغبات المراهق وعدم تدخل األسرة في شؤونه  -

الخاصة ، وعدم تقییده بالقیود التي تحد من حریته فهي تساعده في تعلم السلوك الصحیح واالجتماعي 
  2.السلیم ولغة مجتمعه وثقافته وتشبع حاجاته األساسیة 

 .توفیر جو من الصراحة بین الوالدین والمراهق في مناقشة مشكالته  -  
وره بتقدیر أقرانه وأصدقائه ومدرسیه وأهله وسیر حال شعور المراهق بتقدیر الوالدین واعتزازهما به وشع -

 .األسرة وارتفاع المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي لألسرة 
تشغل وقت الفراغ بالنشاط االجتماعي والریاضي وسالمة ا لصحة العامة ، تزد على ذلك الراحة  -

  .النفسیة والرضا عن النفس 
  :سماتها ما یلي  من :المـراهقة المنطویـة  2-6-3-

هو تعبیر عن النقص في التكیف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غیر جدیر :  االنطواء -
لمواجهة الواقع ، لكن الخجل واالنطواء یحدثان بسبب عدم األلفة بموقف جدید أو بسبب مجابهة أشخاص 

    3.ث للشخص خجال وانطواء غرباء ، أو بسبب خبرات سابقة مؤلمو مشابهة للموقف الحالي التي تحد
  .التفكیر المتمركز حول الذات ومشكالت الحیاة ونقد النظم االجتماعیة  -
االستغراق في أحالم الیقظة التي تدور حول موضوعات الحرمان والحاجات الغیر مشبعة واالعتراف  -

  .بالجنسیة الذاتیة
                                                

   24،ص  1981، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ،  األسرة ومشكالتهامحمود حسن ،- 1
 . 173،ص  1990،  2، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط أصول التربیة والتعلیمرابح تركي ،  - 2
  160، دار غریب للطباعة والنشر ، دون طبعة ،ص  رعایة المراهقینیوسف میخائیل نعیمة ، - 3
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  .محاولة النجاح المدرسي على شرعیة الوالدین  -
  -:المؤثرة فیها العوامـل  
تسلط وسیطرة الوالدین ، الحمایة الزائدة ، التدلیل : األخطاء األسریة التي فیها : اضطراب الجو األسري -

  .الخ .....، العقاب القاسي 
  .تركیز األسرة حول النجاح مما یثیر قلق األسرة والمراهق  -
  .العاطفي عدم إشباع الحاجة إلى التقدیر وتحمل المسؤولیة والجذب  -

  :من سماتها ) المتمردة ( :المـراهقة العدوانیـة  3-6-3-
  .التمرد والثورة ضد المدرسة ، األسرة والمجتمع  -
  .ممارستها باعتبارها تحقق له الراحة واللذة الذاتیة : العداوة المتواصلة واالنحرافات الجنسیة  -

    1.الخ ....سیة اللواط ، العادة السریة ، الشذوذ ، المتعة الجن: مثل 
هو اإلصرار على موقف والتمسك بفكرة أو اتجاه غیر مصوغ والعناد حالة مصحوبة بشحنة  :العناد  -

انفعالیة مضادة لآلخرین الذین یرغبون في شيء ، والمراهق یقوم بالعناد بغیة االنتقام من الوالدین والغیر 
 2.ف بالذات من األفراد ، ویظهر ذلك في شكل إصرار على تكرار تصر 

  .الشعور بالنقص والظلم وسوء التقدیر واالستغراق في أحالم الیقظة والتأخر الدراسي  -
 :من سماتها ما یلي:  المراهقة المنحرفة 4-6-3-

  .االنحالل الخلقي التام والجنوح والسلوك المضاد للمجتمع  -
  .المخدرات االعتماد على النفس الشامل واالنحرافات الجنسیة واإلدمان على  -
  .بلوغ الذروة في سوء التوافق  -
  .البعد عن المعاییر االجتماعیة في السلوك  -

 :العوامل المؤثرة فیها 
 .المرور بخبرات حادة ومریرة وصدمات عاطفیة عنیفة وقصور في الرقابة األسریة   -
 القسوة الشدیدة في المعاملة وتجاهل األسرة لحاجات هذا المراهق من حاجات جسمیة ونفسیة  -

 الخ...واجتماعیة   
  .                                       الصحبة المنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل المؤثرة -
  . دیة لألسرةالفشل الدراسي الدائم والمتراكم، سوء الحالة االقتصا -

ن هذه تكاد تكون هي القاعدة  هذا فإن أشكال المراهقة تتغیر بتغیر ظروفها والعوامل المؤثرة فیها وإ
  .،وكذلك تؤكد هذه الدراسة أن السلوك اإلنساني  مرن مرونة یسمح بتعدیله 

                                                
  153، ص  1995،  1عبد الغني الدیدي ، ظواهر المراهق وخفایاه ، دار الفكر للمالیین ، ط - 1
  157یوسف میخائیل أسعد، رعایة المراهقین ، دار غریب للطباعة والنشر ، دون طبعة وبلد وسنة  ، ص  - 2
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ة المنحرفة نحو وأخیرا فإنها تؤكد قیمة التوجیه واإلرشاد والعالج النفسي في تعدیل شكل المراهق      
    1.التوافق والسواء

  :  أهمیة المراهقة في التطور الحركي للریاضیین  7-3-
تتضح أهمیة المراهقة كمرحلة كمال النضج والنمو والتطور الحركي حیث یبدأ مجالها بالمدرسة    

  : فالجامعة ، النادي الریاضي فالمنتخبات القومیة ، وتكتسي المراهقة أهمیة كونها
  مرحلة تتضح فیها الفروق الفردیة في المستویات ، لیس فقط بین الجنسین بل بین الجنس أعلى

  .الواحد أیضا وبدرجة كبیرة 
  ریاضة المستویات العالیة " مرحلة انفراج سریعة للوصول بالمستوى على البطولة."  
  مرحلة انتقال في المستوى من الناشئین إلى المتقدمین والذي یكنهم من تمثیل منتخباتهم القومیة

  والوطنیة 
 مستوى للقدرات والمهارات الحركیةال تعتبر مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطویر وتثبیت في ال.  
 ع الجید مرحلة أداء متمیز خالي من الحركات الشاذة والتي تتمیز بالدقة واإلیقا.  
  مرحلة إلثبات الذات عن طریق إظهار ما لدى المراهق منن قدرات فنیة ومهارات حركیة.  
  مرحلة تعتمد تمرینات المنافسة كصفة ممیزة لها ،والتي تساعد على إظهار مواهب وقدرات

  2.المراهقین باإلضافة إلى انتقاء الموهوبین
  :أهمیة الریاضة بالنسبة للمراهقین  8-3-
إن الریاضة عملیة تسلیة و ترویح لكال الجنسین ، هذا حیث أنها تحضر المراهق فكریا و بدنیا كما       

تزوده من المهارات والخبرات الحركیة من أجل التعبیر عن األحاسیس والمشاعر النفسیة المكتظة التي 
لة من القیم تؤدي إلى اضطرابات نفسیة وعصبیة عند انفجاره فیتحصل المراهق من خاللها على جم

المقیدة التي ال یستطیع تحصیلها في الحیاة األسریة ، كما تعمل الحصص التدریبیة على صقل مواهب 
الریاضي وقدراته النفسیة والبدنیة وفق متطلبات العصر ، وأنجح منهج لذلك هو مكیف الحصص 

الریاضة یتعب المراهق الریاضیة من أج لشغل وقت الفراغ الذي یحس فیه الریاضي بالقلق والملل وبعد 
عضلیا وفكریا فیستسلم حتما للراحة والنمو بدال من أن یستسلم للكسل والخمول ، ویضیع وقته فیما ال 
یرضي اهللا وال النفس وال المجتمع ، وعند مشاركة المراهق في التجمعات الریاضیة والنوادي الثقافیة من 

هذا یتوقف على ما یحس به عن طریق التغیرات  أجل ممارسة مختلف أنواع النشاطات الریاضیة ، فإن
  .الجسمیة والنفسیة والعقلیة التي یمر بها 

                                                
 440حامد عبد السالم زهران ، مرجع سابق ،  ص  - 1
 188 - 187، مرجع سابق ، ص  أسس ونظریات الحركةبسطویسي أحمد ،  - 2
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    إعطاء المراهق نوعا من الحریة وتحمیله بعض المسؤولیات التي تتناسب مع قدراته واستعداداته
 .كحریة  اختیار أماكن اللعب مثال 

    التقلیل من األوامر والنواهي. 
    مساعدة المراهق على اكتساب المهارات والخبرات المختلفة في المیادین الثقافیة والریاضیة

لتوفر الوسائل واإلمكانیات والجو الذي یالءم میول المراهق فهو دائما في حاجة ماسة إلى النصح 
ة واإلرشاد والثقة والتشجیع ، فعلى المدرب أداء دوره في إرشاد وتوجیه وبث الثقة في حیا

   1.المراهقین طوال مشوارهم الریاضي 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 15، ص  1986، دمشق ،  2، دار الفكر ، ط خطایا المراهقةمعروف رزیق ،  - 1
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  :الخالصـة  -
من خالل كل ما تم تقدیمه عن فترة المراهقة ،نستطیع القول بشكل عام بان مرحلة المراهقة تعد           

إحدى أهم مراحل النمو والنضج لإلنسان نظرا لما تحتوي من تغیرات وتحوالت جسمیة ،نفسیة ،اجتماعیة 
  الخ .....حركیة ، بدنیة

ها بشكل متناسق وفعال أمكننا الوصول بالمراهق إلى هذه التحوالت إذا حسن استغاللها وتطویر        
مرحلة الرشد وهو في أحسن قدراته الجسمیة والنفسیة أي یعد بطریقة حسنة لیصبح فردا فعاال ومنتجا في 
المجتمع الذي یعیش فیه ، وعلى العكس من ذلك تماما فعند أي خلل في هاته الفترة الحرجة یؤدي إلى 

المراهق تستمر معه طوال ما تبقى من مشوار حیاته وقد تؤدي في بعض  تأثیرات عمیقة على نفسیة
الحاالت الصعبة إلى االنحراف االجتماعي ، والذي یعد من أخطر األضرار التي یمكن للمراهق مواجهتها 

  .مستقبال إذا لم تتم رعایته في فترة المراهقة 
وانب حتى تكون لدینا نظرة و لو صغیرة عن وعلیه فقد ارتأینا دراسة هاته المرحلة من كل الج         

األفراد الذین نعني بصدد التعامل معهم ، و أردنا أن نلقي الضوء و لو بالقلیل عن هذه الفترة ، و التي 
تحتاج إلى عنایة خاصة من طرف اآلباء و المربین و المدربین ، من حیث أسلوب التعامل ،فال بد أن 

عبیر عن نفسه و االستغالل العقالني و الموزون إلمكانیاته و طاقاته و تتاح الفرص الكافیة للمراهق للت
قدراته ، باإلضافة إلى إعطاء جرعات من الثقة في النفس دون الخروج عن المثل العلیا و محاولة صقل 
و تطویر مواهبه و توجهاته حسب میوله و رغباته الذاتیة و الشخصیة و في الختام ال یسعنا إال القول 

رحلة المراهقة مرحلة جد حساسة من حیاة اإلنسان إذا صلحت و استغلت بشكل ایجابي وجد الفرد بأن م
  نفسه راشد من دون مشاكل تعیقه ، أما إذا فشلت 

و أهملت فإن الفرد سیعیش مع ما تبقى من حیاته من دون أهداف واضحة ، وال تفكیر سلیم و         
ما یجد نفسه بشكل أو بآخر یعیش على هامش  المجتمع ، وهذا بدوره یؤدي به إلى العزلة و االبتعاد ، وإ

  . االنحراف 
  



 

 

                  

  
  
  

  تطبیقيالالجانب 
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  رابـعال فصلال
  

 منهجیة البحث
جراءاته   یدانیةالم وإ
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  :تمهید       
وتكمل قیمة هذه البحوث وأهمیتها في التحكم في  تهدف البحوث العلمیة عموما إلى كشف الحقائق،   

  .وموضوعیتها المنهجیة المتبعة فیها وصدقها
وتماشیا  من خالل المعلومات النظریة التي تم جمعها المتمثلة في الفصول الثالثة في الجانب النظري،  

تم وضع أسئلة وعبارات في استبیان یهدف إلى  مع الفرضیات المقترحة كحلول أولیة إلشكالیة البحث،
االعتماد على طرق المنهجیة محددة وزعت على أفراد عینة البحث وذلك ب خدمة البحث تحقیق فرضیاته،

حیث تم تخصیص الفصل الرابع لشرح الدراسة االستطالعیة وتحدید مجالها  في الجانب التطبیقي،
المكاني والزماني و كشف الشروط العلمیة ألداتها وضبط متغیراتها وعینة البحث وشرح المنهج المستخدم 

  .في ذلك و أدوات الدراسة
  .خصص لعرض وتحلیل ومناقشة النتائجأما الفصل الرابع فقد 
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  : الدراسة االستطالعیة -4-1
هي تلك الدراسات التي تتناول موضوعات جدیدة لم یتطرق إلیها أي باحث من قبل وال تتوفر عنها   

" عمار بخوش"كما أعتبرها  .الخ...1بیانات أو معلومات أو حتى یجهل الباحث كثیرا من أبعادها وجوانبها
بمثابة األسس الجوهریة لبناء البحث كله وهي نظرة أساسیة ومهمة في الدراسات العلمیة، إذ من خاللها 

  .2ووضوحها ایمكن للباحث تجربة وسائل بحثه للتأكد من سالمتها ودقته
روع منذ توجیه فكانت بدایة المش) العالقة البیداغوجیة بین األستاذ والتلمیذ(وباعتبار أن دراستنا بعنوان 

رشاد األستاذ المشرف یوم، و  الدراسي للموسم  قد اقتصرت على مدیریة التربیة لوالیة البویرة وإ
كل  توهذا التوزیع یكون حسب متطلبات وخصوصیا ثانویات  06موزعین على الكل  ،2014/2015
  :ولقد مكنتنا الدراسة االستطالعیة من معرفة مایلي ثانویة

  .ماألصلي للدراسة، والتعرف على أفراد المجتمع، ممیزاتهم، وخصائصهمعرفة حجم المجتمع  -
 .مع عینة البحث) الستبیانا(معرفة مدى صالحیة وتناسب أداة الدراسة  -

 .جمع وتحصیل المعلومات واإلحصائیات بطریقة دقیقة -

 .التأكید من مدى فهم األسئلة المطروحة ومدى صالحیتها وتماشیها مع متطلبات الدراسة -

 . المعرفة المسبقة بظروف إجراء الدراسة المیدانیة األساسیة -

ته الفئة واالحتكاك بها مباشرة من أجل تفادي الصعوبات والعراقیل التي اجعلنا على اتصال به هذا ما  
ومدى  ستبیانمن شأنها أن تواجهنا، ودراسة كل التقنیات واالحتماالت قصد صیاغة فرضیة عمل قابل لال

  .الدراسة لألهداف عینة استجابة

  البحث منهج2-4-

 یوجه الذي فهو العلمي، البحث أساسیات من دراسته في باحث أي یتبعه الذي المنهج یعتبر
 نرید التي المشكلة طبیعة من انطالقا اختیاره یتم المستخدم والمنهج بحثه مراحل مختلف في الباحث
 .لها علمي تفسیر إیجاد محاولة مع معین ظاهرة حول دراستها

 هو تلك فالمنهج بحثه من الهدف یحقق لكي الباحث یستعملها إستراتیجیة المنهج یعتبر كما
 والفحص الدقیق الحقائق لتقصي یبدله الذي الجهد تنظیم في الباحث بها یستعین التي والخطوات القواعد

 مسحیة لموضوع دراسة عن عبارة وهو الوصفي، المنهج استخدام دراستنا في اعتمدنا فقد وعلیه لها،
 ثم كائن وتحلیله هو ما وصف على یقوم حیث. 3وحاجاته المجتمع لظروف العلمیة الدراسة أي معین،

                                                
 . 74، ص1984، مكتبة الفالح الكویتیة، 1، طأضواء على الدراسة المیدانیةناصر ثابت،  -1
  .279، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بخوش،  -2
   .57ص ،1982مصر،  الكتب، عالم االجتماعیة، العلوم منهجیة :مصطفى صالح الفوال -3



جراءات:                              الفصل الرابع   المیدانیة  همنهجیة البحث وإ
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 فیما التحقق وبالتالي نستطیع أجزائها مختلف وتحلیل المطروحة اإلشكالیة جوانب عن للكشف وهذا تفسیره
  .البحث هذا في المطروحة الفرضیات خطأ أو صحة عن بعد

  :متغیرات البحث3-4-
هو الذي یؤدي التغیر فیه الى التأثیر في القیم متغیرات أخرى لها عالقة به ):السبب(المتغیر المستقل-

  . ویتمثل  المتغیر المستقل في بحثنا العالقة البیداغوجیة
نما هو الذي تتوقف قیمته على قیم المتغیرات أخرى، ومعني ذلك أن الباحث حی):النتیجة(المتغیر التابع-

  .یحدث تعدیالت على القیم المتغیر المستقل تظهر نتائج تلك التعدیالت على القیم المتغیر التابع
  . ویحدد في بحثنا طبیعة العالقة وأثرها على التلمیذ

  مجاالت البحث4-4-

  دراسة میدانیة على مستوى بعض ثانویات والیة البویرة :المكاني المجال -

  نهایته غایة إلى فیفري شهر بدایة من دراستنا فیها تمت التي المدة تاستغرق :الزماني المجال -

إلى  باإلضافة أستاذا 15 بعدد الثانوي التعلیم أستاذة على هذه دراستنا اشتملت :البشري المجال -
  .الثالثة تلمیذا للمستویات 120

  :مجتمع البحث5-4-
الدراسي للموسم  البویرة أساتذة وتالمیذ بعض ثانویات والیة منیتكون مجتمع الدراسة 

)2014/2015(  

العینة في معناها هي مجتمع الدراسة الذي یجمع منه البیانات المیدانیة وهي : عینة البحث- 5-1- 4-
جزء من الكل، وتعني بذلك عدد األفراد المستخرج من المجتمع المراد دراسته، وتستخدم للداللة على جزء 

 ألجل .في الدراسة في أغلب األحیان وتطبق نتائجها على المجتمعمن مفردات المجتمع التي تم اختیارها 
 من ألنها عشوائي وذلك بشكل العینة باختبار قمنا الفرضیات من المسطرة أهدافنا تحقیق إلى الوصول

 .الجنسین من واألساتذة التالمیذ لمعظم متكافئة فرصة تعطي أنها كما الشروط، أبسط

  .أستاذا 15على وتحتوي باألساتذة خاصة :األولى العینة

 تلمیذ وقد تم 120 مجموع من % 10 هي تلمیذ 120 على وتحتوي بالتالمیذ خاصة :الثانیة العینة
  .الخبرة وسنوات كالجنس التالیة االعتبارات بمراعاة العینة اختبار
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 البیانات أدوات جمع-4-6

البیانات  جمع وأدوات وسائل وتختلف العلمي البحث مراحل أهم من البیانات جمع عملیة تعتبر
 كبیرة والوصول بدرجة بالموضوع، واإللمام البحث هذا انجاز أجل ومن دراسته، المراد الموضوع باختالف

  :التالیة الوسائل استعملنا صحیحة علمیة نتیجة إلى
  طریقة االستبیان-4-6-1

محور  تتضمن التي األسئلة وضع إلى وبهدف العلمیة البحوث في تستعمل الطریقة هذه
  .للتالمیذ والثاني لألساتذة موجه األول استبیانین بحثنا ویتضمن الموضوع،

 ة عشر على الثانویات في والریاضیة البدنیة التربیة ألساتذة الموجه االستمارة مضمون أحتوى وقد
  .سؤاال 16على  یحتوي التالمیذ إلى الموجه أسئلة بینما

  اإلحصائي التحلیل أدوات-4-6-2

وذلك  المئویة النسبة حساب عملیة علیها متحصل نتائج وتفسیر لتحلیل هذا بحثنا أثناء استعملنا
  :في والمتمثلة الثالثیة القاعدة بتطبیق

 %100مئویة  نسبة                       ): أ( القیمة :في والمتمثلة الثالثیة القاعدة بتطبیق
 %100مئویة  نسبة                       ) ب( القیمة                                      

 الختبار الفرض تستخدم التي اإلحصائیة المقاییس أهم من یعتبر الذي K2اختبار  كذالك استعملنا
 رفع و مثل قبول التقسیم حالة في خاصة و فئات إلى األفراد تقسیم یمكن عندما یستخدم هو و الصفري

  .الباحث علیه حصل لتكرار الفرق داللة مدى الختبار یستخدم وهو الخ ...

 :االختبار خطوات
  .الشكل تحدید : أوال
  .الفرضیات صیاغة : ثانیا

 ودود عدم على تنص التي الفرضیة وهي الباحث یراود الذي الشك ذلك الصفریة الفرضیة
  .عالقات

  .عالقات وجود على تنص التي هي البدیلة الفرضیة
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 محسوبة حریة ودرجة داللة مستوى عند علیها المحصل التكرارات من انطالقا K2 حساب  : ثالثا
  العالقة من  وتحسب

                         .	퐊ퟐ = (	푭푶 푭푬	)ퟐ
푭푬

  

للتكرارات	االجمالي	العدد:         حیث
االحتماالت	عدد

= 퐅퐄       

1ن عدد االحتماالت:  حیث      − ن = 푑푓  درجة الحریة     :  
  
  :التالي النحو على البحث هذا إجراء تم: إجراءات البحث-4-7
  .والمصادر المراجع مختلف في العلمیة المادة بجمع تمت والتي: دراسة نظریة -
 في الثانوي التعلیم أساتذة على البحث استمارات بتوزیع قمنا البحث عینة تحدید بعد  :دراسة تطبیقیة -

  .صفوفه بجمیع الثانوي الطور وتالمیذ والبدینة الریاضیة مادة التربیة
  .عامة باستنتاجات والخروج استمارات ومناقشة بتحلیل قمنا االستمارة استرجاع بعد
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  :خالصــة  
 أجل من الباحث یتبعها التي المنهجیة التمهیدي للجانب التطبیقي الخطواتتناولنا في هذا الفصل         

 جمع في المستعملة واألدوات الطرق أهم بالدراسة و توضیح الخاصة اإلجراءات المیدانیة ضبط
استعمالها  باإلضافة  كیفیة وتوضیح واألدوات الطرق هذه المعلومات وتسلسلها وتنظیمها ، وأیضا عرض

 البحث مجتمع وعینة من كل حددنا وزماني ، كما مكاني مجال من الدراسة فیها تمت التي المجاالت إلى
 أحسن في وعرضها الظروف في أحسن المعلومات دراستنا ، والهدف منها  جمع حوله تمحورت الذي

 المطروحة للمشكلة حلول إیجاد على تساعد علمیة بطریقة مصاغة نتائج إلى الصور  ألجل الوصول
  .سلفا  
 عمل لرسم  خریطة الباحث علیها یعتمد التي المنهجیة الركیزة وتكمن أهمیة هذا الفصل  كونه یعتبر     

 لیعطى به یلتزم أن الباحث على الذي یجب والعلمي المنهجي اإلطار واألبعاد ویحدد المعالم واضحة
 إلى لبحثه للوصول إنجازه أثناء واإلجراءات الخطوات هذه یتبع لبحثه، فالباحث الذي علمیة مصداقیة

 .تعمیمها   إمكانیة وحتى مستقبال علیها االعتماد یمكن ودقیقة علمیة نتائج
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 :لألساتذة الموجه االستبیان تحلیل ومناقشة -
 التالمیذ؟ مع ةبجدی العمل في الرغبة لدیك هل01: بالسؤال الخاص : 01 رقم الجدول

 مستوى  مجدولة K2  محسوبة K2  النسبة  التكرار  االقتراحات
  الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %66.67  10  نعم

1.66  3.84  0.05  

    

  %33.33  05  ال
غیر   1

  دال

      %100  15  المجموع

  التالمیذ مع ةبجدی العمل في الرغبةیبین  : 01.الشكل

  
  
  

 النتائج وتحلیل الغرض-
 :یلي ما لنا فتبین تالمیذه مع بجدیة للعمل األستاذ قابلیة مدى معرفة إلى السؤال یهدف

  .تالمیذهم مع بجدیة العمل في الرغبة لدیهم الذي األساتذة نسبة  66.67 %  
 .تالمیذهم مع بجدیة العمل في الرغبة لدیهم لیست الذي األساتذة نسبة  33.33 % 

 االستنتاج: 
في  المادیة والوسائل اإلمكانیات بتوفیر مرتبطة بجدیة العمل في الرغبة أن نستخلص هذا ومن
 لممارسة التربیة للتالمیذ الكبیر والتجاوب للمادة حبهم وكذلك األساتذة تكوین ونوعیة التربویة المؤسسات

 في لدیهم الرغبة لیست األساتذة أن وضحت والتي ،% 33.33 قدرت والتي الثانیة النسبة أما البدنیة
 برنامج وجود التالمیذ وعدم عدد وكثرة البیداغوجیة الوسائل نقص إلى راجع وهذا التالمیذ مع بجدیة العمل

 .علیه یعتمدون ودقیق واضح بیداغوجي
 المحسوبة  القیمة أن بما:اإلحصائي القرارK 2 القیمة من صغرأ بذلك وهي  =1.66 محسوبة 

 .إحصائیة داللة ال توجد ومنه K2 ةمجدول

نعم
67%

ال
33%
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 الجنسین؟ أحد إلى التالمیذ مع التحدث أثناء تمیل هل 02: بالسؤال الخاص : 02 رقم الجدول

مستوى    مجدولة K2  محسوبة K2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %26.67  01  نعم
3.26  3.84  0.05  1  

  
  دالة  %73.33  11  ال

    %100  15  المجموع

  الجنسین أحد إلى التالمیذ مع التحدث أثناءیبین المیل  : 02.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض: 

مع  التحدث أثناء والریاضیة البدنیة التربیة أساتذة میول درجة معرفة هو سؤالنا طرح من الهدف
  :التالیة النتائج على فتحصلنا الجنسین أحد إلى التالمیذ

  .الجنسین أحد إلى التالمیذ مع التحدث أثناء یملون الذي األساتذة تثمل نسبة - 26.67 %
  .الجنسین أحد إلى التالمیذ مع التحدث أثناء یملون ال الذي األساتذة تثمل نسبة  %73.33 -

 والتي األساتذة من الكبیرة النسبة أن نستنتج الجدول في علیها المتحصل النتائج خالل من:االستنتاج 
 التي للمساواة راجع وهذا للحصة أدائهم أثناء الجنسین من جنس ألي یمیلون، ال ، 73.33%تقدر ب

ب  تقدر والتي الثانیة النسبة أما وتالمیذه، األستاذ بین حسنة عالقات وتولید الجید االنسجام یغطیها
تحیزهم  إلى راجع هذا وربما الجنسین أحد إلى یمیلون األساتذة بعض أن على تدل والتي ، 26.67 %

  .خاصة امتیازات ومنحهم التالمیذ بعضل الواضح
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 K القیمة من أكبر بذلك وهي = 3.26 محسوبة 

  .إحصائیة داللة ال توجد ومنه 3.84المجدولة 
  
 الحصة أثناء والقوانین بالنظام التالمیذ التزام بأن تعتقد هل 03: بالسؤال الخاص : 03 رقم دولجال

  الجید؟ التحصیل على یساعدهم

نعم
27%

ال
73%
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مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %60  09  نعم
0.6  3.84  0.05  1  

  غیر دال
    %40  06  ال

    %100  15  المجموع

 الجید التحصیل على یساعدهم الحصة أثناء والقوانین بالنظام التالمیذ التزام أنیبین  03.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض:  

أثناء  والقوانین بالنظام التالمیذ والتزام بضرورة األساتذة مدى معرفة إلى یهدف السؤال هذا إن
 :یلي ما لنا فتبین الجید التحصیل في یساعدهم حتى الحصة

على  یساعدهم الحصة أثناء والقوانین بالنظام االلتزام نسبة بأن صرحوا األساتذة نسبة  60 % 
 ال الحصة أثناء والقوانین بالنظام االلتزام نسبة بأن صرحوا األساتذة نسبة  40% .الجید التحصیل

 .الجید التحصیل یساعدهم على
 نعم قالوا األساتذة من النصف من أكثر نسبة لنا تبین علیها المتحصل النتائج خالل من:االستنتاج 

 إنجاح من األستاذ وتمكن الهدوء على الحفاظ في تساعد التي الموضوعیة بالضوابط نظرا اللتزامهم
تاحة عاتقه على الملقاة والتربویة البیداغوجیةالعملیة   إن التالمیذ، من عدد أكبر الستیعاب الفرصة وإ

 تقتل التي الدكتاتوریة والقوانین بانتظام التعامل یحبون األساتذة هؤالء ألن العكس تؤكد ،40 %نسبة
 .المسؤولیات وأخذ روح المبادرة

 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 لةالمجدو  القیمة من أكبر بذلك وهي 0.6 =محسوبة 
 .إحصائیة داللة ال توجد ومنه 3.84عن

  
  
  

نعم
60%

ال
40%
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  الحصة؟ أثناء التالمیذ لمعاملة المثلى الطریقة هي ما رأیك في  04 بالسؤال   الخاص :04رقم الجدول

مستوى   مجدولة K2  محسوبة K2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %13.33  02  نعم
4.06  3.84  0.05  1  

  
  دال  %86.33  13  ال

    %100  15  المجموع

 الحصة أثناء التالمیذ لمعاملة المثلى الطریقة یبین 04.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض:  

 فتبین أثناء الحصة والتالمیذ األساتذة بین السائدة المعاملة نوع معرفة هو السؤال لهذا طرحنا من الغرض
 :یلي ما لنا

 .بقسوة تالمیذهم یعاملون الذین نسبة  - 13.33 %
 .بلیونة تالمیذهم یعاملون الذین نسبة  - 86.33 %

 االستنتاج: 
 على أنهم كبیرة بنسبة أجابوا األساتذة من كبیرا عددا أن وجدنا علیها، المتحصل النتائج خالل من
 البدنیة والریاضیة التربیة حصة لممارسة التالمیذ من عدد أكبر الستقطاب بلیونة، وهذا التالمیذ یعاملون
 جدا القلیلة  02النسبة أما الحصة، عن وعزوفهم التالمیذ نفور مشكلة في الوقوع وتجنب مودتهم وكسب
 مجال یتركوا لكي ال وهذا التالمیذ تجاه قسوة األساتذة معاملة عن عبرت ،%13.33 ب تقدر والتي

  .واألخالقي البیداغوجي اإلطار عن خارجة بتصرفات یقوموا بأن للتالمیذ
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 المجدولة  القیمة من أكبر بذلك وهي 4.06 =محسوبة

  ئیةإحصا داللة هناك ومنه 3.84
 والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ في توفرها الواجب الصفات هي ما05 بالسؤال :الخاص 05 رقم الجدول
  ؟ جیدة معهم عالقة وتكوین التالمیذ لجذب

نعم
13%

ال
87%
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مستوى   مجدولة K2  محسوبة K2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %26.67  04  احترام التالمیذ

2.80  5.99  0.05  2  

  
  غیر دال  %20.00  03  االتصال

    %53.33  08  طریقة التدریس
    %100  15  المجموع
 وتكوین التالمیذ لجذب والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ في توفرها الواجب الصفات یبین : 05.الشكل
  جیدة معهم عالقة

 
 النتائج وتحلیل الغرض:  

 خاللها تسمح من والتي األستاذ في توفیرها یجب التي الصفات أهم معرفة هو السؤال هذا من الهدف
 : یلي ما لنا فتبین نحوه، وجذبهم التالمیذ مع جیدة عالقات بتكوین

 .التالمیذ احترام توفر الواجب من أنه یرون الذین األساتذة نسبة 26.67% 
 .االتصال الواجب من أنه یرون الذین األساتذة نسبة% 20.00 
 . التدریس طریقة فعالیة الواجب من أنه یرون الذین األساتذة نسبة% 53.33 

 االستنتاج:  
 تساعد التدریسیة والتي الطریقة على متفوقون معظمهم أن وجدنا األساتذة إجابات نتائج عرض خالل من

 الكبیر إلى وعیهم راجع وهذا منها واالستفادة الحصة على لإلقبال التلمیذ وهو الحصة من األول المستفید
 تقدرسبة الثانیة أما الن المجال، هذا في المحددة العلمیة التطورات مواكبة في وتطلعاتهم التالمیذ برغبات

 أنه األساتذة فیها التي یرى :20 % ب تقدر التي النسبة أما .التالمیذ احترام وجوب أكدت % 26.67ب
  .اتصال هناك یكون أن الواجب من
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 القیمة من اصغر بذلك وهي 2.80 =محسوبة 

  .إحصائیة داللة و منه ال توجد 5.99.لةالمجدو 

احترام التالمیذ
27%

االتصال
20%

طریقة التدریس
53%
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 شأنها من التي األستاذ من البادرة والتصرفات السلوكات ما هي: 06بالسؤال :الخاص 06رقم الجدول
   ینفرون؟ التالمیذ جعل

  مجدولة K2  محسوبة K2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %33.33  05  التشدد

1.2  5.99  0.05  2  

  
  غیر دال  %20.00  03  سیبتال

    %46.67  05  التمیز بین التالمیذ
    %100  15  المجموع

 ینفرون التالمیذ جعل شأنها من التي األستاذ من البادرة والتصرفات تالسلوكا یبین 06.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض:  

 من شأنها التي األستاذ من البادرة والتصرفات السلوكات معرفة هو السؤال لهذا طرحنا من الهدف
 :یلي ما لنا فتبین منه ینفرون التالمیذ جعل

 .التشدد قالوا الذین األساتذة نسبة% 33.33 
 .التسیب قالوا الذین األساتذة نسبة%  20.00 
   .العنصري التمییز قالوا الذین األساتذة نسبة%  46.67 

 46.67األساتذة  من نسبة أكبر نجد الجدول في الموضحة للبیانات مالحظتنا خالل من:اإلستنتاج  %
 النسبة األمور،أما ألبسط السریع وتأثره للمراهق الحساسة المشاعر إلى راجع وهذا التالمیذ بین تمیز

بداء للمناقشة مجال ترك عدم تؤدي إلى التي التشدد صفة على أكدت ، 33.33%الثانیة  الرأي وإ
 بأن أجابت ،%20.00 ب تقدر والتي األخیرةالنسبة  وأما للتلمیذ، الداخلیة الرغبات وكبت واإلبداع
  .الفوج في التحكم وعدم العالقة بسوء التالمیذ وشعور الوقت إلضاعة الفرصة یتیح التسیب

التشدد
33%

التسیب
20%

التمییز بین 
التالمیذ

47%
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 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 المجدولة  القیمة من صغرأ بذلك وهي 1.2 =محسوبة
   .إحصائیة داللة و منه ال توجد 5.99

  07 بالسؤال الخاص : 07 رقم الجدول
  ؟ نحوه التالمیذ انجذاب و نفور في دورا تلعب األستاذ شخصیة أن ترى هل

  مجدولة K2  محسوبة K2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %96.33  14  نعم
10.43  3.84  0.05  1  

  
  دال  %.763  1  ال

    %100  15  المجموع

 .  نحوه التالمیذ انجذاب و نفوربین دور شخصیة األستاذ في   : 07الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض: 

 أو انجذاب نفور في دورا تلعب األستاذ شخصیة كانت إذا ما معرفة هو السؤال لهذا طرحنا من الغرض
 :یلي ما لنا فتبین نحوه التالمیذ

 التالمیذ انجذاب أو نفور في دورا تلعب األستاذ شخصیة بأن یقولون الذین األساتذة نسبة% 96.33 
 .نحوه

 .العكس یصرحون الذین األساتذة نسبة  6.67 % 
 من  % 96.33 نسبة أن لنا یتضح الجدول، في الموضحة األساتذة إجابات خالل من:اإلستنتاج

 األستاذ أن حیث نحوهم، التالمیذ انجذاب في األستاذ شخصیة تلعبه الذي الدور على أكدوا األساتذة
لهم  تتیح الذین التالمیذ مع التعامل وحسن النفس في والتحكم بالصبر ملیئة قویة شخصیة یملك الذي

شباع الحریة  من ،%6.67ب  تقدر التي الضعیفة النسبة أما مكنوناتهم، عن التعبیر في رغباتهم وإ
 حصةان  یرون التالمیذ ألن نحوهم التالمیذ وانجذاب نفور في األستاذ لشخصیة أهمیة ترى العینة ال

نعم
96%

ال
4%
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 النظریة للمواد الیومي الروتین من والخروج والتسلیة النفس عن ترفیهیة حصة والریاضیة التربیة البدنیة
   .األستاذ بشخصیة وعدم اهتمامهم

  المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 القیمة من أكبر بذلك وهي 10.43 =محسوبة 
   .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة

 أنها ترى هل والریاضیة البدنیة التربیة لحصص إدارتكم خالل من08 الخاص بالسؤال :08 رقم الجدول
  وتالمیذه؟ األستاذ بین العالقات تنمي

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %73.33  11  نعم
3.26  3.84  0.05  1  

  
  غیر دال  %26.67  4  ال

    %100  15  المجموع

 وتالمیذه األستاذ بین العالقات ةتنمی یبین مدى مساهمة حصص التربیة البدنیة و الریاضیة 08.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض: 

تنمي  والریاضیة البدنیة التربیة حصص كانت إذا ما معرفة هو السؤال لهذا طرحنا من الهدف
 :التالیة النتائج على فتحصلت وتالمیذه، األستاذ بین العالقات
 .العالقات تنمي بأنها یقرون الذین األساتذة نسبة% 73.33 
  .تنمي ال بأنها یصرحون الذین األساتذة نسبة 26.67 % 

 االستنتاج: 
 أنه لحصة أكدوا األساتذة من كبیرة نسبة أن نستنتج الجدول في علیها المتحصل النتائج خالل من

 األستاذ والتلمیذ بین عالقات إلنشاء الالزمة الظروف بیئة في وفعال ایجابي دور والریاضیة البدنیة التربیة
   .بینهم والتفاعل لالحتكاك واسعة مجاالت بفتح وذلك
 اإلحصائي القرار:  

نعم
73%

ال
27%
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 ومنه ال توجد 3.84المجدولة القیمة من اصغر بذلك وهي 3.26 =محسوبة K 2 المحسوبة القیمة أن بما
   .إحصائیة داللة

 الحصة أثناء الشرح على متهوانتقادا أرائهم التالمیذ یبدي عندما09 : بالسؤال الخاص 09 :رقم الجدول
 ؟ اهذ هل

مستوى   مجدولة K2  محسوبة K2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %26.67  04  یغضبك

0.4  5.99  0.05  2  

  
    %33.33  05  یعجبك

  غیر دال  %40.00  06  ال یهمك األمر
    %100  15  المجموع

  رد فعل األستاذ عند إبداء التالمیذ ألرائهم و انتقاداتهم على شرح الحصة یبین : 09.الشكل

 
  
  

 :النتائج وتحلیل الغرض
 وانتقاداتهمأرائهم  التالمیذ یبدي عندما األساتذة فعل ردود معرفة إلى السؤال هذا من یهدف إنما

 :یلي ما لنا فتبین شرحهم على
 .تغضبهم ال واالنتقادات اآلراء هذه أن یرون الذین األساتذة نسبة% 26.67 
 .تعجبهم ال واالنتقادات اآلراء هذه أن یرون الذین األساتذة نسبة  33.33 % 
 .اآلراء بهته یبادلون ال الذین األساتذة نسبة   40.00 % 

 االستنتاج: 
 التالمیذ یبدي عندما یهمهم ال األساتذة من نسبة أكثر أن نستنتج النتائج هذه خالل من

المقدرة  النسبة الثانیة أما وكفاءتها، نفسه في األستاذ ثقة إلى راجع وهذا شرحهم على وانتقاداتهم أرائهم
 على یدل مما تالمیذهم وانتقادات ألراء إعجابهم یبدون الذي األساتذة بعض رأي عن تعبر ، 33.33%ب

یغضبك
27%

یعجبك
33%

ال یھمك االمر
40%
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 أراء أن ترى العینة ربع والتي األخیرة النسبة أما.والدیمقراطیة المتفتحة شخصیتهم وطبیعة األساتذة خبرة
  .التكوین وضعف التالیة القیادیة للشخصیة عدم امتالكهم على داللة تغضبهم التالمیذ وانتقادات

 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 القیمة من أصغر بذلك وهي 0.4 =محسوبة 
    .إحصائیة داللة ال توجد ومنه  5.99المجدولة
  هل تشعر أحیانا أنه یوجد من بین التالمیذ من یرید أن یؤذیك؟10بالسؤال : الخاص 10الجدول رقم 

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

  الداللة

  %20.00  03  نعم
5.4  3.84  0.05  1  

  
  دال  %80.00  12  ال

    %100  15  المجموع

  في إیذائه التالمیذشعور األستاذ برغبة  یبین  :10.الشكل

 
 الغرض وتحلیل النتائج: 

للتالمیذ  االستقاللیةالغرض من طرحنا لهذا السؤال هو معرفة ما مدى إدراك األستاذ للترعة 
 :المراهقین، وكذلك معرفة العالقة بین األستاذ والتالمیذ فالنتائج الموضحة في الجدول تبین ما یلي

 .صرحوا لنا أنه یوجد بعض التالمیذ من یرید أن یؤذیهم% 20.00 
 .صرحوا لنا بعدم شعورهم أنه یوجد بعض التالمیذ من یرید أن یؤذیهم% 80.00 

 االستنتاج:   
وهذا راجع لعدم إساءة أغلب األساتذة ) ال(أعاله نستخلص أن نسبة كبیرة منهم أجابوا من الجدول 

م التي تثیر هذه الترعة، ویجب أن ال یتصور األستاذ أن التالمیذ یتخذونه تهلسلوك التالمیذ وبعض تصرفا
دهم، أما النسبة شخصیا هذه التصرفات النوعیة بل إنهم یجتازون فترة انتقالیة یؤكدون فیها ذاتهم أو وجو 

التي تشعر أنه یوجد من التالمیذ من یرید إیذائهم هي ضعیفة جدا مما یدل على عدم إنصاف األستاذ 
  بمرونة الشخصیة وتشدده في التعامل مع التالمیذ وعدم ترك المجال للدعایة والحركة

نعم
20%

ال
80%
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 القیمة من أكبر بذلك وهي 5.4 =محسوبة K 2 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار -
    .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة 

  الخاص باألساتذة استبیان: االستنتاج. 2-1
 :اآلتیة النتائج على تحصلنا حدى على سؤال لكل األجوبة لتحالیل مالحظتنا خالل من

 التعلیمي المنهج إطار في لینة معاملة معاملتهم التالمیذ مع بجدیة العمل في األساتذة رغبة سجلنا 
 .مودتهم كسب أجل السلیم من

 بینهم فیما وتطورها العالقات تنمي والریاضیة البدنیة التربیة حصص أن أكدوا األساتذة أغلب.  
 توفرها الواجب الصفات أهم هي بینهم التمییز وتجنب التالمیذ واحترام لألستاذ التدریسیة الطریقة 

 .نحوه التالمیذ جذب أجل من األستاذ في
 تالمیذهم وبین بینهم الحسن الجو على اإلبقاء في تساعد ورزانتها األساتذة لدى الشخصیة قوة  
 .للتالمیذ والعدوانیة االنتقالیة بالتصرفات تؤثرهم وعدم
 بأن اعتقاداتهم وكذلك الجانبین أحد إلى المیل دون بینهم والتوفیق التالمیذ لكل األساتذة معاملة  
 األساتذة الذین وعي إلى راجع وهذا الجید، لتحصیلهم األحسن واألسلوب والقوانین للنظام التالمیذ إتباع

  .الحصة أثناء العالقات لتحسین دائما یسعون
  

 :التالمیذ الموجه االستبیان ومناقشة تحلیل
 ؟ الریاضیة و البدنیة التربیة حصة ثناء تشعر كیف  01قمر  بالسؤال الخاص  11: رقم الجدول

  مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %67.67  92  راحة

104.05  5.99  0.05  2  

  
  دال  %17.50  21  تعب
    %05.83  07  قلق

    %100  120  المجموع
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 الریاضیة و البدنیة التربیة حصةیبین شعور التلمیذ أثناء   11.الشكل

 

 : التحلیل ونتائج الغرض
 والریاضیة، البدنیة التربیة لحصة ممارستهم أثناء التالمیذ شعور معرفة السؤال لهذا طرحنا خالل من أردنا

  كالتالي النتائج فكانت
 .والبدنیة الریاضیة للتربیة ممارستهم أثناء بالراحة یشعرون العینة من 67.67% 

 . بالتعب یحسون منهبأ صرحوا  17.50% 

 . بالقلق یشعرون منهأ صرحوا% 05.83 

 یدل ما وهذا بالراحة یشعرون منهأ على ونیؤكد األغلبیة أن الحظنا النتائج هذه خالل من:االستنتاج 

 من نوع له تجعل والتي المراهق یعیشها التي النفسیة الحاالت إلى یعود وهذا ارتیاح بكل اإلحساس

 أما. والبدنیة الریاضیة التربیة وأساتذة التالمیذ بین العالقة وتطویر واالجتماعي النفسي االستقرار

 ممارستهم عدم إلى راجع وهذا والریاضیة البدنیة التربیة حصة أثناء بالتعب تحس %17.50 نسبة

 للذین بالنسبة %05.83تمثل األخیرة النسبة أما الفتیات، خاصة التربویة المؤسسة خارج للریاضة

 من وریاضیة بدنیة تربیة ممارسة إلى التالمیذ من الفئة هذه میول عدم یعكس ما وهذا بالقلق یحسون

    . األساس
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 104.05 =محسوبة K 2 القیمة 

    .إحصائیة داللة هناك ومنه 5.99المجدولة 
 ،والریاضیة البدنیة التربیة لحصة تعطیها التي األهمیة هي ما  02 رقم بالسؤال الخاص : 12رقم الجدول

  ؟)األخرى المواد باقي مع مقارنة(
  
 

راحة
74%

تعب
19%

قلق
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مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %45  54  نفس األهمیة

91.30  5.99  0.05  2  

  دال
    %20  24  أقل األهمیة
    %35  42  أكثر األهمیة

    %100  120  المجموع

 .والریاضیة البدنیة التربیة لحصة التلمیذ عطیهای التي األهمیةیبین  12.الشكل

 
 التحلیل ونتائج الغرض : 

 النتائج كانت والریاضیة البدنیة التربیة لمادة التالمیذ نظر وجهة ومعرفة السؤال لهذا طرحنا خالل من
 :یلي كما    علیها المتحصل
 . نسبة أعلى وهي األهمیة نفس انهیعطو  العینة من 45 % 
 . األخرى المواد من أهمیة أقل انهیعطو  التالمیذ من  20 % 
 . األخرى المواد من أكبر والریاضیة الدنیة التربیة أهمیة أن یقولون  35 % 

 نفس یعطون التالمیذ من كبیر عدد بأن أعاله الجدول في الموضحة النتائج خالل من:االستنتاج 

 التربیة ممارسة في الشدیدة رغبتهم بسبب األخرى المواد كباقي والریاضیة، البدینة التربیة لحصة األهمیة

 كما واالحترام، كالفكر خلقیة وفوائد الحواس،الذكاء كتنمیة فوائد،عقلیة من تحتویه ولما والریاضیة البدنیة

 من المواد، باقي عن ممیزات من لها لما فیها بالتفوق یحسون منهأل % 35 بنسبة أهمیة أكثر البعض یعطیها

 الرأي عن للتعبیر الفرص لهم تتیح كما البدنیة، الصفات تنمیة وكذلك فیه، تقام التي والمكان الجو حیث

شباع واالبتكار  تتیح انهأ ننسى أن دون نموهم، مراحل من مرحلة كل في بصحتهم تعتني انهأ كما الرغبات، وإ

 الذین من % 20 تمثل األخیرة النسبة أما البطولة، مراتب إلى للوصول ریاضیا، منهم للموهوبین الفرصة

نفس االھمیة
45%

اقل اھمیة
20%

اكثر اھمیة
35%
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 بالمواد واهتمامهم أصال والریاضیة البدنیة للتربیة وممارستهماهتمامهم  لعدم راجع وهذا أهمیة، أقل انهیعطو 

  .لإلناث أكثر هنا ونجدها كالبدني الفكري التعب ذات النظریة
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 91.30 =محسوبة K 2 القیمة 

    .إحصائیة داللة هناك ومنه 5.99المجدولة 
ما مدى درجة الثقة بینك و بین األستاذ أثناء حصة التربیة  03 رقم بالسؤال الخاص : 13رقم الجدول

 ؟ البدنیة و الریاضیة

  مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %30  36  عالیة 

29.4  5.99  0.05  2  

  
    %55  66  متوسطة
  دال  %15  18  منخفظة
    %100  120  المجموع

 یبین مدى درجة الثقة بین التلمیذ ز األستاذ 13.الشكل

 

 التحلیل ونتائج لغرض : 

 : یلي ما لنا تبین والتالمیذ األستاذ بین السائدة الثقة درجة عن البحث في السؤال لهذا طرحنا خالل من
 .عالیة الثقة درجة أن یرون العینة من 30 % 
 .متوسطة الثقة درجة أن یرون العینة من55 % 
 .منخفضة الثقة درجة أن یرون العینة من15 % 
 وهذا متوسطة األستاذ وبین بینهم الثقة درجة أن یرون التالمیذ من نسبة أكبر أن نالحظ: االستنتاج 

 أثناء السائدة العالقة نمط إلى ذلك یشیر التالمیذ،كما اتجاه مسؤولیاته لكل األستاذ تحمل عدم إلى راجع
 عن یعبر وهذا  30% بنسبة عالیة الثقة درجة نجد أخرى جهة ومن المتسبب، النمط في والمتمثل الحصة

عالیة
30%

متوسطة
55%

منخفضة
15%
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 العملیة فإن الطرفین بین الثقة وجود یرون معهم،ألنه لشخصیته وتناسب أستاذهم مع الفئة لهذه الجید التفاعل

  . جیدة تكون ال السائدة والعالقات ثمارها تجني لن التربویة
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 29.4 =محسوبة K 2 القیمة 

    .إحصائیة داللة هناك ومنه 5.99المجدولة 
 كباقي والریاضیة البدنیة التربیة ألستاذ المكانة نفس تعطي هل04 رقم بالسؤال الخاص : 14 رقم الجدول
  ؟ األساتذة

  مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %75  90  نعم
30  3.84  0.05  1  

  
  دال  %25  30  ال

    %100  120  المجموع

 والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ مكانةیبین : 14الشكل

  
 

 

  :الغرض وتحلیل النتائج-
 والریاضیة البدنیة التربیة لألستاذ التالمیذ یعطیها التي المكانة معرفة هو السؤال هذا من الهدف إن

 : أن لنا فتبین اآلخرین األساتذة باقي مع مقارنة
 .المكانة یعطونه التالمیذ من  75 % 
 .والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ عن أكبر مكانة األساتذة لباقي یعطون 25 % 

 

نعم
75%

ال
25%
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 االستنتاج: 
 األساتذة مع أي والریاضیة البدنیة التربیة ألستاذ أكبر مكانة تعطي % 75 هي نسبة أكبر أن نالحظ

 البدني أو العقلي الجانب سواء متهحاجا كل فیها یجیدون منهأل المادة، لهذه حبهم إلى راجع وهذا اآلخرین
 وثقافیة علمیة كفاءات وامتالكه واإلنتاج العمل على القدرة حیث، من فیهم أثرت التي األستاذ وشخصیة

 . األساتذة كباقي
 في األستاذ طبیعة أو كل التلمیذ طبیعة إلى راجع فهذا (% 25 ) أهمیة یعطونه ال الذین التالمیذ أما

  .المراهقین مع التعامل في خبرته ونقص ذاته حد
 اإلحصائي القرار:  

 ومنه 3.84المجدولة  القیمة K 2 من أكبر بذلك وهي 30 =محسوبة K 2 المحسوبة القیمة أن بما
    .إحصائیة داللة هناك

 البدنیة التربیة أستاذ وبین بینك تربط التي العالقة هي كیف05: رقم بالسؤال الخاص : 15 رقم الجدول
 ؟ والریاضیة

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %08.33  82  حسنة

72.2  5.99  0.05  2  

  
    %68.67  08  سیئة
  دال  %25.00  30  عادیة

    %100  120  المجموع

 التي تربط التلمیذ بأستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة العالقةیبین   15 .الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض: 

 . والریاضیة البدنیة التربیة بأستاذ التالمیذ عالقات نوعیة معرفة عن السؤال خالل من إنه
 .حسنة عالقة لدیهم التالمیذ من 68.67% 
 . سیئة انهأ یرون العینة من 68.67% 

حسنة
8%

سیئة
67%

عادیة
25%



 الفصل الخامس
 

 
69 

  . عادیة عالقة انهبأ صرحوا 25.00% 
 حسنة عالقة لدیهم التالمیذ من نسبة أكبر أن نالحظ الجدول في الموضحة النتائج خالل من:االستنتاج 

 المقدرة الثانیة النسبة أما التالمیذ مع األستاذ به یتعامل الذي المرن األسلوب إلى راجع، وهذا أستاذهم مع

 لهم معاملته أثناء لشخصیتهم، األستاذ طریقة مالئمة على یدل مما عادیة العالقة أن ترى % 25 ب

 ب تقدر التي جدا القلیلة األخیرة النسبة أما الحصة، أثناء ابه یقومون التي متهلتصرفا األستاذ وتفهم
 شابه وما األستاذبها  یعاملهم التي القاسیة المعامالت لبعض نتیجة هذا و سیئة العالقة أن ترى % 6,67

  . ذلك
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 72.2 =محسوبة K 2 القیمة 

    .إحصائیة داللة هناك ومنه  5.99المجدولة 
  ؟ بینهم العالقة في یغیر التالمیذ بعض إلى األستاذ میول ترى هل: 06 رقم بالسؤال الخاص :16رقم الجدول

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %60.83  73  نعم
5.6  3.84  0.05  1  

  
  دال  %39.17  47  ال

    %100  120  المجموع

  

 بینهم العالقة تغییر في التالمیذ بعض إلى األستاذ میولیبین تأثیر  16.الشكل

 
 الغرض وتحلیل النتائج: 

 : یلي ما لنا تبین الفرز بعد و

   .ته بهمعالقا في یغیر غیرهم دون التالمیذ بعض إلى األستاذ میول بأن ترى العینة من 60,83 % 
  

نعم
61%

ال
39%
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 .الرأي تخالف العینة من % 39,17 

 وهذا الغیرة إلى یؤدي مما یتضایقون، منهأ على أجابوا التالمیذ من نسبة أكبر أن یعني هذا:االستنتاج 
 الباقیة النسبة أما معه تعقیدا األمور یزید مما األستاذ، قبل من التهمیش من بنوع إحساسهم إلى راجع

  .بالحصة أكثر اهتمامهم و الالمباالة إلى راجع هذا و تتضایق ال انهبأ تقدر39,17%    ب المقدرة
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 5.6 =محسوبة K 2 القیمة 

    .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة 
  ؟ نظرك في األفضل األستاذ هو ما07 رقم بالسؤال الخاص : 17 رقم الجدول

  مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %12.50  15  المتشدد

45.02  5.99  0.05  2  

  
    %64.17  77  المتساهل 
  دال  %23.33  27  الالمبالي
    %100  120  المجموع

  

 التلمیذ نظر في األفضل األستاذ هویبین من  : 17الشكل

 
 الغرض وتحلیل النتائج: 

 : كالتالي الجواب فكان التالمیذ عند المفضل األستاذ معرفة هو الهدف
 .المتشدد األستاذ یفضلون العینة من 12.50% 

 .الدیمقراطي المتساهل األستاذ یفضلون العینة من 64.17% 

 .الفوضوي األستاذ یفضلون العینة من 23.33% 

 االستنتاج: 

المتشدد
13%

المتساھل
64%

الالمبالي
23%
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 هو األفضل األستاذ أن ترى ال 64,17 ب المقدرة و كبیرة نسبة الحظنا التالمیذ إجابات خالل من
 اللمجا لهم یترك حیث وسلوكاته تصرفاته و تفكیره في الوسیط أنه فیه یرون منهأل الدیمقراطي، أي المتساهل

 التي و الثانیة النسبة أما جیدة عالقات لنسج بسهولة، اللمجا یفتح ظله وفي متهقدرا عن والتعبیر الحریة من
 المطلقة الحریة یحبون، منهأ على یدل وهذا المتسیب أي الفوضوي األستاذ تفضل العینة ربع من أقل تمثل

 منهأل المتشدد األستاذ تفضل جدا والقلیلة األخیرة النسبة أما الزمالء، نفور إلى األحیان بعض في تؤدي التيو 
  .بسهولة لالستیعاب مجال یترك ال الفوضوي أستاذهم صرامة و حزم بدون أنه یرون
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 45.02 =محسوبة K 2 القیمة 

    .إحصائیة داللة هناك ومنه 5.99المجدولة 
  ؟ أستاذك وبین بینك متبادل احترام بوجود عموما تشعر هل: 08 رقم بالسؤال الخاص :18 رقم الجدول

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %80  96  نعم
43.2  3.84  0.05  1  

  
  دال  %20  24  ال

    %100  120  المجموع

 .متبدل بین التلمیذ و األستاذ احترام بوجود یبین مدى الشعور 18.الشكل

 
 الغرض وتحلیل النتائج: 

 : یلي ما لنا فتبین أستاذهم وبین بینهم متبادل احترام بوجود التالمیذ شعور معرفة إلى السؤال ذابه نهدف 

 .متبادل احترام بوجود یشعرون الذین التالمیذ نسبة تمثل  80 % 

 .العكس یرون الذین التالمیذ نسبة تمثل  20 % 

 االستنتاج: 

 على یدل مما الحصة، أثناء احترام بوجود تشعر جدا عالیة نسبة توجد والتي النتیجة هذه خالل من
 تنمیة ومنه ذلك تحقیق في م،تهمسؤولیاب األساتذة وقیام التعلیمیة و التربویة العملیة أثناء المناسب الجو توفر

نعم
80%

ال
20%
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 المراهقة مرحلة في منهوأ خاصة التالمیذ من األستاذ تقرب على یدل مما تالمیذه بین و بینه العالقة وتحسین
  االحترام صفة بینهم تنمو كذاهو  مراقبتهمو   االستطاعة قدر متهمساعد ومحاولة مشاكلهم لمعرفة وذلك

   تلمیذ كل شخصیة و طبیعة إلى ذلك یرجع قد و احترام وجود عدم عن عبرت الباقیة القلیلة النسبة أما المحبة،و 
 القیمة K 2 من أكبر بذلك وهي 43.2 =محسوبة K 2 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار

    .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة 
 البدنیة التربیة حصة أثناء أستاذك تعلیم طریقة بأن تشعر هل09 رقم بالسؤال الخاص 19 رقم الجدول

  ؟ أكثر تستوعب تجعلك والریاضیة

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %78.33  94  نعم
38.52  3.84  0.05  1  

  
  دال  %21.67  26  ال

    %100  120  المجموع
 هتجعل والریاضیة البدنیة التربیة حصة أثناء األستاذ تعلیم طریقةیبین مدى شعور التلمیذ بان  19.الشكل

 . أكثر ستوعبی

 
 الغرض وتحلیل النتائج: 
 من والتي األستاذ ینتهجها التي التعلیم طریقة وفعالیة نجاحه مدى معرفة إلى السؤال ذابه دفنه إننا 

 :التالیة النتائج على تحصلنا وقد أكثر یستوعبون التالمیذ تجعل خاللها
 .أكثر همباستیعا في هاما دورا تلعب األستاذ طریقة بأن یقرون  78.33% 

 .بالعكس یصرحون 21.67% 

  األساتذة تعلیم طریقة بأن تشعر التالمیذ من كبیرة نسبة أن بینت والتي النتیجة هذه خالل من:االستنتاج 

تباعه للحصة الجید والتسییر لألستاذ العلمیة الكفاءة على یدل وهذا أكثر یستوعبون تجعلهم  للبرنامج وإ
 أثناء األستاذ طریقة أن یرون الباقیة النسبة أما البدنیة، التربیة تدریس لمبادئ ومعرفته، البیداغوجي

نعم
78%

ال
22%



 الفصل الخامس
 

 
73 

 عدد كثرة بسبب المعلومات استقبال صعوبة على هذا یدل وربما أكثر یستوعبون تجعلهم ال الحصة
 بطریقة التالمیذ لكل المعلومات توصیل على القدرة في األستاذ خبرة ونقص الواحد، القسم في التالمیذ

  .جیدة
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 38.52 =محسوبة K 2 القیمة 

    .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة 
 الحصة خالل التالمیذ مع اللعب و العرض في أستاذك اشتراك هل: 11 السؤال الخاص : 20 رقم الجدول

  ؟ له واالنجذاباالرتباط و  اللعب حب نسبة من یزید

  مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %86.67  104  نعم
32.2  3.84  0.05  1  

  
  دال  %13.33  16  ال

    %100  120  المجموع
 حب نسبة  و مساهمته في زیادة الحصة خالل التالمیذ مع اللعب في األستاذ اشتراكیبین  20.الشكل

 ؟ له واالنجذاباالرتباط و  للعب التالمیذ

 
 النتائج تحلیل و الغرض : 

 في الطلب و العرض في األستاذ اشتراك یتركه الذي االنطباع مدى معرفة إلى السؤال هذا یهدف
 : یلي ما فتبین التالمیذ نفوس

 بنعم الجواب كان 86,67 % 

 .ال جواب أي العكس یرون الذین التالمیذ نسبة 13,33 % 

 نسبة من یزید معهم اللعب في أستاذهم اشتراك أن یرون التالمیذ من األغلبیة أن نالحظ :االستنتاج 
 أن خاصة األستاذ، تجاه متهقدرا إظهار ومحاولة به وتعلقهم ثقتهم إلى راجع وهذا له اإلنجابو  االرتباط

 معهم األستاذاشتراك  یحبون ال الذین التالمیذ أما األساتذة، مع جیدة عالقات نسج تتطلب المراهقة فترة

نعم
87%

ال
13%
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 بعض وفي لشخصیته وتقدیرهم األستاذ احترام إلى ربما ذلك یعود و جدا قلیلة نسبة فهم اللعب في

  . الخجل إلى ذلك یرجع األحیان
 القیمة K 2 من أكبر بذلك وهي 32.2 =محسوبة K 2 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار

   .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة 
  ؟ حصةالأثناء الجنسین أحد إلى یمیل أستاذك أن ترى هل12 بالسؤال الخاص: 21 رقم الجدول

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %46.67  56  نعم
53  3.84  0.05  1  

  دال
    %53.33  64  ال

    %100  120  المجموع

 حصةالأثناء الجنسین أحد إلىیبین میل األستاذ  21.الشكل

 
 

 النتائج تحلیل و الغرض : 

 الموضحة النتائج إلى توصلنا الفرز بعد و الجنسین أحد إلى األستاذ میول معرفة مدى السؤال هذا یشمل
 : وجدنا حیث الجدول في

 .الجنسین أحد إلى األستاذ بمیول صرحوا الذین التالمیذ نسبة 46.67% 

 .الجنسین أحد إلى األستاذ میول بعدم صرحوا  53,33 % 

 میول بعدم أجابت التالمیذ من  53,33 %تمثل التي الكبیرة النسبة أن النتائج هذه من نستخلص:االستنتاج
 للحصة إدارته في الكبیرة وخبرته نفوسهم في لألستاذ القویة للشخصیة الجید التأثیر على یدل ما وهذا األستاذ
                                                                                            .میل هناك أن یرون  46,67% نسبة وهناك

نعم
ال47%

53%
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 3.84ن المحسوبة م أكبر بذلك وهي 53 =محسوبة K 2 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار
  إحصائیة داللة هناك ومنه

 
 

  تضایق؟ لك یسبب الجنسین ألحد األستاذ میول ترى هل13 بالسؤال الخاص : 22 رقم الجدول

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %43.33  52  نعم
1.2  3.84  0.05  1  

  
  غیر دال  %56.67  68  ال

    %100  120  المجموع

  .الجنسین ألحد األستاذیبین مدى الشعور بالتضایق عند میل  22.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض: 

یليما لنا فتبین الجنسین إلى األستاذ میول عند یبدلها التي الفعل ردود معرفة هو  :السؤال هذا من الهدف
  

 .العكس صرحوا الذین التالمیذ بنسبة43,33 % 

 نظرا باألمر اكتراثهم وعدم التالمیذ وعي إلى راجعة % 56.67 نسبة أكبر أن نالحظ :االستنتاج 
 عاملین إلى راجع هذا % 43.33 نسبة أما وأستاذهم والریاضیة البدنیة التربیة بحصة الشدید الرتباطهم
 :هما أساسیین

 .االمتحان في عالمتهم على ذلك یؤثر أن من خشیتهم 

 .إناث أو ذكور كانوا سواء المحافظین التالمیذ بعض وجود كذلك 

نعم
43%

ال
57%
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 المحسوبة القیمة أن بما اإلحصائي القرار K 2 من صغرأ بذلك وهي 1.2 =محسوبة K 2 القیمة 
   .إحصائیة داللة و منه ال توجد 3.84دولة المج

 
  یدرسك؟ أن یرید الذي األستاذ من14 بالسؤال الخاص :23 رقم الجدول

  مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %38.33  46  أستاذة
5.6  3.84  0.05  1  

  
  دال  %61.67  74  أستاذ

    %100  120  المجموع

  .الذي یفضله التلمیذ األستاذیبین جنس   23.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض: 

 :كالتالي النتائج فكانت التالمیذ یفضله الجنسین من أي معرفة هو السؤال هذا طرح من الهدف إن

 االستنتاج: 

 .أستاذة تدرسها أن تفضل العینة أفراد من 38.33% 

 أن یعني وهذا األستاذة عن األستاذ التعلیم عملیة في وتفضل األول الرأي تخالف العینة من  61.67% 
 على تعودهم إلى راجع وهذا األستاذة من بدال األستاذ التعلم عملیة في یفضلون التالمیذ من كبیرة نسبة

 فكرة تقبل وعدم والریاضیة البدنیة التربیة حصة خالل السابقة الدراسة المراحل أثاء األستاذ عند الدراسة

 .أستاذة عند الدراسة

 یدل مما التلمیذات من معظمها كانت والتي األستاذة تفضل  %38.33 ب المقدرة الثانیة النسبة أما
  .الحاالت جمیع في األستاذة على السهل التعامل على یساعدهن مما جنسهن إلى میولهم على

استاذة
38%

استاذة
62%
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 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي5.6 =محسوبة K 2 القیمة 
  .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84ولة المجد

  ؟ األستاذ مع ؟ أكثر بالراحة تشعر من مع15 بالسؤال الخاص : 24 رقم الجدول

مستوى   مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %70  84  الخبرةذو 
19.2  3.84  0.05  1  

  
  دال  %30  36  جدید

    %100  120  المجموع

 .أكثر بالراحةیبین األستاذ الذي یشعر معه التلمیذ  24.الشكل

 
 النتائج وتحلیل الغرض: 

 البدنیة التربیة حصة نحو التالمیذ انجذاب في األستاذ خبرة أثر معرفة إلى السؤال هذا یهدف
 :یلي ما لنا فتبین والریاضیة
 .المهنة في الخبرة ذو األستاذ عند الدراسة یفضلون التالمیذ من  % 70.00 

 .المهنة في جدید أستاذ یدرسهم أن یحبون 30.00% 

 االستنتاج: 

 والریاضیة البدنیة التربیة حصة على التالمیذ إقبال في كبیر دور لها العمل في الخبرة أن نستنتج ومنه
 التعامل على قدرته یبین كما مؤخرا، التحق الذي األستاذ من أكثر التالمیذ ویفهم یساعد الخبرة ووجود

 إلى راجع وذلك المیدان في الجدید األستاذ تفضل العینة نصف من أقل تمثل الثانیة النسبة أما بالحكمة،
    .التالمیذ اعتقاد حسب لمشاعرهم أكثر وفهمه السن في التقارب

 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 19.2  =محسوبة K 2 مة القی
    .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة 

ذو خبرة
70%

جدید
30%



 الفصل الخامس
 

 
78 

  
  منه؟ النفور لك یسبب أمامك أستاذك تدخین لعل16 بالسؤال الخاص :25رقم الجدول

  مجدولةK2  محسوبةK2  النسبة  التكرار  االقتراحات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 الداللة

  %90  108  نعم
76.8  3.84  0.05  

    
  دال  1  %10  12  ال

      %100  120  المجموع

 .التالمیذ من األستاذ الذي یدخن أمامهم نفوریبین مدى  25.الشكل

  
 :النتائج وتحلیل الغرض -

 النتائج على فتحصلت األستاذ، مع العالقة تغییر في التدخین أثر معرفة نحاول السؤال لهذا خالل من
 :التالیة

 .األستاذ من النفور التدخین لهم یسبب التالمیذ من%90 

 .الحصة أثناء األستاذ تدخین علیهم یؤثر ال فقط %10 

 ینفرون یجعلهم الحصة أثناء األستاذ تدخین أن تؤكد العینة كل وتقریبا نسبة أكبر أن یالحظ :االستنتاج 

 التلمیذ، نفسیة في تؤثر كالتدخین السیئة العادات بعض أن أي سلبیة، نظرة عنه یأخذون ویجعلهم منه

 القدوة هو األستاذ بأن نستخلص ذاهو  المهنیة ألخالقیات ومنافي ریاضي غیر تصرف یعتبرونه منهأل

 ممارسة على لإلقبال لهم حافز یعتبر وهذا وأخالقهم أعمالهم في لهم، الخاصة والعبرة للتالمیذ الحسنة

  .والریاضیة البدنیة التربیة نشاط
 المحسوبة القیمة أن بما:اإلحصائي القرار K 2 من أكبر بذلك وهي 76.8  =محسوبة K 2 القیمة 

   .إحصائیة داللة هناك ومنه 3.84المجدولة 

 

نعم
90%

ال
10%
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 :التالمیذ باستبیان الخاصاالستنتاج  -
 النقاط تلخصها التي النتائج إلى توصلنا للتالمیذ األسئلة لجملة االستبیان وتحلیل مالحظاتنا خالل من
 :التالیة
 ممارسة  على قابلیتهم من زاد ما وهذا حسنة تكون بینهما العالقة جعل أستاذهم مع التالمیذ تفاعل  .أ 

 . بالراحة تشعرهم التي المادة

 لالحترام راجع وهذا والتالمیذ األستاذ بین عالیة األحیان بعض وفي متوسطة ثقة وجود سجلنا كما  .ب 

 .الطرفین بین المتبادل

 ویحترم الحریة من جو لهم یوفر الذي المهنة، في الخبرة وذو المتساهل لألستاذ التالمیذ حب  .ج 
 . عندهم مكانته في زاد ما هذا و  حدى على واحد كل شخصیتهم

 عدالة على یدل مما إجابتهم في التالمیذ أكده ما وهذا الجنسین مع تعاملهم في األساتذة مساواة  .د 

 .المراهقین التالمیذ مع التعامل في الواسعة وخبرته ضمیره وقوة األستاذ

  إلى یؤدي مم البیداغوجي البرنامج تنفیذ في األساتذة یتبعها التي التعلیمیة بالطرق التالمیذ تقبل  .ه 
 التدریس في العلمیة المناهج یتبعون األساتذة أن على یدل مما البرنامج من واالستفادة الجید همبایعاست

  .الحریة من نوع هناك كان إذا وخاصة اللمجا هذا في ماتهوخبر 

 : و مقابلة النتائج بالفرضیات مناقشة 2-5
   :األولى الفرضیة نتائج مناقشة -

 الخبرة أن المختلفة والتحالیل المقارنات خالل ومن علیها تحصلنا التي النتائج خالل من لنا یتضح
، (6)، (4)، (1) الجداول نتائج وتحالیل مقارنات أوضحته ما وهذا التربویة، المؤسسات داخل هاما دورا تلعب

 للتالمیذ) 16(، )11(، )9(، )7(، )4(، 3 )( ولألساتذة  (8 ) ،(7)
 األولى الفرضیة استنتاج: 

 والتالمیذ، األستاذ بین عالقات نسج في كبیرا دورا لها الخبرة أن القول یمكننا المناقشة هذه على بناءا
 األستاذ بین متینة عالقات نسج الخبرة بإمكان األولى،أنه فرضیتنا استنتاج أو تحقیق إلى نصل وهكذا

  . األولى الفرضیة حققنا أننا ومعناه والتلمیذ،
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 الثانیة الفرضیة نتائج مناقشة: 

 ال الجنس أن المختلفة والتحالیل المقارنات خالل ومن علیها تحصلنا التي النتائج خالل من لنا یتضح
لألساتذة ) 2( مقارنات في أوضحته ما والتالمیذ،وهذا األستاذ بین العالقة في وكذلك التعلیم، عملیة في یؤثر

  .للتالمیذ) 15(، )14(، )13(و
 الثانیة الفرضیة استنتاج: 

 األستاذ بین والعالقة التعلیم عملیة في تأثیر له لیس الجنس أن القول یمكننا المناقشة، هذه على بناءا
  . ما حد إلى نسبیة تبقى الفرضیة هذه أن معناه وهذا والتالمیذ،
 

 الثالثة الفرضیة نتائج مناقشة: 

 طریقة أن المختلفة والتحالیل المقارنات خالل ومن علیها تحصلنا التي نتائج خالل من لنا یتضح
 المقارنات أوضحته ما وهذا والتلمیذ، األستاذ بین حسنة أو جید عالقة تكوین في عالیة مكانة لها التدریس
   .للتالمیذ) 12(، )10(، )8(، )6(، )2(، )1(لألساتذة و) 10(، )5(، )3( ( 3 ) الجداول لنتائج والتحالیل

 الثالثة الفرضیة استنتاج: 

 بین جیدة عالقة تكوین في عالیة مكانة لها التدریس طریقة أن القول یمكننا المناقش هذه على بناءا
  .الثالثة الفرضیة حققنا أننا معناه وهذا والتلمیذ األستاذ

 :والنتائج الفرضیات بین المقارنة. 4
 إما المطروحة الفرضیات من التحقق محاولة هو علمي بحث لكل الرئیسیة األهداف بین من إن
 : التالي النحو على النتائج و الفرضیات كانت فقد النحو هذا على و نفیها أو لتأكیدها
 : األولى الفرضیة
 الخبرة :  

، )7(، )4(، )3( األساتذة باستبیان الخاص  )9(، )8(، )7(، )6(، )4(، )1(الجدول نتائج خالل من
  ةمساعد في كبیرا دورا تلعب العمل في الخبرة أن لنا تبین التالمیذ باستبیان الخاص) 16(، )11(، )9(

 نسج على یساعد مما والبدنیة، الریاضیة التربیة حصة على إقبالهم وكذلك أكثر االستیعاب على التالمیذ
 . األولى الفرضي ویثبت یؤكد ما وهذا .والتلمیذ األستاذ بین ومتینة ةجید عالقات
 : الثانیة الفرضیة
 الجنس: 
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 الخاص) 15(، )14(، )13( األساتذة باستبیان الخاص  )12( الجدول الخاص نتائج خالل من
 وهذا والتالمیذ، االستاذ بین والعالقة التعلیم عملیة في تأثیر له لیس الجنس أن لنا تبین التالمیذ باستبیان

 . ما حد إلى نسبیة تبقى الفرضیة هذه أن معناه
 :الثالثة الفرضیة

 التعلیمیة الطریق : 

، )8(، )6(، )2(، )1(و األساتذة باستبیان الخاص ،)10(، )5(، )3( رقم الجدول نتائج خالل من
 والعالقة التدریس في عالیة مكانة لها التدریس طریقة أن لنا تبین التالمیذ، باستبیان الخاص) 12(، )10(

  . مقبولة الفرضیة هذه یجعل ما وهذا األساتذة مع التالمیذ تربط التي
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 :الخاتمة
 لهذه المكونین األفراد ابه یتصف التي الخصائص إلى تعود والتلمیذ األستاذ بین العالقة طبیعةتعد 

 إذ والتلمیذ األستاذ بین القائم التفاعل مظاهر في تتحكم والتي العالقة هذه داخل مسؤولین بصفتهم العالقة
 التفاعل هذا في كبیرا دورا یلعب الذي التلمیذ وكذلك واالجتماعیة النفسیة المعرفیة، خصائصه لألستاذ نجد

 جیدة العالقة تكون ولكي البیداغوجیة، التعلیمیة بالعملیة األول المعني بصفته والفعالیة الجوهریة بالمشاركة
 البرنامج علیه یسیر الذي الداخلي والقانون النظام عن یخرج ال أن منهما كل على یجب والتلمیذ األستاذ بین

 .انهیشكال التي الجماعة سمات عن یخرجا ال أن وكذلك البیداغوجي
 والریاضیة البدنیة التربیة أساتذة بین السائد العالقة نمط عن الكشف إلى توصلنا هذا بحثنا خالل ومن

 األساتذة خبرة حسب وذلك والتالمیذ، لألساتذة الموجهة االستمارة عن اإلجابة طریق عن وذلك والتالمیذ
 تحلیل وبعد.فرد كل وجنس النفسیة همتومیوال شخصیتهم وطبیعة الفكریة التالمیذ وقدرات نظرهم ووجهات
 سواء وتالمیذهم البدنیة التربیة أستاذ بین تربط وحسنة جیدة عالقات هناك بأنه وجدنا علیها المحصل النتائج

 هذه في التحكم في كبیرا دورا تلعب تبقى الخبرة لكن األساتذة جنس كان ومهما اإلناث أو الذكور طرف من
 البرنامج على تؤثر التي البیداغوجیة الوسائل في النقائص بعض وجود رغم بوضوح الحظناه ما وهذا العالقة

 .واألساتذة التالمیذ أجوبة خالل من وهذا التعلیم في مكانة لها التي التدریسیة الطریقة وكذلك التعلیمي
 األستاذ بین العالقة تجاه البحث فرضیات تحققت قد أنه نقول أن نستطیع بحثنا، معطیات خالل ومن

 فترة في خاصة المباشر التلمیذ تأثیر وكذلك أخرى إلى فئة من التفاوت درجات بعض وجود رغم والتلمیذ،
 .شخصیته فیها كونتت التي حیاته مراحل أصعب من وهي جدا حساسة تعتبر والتي المراهقة

 یجعلها مما المدروسة بالعینة مرتبطة انهأل ما حد إلى نسبیة تبقى انهفإ البحث، هذا نتائج كانت ومهما
 خاصة األخرى، العلمیة الدراسات في منها یستفید حتى الموضوع، هذا في للبحث أخرى مجاالت تترك

   . والتعلیمي التربوي اللمجبا المتعلقة
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 : باألساتذة خاص استبيان
البدنیة  التربیة حصة خالل والتلمیذ األستاذ بین العالقة" في یتمثل والذي هذا بحثنا إطار في
 وهذا مساهمة وموضوعیة مصداقیة بكل اآلتیة االسئلة على اإلجابة الكرام أساتذتنا من نرجو "والریاضیة

البدنیة  للتربیة حلول وضع على وتساعد العلمي البحث في تفید نتائج إلى التوصل في معنا منكم
 .والریاضیة

 واالحترام التقدیر فائق منا لكم
  . المختارة في اإلجابة   (x)عالمة  توضع :مالحظة
 :باألستاذ خاصة معلومات

 : االسم
 : اللقب
 :الشهادة نوع

 : الجنس
 :الخبرة سنوات

  : المؤسسة
  
  
 

  إشراف تحت                                                                                      : الطالبین إعداد
 منصوري نبیل.د                                                                                      درویش بوعالم 

 عطوي مراد 
  
  
  
  
  
  
  ال               نعم                 التالميذ؟ مع جبدي العمل يف الرغبة لديك هل .1

 ال                    نعم        اجلنسني؟ أحد إىل التالميذ مع التحدث أثناء متيل هل .2

   ال           نعم   اجليد؟ التحصيل على يساعدهم احلصة أثناء والقوانني بالنظام التالميذ التزام بأن تعتقد هل .3
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 بليونة                بقسوة     احلصة؟ أثناء التالميذ ملعاملة املثلى الطريقة هي ما رأيك يف .4

 :معهم جيدة عالقة وتكوين التالميذ جلذب والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يف توفرها الواجب الصفات هي ما .5

 التدريس طريق                        والثقافية العلمية الكفاءة                   التالميذ احرتام     

  :منه ينفرون التالميذ جعل اشأ من اليت األستاذ من البادرة والتصرفات السلوكات هي ما .6

 التالميذ بني التميز                                 التسيب                            التشدد     

 ال                 نعم        حنوه؟ التالميذ اجنذاب أو نفور يف دورا تلعب األستاذ شخصية أن ترى هل .7

  وتالميذه؟ األستاذ بني العالقات تنمي اأ ترى هل والرياضية البدنية الرتبية حلصص إدارتكم خالل من .8

 ال                                    نعم                        

م أرائهم التالميذ يبدى عندما .9  ؟ هذا هل احلصة أثناء األستاذ شرح على وانتقادا

 األمر يهمك ال                                     يعجبك                       يغضبك    

 ال                  نعم        يؤذيك؟ أن يريد من التالميذ بني من يوجد أنه أحيانا تشعر هل .10
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   القلق                التعب              بالراحة؟       والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء تشعر كيف .1

 ؟األخرى املواد مع مقارنة والرياضية البدنية الرتبية حلصة تعطيها اليت األمهية هي ما .2

 أمهية أكثر                أمهية أقل                األمهية نفس        

 ؟والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء أستاذك وبني بينك الثقة درجة مدى ما .3

 منخفضة                    متوسطة                        عالية     

 ال              نعم       األساتذة؟ كباقي والرياضية البدنية الرتبية ألستاذ املكانة نفس تعطي هل .4

 ؟ عالقة هي والرياضية البدنية الرتبية أستاذ وبني بينك تربط اليت العالقة هي كيف .5

 عادية                          سيئة                       حسنة     

 ؟ معه عالقتك يف يغري والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء غريهم دون التالميذ بعض إىل أستاذك ميول هل .6

 ال                       نعم                

 المبايلال               املتساهل               املتشدد؟     نظرك يف األفضل األستاذ هو ما .7

 ال                نعم ؟   احلصة أثناء أستاذك وبني بينك متبادل احرتام بوجود عموما تشعر هل .8

 ؟أكثر تستوعب جتعلك والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء أستاذك تعليم طريقة بأن تشعر هل .9

 ال                         نعم         

 الربنامج من يستفيدون جيعلهم والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء للتالميذ أستاذك قبل من احلرية جو توفري بأن تعتقد هل .10

 :جيد بشكل

 عالقة هناك ليس                              ما حد إىل                         كثريا يستفيدون

  له؟ واالجنذاب واالرتباط اللعب حب نسبة من يزيد التالميذ مع احلصة خالل واللعب العرض يف أستاذك اشرتاك هل .11

 ال                                  نعم               

 والرياضية؟ البدنية الرتبية حصة أثناء اجلنسني أحد إىل مييل أستاذك أن ترى هل .12

 ال                                   نعم        

 ال                               نعم             تضايق؟ لك يسبب هذا هل .13
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 أستاذة                        أستاذ             يدرسك؟ أن تريد الذي األستاذ من .14

 جديد                      خربة ذو ؟       األستاذ مع أكثر ةبالراح تشعر من ومع .15

 ال                     نعم         منه؟ النفور لك يسبب أمامك أستاذك تدخني هل .16
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 :بالتالميذ خاصة استمارة

 العلمي والذي البحث لغرض هي إنما االستمارة هذه أسئلة بأن لدیك واضحا لیكن التلمیذ عزیزي

 "األستاذ والتلمیذ بین العالقة" في تبحث والتي اللیسانس شهادة لنیل التخرج مذكرة إنجاز إطار في نجربه

 وأن بكل موضوعیة األسئلة هذه على تجیب أن منك نرجو لذلك " والریاضیة البدنیة التربیة حصة خالل

 . االعتبار بعین وتأخذه جیدا السؤال تقرأ

 واالحترام التقدیر فائق منا ولكم

  .المختارة اإلجابة على (x) عالمة  توضع :مالحظة

  : بالتلميذ خاصة معلومات

 : السن

 :الجنس

  :الدراسي المستوى

  

  

 

   إشراف تحت                                                                             الطالبين إعداد

  منصوري نبیل .د                                                                                     درویش بوعالم

 عطوي مراد

 



 

 

 


