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 اإلىداء
وقضى ربك أال تعبدا إال إياه و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدىما أو كالىما   )

العظيمصدق اهلل   (ف ال تق ل ليما أف و ال تنيرىما و ق ل ليما قوال كريما    

 أىدي ثمرة جيدي و تاج عملي

" إلى الذي تحمل عناء  أمي الحنون  إلى من حملي و ىنا على وىن "             
"أب ي العزيز  الدنيا من أجلي "   

 إلى جميع إخوتي و أخواتي دون استثناء ، أحمد ، ياسر ، سامية ، شروق .

عبد الق ادر.خارج الوطن أخص بالذكر عمي  إلى جميع األىل و األحباب من    

..إلى خالي سندي في الحياة عبد الق ادر.إلى خالتي الغالية فوزية.  

."نسري   ن إلى العزيزة على الق لب "  

.عائلة "بوعيشة"إلى    

  ..بلويس منور..جمال الدين..يوسف..عصام..العيد.إلى رف اق الحياة.

أساتذة و عمال معيد التربية البدنية والرياضية.  طلبة و  إلى كل  

الصديق  بح ري  

          ر  بوعيشة عم
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 شكر و عرف ان
 ق ال اهلل تعالى:

رب ي أوزعني أن أشكر نعمتك عل ي و على و الدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلن ي برحمتك في   )

( عبادك الصالحين  

96سورة النمل اآلية    

هلل حمدا مباركا فيو األحق بالحق، و الشكر على جزيل نعمو، ووقوفنا عند قولو    الحمد      
) من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل (.صلى اهلل عليو وسلم    

أتقدم بالشكر الخالص للدكتور المشرف على ىذه المذكرة " عتوتي نور الدين " الذي لم يبخل         
حث، كما أشكره على جديتو في العمل و دقتو و نتمنى لو المزيد  علينا بنصائحو و توجيياتو القيمة في الب

 من التوفيق و النجاح.

و أتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى السيد أ.د بلحاكم مصطفى رئيس جامعة مستغانم و إلى               
لمجلس العلمي  السيد أ.د بن ق اصد علي الجاج محمد مدير معيد التربية البدنية والرياضية و إلى  رئيس ا

و إلى السيد أ.د بن قوة علي رئيس الميدان و التكوين على كل التسييالت و    أحمد   أ.د عطا اهلل
 المساعدات اإلدارية و العلمية.

كل من ساعدنا في إنجاز ىذا العمل من قريب أو بعيد.كما أتوجو    

و ف ي األخير نرجو من اهلل العلي القدير أن يرشدنا إلى سواء السبيل و يحقق ىد فنا النبيل، ف إن        
 أصبنا فمن اهلل وحده و غن أخطئنا فمن أنفسنا ومن الشيطان.

بوعيشة  وبح ري    
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 مقدمة:

لقد أثارت العبلقة بُت شلارسة التمرينات البدنية و مرض السكري اىتمام العلماء و الباحثُت لدراسة      
اآلثار ادلًتتبة على ىذه العبلقة و اليت تتمثل يف ربسُت وسائل العبلج وربديد فًتتو عبلوة على زبفيف 

رض  توجه  معظم ادلراكز العلمية حدة ادلرض و السيطرة على بعض ادلتغَتات االنفعالية اليت تصاحب ادل
و الباحثُت ضلو ادلسامهة يف عبلج ىذا ادلرض  حيث أكدت الدراسات و اليت قام هبا كل من )زغمان(    
و ) جنج ( و )دورس  ( أن أسباب اإلصابة دبرض السكر فيمن لديهم االستعداد قد يكون قلة النشاط 

 البدين.

ية جلمعيات مرضى السكري أمس  وبالتنسيق مع ادلخرب اجلزائري لتطوير عقدت الفيدرالية اجلزائر            
الصناعة الصيدالنية ملتقى من اجل توعية ادلصابُت بداء السكري يف شهر رمضان  ًب خبللو التأكيد على 
وخبلل اللقاء أكد الربوفسور بوعياد زلمد أن الرقم   أن عدد ادلصابُت بداء السكري ارتفع إىل يف اجلزائر

سنوات ماضية ادلليوين مريض مشَتا إىل أن  8إىل  7قفز من مليون ونصف ادلليون مريض بالسكري منذ 
.ىذا العدد جد مرتفع وأن من بينهم من ال يعلم بأنو مريض  

وىناك ذبارب أجري  بالفعل للوصول إىل العبلقة بُت شلارسة التمرينات البدنية و داء السكري             
و ظهرت نتيجة لذلك بعض الدراسات و األحباث اليت نوقش  خبلذلا انسب طرق العبلج دلرض السكري 

داء السكري. و كان من بُت توصياهتا ادلناداة باستخدام التمرينات ادلنظمة كعامل يف عبلج  

واقتصرت العملية ادليدانية على تناول الطالبان الباحثان دراسة مدى تأثَت داء السكري كمتغَت         
مستقل ذلذا البحث بينما سبثل ادلتغَت التابع يف أساتذة التعليم الثانوي و ألجل إصدار أحكام موضوعية 

  ليب على ادلتغَت التابع.  حول فاعلية ادلتغَت ادلستقل و تأثَته اإلجيايب أو الس
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_ اإلشكالية:1  

إن االحتكاك الدائم بُت األستاذ )ادلدرس( و مهنة التعليم يؤدي إىل وجود بعض ادلتغَتات االنفعالية        
 اليت تصاحب أدائو ادلهٍت عدة عوائق و أمراض كالداء السكري.

ما سبق يأٌب ىذا البحث كمحاولة الكتشاف إذا ما كان ىناك تأثَت داء السكري يف  و انطبلقا       
 اجملتمع الًتبوي.

و بناء على ذلك فإن اإلشكالية ديكن صياغتها بشكل مغاير ضمن تساؤالت على الشكل التايل:        

 ما مدى تأثَت داء السكري على ادلردود ادلهٍت ألساتذة التعليم الثانوي ؟ 
 اء السكري دور يف تأثَت السليب على ادلردود ادلهٍت ألساتذة التعليم الثانوي ؟ىل للد 
  ىل للمردود ادلهٍت تأثَت يف صَتورة عملية التعليم من خبلل احلالة ادلرضية ألساتذة

 التعليم الثانوي ؟ 
_ أىداف الدراسة:2  
تذة التعليم الثانوي._ معرفة إىل مدى ديكن أن يؤثر داء السكري على ادلردود ادلهٍت ألسا1   
_ زلاولة الكشف عن بعض ادلتغَتات االنفعالية اليت تصاحب ادلرض و تؤثر على احلالة الصحية و 2 

 البدنية لؤلستاذ ادلصاب بالداء السكري.
_ الكشف عن تأثَت داء السكري على األستاذ و مردوده ادلهٍت يف اجملتمع الًتبوي. 3  
الفرضيات:_ 3  

  السكري على ادلردود ادلهٍت لؤلستاذة التعليم الثانوي.مدى تأثَت داء 
 .إن الداء السكري يؤثر على ادلردود ادلهٍت ألساتذة التعليم الثانوي 
 .إن ادلردود ادلهٍت لؤلساتذة ادلصابُت بالداء السكري غَت مقنع يف تأدية مهامو التدريسية 

_ أىمية البحث:4  
  معرفة مدى تأثَت داء السكري على ادلردود ادلهٍت ألساتذة التعليم و ما مدى شلارسة عملية التعلم

 بإجيابية أو بسلبية.
 .معرفة حقيقة مدى وجود مصابُت لداء السكري ألساتذة التعليم الثانوي 
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 تمع الكشف و التقييم الشامل دلدى وجود داء السكري يف وسط أساتذة التعليم الثانوي يف اجمل
 الًتبوي.

_ تحديد مصطلحات البحث:5  
ىو  1979مرض السكري كما عرفتو منظمة الصحة العادلية يف جنيف عام  _ داء السكري:1

حالة مرضية مزمنة ربدث بسبب عوامل وراثية أو مكتسبة أو نتيجة عوامل أخرى  و ىي تعٍت 
ياس شلا ينتج عنو ارتفاع يف نسبة نقصا مطلقا أو نسبيا يف كمية األنسولُت اليت تفرزىا غدة البنكر 

 السكر يف الدم و البول و اضطراب يف أكسدة الدىون و الربوتينات و الكربوىيدرات.

  _ أستاذ التعليم الثانوي:2

يعترب األستاذ أحد اجلذور األساسية يف رلال الًتبية و التعليم  حيث يساعد التبلميذ على التطور من 
ية و النفسية.االذباىات دبا فيها االجتماع  

وىو الذي يوجو قواه الطبيعية توجيها سليما   ويهيئ لقواه ادلكتسبة من البيئة التعليمية   حىت    
تتحدد زلصلة جملهودات التلميذ يف االذباه النافع   حيث يعترب األستاذ الوسيط بُت التلميذ و 

 التعلم.
_ الدراسات المشابهة:6  

البدوي:_ دراسة أبو بكر عثمان محمد 1_6  
دبركز صحي الدرجة النموذجي بالسودان رب  عنوان: داء  2192أجري  ىذه الدراسة سنة 

 السكري و عبلقتو بالقلق النفسي لدى الشبان.
 _ مشكلة الدراسة:

 ما عبلقة داء السكري بالقلق النفسي لدى الشباب ادلصابُت.
 _ عينة الدراسة:

 استخدم الباحث العينة العشوائية.
دراسة:_ منهج ال  

 اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي.
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 _ فرضيات الدراسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى الشباب ادلصابُت بداء السكري يف مستوى القلق _ 

تعزي للنوع.النفسي   
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى الشباب ادلصابُت بداء السكري يف مستوى القلق _ 

للفئة العمرية. النفسي تعزي  
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى الشباب ادلصابُت بداء السكري يف مستوى القلق  _

 النفسي تعزي للسكن.
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى الشباب ادلصابُت بداء السكري يف مستوى القلق _  

 النفسي تعزي للحالة االجتماعية.
الشباب ادلصابُت بداء السكري يف مستوى القلق توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى _ 

 النفسي تعزي للمهنة.
 _ أىداف الدراسة:

 _ التعرف على الفروق يف القلق النفسي لدى الشباب ادلصابُت بالداء السكري.
 _ التعرف على الفروق يف القلق النفسي لدى الشباب ادلصابُت بالداء السكري تبعا للفئة العمرية.

فروق يف القلق النفسي لدى الشباب ادلصابُت بالداء السكري تبعا للسكن.التعرف على ال_   
التعرف على الفروق يف القلق النفسي لدى الشباب ادلصابُت بالداء السكري تبعا للحالة _ 

 االجتماعية.
التعرف على الفروق يف القلق النفسي لدى الشباب ادلصابُت بالداء السكري تبعا للمهنة._   
الدكتور رياض بيومي:_ دراسة 2_6  

أجري  ىذه الدراسة جبامعة السلطان قابوس .عمان. رب  عنوان:" دراسة حبثية عن مرضى 
 السكري من النوع الثاين.

 _ عينة الدراسة:
مواطن.ًب ربديد العينة عشوائيا. 346تكون  عينة الدراسة من   
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 _ منهج الدراسة:
 ادلنهج ادلتبع وصفي ربليلي.

 _ أىمية الدراسة:
 _ اكتشاف اجلينات الوراثية ادلتسببة يف النوع الثاين دلرضى السكري بُت العمانيُت.

 _ تقصي العامل األكثر سببا لتوريث مرضى السكري.
 _ حبث نسب ادلضاعفات اجلانبية ذلذا ادلرض.

 _ تقييم عيادة مرضى السكري يف مستشفى جامعة عمان.
 _ أىداف الدراسة:

مقدمات ظهور السكري.نيُت الذين لديهم _ ربديد نسب األشخاص للعما  
 _ النتائج و التوصيات:

 _ تقييم جودة رعاية مرضى السكري يف مستشفى جامعة السلطان قابوس.
 _ استخدام الرعاية دلرضى السكري ادلتبعة لدى اجلمعية األمريكية للسكري.

من ادلرضى لديهم تاريخ عائلي دلرض السكري.  95% توصل  الدراسة إىل أن _   

_ دراسة بن قناب الحاج:3_6  

  جبامعة اجلزائر  رب  عنوان : تقومي تدريس مدرسي الًتبية البدنية  2113أجري  ىذه الدراسة سنة 
 والرياضية بالتعليم ادلتوسط.

 _ عينة البحث:

عينة % يف حُت تكون  44.33مدرس أي نسبة  916مدرسا من أصل  51تكون  عينة الدراسة من 
%.36.55تلميذ أي بنسبة  2931من أصل  9651التبلميذ من   

 _ منهج الدراسة:

 استعمل الباحث يف دراستو ادلنهج الوصفي.
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 _ أىداف الدراسة:

_ معرفة وجهة نظر ادلدرس ادلوجو و التلميذ لطريقة تدريس مدرسي الًتبية البدنية و الرياضية يف ادلرحلة 
 ادلتوسطة.

احًتام تنفيذ درس الًتبية البدنية و الرياضية من خبلل بطاقة ادلبلحظة ._ تتبع خطوات   

 _ معرفة قدرة ادلدرس على تقومي طريقة تدريسو و نظرة ادلوجو ذلا.

_ معرفة سلتلف وجهات نظر التبلميذ للطريقة اليت يدرس هبا مدرس الًتبية البدنية و الرياضية بالتعليم 
 ادلتوسط.

يذ من الناحية البدنية._ معرفة مستوى التبلم  

_ معرفة الطريقة ادلتبعة لتدريس الًتبية البدنية و الرياضية بادلرحلة ادلتوسطة يف ظل التغَتات اليت تشهدىا 
 الساحة الًتبوية.

 _ فرضيات الدراسة:

 إن مدرس الًتبية البدنية و الرياضية بادلرحلة ادلتوسطة غَت مقنع و ال يتحكم يف عملية التدريس.

مدرس الًتبية البدنية والرياضية بالتعليم ادلتوسط ال يستثمر وق  الدرس بشكل جيد و مضبوط. _ إن  

 _ إن مدرس الًتبية البدنية و الرياضية بادلرحلة ادلتوسطة نفسو وادلوجو لو غَت مقتنعُت بطريقتو التدريسية.

بالتعليم ادلتوسط._ إن التبلميذ غَت راضُت على طريقة تدريس مدرسيهم يف الًتبية البدنية   

 _ تبلميذ مرحلة التعليم ادلتوسط مستواىم متوسط من الناحية البدنية.

 _ من أىم النتائج:

 _ يقضي مدرس الًتبية البدنية والراضية بادلرحلة ادلتوسطة جل وق  الدرس يف الذي ال ينفع.

 _ مدرس الًتبية البدنية و الرياضية ال حيسن صياغة األىداف.

الًتبية البدنية الرياضية بادلرحلة ادلتوسطة ال يستعمل األساليب و الوسائل التعليمية ادلتاحة _ إن مدرس 
 خبلل الدرس.
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 _ انعدام رسم خطة واضحة كممارسة درس الًتبية البدنية والرياضية بالتعليم ادلتوسط من قبل ادلدرس.

تقومي خبلل و بعد الدرس._ مدرس الًتبية البدنية و الرياضية بادلرحلة ادلتوسطة بعملية ال  

_ عدم اعتماد مدرس الًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة ادلتوسطة على االختبارات العلمية ادلقننة أثناء تقومي 
 مستوى التبلميذ.

دراسة من إعداد الطلبة جمال مشري ، ياسين القروي:_ 4_6  

رب  عنوان: مهارات االتصال لدى  جبامعة قاصدي مرباح ورقلة 2192أجري  ىذه الدراسة سنة       
 أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية ) دراسة ميدانية ببعض ثانويات و متوسطات بلدية ورقلة (

 إشكالية البحث:

 ما مدى استعمال أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية مهارات االتصال يف درس الًتبية البدنية والرياضية ؟

 تساؤالت الدراسة:

عمل أستاذ الًتبية البدنية مهارات االتصال أثناء درس الًتبية البدنية و الرياضية ؟_ ىل يست   

_ ىل زبتلف استعمال مهارات االتصال من أستاذ إىل آخر باختبلف الطور الذي يعمل فيو حسب 
 الطور ) اإلكمايل   الثانوي ( ؟

الشهادة ادلتحصل عليها )  _ ىل زبتلف استعمال مهارات االتصال من أستاذ إىل آخر على حسب نوع
 خرجي اجلامعات   و خرجيي ادلعاىد ( ؟

المتبع:المنهج   

ىو ادلنهج الوصفي.   

 العينة:

أستاذ الًتبية البدنية من أطوار سلتلفة. 21عينة عشوائية   و أجري  الدراسة على    

االستبيان. أدوات جمع البيانات:  
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 النتائج المتوصل إليها:

تذة الًتبية البدنية والرياضية يستعملون مهارات االتصال كما ال يقلون أمهية عن _ تبُت لنا أن جل أسا
 أساتذة ادلواد األخرى.

أن النتائج اليت ربصلنا عليها أظهرت لنا أن أي فعل يقوم بو األستاذ عبارة عن اتصال إال أنو خيتلف من 
 أستاذ إىل آخر و ال يكون اختبلف واضح.

لنا عليها أن أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ال خيتلفون يف استعمال تقنيات _ أظهرت النتائج اليت ربص
االتصال الفعال باختبلف الطور أو اختبلف بُت خرجيي اجلامعات و ادلعاىد الوطنية و أهنم يتقنون مجيع 

يف درس أنواع االتصال سواء لفظي أو غَت لفظي وىذا يدل على أمهية االتصال يف التعليم بصفة عامة و 
 الًتبية البدنية خاصة.

دراسة الباحثون صبيحة سلطان محمد، مضر عبد الباقي، صدام محمد فريد، حيدر عبد _ 5_6
 الرضا، خالد اسود اليخ.

  دبدارس ادلتوسطة يف زلافظات الفرات األوسط رب  عنوان : "  2114أجري  ىذه الدراسة سنة 
التعليمية دلدرسي و مدرسات الًتبية الرياضية فو زلافظات الفرات األوسط " الكفايات  

 إشكالية البحث:

 _ ما مدى ربقيق الكفايات التعليمية لدى مدرسي و مدرسات الًتبية الرياضية للمرحلة ادلتوسطة.

 _ ما األمهية النسبية لكل كفاية من ىذه  الكفايات.

 مجاالت الدراسة:

البشري:المجال   

درسي و مدرسات الًتبية الرياضية يف زلافظات الفرات األوسط.م   

المكاني:المجال   

ادلدارس ادلتوسطة يف زلافظات الفرات األوسط.   
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الزماني:المجال   

. 2114-2113العام الدراسي    

البحث:منهج   

وصفي باألسلوب ادلسحي.   

البحث:عينة   

( مدرس و مدرسة للًتبية الرياضية.921للدراسة قوامها )ًب اختيار عينة عشوائية من اجملتمع األصلي    

 أدوات الدراسة :

الوسائل اإلحصائية. االستبيان    

 أىم النتائج و التوصيات :

_ تكثيف الدورات التدريبية من قبل االختصاصُت الًتبويُت كنماذج تطبيقية لتكوير كفايات ادلدرسُت و 
 ادلدرسات.

ى التنمية األكادديية و ادلهنية ذاتيا ألمهيتها و ارتباطها بالنمو ادلهٍت _ حث االختصاصُت الًتبويُت عل
 للمدرس.

 _ تفعيل نظام التدريب أثناء اخلدمة للمدرسُت و ادلدرسات لتطوير كفايتهم التدريسية.
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 الباب األول

 
 الدراسة النظرية
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 الفصل األول 
 

 داء السكري
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:تمهيد  

من األمراض الشائعة إذ تصل نسبة انتشاره يف بعض الدول العربية     (Diabètes(    يعترب داء السكري  

ألف نسمة  135من عدد السكان  أما العامل العريب فيبلغ عدد ادلصابُت بو إىل حوايل    % 6إىل حوايل   

 600ناك واحدا من كل تقريبا شلن يعتمدون على األنسولُت يف العبلج و تؤكد بعض اإلحصائيات أن ى
طفل أو مراىق مصاب دبرض السكر و من ادلبلحظ ازدياد عدد ادلصابُت دبرض السكر زاد التقدم العلمي 

 الطيب و التكنولوجي سواء يف أدوات التشخيص أو العبلج و ليس ىناك عمر زلدد لئلصابة بو.

لكن من ادلؤكد أنو إذ نال الرعاية و مريض السكري ليس قاببل للشفاء التام يف أغلب األحوال و        
ادلناسبة فسوف ديكنو من التحكم يف أعراض ادلرض شلا يؤدي إىل حياة طبيعية وىذه الرعاية تعتمد      

 قبل كل شيء :

 .على وعي ادلريض و مدى ثقافتو عن ىذا ادلرض 
 :و بعد الوعي تأٌب العناصر الثبلثة للعبلج وىي 

 الطعام  األنسولُت  الرياضة()                       
إن التوازن التام مابُت ىذه العناصر الثبلث ىام للغاية حىت يستطيع مريض السكر أن يتغلب على 

 ادلشاكل ادلصاحبة دلرضو و يستطيع أن يؤدي دوره ادلنشود ضلو نفسو و أسرتو و رلتمعو.
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 _ ماذا يعني السكري:1

ىو حالة مرضية مزمنة  1979مرض السكر كما عرفتو منظمة الصحة العادلية يف جنيف عام         
ربدث بسبب عوامل وراثية أو مكتسبة أو نتيجة عوامل أخرى  وىي تعٍت نقصا مطلقا أو نسبيا يف كمية 

البول و اضطراب يف  األنسولُت اليت تفرزىا غدة البنكرياس شلا ينتج عنو ارتفاع يف نسبة السكر يف الدم و
 (19  صفحة 2004)البشتاوي  مهند حسُت   أكسدة الدىون و الربوتينات و الكربوىيدرات.

 _ أعراض المرض:2

ال توجد أي عبلمة أو أعراض للمرض يف ادلراحل األوىل من ادلرض و ال تظهر العبلمات عادة إال        
أثناء إجراء فحوصات  أوبعد استفحالو  و عدد كبَت من ادلرضى يكتشف عندىم عن طريق الصدفة 

 الدورية  و مجيع األعراض ترجع إىل عدم القدرة على أكسدة اجللوكوز أىم ىذه األعراض ىي:

 جهاد و إهناك القوى و زيادة العصبية.اإل 
 .زيادة العطش و التبول 
 .جفاف الفم 
 .احلكة أو اذلرش 
 .الشعور باجلوع و نقص الوزن و الضعف العام 
 .تأثَته على العُت حيث يقصر النظر و يصاب ادلريض بالصداع 
 )إمساك و آالم ادلعدة )مغص معوي 
 .كثرة اإلصابة بالبثور و اخلرابات 

 ب الفرد بمرض السكر:_ كيف يصا3

إن جسم اإلنسان حيتاج إىل طاقة و ذلذا فإن اإلنسان يأكل سلتلف األطعمة و خاصة النشويات          
و السكريات و الربوتينات. لكن أىم مصادر الطاقة يف اجلسم يأٌب من النشويات و السكريات اللتُت 

 تتحوالن إىل مادة اجللوكوز بعد امتصاصها.
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طيع اجللوكوز أن يدخل إىل خبليا اجلسم و يصبح لو فائدة فإنو حيتاج إىل مساعدة من و لكي يست    
ىرمون األنسولُت الذي تفرزه غدة البنكرياس الذي يساعد أيضا يف زبزين الفائض من اجللوكوز يف الكبد  
ُت و العضبلت و األنسجة الدىنية باجلسم على شكل جليكوجُت. و لكن عندما تنخفض نسبة األنسول
 أو عندما تتوقف خبليا بيتا ادلوجودة يف غدة البنكرياس عن إفرازىا شلا يؤدي إىل إصابة الفرد هبذا ادلرض.

 _ أنواع مرض السكر:4

 دلرض السكر عدة أنواع و لكنها تقع رب  نوعُت رئيسُت مها:        

 .و ىو السكري ادلعتمد على األنسولُت IDDM)أوال: سكري األطفال أو اليافعُت )

 ( و ىو غَت معتمد على األنسولُت.NIDDMثانيا: سكري الكبار )

 ) سكري األطفال و اليافعين ( IDDM)_ النوع األول )1_4

ىذا النوع يصيب األطفال و الشباب قبل أن يبلغوا سن الثبلثُت عام حيث تكون نسبة ادلصابُت         
 من رلموع ادلصابُت دبرض السكر. %5دبرض السكر من ىذا النوع 

ويغلب على ادلصابُت بو اذلزال و الضعف حيث يعجز البنكرياس سباما عن إفراز ىرمون األنسولُت         
 و يعتمد األشخاص ادلصابُت هبذا النوع يف العبلج على عملية احلقن باألنسولُت بشكل رئيسي.

 على األنسولين / سكري الكبار:السكري الغير معتمد  NIDDM)_ النوع الثاني )2_4

يف ىذا النوع تستطيع البنكرياس إفراز األنسولُت و لكن بكميات قليلة و ىذا النوع يصيب كبار           
 من رلموع ادلصابُت دبرض السكر. %90السن الناضجُت و تكون نسبة ادلصابُت بو حوايل 

ة حيث يعتمدون يف العبلج على خفض الوزن و و يتميز األشخاص ادلصابُت هبذا النوع بالسمن          
 .Daonil)ضبط الغذاء )احلمية( و تناول أقراص خفض السكر يف الدم مثال ذلك أقراص )
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تلعب السمنة دورا كبَتا يف ظهوره حيث يتعرض  Niddm)و يف ىذا النوع من السكري )          
سبة تفوق تعرض اإلنسان الطبيعي من ادلرضى ادلصابُت بالسمنة إىل حدوث السكري بن %(20-30)

 الوزن بعشرة أضعاف.

حيث أنو كلما زاد الوزن كلما زاد ارتفاع نسبة األنسولُت يف ببلزما الدم كلما زاد إجهاد البنكرياس كلما 
 زادت فرصة اإلصابة بالسكري.

م و لذا فإن ولذلك يتوقف مستوى األنسولُت يف ببلزما الدم على الوزن و كمية النسيج الدىٍت يف اجلس
اإلنسان ذي الوزن الزائد نتيجة النسيج العضلي و تطور منوه كالرياضيُت ال حيدث تغيَتا أو خلبل يف نسبة 

 األنسولُت يف الببلزما الدم  نتيجة عدم زيادة كمية النسيج الدىٍت رغم زيادة الوزن.

األنسولُت أي تزداد مقاومة اخلبليا  حيث أنو و عند زيادة كمية النسيج الدىٍت تقل ادلقدرة الوظيفية ذلرمون
ألثره أي تقاوم اخلبليا فصل األنسولُت يف سبكُت اجللوكوز من النفاذ بداخلها و تقل مقدرتو ىذه  و بالتايل 

 ال يستطيع اجلسم االستفادة من اجللوكوز رغم إفراز ىرمون األنسولُت.

 المصاحبة لو:_ عرض مفصل لكل نوع على حده مع بيان ماىيتو و األعراض 3_4

 : IDDM)_ النوع األول من مرض السكري )1_3_4

يطلق على ىذا النوع من السكري ادلتعمد يف العبلج على األنسولُت و اختصاره العلمي          
((IDDM. 

يصاب بو األطفال و الشباب قبل سن الثبلثُت و يسمى بسكري اليافعُت و تكون نسبة اإلصابة         
و يطلق على ادلصابُت بو اذلزال و الضعف و يف ىذا النوع  %5رضى ادلصابُت بالسكري بو من رلموع ادل

 .Insulin)من السكري يكون ىناك عجز مطلق من قبل البنكرياس على إفراز األنسولُت )

يعتمدون اعتمادا كليا على حقن األنسولُت و تظهر  iddm)و األشخاص ادلصابُت هبذا النوع )       
  ديثل ىذا النوع من السكري      Hyper Glycemia)عليهم أعراض السبات السكري )

(iddm-diabètes من النظرية حدوث اضطرابات تتمثل يف خلل يف خبليا بيتا يف البنكرياس و اليت )
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ة األنسولُت يف الدم الذي يؤدي إىل حدوث تلف تفرز ىرمون األنسولُت شلا ينتج عن ىذه احلالة نسب
تدرجيي يف بعض مظاىر األيض. واعتمادا على اإلسًتاتيجيات ادلختلفة للعبلج باألنسولُت فإن ادلضاعفات 

اآلنية و ادلتمثلة بزيادة أو نقصان نسبة األنسولُت يف الدم و كذلك ادلضاعفات ادلتأخرة و اليت تتمثل 
 (.iddmالشعرية ىي نتائج تصاحب ىذا النوع من السكري ) اعتدال األوعية الدموية

 (NIDDM_ النوع الثاني من السكري :)2_3_4

( السكري الغَت ادلعتمد يف العبلج على Diabètesيطلق على ىذا النوع من السكري )            
ر الكبار (  يصاب بو األفراد الناضجُت حبيث يطلق علبو سكNIDDMاألنسولُت و اختصاره العلمي )

 .%95و تكون نسبة ادلصابُت بو من رلموع ادلصابُت دبرض السكري حوايل 

و يصيب ىذا النوع من السكري األشخاص الذين يتميزون بالبدانة و يف ىذا النوع من السكري          
(NIDDM يكون ىنالك عجز نسيب يف قدرة اخلبليا بيتا يف البنكرياس على إفراز األنسولُت و تتميز )

أنسجة اجلسم يف ىذا النوع بأهنا تفقد حساسيتها و يعتمد ىؤالء األفراد بصورة أساسية على خفض و 
 (.Daonilضبط سكر الدم و تناول األقراص احلافظة لو مثل أقراص )

( رلموعة من األعراض NIDDM-Diabètesيصاحب ىذا النوع من مرض السكري )         
طورة على اجلهاز القليب الوعائي و زيادة عالية يف الوزن وارتفاع يف ضغط ادلعقدة و اليت تتمثل يف عوامل اخل

الدم و زيادة الربوتينات الدىنية يف الدم باإلضافة إىل ادلعاناة من أمراض األوعية الدموية الكبَتة. وتبلغ 
الغالب  من سكان العامل و يف %4 -%3النسبة العلمية جملموع ادلصابُت هبذا النوع من السكري حوايل 

( عندىم يف سن NIDDMعاما يف حُت أن األفراد الذين ًب تشخيص ىذا ادلرض ) 60يزيد عن 
مبكرة حيب أن تكون ىدف العبلج ادلوجو إليهم ىو العمل على تفادي أمراض األوعية الدموية الصغَتة 

إىل آخر ( زبتلف من بلد إىل آخر و من إنسان NIDDMوإن عبلج ىذه الفئة من ادلرضي من الفئة )
و لكن ديكن عبلجهم بواسطة احلبوب اخلافضة للسكر أو عن طريق حقن األنسولُت يف بعض احلاالت 

 الطارئة أو االثنان معا.
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 _ أسباب اإلصابة بمرض السكري:5

( غَت معروف و لكن ىنالك عدة Diabètesإن السبب الرئيسي لئلصابة دبرض السكري )       
 عوامل تساعد على ذلك منها:

 _ الوراثة:1_5

( ففي التوائم ادلتشاهبة ظهر Diabètesتلعب الوراثة دورا كبَتا يف اإلصابة دبرض السكري )            
مرض السكري يف كبلمها بشكل واضح  فإذا كان أحد أو كبل الوالدين مصابا بالسكري الغَت ادلعتمد على 

عند أحد ذريتهم فقد أظهرت بعض  ( فإن ىنالك زيادة يف احتمالية اإلصابةNIDDMاألنسولُت )
بأن يكون األطفال  %30الدراسات أنو كان كبل من الوالدين مصابا دبرض السكري فإن ىنالك احتمالية 

 عرضة لئلصابة دبرض السكري  و بالتايل فإن صلة القرىب تلعب دورا يف اإلصابة دبرض السكري.

 (Obsety_ السمنة: )2_5

( عند األشخاص البدينُت و خصوصا Diabètesاإلصابة بالسكري )تتضاعف احتمالية           
( حيث أثبت  الدراسات أن للسمنة دورا أساسيا يف اإلصابة NIDDMبالنوع الثاين من السكري )

مرة يف غَت السمُت و ىنالك  20دبرض السكري و معدالت اإلصابة بادلرض عند الشخص السمُت أعلى 
ينون مقارنة هبا عن األشخاص النحيفُت و قد توصل ) ىيلمارش من ادلصابُت بالسكري ىم بد 80%

(  و بعد ذلك  19  23  20  6شخص منذ الوالدة  ) 5990( يف دراسة حلاالت 1990 -وسوزان
لكل  2.81( بنسبة تقدر حبوايل NIDDMمنهم أصيبوا دبرض السكري من النوع ) 202ظهر أن 
 زون بالسمنة العالية.شخص و إن ىؤالء األفراد ادلصابُت يتمي 1000

 _ عدم ممارسة النشاط الرياضي:3_5

كشف  الدراسات مؤخرا على نظام احلياة يلعب دورا ىاما يف عملية اإلصابة دبرض السكري             
(Diabètesكما أن اللجوء للفراش و الراحة لفًتة طويلة يؤدي إىل اخلمول و بالتايل حصول مقاومة )  
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 Helimrich and 1994 –لؤلنسولُت و ربليلو للجلوكوز و يف دراسة لــ )سوزان و ىيلمارش 
Susan و اليت أشارا فيها إىل أن االشًتاك يف النشاطات البدنية تؤثر تأثَتا جيدا يف العمل على )

   رجل و بعد القيام بتحليل        5990التخفيف من حدة اإلصابة دبرض السكري حيث أنو من بُت 
رجل قد أصيبوا  202و حساب السعرات احلرارية و اليت يصرفونو كل أسبوع فقد أشارت النتائج إىل أن 

دبرض السكري مع العلم أن نشاطاهتم البدنية كان  أقل من النشاطات البدنية لؤلشخاص الذين مل يصابوا 
 دم اإلصابة دبرض السكري.دبرض السكري  واستنتج أن ىنالك  عبلقة بُت شلارسة التمارين البدنية و ع

 _ الحالة النفسية:4_5

تلعب احلالة النفسية مثل القلق و التوتر دورا يف ظهور أعراض ديرض السكري و لكنهما ليسا السبب 
 (25-21  الصفحات ص 2004)البشتاوي  مهند حسُت   الرئيسي لئلصابة.
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 خالصة: 

ديكن القول أن دور األستاذ  مل يعد مقتصرا على رلرد تلقُت معلومات للتبلميذ فحسب بل يتعدى     
ذلك إىل القيام دبهام و أدوار اليت وجب تأديتها داخل الفصل  ادلعٌت لو ربقيق األغراض ادلرجوة من العملية 

ربفيزىم على العمل          التعليمية و ذلك من خبلل إشراك التبلميذ خبلل احلصة  و تقوية رغبتهم و 
و النشاط أكثر خبلل احلصة  و كذلك فعالية األستاذ ال تكمن فقط بإدلامو و سبكنو من مادتو العلمية 
فحسب  بل جيب أن تتوفر لديو مجلة من اخلصائص و الصفات اليت تأىلو على أداء أحسن والتسامح و 

ستاذ ناجحا يف أدائو الًتبوي بصفة عامة  أدائو زلبتو لتبلميذه و دلهنتو و على العموم لكي يكون األ
 التعليمي بصفة خاصة البد أن يكون ذو شخصية قوية يف ميوالتو و اىتمامو الدائم بتبلميذه .

ومن ىذا ادلنطلق نستطيع أن نقول بأن األستاذ عليو التعامل مع تبلميذه بوعي وإدراك خاصة يف مرحلة     
خطر مرحلة عمرية لدى التبلميذ من اجلوانب النفسية و اجلنسية واالجتماعية.ادلراىقة   اليت تعترب أصعب أ  
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 الفصل الثاني
 
 األستاذ ومرحلة التعليم الثانوي 
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 الفصل الثاني: األستاذ

 تمهيد: 

قسم التعليم يف اجلزائر إىل مراحل متدرجة نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي احلديث وأن مرحلة             
تعترب أىم فًتة تعليمية دير هبا الطفل يف حياتو حيث من خبلذلا يدخل  مرحلة ادلراىقة اليت  الثانويالتعليم 

توى تفكَت عال وكسب معلومات ربدد ربولو البارز يف تكوين شخصيتو وتوسيع رلالو الثقايف للرقي دبس
ومهارات . فاذلدف من ىذه ادلرحلة يف ادلدرسة األساسية ىو العمل على ربويل الفرد إىل مواطن منتج يفكر 

  فة نفسو وميولو ويكشف استعداداتوبذىنو وينفذ بيديو ما توصل إليو عن طريق الفكر حىت يتمكن من معر 
عداد وتكوين ىذه األجيال الصاعدة  حيث يعد ادلدرس الركيزة وىذا ما ينتظر ادلدرس من دور فعاال يف إ

 األساسية يف العملية التعليمية . 
وقصد تغطية ىذا الفصل يتطرق الباحث أوال إىل األستاذ ) ادلدرس ( وذلك بدراسة شخصيتو              

و مهامو و خصائص التدريس اليت يعتمد عليها   باإلضافة إىل مسؤولياتو و أدواره اذباه التبلميذ الذين 
   وامل ادلؤثرة فيو.يدرسهم.وثانيا يتطرق إىل التعليم و التعليم الثانوي  تعريفو  مبادئو  أىدافو  والع
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: األستاذ_  1  

يعترب األستاذ أحد اجلذور األساسية يف رلال الًتبية و التعليم  حيث يساعد التبلميذ على التطور من 
 االذباىات دبا فيها االجتماعية و النفسية.

وىو الذي يوجو قواه الطبيعية توجيها سليما   ويهيئ لقواه ادلكتسبة من البيئة التعليمية   حىت تتحدد    
  وىو سبب  التعلمزلصلة جملهودات التلميذ يف االذباه النافع   حيث يعترب األستاذ الوسيط بُت التلميذ و 

شرا دبدى وعيو وخربتو يف تنفيذ وتقومي وزبطيط و اليت ترتبط ارتباطا مبا التعليميةشلارسة التبلميذ لؤلنشطة 
  وال أحد يستطيع أن (46  صفحة 9634)معوض حسن السيد  العملية الًتبوية بينو وبُت التبلميذ 

ة وىو القدو  ينكر الدور الذي يلعبو األستاذ يف حياة التلميذ يف ادلدرسة   فهو يزرع ادلثل العليا يف تبلميذه 
" إن طريق النصح و اإلرشاد يف الًتبية و التعليم طويل أم القدوة وادلثل أمامهم   وقدديا قال  شيشرون :
(934  صفحة 9645)فهمي توفيق مقبل  " َتالصاحل فطريقهما قصَت وسريع التأث  

_ شخصيتو:  2 

الشخصية ىي أول ادلعارف ادلؤثرة يف صلاح األستاذ   ويتوقف صلاح احلصة إىل حد بعيد على      
 شخصيتو و كفاءتو   وقبل التطرق إىل شخصية األستاذ  نعطي بعض التعاريف على الشخصية ككل :

 العربية: تشتق من كلمة شخص  وتعٍت اإلنسان.

 األجنبية : تشتق منPerson وتعٍت القناع .

فيما يلي تعاريف الشخصية لبعض العلماء :و   

الشخصية ىي اليت تسمح بالتنبؤ دبا يفعلو الشخص يف موقف معُت.:   Cattallé 

فرويده : إن سلوك اإلنسان ربركو قوى دينامية داخلية تتحكم يف ىذا السلوك ن وإن ىذه القوى تنبع من 
. ادلاضيةخربات اإلنسان   

ألستاذ أن يتصف هبا ىي:ومن أىم الصفات اليت جيب على ا  
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 .أن حيب مهنتو ويؤمن برسالتها يف تربية النشء والشباب 

 .أن يكون سللصا وصادقا يف أقوالو وأفعالو 
 .أن يكون ملما باألسس النفسية و االجتماعية والثقافية للنشء 
 .أن يكون ملما بأصول مادتو وما يتصل هبا من حقائق ونظريات 
 و اإلدارة. أن يكون ذو قدرة على التنظيم 
 .أن يستطيع أداء ادلهارات احلركية دلستوى فوق ادلتوسط 
 .أن يكون ذو شخصية قيادية إىل حد كبَت  وذلك حبكم سنو وشخصيتو اجلذابة 

 .زلمد سعيد عزمي  أن يكون قادرا على التفاعل و التعامل مع التبلميذ الذين يتوىل قيادهتم(
 (22  صفحة 9663

:األستاذوخصائص _ صفات  3   

صفاتو:_ 1_ 3  

يعترب التكوين العملي جوىر عملية إعداد ادلعلم مهنيا عن طريق تطوير سلوكو ادلهٍت            
وذلك بتنمية اخلربات الدولية للعملية الًتبوية   من خبلل تنمية مهاراتو احلركية و ادلهنية   مكونة 

ذ الذي يتصف  وحدة إنتاجية شاملة تتفاعل داخليا فتعطي سلوكا مهنيا تربويا يتصف بو األستا
 كذلك بالصفات اآلتية :

 .أن يكون ذو شخصية قوية 
 .أن ديتاز بصفات القيادة و الريادة ويعتٍت دبظهره الرياضي و سلوكو القومي 
  .أن يكون قدوة صاحلة يقتدى هبا 
 .أن يتميز بضبط النفس و حسن التصرف 
 .أن يتحل الروح  الرياضية احلقة _ 
  صفحة 9645)عادل عز الدين األشول  ونظامو.أن يكون ملما بًتكيب اجملتمع  

22 22) 
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يلي: وقد أسفرت بعض الدراسات على الصفات ادلميزة ألصلح ادلدرسُت يف أمريكا و اليت جاءت كما  

 .ادليل إىل التدريس و حب ادلهنة 
  نقلها إىل التبلميذ.اإلدلام بادلادة و كيفية إجيادىا و تبسيطها و 
 .حب ادلدرس للتبلميذ وتعاطفو معهم واىتمامو هبم ومعاونتهم 
  جاذبية الشخصية و تتمثل يف التواضع و القدرة على تكوين عبلقات قوامها األلفة و االحًتام و

 (51  ص 9651)السنلوطي نبيل  الثقة ادلتبادلة.

ستاذ الًتبية البدنية و الرياضية واسع االطبلع   ومن ىنا نقول أن كل شيء يشَت إىل أنو جيب أن يكون أ
معناه أن واجبو االطبلع على كل العلوم   أي البد من توفر لديو ثقافة عامة   متينة وواسعة حيث يتمكن 

(51  صفحة 9661)تركي رابح  التبلميذ من التزود منو و االكتساب.  

يلي: الناجح نذكر منها ما ستاذؤللوىناك صفات أخرى   

 .صحيح البدن و بسيط التعبَت كما يف نفسو 
 .حسن اإلثارة ومتُت األعصاب 
 مؤمن يقيمها. صحيح التفكَت وقوي احلدس و زليط بادلادة اليت يدرسها و 
 .الرغبة يف توزيع معارفو و ربديدىا يف طرق التدريس 
 .(625 624  صفحة 9635)صليبا مجيل  أن يكون مزودا بالثقافة العامة ادلهنية 

خصائصو:_ 2_ 3  

لكي يسهل األستاذ عملية التفاعل بينو و بُت التبلميذ جيب عليو أن يوجو و يرشد لكي يتمكن من ذلك 
 ومن أداء وظيفتو على أحسن صورة  جيب أن تتوفر فيو عدة خصائص:

الخصائص المعرفية: وتتمثل في:_ 1_2_ 3  

 اإلعداد المهني و األكاديمي: 
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ويتجلى ذلك يف القدرة العقلية العامة للمدرس و مهارتو اخلاصة  إلعداد مادتو ادلتخصص فيها وتنفيذىا 
العبلقةوقدرتو على حل ادلشكبلت و مستوى ربصيلو األكادديي   و معلوماتو عن النمو و التعليم و 

(29 95  صفحة 2112)زكية إبراىيم كامل وآخرون     .بينهم

 :اتساع المعرفة واالىتمامات 

و يتجلى ذلك يف معرفة ادلدرس  إىل جانب مادة زبصصو يف اجلوانب االجتماعية و األدبية و العلمية  
العبلقة دبجال زبصصو. باإلضافة إىل استطبلعو الواسع يف ادليادين األخرى  ذات  

 : المعلومات المتوفرة للمدرس عن طالبو 

ويتجلى ذلك يف معرفة ادلدرس العميقة لطبلبو و ميوذلم و اذباىاهتم  ومعرفة مستوياهتم الثقافية     
 واالجتماعية و االقتصادية  كل ىذه األمور ذبعلو أكثر فعالية تواصلو وتعاملو معهم مثمرا.

 تتعلق بأساليب التدريس: خصائص 

إن الكشف عن القدرات احلقيقية والتفكَت السليم للطبلب   يتطلب من ادلدرس اشًتاك تبلميذه و     
  صفحة 9625)عبد اجمليد نشواين  إرشادىم إىل أفضل الطرق اليت تؤدي إىل إظهار ىذه القدرات .

266 266)  

_ الخصائص البشرية: 2_2_ 3  

يتفق مجيع ادلربُت على أن شخصية ادلدرس من أىم عوامل صلاحو يف مهنتو ويقول أحد مفكري            
الًتبية " إن القيمة العظمى للمعلم ال تكمن يف الطريقة العادية كتأدية واجباتو ولكنها كامنة يف قدرتو على 

صيتو العقلية و اخللقية   عن طريق قدوتو وتتمثل خصائص الشخصية اإلحياء ألبنائو عن طريق التأثَت بشخ
 فيما يلي : 
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 :االتزان و الدفء والمودة 

ىناك دراسات تشَت إىل أن تبلميذ ادلعلمُت ادلتصفُت بعدم االتزان االنفعايل  يظهرون مستوى من 
ادلن االنفعايل والصحة النفسية أعلى من ادلستوى   الذي يظهره تبلميذ ادلعلمُت ادلتصفُت بعدم 

ميذ  حيث االتزان   وتؤكد دراسات أخرى على أمهية السلوك الودي للمعلم وأثره على تعلم التبل
يظهرون سلوكا عدوانيا .  عقابيُتأظهرت ىذه الدراسة أن التبلميذ الذين يتوىل تعليمهم معلمون 

 وادلدرس البد أن يتصف بالتعاون و التعاطف والتسامح أمام تبلميذه خاصة ادلراىقُت .

 :الحماس 

ادلواد اليت  لقد بين  عدة دراسات أن الطبلب  أكثر استجابة ضلو ادلعلمُت ادلتحمسُت  وضلو
تقدم ذلم على ضلو محاس فحماس ادلعلم كصفة شخصية تؤثر يف عملية التعليم  وتساىم يف تباين 

 الطبلب  من حيث ادلستوى التحصيلي  ومن حيث اذباىاهتم ضلو ادلادة .

 :اإلنسانية 

عٌت. ديكن القول أن ادلعلم الفعال  ىو ادلعلم ىو الذي يتصف دبا تنطوي إليو ىذه الكلمات من م
    الصادقإن ادلعلم اإلنسان ىو ادلعلم القادر على التواصل مع اآلخرين  ادلتعاطف  الودود

   ادلتفتح  القابل للنقد و ادلتقبل لآلخرين.  ادلرح  الدديقراطيادلتحمس

_ الخصائص الجسمية:3_2_ 3  

أكمل وجو إال إذا توفرت فيو اخلصائص اجلسمية اآلتية: ال يستطيع األستاذ القيام دبهمتو على  

 . سبتعو باللياقة البدنية الكافية اليت سبكنو بالقيام بأي حركة أثناء عملو 
  القوام اجلسدي ادلقبول عند العامة من األشخاص خاصة التبلميذ  فاألستاذ جيب أن يراعي دائما

 صورتو احملًتمة اليت ذلا أثر اجتماعي كبَت.
  يكون دائم النشاط   فادلعلم الكسول يهمل عملو و ال جيتهد و ال جيد من احليوية ما ربركو أن

 للقيام بواجبو.
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  أن يكون حسن الزي   نظيف ادلظهر فادلعلم منوذج لتبلميذه   فعليو أن يكون يف مستوى ىذا
 النموذج.

  صيل رسالتو أن يكون خاليا من العاىات اجلسمية كالصم و البكم  ألنو ال يستطيع تو
 (224  صفحة 9632)صاحل عبد العزيز   للتبلميذ.

_ الخصائص الخلقية:4_2_ 3  

  جيب أن يتحلى ادلعلم باألمانة  الصرب  العطف و التحمل  أن يكون سللصا يف عملو  صادقا يف
)زلمد سعد ربمل ادلسؤولية .  و ديتلك القدرة على أقوالو و أفعالو  متعاون مع اجلميع
 .(96  صفحة 2119زغلول د.مصطفى السايح زلمد   

 احلزم و الكياسة  فبل يكون ضيق اخللق  قليل التصرف  سريع الغضب  يفتقد بذلك إشرافو على 
 التبلميذ و احًتامهم لو.

  غَت متكلف. أن يكون طبيعيا يف سلوكو مع تبلميذه  وزمبلئو 
  أن يكون زلًتما لدينو وتقاليده القومية  ألنو من اخلطورة أن يقوم ادلدرس بتلقُت تبلميذه األفكار

 (949)عبد اهلل صليب سامل  صفحة الغربية الشاذة والدفاع عنها و لو على أهنا أراء شخصية لو.

 _ الخصائص المهنية:5_2_ 3

 الوق جذابة يف نفس رض األفكار بطريقة سهلة وواضحة و أن ديتلك القدرة على ع األستاذمن  يتطلب  
بفضل إمكانيتو الشخصية وإذلامو بادلبادئ واألسس اليت تتصل بعملية التعلم  وكذلك يتم بادلساندة العلمية 

 وادلهنية 

           اليت يتحصل عليها من خبلل برامج اإلعداد ادلهٍت للمعلمُت.         

كذلك جيب على األستاذ أن حيسن استخدام الوسائل ادلعينة يف الصحة و توظيفها يف ربقيق اذلدف 
(22 29 21  صفحة 9661)ادلربوك عثمان أمحد وزمبلئو  ادلنشود.  
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_ الخصائص العقلية :6_2_3  

أن يصل إىل مستوى خاص يف التحصيل العلمي ألن ادلدرس على صلة دائمة الذكــاء : فادلدرس جيب 
ودبا جيد فيها من نظريات  فضعف ادلدرس يف مادتو جيعلو يقتصر يف   تبلميذ و مشاكلهم  إذلامو دبادتوبال

ربصيل التبلميذ ذلا و يعرضهم للخطأ فيها ٍب إن ىذا الضعف يزعزع ثقة التبلميذ فيو  وقد يصرفهم عنو 
أن يقوم   ر دبركب النقص و يستحب يف احلالةيسقط يف نظرىم  مم يؤثر يف نفسو االرتباك و الشعو ف

من أن يعطي للتبلميذ معلومات خاطئة على أن اإلدلام بادلادة ال   تاذ باالعًتاف بأن جيهل ما يفعلواألس
فهو   داهتم ومراحل منوىموذلم و استعداعقليتهم و مي  ظى ادلدرس علميا بنفسية التبلميذيكفي ما مل حي

( "تتمثل عبقرية ادلريب يف فهم اخلاصيات 9662-9522موجو و مرشد وىو مريب أدلاين عاش بُت )
 الذاتية للفرد قصد إعانتو على ربقيق ذاتيتو"

:األستاذ_ مهام ووظائف 4  

نشاطات األستاذ ديد من لكن الع  دة متداخلة و متشابكة فيما بينهايلعب األستاذ أدوارا ع         
التغيَت من  ديكن أن تقع ضمن ثبلث وظائف ماذا ديكن عملو ليحدث التعلم ادلرغوب فيو و  التدريبية

  (51 46  صفحة 2116)كمال عبد احلميد زيتوت   تقدمهم سلوك التبلميذ و تعزيز تطورىم و
 تعتمد على تلقُت ادلوضوعات العلمية و األدبية للتلميذ و  وقتنا احلايلعد وظيفة ادلدرس يف حيث مل ت

 بل اتسع  مهمتو إىل التعرف على ميول و  ات يف االمتحانات السنويةحثهم على استدراك ىذه ادلوضوع
مساعدتو على مشاكلو ألن أىداف  معرفة ظواىر سلوكو و فهم مواقفو ادلختلفة و حاجات التلميذ و

ذلك عن طريق تزويدىم بقواعد التفكَت  يف الوق  احلاضر تبديل اذباىات التبلميذ و الثانويالتعليم 
آلفاق ادلعرفية يف كافة توسيع ا سبكينهم من اكتساب حب االطبلع لديهم و السليمة و الصحيحة و
نتجة يف بنا إعدادىم للمشاركة ادل تأىيلهم الكتساب ادلهن و ربفيظهم عادات اجتماعية نافعة و  اجملاالت

)صاحل عبد العزيز ركيزة متينة من التحرر و االستقبلل االقتصادي و السياسي  اجملتمع العصر على أسس و
تستحق  منو فإن  مهما اختلف  مراحل تعليمو ألن مهمتو مثالية و   و(926  صفحة 9632  

واجبات اليت يقوم هبا ضمن  من ىنا فإن أنواع و ىل اجلامعي .و  يف كل ادلراحل من االبتدائي إالشرف
وىي :صف حصص ال  
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 .إعداد التبلميذ للقيام بالواجبات اإلدارية 
 .أن يلم األستاذ بوسائل أساليب القياس و التقومي 
 للعمل يف شىت مراحل التعليم يف ادلدارس العامة.تاذأن يهيئ األس   
  مصطفى غالب  النشاط الداخلي و اخلارجي و الربامج اخلاصة .أن يقوم ادلدرس بتعليم أوجو(

 (62  صفحة 9651

  التعليم:مفهوم  _5
 ىي: ولتحديد مفهوم التعليم نورد رلموعة من التعريفات يعكس كل واحد منها فلسفة تربوية معينة      

عملية نقل ادلعارف و ادلعلومات من ادلعلم إىل ادلتعلم يف موقف يكون فيو للمدرس الدور  التعليم          
مثل  اإللقائية زبدم الطرائق  و التسميع  واحلفظ  األكثر تأثَتا يف حُت يقتصر دور التلميذ على اإلصغاء و

 للتعليم.التفسَت ىذا ادلفهوم  الوصف و الشرح و احملاضرة و
التعليم ىو عملية تسهيل تفاعل ادلتعلم مع بيئتو هبدف ربقيق النمو ادلعريف من خبلل ما يقوم بو              
  وماتيدخل ضمن ىذا التعريف ما يسمى دبعاجلة ادلعل   وكتشافا  قياس و تركيب و ربليل و من حبث و

    و من معلومات إىل مفاىيم يكتسبىي عملية تتطلب دورا نشطا إجيابيا من قبل ادلتعلم الذي حيول ما  و
          ادلواءمة    تدخل ضمن نطاق التنظيم ادلعريف القائم وذلك من خبلل عمليات التمثيل ومدركات و
كتشاف و توجيو دور ادلعلم يف ظل ىذا التعريف ىو هتيئة البيئة اليت تساعد الطفل على اال    واالستدراج و

  2009  )عبد اهلل قلي  فضيلة حناش. األساسي ادلتمثل يف منو الذكاءف حيقق اذلد نشاطو العقلي حبيث
 (16-15 ص ص
  باإلضافة إىل توفَت األجواء نشاطو الذاٌب إثارة قوى ادلتعلم العقلية و التعليم ىو عملية ربفيز و              
اخلارجية  الناتج عن ادلثَتات الداخلية واإلمكانيات ادلبلئمة اليت تساعد ادلتعلم على القيام بتغيَت يف سلوكو  و

 (52  ص 2009)فريدة شنان   مصطفى ىجرسي   .شلا يؤكد حصول التعلم
 معارف ىو نقل  أو نقل ادلعلومات منسقة إىل ادلتعلمُت و تكتسب معارف  التعليم ىو معلومات تلقى و   
  (338  ص 2009) زلسن علي عطية   معينة.وإيصاذلا إىل فرد أ أفراد بطريقة  مهارات أو  خربات أو 
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يعرف التعليم أنو إحدى حاالت التدريس اليت يعتمد فيها إيصال ادلعلومات على التفاعل بُت  و        
)نواف أمحد مسارة   واقعيا. وىو نوع من أنواع التدريس يتضمن تفاعبل حيا  و أكثر ادلعلم و الطالب أو 

 .(55  ص 2008عبد السبلم موسى العديلي  

  :الثانويتعريف التعليم _ 6
ىو يهدف إىل جعل التلميذ يتحكم يف    والتعليم اإللزاميادلرحلة األخَتة من  الثانوييشكل التعليم       

. سبكنو من مواصلة الدراسة و التكوين بعد  التأىيلية قاعدة أساسية من الكفاءات الًتبوية و الثقافية   و
(10  ص 2009)وزارة الًتبية الوطنية  اإللزامي   أو االندماج يف احلياة العملية .   

أيضا على أنو ذلك التعليم الذي يضمن تعليما مشًتكا لكل التبلميذ  يسمح ذلم باكتساب  يعرف و     
ادلعارف و الكفاءات األساسية الضرورية دلواصلة الدراسة يف ادلستوى البلحق  أو االلتحاق بالتعليم  أو 

(154  ص 2011)شارف خوجة مليكة  التكوين ادلهٍت  أو ادلشاركة يف حياة اجملتمع.   
:الثانويمبادئ التعليم  _7  

على رلموعة من ادلبادئ أمهها : الثانوييقوم التعليم   
  الريف على السواءو   يف احلضر جلميع أبناء األمة ذكورا و إناثاإنو تعليم موحد : المبدأ األول_ 1_7

  .تكافؤ الفرص يف التعليم بُت أبناء الشعب شلا يؤكد مبدأ الدديقراطية و
ظروف اجملتمع من حول  يرتبط بواقع احلياة و إنو تعليم مرن يتنوع بتنوع البيئات والثاني:  المبدأ_ 2_7

 ادلتعلمُت.
أشكالو أن يؤدي إىل ادلرحلة التالية  إنو تعليم مفتوح القنوات ديكنو بكافة صيغو و: المبدأ الثالث_ 3_7

البنات  مرحلة هنائية بالنسبة لبعض األبناء ولكن مرحلة التعليم األساسي يف حد ذاهتا تعترب  من التعليم و
القدرات . طبقا للظروف و  

إنو تعليم جيمع بُت النواحي النظرية والعملية مع احلرص على التكامل بينهما حبيث  الرابع:المبدأ _ 4_7
أخرى.ال تطغى ناحية على   

بيئاهتم بشكل يوثق الصلة بُت واقع  : يعترب تعليما وظيفيا يرتبط حبياة الناشئُت والمبدأ الخامس_ 5_7
ما يتلقاه يف البيئة اخلارجية مع التأكيد على االىتمام بالناحية التطبيقية حبيث  ما يدرسو التلميذ بادلدرسة و
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البحث والنشاط  الثروة ىي ادلصدر الرئيسي يف رلال ادلعرفة و مصادر اإلنتاج و تكون البيئة اخلارجية و
ئات أخرى .لتتسع آفاقها إىل حدود أو بي  

إنو تعليم من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا فعبل  يشارك يف العمل  السادس:المبدأ _ 6_7
 - 127 ص ص  2002)حسن زلمد حسان  . يد منها لتحقيق الرفاىية و األمنادلستف والتنمية و

128 )  
: الثانويالتعليم  أىداف_ 8  
إىل ربقيق األىداف التالية :  الثانوييهدف التعليم       
  منح احملتويات الًتبوية األساسية من خبل ل سلتلف ادلواد التعليمية اليت تتضمن ادلعارف و ادلهارات

 :وادلواقف اليت سبكن التبلميذ من و القيم 
 . اكتساب ادلهارات الكفيلة جبعلهم قادرين على التعلم مدى احلياة 
 مقتضيات احلياة يف اجملتمع. القيم االجتماعية و الروحية و األخبلقية و تعزيز ىويتهم دبا يتماشى و    
 فهم العامل احلي و اإلبداع حل ادلشكبلت و تعلم ادلبلحظة و التحليل واالستدالل و.      
 االتصال و تطبيقاتو األولية . التمكن من التكنولوجيات اجلديدة لئلعبلم و 
  تنمية قدراهتم البدنية و اليدوية . أجسامهم والعمل على توفَت ظروف تسمح بنمو 
 ية اليت سبكنو من مواصلة جعل التلميذ يتحكم يف قاعدة من الكفاءات الًتبوية و الثقافية و التأىيل    

)شارف خوجة مليكة   .ي أو االندماج يف احلياة العمليةوالتكوين ما بعد اإللزام    الدراسة
 155ص   2011

  ات التعلم األساسية ادلتمثلة يف القراءة و الكتابة واحلساب .تزويد التبلميذ بأدو 
 . التشبع بقيم ادلواطنة ومقتضيات احلياة يف اجملتمع 
 روح النقد فيهم اخليال و اإلبداع و الفضول و صقل الروح اجلمالية و تنمية إحساس التبلميذ و. 
 التحملقوة  و ادلثابرةبذل اجلهد و  تشجيع روح ادلبادرة لديهم و. 
 الشعوب األخرى  التفتح على احلضارات والثقافات األجنبية وتقبل االختبلف والتعايش السلمي مع 
 (78-77ص ص   2008)وزارة الًتبية الوطنية   .مواصلة الدراسة أو التكوين الحقا 
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: العوامل المؤثرة في التدريس _ 9  
: تسهل عملية التعلم كثَتا  نذكر منها تساعد يف التدريس   و ىناك عوامل متعددة تؤثر و        

عوامل البيئة االجتماعية مثل : _1_9  
  احلضارية العامة الثقافية و حالتو االقتصادية و   وعي احمللي و الطبقات السائدة فيوالبناء االجتما          

       مستوى االستقرار النفسي واحلالة الصحية    وومستوى تعليم أفرادىا ادلستوى االقتصادي لؤلسرة   و
االجتماعية اليت تتطلبها أو  الكفايات احلياتية الوظيفية و   وارستها يف البي اللغة وشل خلفيتها العرقية و و

.يئة احمللية تنميتها لدى الناشئةتنشد الب  
:والمدرسيةعوامل البيئة الصفية  _2_9   

ت مقدار حصول التبلميذ على ادلعلوما تؤثر العوامل البيئية ) الصفية و ادلدرسية ( يف نوعية التعلم و       
ليس للمعلم  ديكن اإلشارة ىنا للعوامل الثابتة اليت   وادلدرسية : بيئة التعلم الصفية ويقصد هبا   وادلفيدة

: الشروط ادلادية تشمل ىذه العوامل ن إدارهتا وحس إمنا الفضل يعود للمدرسة و   وفضل كبَت يف إجيادىا
وجودىا  و التبلميذ اإلضاءة ... وىي عوامل مهمة للمعلم و  جودة التهوية و يف غرف الصف كالتدفئة و
.االطمئنان للتعلم أسباب الراحة و   شلا جيلبمهم يف كل غرفة صف  

بالمعلم:عوامل تتعلق  _ 3_9  
طريقتو وأسلوبو يف أمور    وتصرفو اليت تعتمد على شخصية ادلعلم و   وللمعلمىي العوامل الذاتية  و    

ربتاج إىل مقدرة يف    وفّعال يف صلاح ادلعلم يف التدريسذلذه العوامل أثر    ومعاملة التبلميذ التعليم و
أن حيرص على تنظيم   ألنو إذا أراد النجاح يف عملو البد مهارة يف التحليل من قبل ادلعلم التفكَت ادلنطقي و

األساليب ادلناسبة للتدريس دبا يبلئم التبلميذ .  اختيار الطرق و   وترتيب احملتوى الدراسي و  
  والتعرف مستوياهتم التحصيلية تتطلب العوامل الذاتية معرفة ادلعلم بتبلميذه من حيث أمسائهم   و و       

ذكاء  ادلعلمون يف حل مشكبلت تبلميذىم بلطف و  فكثَتا ما يسهم اإلسهام يف حلها على مشكبلهتم و
       (40-39-38 ص ص  2007)عبد السبلم مصطفى عبد السبلم   لباقة وحسن تصرف. و
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 خالصة:

  وأىداف ادلدارس تتباين بتباين أنواع كل إليها مهام الًتبية و التعليمتعترب ادلدرسة ادلؤسسة اليت تو        
لو أهنا يف الوق  نفسو تقوم كلها على    وحىت تسد حاجات كل مرحلة تعليمية مراحلو   التعليم   و

 يعترب التدريس يف كل مرحلة تعليمية فنا ال يتقنو إال من وىب ىذا الفن النبيل و أىداف مشًتكة    و
   باعتبار أن عملية التدريس هتدف أساسا إىل بناء شخصية الفرد يف مجيع جوانبو .الصعب يف آن واحد

 ترمى على عاتقو   وذلك انطبلقا من الدور العظيم و ادلهام النبيلة اليتث يعترب ادلدرس الركيزة األساسيةحي
شليزات تتماشى مع ادلهنة قصد ربقيق التوافق ادلهٍت    فلذلك جيب أن بتمتع خبصائص ومن أجل ربقيقها

واجهو العراقيل اليت ت تلف ادلشاكل وبذلك يستطيع التغلب على سل   ومرتاحا للمهنة  زلبا ذلا حىت يكون
 النفسية الناذبة عن طبيعة ادلهنة و األمراض اجلسدية وقادرا على التخلص من    وأثناء أداء مهامو الًتبوية

   التعليم.بالتايل حيقق الغايات وادلرامي العامة للًتبية و  طاقم إداري ... و   وزليط العمل من زمبلء  تبلميذ
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 الباب الثاني
 

 الدراسة الميدانية
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 الفصل األول 
 

منهجية البحث و 
 اإلجراءات الميدانية
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 تمهيد:

 ادليدانية واإلجراءات البحث منهجية توضيح ان خبلل ىذا الفصل إىلان الباحثالطالب تطرق لقد           
 البحث  عينة العلمي ادلتبع  ادلنهج ربديد خبلل من وىذا ادلنشودة  ىدافؤلل ربقيقا إىل الوصولبغية  ادلتبعة
 لؤلدوات مفصل عرض إىل لتطرقا سيتما كما البحث  دلتغَتات اإلجرائي إىل الضبط كذلك البحث  رلاالت
للوسائل  دقيق بعرض الفصل ىذا ختام معا تنفيذىا  و ذلا اإلعداد يف مراعاهتا ينبغي القواعد اليت و البحث

و أىم الصعوبات اليت واجه   عليها ادلتحصل النتائج معاجلة يف الباحث عليها يستند سوف اليت اإلحصائية
 ه ىذا البحث ادلتواضع.الطالب الباحث جراء اصلاز 

 منهج البحث:_ 1

نهج يف البحث العلمي يعٍت رلموعة من القواعد و األسس اليت يتم وضعها من أجل ادلإن          
حيث اعتمد الطالبان  .(89  صفحة 1995نبات  )عمار حيوش و زلمد  حقيقة معينة إىلالوصول 
تطرق يبغية اصلاز حبثهما على ضلو أفضل و على رأي و يف ىذا الشأن س الوصفيعلى ادلنهج  انالباحث

الباحثان إىل استخدام وسائل مجع ادلعلومات كالزيارات ادليدانية مع بعض اخلرباء و ادلختصُت للتحكيم و 
 تمارةخدمة  و كذالك التطلع إىل واقع تدريس و ذلك من خبلل اسالوقوف على صحة األدوات ادلست

كما سيحرص الباحث على تطبيق االستمارة ادلنتقاة على عينة من   التعليم الثانويموجو إىل أساتذة 
مدى تأثَت ن دراسة اعلى تناول الطالبان الباحث ادليدانيةاقتصرت العملية    وادلصابُت أساتذة التعليم الثانوي

و ألجل   لتعليم الثانويا األساتذة مستقل ذلذا البحث بينما سبثل ادلتغَت التابع يف كمتغَت  الداء السكري
إصدار أحكام موضوعية حول فاعلية ادلتغَت ادلستقل و تأثَته االجيايب على ادلتغَت التابع  طبق الطالبان 

ة  و الدرجات اخلام ادلتحصل عليها ًب معاجلتها االستمارة االستبيانية ادلقنن األساتذة ادلصابُت ان علىالباحث
 إحصائيا باستخدام بعض الوسائل اإلحصائية ادلناسبة.
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 مجتمع البحث: _2

إحصائهم من طرف و الذي ًب  التعليم الثانوي مصاب بالداء السكريأستاذ  23قدر رلتمع البحث بـ 
من اجملتمع األصلي  100%و قد عادل ىذا العدد نسبة  الطالبان الباحثان على مستوى بعض الثانويات

و ىذا طبقا  ادلبلحق(  إىل)ارجع  مصاب أستاذ 23بـ  على مستوى والية مستغاًلالذي قدر عدده 
 .2013إلحصائيات سنة 

 عينة البحث:_ 1_2

إجراء يهتم بالطرق اليت  فهي يقصد بادلعاينة "تلك اإلجراءات اليت يتخذىا الباحث الختيار عينة حبثو.
. (17  صفحة 2003)زلمد نصر الدين رضوان  بواسطتها يتم التأكد من سبثيل العينة جملتمعها األصلي"

حبيث ديكن التنبؤ خبواص  و العينة عبارة عن " رلموعة من ادلفردات أو الوحدات مأخوذة من رلتمع ما 
نو كلما كان  العينة كبَتة احلجم أوادلعروف  من العينة  ىذا اجملتمع يف ضوء النتائج اليت يتم احلصول عليها

)زلمد حسن عبلوى و زلمد نصر  كان  النتائج ادلستخلصة منها أقرب مطابقة خلواص اجملتمع األصلي"
و من ىذا ادلنطلق قام الباحثان باختيار عينة يف صورة زلدودة  .(216  صفحة 2000الدين رضوان  

 . التعليم الثانوي ادلصابُت ذةالعدد حيث مشل  كل من أسات

من اجملتمع األصلي الذي قدر  100%أستاذ يف التعليم الثانوي أي ما يعادل  23على  مارةًب توزيع است
و ىذا طبقا إلحصائيات سنة   )ارجع اىل ادلبلحق( مصاب أستاذ 23على مستوى والية مستغاًل عدده 
من  23و قد بلغ عدد االستمارات ادلسًتجعة  الثانويات بعض الطالبان على مستوى قام هبا 2015

 .%100اجملموع الكلي أي ما يعادل 

 الضبط اإلجرائي للمتغيرات: _3

الدراسة ادليدانية تتطلب ضبطا للمتغَتات قصد التحكم فيها من جهة و عزل بقية ادلتغَتات من جهة  إن
العبلوي و أسامة كمال راتب " يصعب على الباحث أن يتعرض على أخرى   كما يذكر زلمد حسن 

)زلمد حسن عبلوي و  " بدون شلارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة ادلسببات احلقيقية للنتائج 
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 الباحثان علىوانطبلقا من ىذا االعتبار عمل الطالبان .  (243  صفحة 1987أسامة كامل راتب  
 ضبط متغَتات البحث و اليت سبثل  فيما يلي:

  الداء السكرين دراسة مدى تأثَت اعلى تناول الطالبان الباحث ادليدانيةاقتصرت العملية  
و ألجل   لتعليم الثانويا األساتذة مستقل ذلذا البحث بينما سبثل ادلتغَت التابع يف كمتغَت

 .إصدار أحكام موضوعية حول فاعلية ادلتغَت ادلستقل و تأثَته االجيايب على ادلتغَت التابع
 الداء السكرياستمارة عدم تغيَت  الباحثان دبراعاةان الطالب لقد قام. 
  ًب اختيار االستمارة بعد اإلطبلع على رلموعة من ادلصادر و عبلوة على ذلك اعتمدنا

 تطبيقها. الطالبان الباحثان علىترة و األساتذة كما أشرف على رلموعة من الدكا

 مجاالت البحث: _4

     المجال البشري:_ 1_4

 .أستاذ 23سبثل  عينة البحث يف 

 المكاني: المجال_ 2_4

 ات مستغاًل.ثانوي ببعض أصلز البحث

 المجال الزمني: _3_4

 فًتة العمل التجرييب على مرحلتُت أساسيتُت و مها: لقد امتدت

 12-15إىل  2014-11-13سبثل  يف اصلاز التجربة االستطبلعية و اليت امتدت من-
2014 

  2015-04-30إىل  2015-02-01مرحلة تطبيق التجربة األساسية و امتدت من 
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 أدوات البحث:_ 5

ألجل اصلاز حبثهم على ضلو أفضل و ربقيقا ألىدافهم ادلنشودة رلموعة من  الطالبان الباحثانلقد استخدم 
 األدوات التالية:

 _ الدراسة النظرية ) المصادر و المراجع (:1_5

اإلدلام النظري حول موضوع البحث من خبلل الدراسة يف كل من ادلصادر و ادلراجع العربية و األجنبية و 
 ادللتقيات العلمية.

 :االستبيان_ 2_5

البحث ادلطروحة و للتحقق من  إلشكاليةحلول أولية  إىلبغرض الوصول التعليم الثانوي ادلوجو ألساتذة  
 .صحة أو عدم صحة الفرضيات

 _ تحديد محاور االستبيان:1_2_5

 لقد ًب ربديد زلور االستبيان على النحو التايل:

 :تعلق بادلهارات ادلهنية و سبثل  بالتدخبلت اللفظية ذلا عبلقة بالتدخبلت  المحور األول
 الكبلمية و اللفظية.

 :النظر   السمع ديثل ادلهارات ادلهنية غَت اللفظية اليت تدور حول الصوت   المحور الثاني
 إدياءات اجلسم ألستاذ التعليم الثانوي.

 :ور حول ربركات و موقف األستاذ يف القسم.تناول امتبلك الفضاء و اليت تد المحور الثالث 
 _ معايير و مستويات االستبيان:2_2_5

عبارة موجبة موزعة  20لقد وضحنا سابقا أن االستبيان الذي ًب إعداده لؤلساتذة حيتوي        
 على ثبلث زلاور و ضع  لقياس سلوك األستاذ ثبلث مهارات مهنية ىي:

 عبارات. 06 التدخبلت اللفظية:_ 1
 عبارة. 11 ت غَت اللفظية:اادلهار _ 2
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 عبارات. 03 امتبلك الفضاء:_ 3
 و قد ًب استخدام طريقة التقدير التالية:  

  :درجات. 5سبارس بدرجة كبَتة جدا 
  :درجات. 4سبارس بدرجة كبَتة 
  :درجات. 3سبارس بدرجة متوسطة 
  :درجتان. 2سبارس بدرجة قليلة 
 درجة واحدة 1جدا:  سبارس بدرجة قليلة. 

 المالحظة:_ 3_2_5
تعترب ادلبلحظة أحد الطرق اذلامة جلمع البيانات يف البحوث اليت تعتمد على ادلسح  و ىي تعتمد          

و الضبط العلمي ادلبلئم   ادلناسبةعلى ادلشاىدة الدقيقة اذلادفة للظواىر موضع الدراسة باستخدام الوسائل 
الطالبان و يف ىذا الشأن قام  أو األشياء موضع ادلبلحظة أو موقف ادلبلحظة. سواء للقائم بادلبلحظة

بتنظيم بعض الزيارات ادليدانية على مستوى بعض الثانويات لوالية مستغاًل  كون أهنا األقرب شلا  الباحثان
 .يسهل عليو التنقل و ذلك قصد رصد ادلبلحظات اخلاصة حول واقع التدريس

 ختبارات المستخدمة:األسس العلمية لال_ 6

 _ صدق االستبيان:1_6

كصدق ظاىري ًب إعدادىا يف البداية على شكل مقًتح و تقدديها لؤلستاذ ادلشرف و إىل رلموعة       
 (.....................................................)  احملكمُت(من األساتذة و الدكاترة )صدق 

الرياضية على وجو اخلصوص بغرض األخذ بآرائهم و توجيهاهتم العلمية البدنية و عاملُت يف حقل الًتبية ال
و . واضح و كذا حسن ترتيبهاحول األىداف من األسئلة ادلوضوعة إىل جانب صياغتها بأسلوب علمي 

بشكل يسهل فهمها دون أي تأويل أو تعقيد  ًب توزيع ىذه  عباراتبعد تغيَت و تعديل يف بعض ال
ًب العمل على طريقة ادلقابلة ادلباشرة قصد األخذ بآرائهم من  حيث بالداء السكريخلاصة االستمارة ا

حيث وضوح أو غموض األسئلة ادلطروحة عليهم كمستجوبُت و ىذا بغية التعديل أو إلغاء البعض منها  
إىل غاية  2013-12-03 امتدت ىذه ادلرحلة منالنهائي و  ابشكله مارةإىل أن ًب إعداد و صياغة االست
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من اجملتمع  100%أي ما يعادل  أساتذة التعليم الثانوي 23على  و فور ذلك وزع  20-12-2013
 . أستاذ 23بـ  والية مستغاًل بعض ثانويات على مستوىاألصلي الذي قدر عدده 

 _ موضوعية االختبار: 2_6
عدم إدخال العوامل الشخصية فيما تحيز أو التعصب  و اليقصد بادلوضوعية التحرر من                  

ا وضوح هب(.كما يقصد 332  صفحة 2003يصدر الباحث من أحكام )عبد الرمحان زلمد عيسوي  
)إخبلص زلمد عبد احلفيظ و  التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار  و حساب الدرجات و النتائج اخلاصة

درجة  جي ادلوضوعية بكوهنا "(. كما يعرف بارو و مك179  صفحة 2000مصطفى حسُت الباىي  
  1987")زلمد صبحي حسانُت   االتساق بُت أفراد سلتلفُت لنفس االختبار و يعرب عنو دبعامل االرتباط

إطار  يف ُتالباحث ُتالطالب  (. و يف ىذا السياق و ألجل السَت احلسن للتجربة  حرص85صفحة 
 ادلوضوعية على أسس و ىي كالتايل:

التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار و حساب الدرجات أو النتائج اخلاصة بو  و يف مدى وضوح           
حساب  كذالكالسهلة و الواضحة و  الداء السكريارة ُت استمتالباحث انالطالب  ىذا السياق استخدم

 الغموض.درجات بعيدا عن الصعوبة أو 

غَت قابلة فقد سبيزت بالبساطة والوضوح  و  توجيو ادلختربينأما لغة التعامل يف إطار عرض و            
للتأويل  باإلضافة إىل ذلك فقد ًب تعزيز ادلفحوصُت بكل تفاصيل متطلبات االختبارات كما قدم ذلم 

 لئلجابة.عرض منوذجي مفصل 

نية ة الزمخبلل فًتة العمل ادليداين دبراعاة بعض العوامل التالية مثل طول الفًت  تانالباحث  كما التزم       
 .رإدارة االختبا داألفرا طبيعة  اليت يستغرقها االختبار

ًب القيام بإجراء التعديبلت البلزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمُت يف ضوء نتائج  كما              
الدراسة االستطبلعية حىت يتحقق لبلختبار شروط ادلوضوعية  و استنادا على كل االعتبارات السالفة الذكر 

 تتمتع دبوضوعية عالية.األداة ادلستخدمة  الباحثان أن اناستخلص الطالب
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 اإلحصائية:الوسائل _ 7
بعض  ا على استخداملقد اعتمدت الباحثان خبلل ادلعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام ادلتحصل عليه

 الوسائل اإلحصائية نوجزىا فيما يلي:
 
 

 حيث س: ىو عدد التكرارات. 

  العينة.ن : حجم 

          ._ التكرار النسبي           

 2ت ن( -)ت م = مج  2كا_            

 ت ن                                             
 . ت م: التكرار ادلتوقع حيث
 (31 210  صفحة 2009)سعدي شاكر محودي    النظري. التكرارت ن :  
 " صائيعبلم اآليل و نظام احلساب اإلحكما سب  العمليات احلسابية باستخدام جهاز اإل_ 

EXEL 2007." 
 :االستبيان

يستعمل  البحث و ت نفي فرضيا أو إثباتىو عبارة عن قائمة من األسئلة و اليت من خبلذلا نستطيع        
يتيح االستبيان الفرصة  " يقول زلمد حسن محادات عن االستبيانَتا يف حبوث العلوم االجتماعية و كث

كما أنو ال يستغرق إال    ىدف معُت أو شخص معُت أو حول موضوع معُت اآلراءقدر من  جلمع أكرب
 )زلمد حسن األحكام العامة " إصداركما أنو يساعد على   األخرىما قيس بالوسائل  إذافًتة وجيزة 
 عليم الثانوي ادلصابُت.دراستنا ىذه ًب وضع استبيان موجو ألساتذة التو يف  (22122116محادات  

 

 س
111 

ن   
النسبة المئوية       _  =

                         
× 
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 _ صعوبات البحث:8
كل عمل منهجي و منظم ال خيلو من العراقيل و الصعوبات خاصة إدا كان ىدا األخَت ذبسده معاملة       

ميدانية مع رلتمع و عينة الدراسة  و لقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء ىذا العمل ادلتواضع و سنتطرق إىل 
 األىم منها دون ذكر كل التفاصيل حول ذلك :

  .قلة ادلراجع اخلاصة بالداء السكري ألساتذة التعليم الثانوي 

 .صعوبة ترمجة ادلراجع و النصوص األجنبية و ضبطها باللغة العربية 

 خالصة:

تتطلب أي دراسة علمية منهجية و إجراءات ميدانية  ألن جوىر الدراسة يكمن يف كيفية                 
ادليدانية و ىذا ما حاول الطالبان الباحثان من خبلل ىذا الفصل  ضبط حدود البحث الرئيسية و إجراءاتو

ذبسيده بوضع خطة زلددة األىداف و الغايات  و ذلك بواسطة ربديد منهج مبلئم لطبيعة الدراسة  خيدم 
مشكلة و أىداف البحث  كما ًب ربديد عينة الدراسة  و األدوات ادلناسبة جلمع البيانات  مع دراسة 

ة ذلا  باإلضافة إىل ربديد الوسائل اإلحصائية ادلبلئمة  اليت تساعدين يف عرض و ربليل و األسس العلمي
  نا إىل الصعوبات و العراقيل اليت واجهتنا أثناء قيامنا بالدراسة.مناقشة النتائج كما تطرق
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 الفصل الثاني
 

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج
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 _ عرض و تحليل النتائج :1

 عرض نتائج المعلومات الشخصية:

 السن: مابين

25-35   % 5    36-45 % 20  46-55 75  %  
 

 الجنس:

  0 %  أنثى  %111 ذكر
 

 سبب اإلصابة:

 0 % الحالة النفسية  30%     السمنة  70 %   وراثة
                    

 0 % عدم ممارسة النشاط الرياضي
 

 بأي نوع مصاب بالسكري:

 IDDM %60األول  النوع
 

 NIDDM %40النوع الثاني 
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 التدخبلت اللفظية الطويلة.العبارة األولى :

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 .لؤلستاذ الطويلة اللفظية التدخبلت ديثل( 9-9) اجلدول

 

  (19البياين لنتائج العبارة ): التمثيل 19الشكل رقم 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
  قلٌلة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

2 التكرار 1 5 0 15

8.69 النسبة المئوٌة 4.34 21.73 0 65.21
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة األولى التدخالت اللفظٌة 
 الطوٌلة

 المجموع التدخالت اللفظية الطويلة العبارة   
 العبارة           

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23 15 0 05 01 02 التكرار
 100 65621 0 21673 4634 8669 النسبة المئوية

 32.45 المحسوبة ²كا
 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن أكرب نسبة للتدخبلت  (9_9نتائج ادلتحصل عليها  من اجلدول )من خبلل ال                
    %   29.46%   ٍب تليها بدرجة متوسطة تقدر بـ 32.29اللفظية الطويلة بدرجة كبَتة جدا بنسبة 
%   أما درجة كبَتة 2.62%   و بدرجة قليلة بنسبة تقدر بـ 5.36و بدرجة قليلة جدا قدرت النسبة بـ 

 %. 1قدرت بـ 

نستخلص من خبلل النتائج أن أغلبية األساتذة مارسوا و استعملوا التدخبلت اللفظية               
 الطويلة شلا ديكنو من أداء االتصال مع التبلميذ بشكل جيد.

احملسوبة بالنسبة للعبارة األوىل  ²كا( تبُت أن قيمة ²كابقة )وبعد استخدام الباحثان الختبار حسن ادلطا
ومستوى  22اجلدولية اليت بلغ  قيمتها عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  62.22بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لعبارة التدخبلت  66.62 القيمة 1.12الداللة 
 اللفظية الطويلة من وجهة نظر األساتذة ادلكونُت.
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 العبارة الثانية: تفسيرات واضحة وقصيرة.

 ئج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:كان  النتا

 تفسَتات واضحة وقصَتة لؤلستاذ. : ديثل( 2-9) اجلدول 

 

  (12: التمثيل البياين لنتائج العبارة )12الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
 قلٌلة 

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

69.56 النسبة الئوٌة 0 13.04 8.69 8.69

16 التكرار 0 3 2 2
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الثانٌة تفسٌرات واضحة 
 وقصٌرة

 المجموع تفسيرات واضحة وقصيرة العبارة
 العبارة             

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23      02        02        03        0        16         التكرار

 100    8.69      8.69      13.04   0        69.56    النسبة المئوية

 51.13 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

 صلد أن : بدرجة قليلة جدا أكرب نسبة قدرت بـ (2_9)من النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
%   و بدرجة كبَتة و بدرجة كبَتة جدا نفس 96.12%   و تليها بدرجة متوسطة بنسبة 36.23

 %.1%   أما درجة قليلة قدرت النسبة بـ 5.36النسبة و ىي 

 نستخلص من خبلل النتائج أن معظم األساتذة جييدون استعمال مهارات التعبَت بوضوح.

احملسوبة بالنسبة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاحسن ادلطابقة ) و بعد استخدام الباحثان الختبار             
و  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاوىي أكرب من  29.96للعبارة الثانية بلغ  القيمة 

  شلا يدل على وجود داللة إحصائية   و بالتايل ىناك فروق  66.62النسبة  1.12مستوى الداللة 
 لة على أكرب تكرار أال وىي  قليلة جدا.معنوية لصاحل الدرجة احلاص
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 العبارة الثالثة: تدخالت األستاذ إلتقان الطالب:

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل: تدخبلت األستاذ إلتقان الطالب لؤلستاذ .( 6-9) اجلدول 

 

  (16: التمثيل البياين لنتائج العبارة )16الشكل رقم 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تماس بدرجة 
  قلٌلة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

30.43 النسبة المئوٌة 8.69 26.08 13.04 21.73

7 التكرار 2 6 3 5
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الثالثة تدخالت األستاذ إلتقان 
 الطالب

 المجموع تدخالت األستاذ إلتقان الطالب العبارة
 العبارة           

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23      05        03        06       02      07        التكرار

 100    21.73   13.04      26.08  8.69      30.43   النسبة المئوية

 3.73 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن: جل األساتذة الذين مارسوا ىذا  (6_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول        
%   ٍب تليها بدرجة متوسطة بنسبة قدرت بـ 61.26التدخل كان  النسبة ادلئوية لدرجة قليلة جدا 

   96.12%   كما صلد النسبة يف درجة كبَتة بـ 29.46%   وبعدىا صلد بدرجة كبَتة جدا بـ 23.15
 %.5.36أما درجة قليلة قدرت بنسبة 

يل على افتقار ىذا التحليل أن جل األساتذة ال جييدون استخدام مهارة اإلتقان و ىذا دل نستخلص من
 دلهارة التبليغ. األساتذة

نبلحظ من خبلل البيانات الواردة يف اجلدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة       
وىي أصغر  6.46احملسوبة بلغ   ²كاة و أن القيم 66.62القيمة  1.12و مستوى الداللة  22احلرية 

 اجلدولية وىذا يف العبارة الثالثة احلاصل جواهبا على أكرب تكرار يف الدرجة قليلة جدا. ²كا
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 العبارة الرابعة: التشجيع لإلنجاز الجيد:

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل: التشجيع لئلصلاز اجليد .( 2-9) اجلدول 

 

  (12: التمثيل البياين لنتائج العبارة )12الشكل رقم 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

 تماس بدرجة قلٌلة 
تمارس بدرجة 

 متوسطة 
تمارس بدرجة 

 كبٌرة
تمارس بدرجة 

 كبٌرة جدا

21.73 النسبة المئوٌة 21.73 8.69 8.69 9.13

5 التكرار 5 2 2 9
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الرابعة التشجٌع لإلنجاز 
 الجٌد

 المجموع التشجيع لإلنجاز الجيد العبارة
 العبارة           

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23       09       02       02       05       05       التكرار

 100    9.13     8.69     8.69      21.73    21.73    المئويةالنسبة 

 7.25 المحسوبة ²كا

 33.32 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن أكرب نسبة كان  بدرجة كبَتة جدا  (2_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول    
%   ٍب بدرجة 29.46%   ٍب تليها كل من درجة قليلة و بدرجة قليلة جدا بنسبة 66.96بـ قدرت 

 %.5.36متوسطة و بدرجة كبَتة نفس النسبة قدرت بـ 

  أن مل نقل كلهم ديارسون ىذه التدخبلت و ادلهارة  ل ىذا التحليل أن معظم األساتذةنستنتج من خبل
 كوهنا ذات أمهية كبَتة بالنسبة ذلم.

احملسوبة بالنسبة للعبارة بلغ   ²كا( تبُت أن قيمة ²كاعد استخدام الباحثان الختبار حسن ادلطابقة )و ب
 القيمة 1.12و مستوى الداللة  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاأصغر من  4.22القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل الدرجة احلاصلة على أكرب تكرار و  66.62
 ىي درجة كبَتة جدا.

  



 
66 

 العبارة الخامسة: التشجيع على التركيز في العمل:

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل: التشجيع على الًتكيز يف العمل.( 2-9) اجلدول 

 

 

  (12: التمثيل البياين لنتائج العبارة )12الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

 تمارس بدرجة قلٌلة 
تمارس بدرجة 

 متوسطة
تمارس بدرجة 

 كبٌرة
تمارس بدرجة 

 كبٌرة

52.17 النٌبة المئوٌة 4.34 21.73 17.39 4.34

12 التكرار 1 5 4 1
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الخامسة التشجٌع على 
 التركٌز فً العمل

 المجموع التشجيع على التركيز في العمل العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23       01       04       05      01      12       التكرار

 100    4.39      17.39    21.73    4.34     52.17     النسبة المئوية

 17.66 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن جل األساتذة الذين يشجعون على الًتكيز  (2_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول  
%   ٍب تليها بدرجة متوسطة بنسبة 22.94يف العمل حيث كان  النسبة ادلئوية لدرجة قليلة جدا تقدر بـ 

%   كما صلد درجة قليلة و درجة كبَتة جدا 94.66%   وبعدىا صلد بدرجة كبَتة تقدر بـ 29.46
 %.2.62نفس النسبة تقدر بـ 

من ىذه التحليل أن جل األساتذة يفتقرون و ال ديارسون نوع من ىذه التدخبلت و ال  نستنتج
 يستخدمون ىذه ادلهارة عند احلاجة.

احملسوبة بالنسبة للعبارة اخلامسة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى الداللة  22اليت بلغ  عند درجة احلرية  اجلدولية ²كاو ىي أصغر من  94.33بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة على  66.62القيمة  1.12
  أكرب تكرار يف درجة قليلة جدا.
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 العبارة السادسة: التغذية الراجعة:

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل: التغذية الراجعة لؤلستاذ .( 3-9) اجلدول 

 

 

  (13: التمثيل البياين لنتائج العبارة )13الشكل رقم 

  

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة 

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

34.78 النسبة المئوٌة 8.69 21.73 26.08 8.69

8 الكرار 2 5 6 2
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 التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة السادسة التغذٌة الراجعة

 المجموع التغذية الراجعة العبارة
 العبارة          

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23     02 06 05 02 08 التكرار

 100    8.69      26.08     21.73       8.69       34.78     النسبة المئوية

 5.93 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن درجة قليلة جدا كان  ذلا أكرب  (3_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول        
%   وبعدىا متوسطة بـ 23.15%   ٍب تليها درجة كبَتة بنسبة 62.45نسبة حيث قدرت بـ 

 %.5.36%   ومن ٍب كان  نسبة كل من درجة قليلة و درجة كبَتة جدا بـ 29.46

الراجعة فأغلبهم نستخلص من خبلل التحليل أن األساتذة زبتلف آرائهم فيما خيص مهارة التغذية 
 ديارسوهنا بدرجة قليلة جدا و ال يعتمدون عليها كثَتا.

احملسوبة بالنسبة للعبارة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان الختبار حسن ادلطابقة )
و مستوى  22اليت بلغ  عند درجة احلرية  اجلدولية ²كاوىي أصغر من  2.66السادسة بلغ  القيمة 

شلا يدل على يدل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية لصاحل  66.62القيمة  1.12الداللة 
  العبارة اليت جواهبا احلاصل على اكرب تكرار بدرجة قليلة جدا.
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 العبارة السابعة: الصوت مرتفع: 

 اجلدول التايل: كان  النتائج ادلعرب عنها يف

 ديثل:الصوت مرتفع لؤلستاذ .( 4-9) اجلدول 

 

  (14: التمثيل البياين لنتائج العبارة )14الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
 قلٌلة 

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

39.13 النسبة المئوٌة 21.73 17.39 4.34 17.39
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 التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة السابعة الصوت مرتفع

 المجموع الصوت مرتفع العبارة
 العبارة          

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23      04      01     04      05       09       التكرار

 100    19.39     4.34     17.39     21.73     39.13    النسبة المئوية

 7.23 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

%   و تليها 66.96بـ درجة قليلة جدا نسبة قدرت صلد أن  (4_9)من خبلل النتائج ادلدونة يف اجلدول 
%   كان  بدرجة متوسطة 94.66%   كما صلد نفس النسبة اليت تقدر بـ 29.46بدرجة قليلة بنسبة 

 %.2.62و كبَتة جدا   أما بدرجة كبَتة كان  

صوت شلا نستخلص من خبلل التحليل أن معظم األساتذة ال يتقنون و ال يعتمدون على نربة و ارتفاع ال
 على التحكم يف مهارة التكلم.

احملسوبة بالنسبة للعبارة السابعة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان الختيار حسن ادلطابقة )
مستوى الداللة  و 22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  4.62بلغ  القيمة 

يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للعبارة اليت جواهبا احلاصل  شلا 66.62القيمة  1.12
 على أكرب تكرار بدرجة قليلة جدا. 
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 العبارة الثامنة: الصوت معتدل:

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل:الصوت معتدل لؤلستاذ .( 5-9) اجلدول 

 

  (15: التمثيل البياين لنتائج العبارة )15الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة قليلة 
 جدا

  تمارس بدرجة قليلة
تمارس بدرجة 

 متوسطة
تمارس بدرجة 

 كبيرة
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

4.34 النسبة المئوية   13.04 52.17 17.39 13.04

1 التكرار      3 12 4 3
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 التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الثامنة الصوت معتدل

 المجموع الصوت معتدل العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23      03      04       12       03      01        التكرار

 100    13.04     17.39    52.71     13.04       4.34     النسبة المئوية

 15.91 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

 %  22.94صلد أن بدرجة متوسطة نسبة قدرت بـ  (5_9) من خبلل النتائج ادلدونة أعبله يف اجلدول
%   أما 96.12%   ٍب بدرجة قليلة و بدرجة كبَتة جدا بنسبة 94.66و تليها بدرجة كبَتة بنسبة 

 %.2.62بدرجة قليلة جدا كان  معرب عنها بنسبة 

نستخلص من خبلل التحليل أن معظم األساتذة يتحكمون يف تغَت الصوت و اعتدالو شلا يدل على 
 التحكم يف مهارة التكلم.

احملسوبة بالنسبة للعبارة الثامنة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاباحثان الختبار حسن ادلطابقة )و بعد استخدام ال
 1.12و مستوى الداللة  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاوىي أصغر من  92.69بلغ  
شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للعبارة اليت جواهبا احلاصل على    66.62القيمة 

 أكرب تكرار لدرجة متوسطة.
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 العبارة التاسعة: الصوت منخفض.

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل:الصوت منخفض لؤلستاذ .( 6-9) اجلدول 

 

  (16: التمثيل البياين لنتائج العبارة )16الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

21.73 النسبة المئوٌة    34.78 30.43 8.69 4.34

5 التكرار     8 7 2 1
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 التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة التاسعة الصوت مرتفع

 المجموع الصوت منخفض العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23     01     02      07     08      05     التكرار

 100    4.34     8.69     30.43    34.78     21.73     النسبة المئوية

 8.08 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن درجة قليلة كان  ذلا أكرب نسبة  (6_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول         
%   ومن ٍب كان  نسبة 61.26%   ٍب تليها درجة متوسطة بنسبة 62.45 حيث قدرت بـ

%   أما درجة كبَتة جدا 5.36%   مثل  بدرجة قليلة جدا و كما كان  نسبة بدرجة كبَتة  بـ 29.46
 %. 2.62ذلا نسبة قدرت بـ 

و ادلرتفع و  نستنتج من خبلل التحليل أن األساتذة زبتلف آرائهم فيما خيص نربة الصوت بُت ادلنخفض
ادلعتدل فأغلبهم ديارسونو بدرجة قليلة و شلا يدل ىذا على أن األستاذ لديو مهارة التحكم يف الكبلم و 

 التواصل.

احملسوبة بالنسبة للعبارة الثامنة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان الختبار حسن ادلطابقة )
 1.12و مستوى الداللة  22اليت بلغ  عند درجة احلرية  اجلدولية ²كاوىي أصغر من  5.15بلغ  
  شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للعبارة اليت جواهبا احلاصل على  66.62القيمة 

 أكرب تكرار لدرجة قليلة.
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 العبارة العاشرة: اإلصغاء للتالميذ: 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل: اإلصغاء للتبلميذ.( 91-9) اجلدول 

 

  (91: التمثيل البياين لنتائج العبارة )91الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

   تمارس بدرجة قلٌلة
تمارس بدرجة 

 متوسطة
 تمارس بدرجة كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرو جدا

26.08 النسبة المئوٌة    26.08 17.39 8.69 21.73
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 التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة العاشرة اإلصغاء للتالمٌذ

 المجموع اإلصغاء للتالميذ العبارة
 العبارة          

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23    05     02     04      06       06     التكرار

 100   21.73   8.69      17.39    26.08   26.08    النسبة المئوية

 2.51 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن جل األساتذة الذين يصغون للتبلميذ  (91_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
%   و 29.46% بدرجة قليلة جدا و قليلة   ٍب تليها بدرجة كبَتة جدا 23.15حيث كان  بنسبة 

 %.5.36%   أما بدرجة كبَتة عربت بنسبة 94.66بعدىا بدرجة 

و ىذا يدل  نستخلص من ىذا التحليل أن نصف األساتذة ال يستعملون و ال يتقنون تقنيات اإلصغاء
 على أن األساتذة ال يستعملون مهارة االستماع بصورة جيدة.

احملسوبة بالنسبة للعبارة الثامنة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان الختبار حسن ادلطابقة )
 1.12و مستوى الداللة  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاوىي أصغر من  2.26بلغ  
  شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للعبارة اليت جواهبا احلاصل على  66.62القيمة 

 أكرب تكرار لدرجة قليلة جدا.
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 العبارة الحادية عشر: األستاذ وجهو يقظ و يشجع إشراك التالميذ في العمل: 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل: األستاذ وجهو يقظ و يشجع إشراك التبلميذ يف العمل.( 99-9) اجلدول 

 

  (99: التمثيل البياين لنتائج العبارة )99الشكل رقم 

 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
 قلٌلة 

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تماري بدرجة 
 كبٌرة جدا

النسبة المئوٌة     13.04 30.43 17.39 8.69 30.43
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الحادٌة عشر األستاذ 
 وجهه ٌقظ و ٌشجع اشراك التالمٌذ فً العمل

 المجموع األستاذ وجهو يقظ و يشجع إشراك التالميذ في العمل العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 جدا كبيرة

 23     07      02      04      07      03       التكرار

 100    30.43     8.69     17.39    30.43    13.04    النسبة المئوية

 4.60 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

%   و 61.26صلد أن بدرجة كبَتة جدا و بدرجة قليلة نسبة قدرت بـ  (99_9)من خبلل اجلدول 
% 5.36% و 96.12% ن و صلد بعدىا بدرجة قليلة جدا بنسبة 94.66تليها بدرجة متوسطة بنسبة 

 لدرجة كبَتة.

من ىذا التحليل معظم األساتذة منهم من يعتمد على روح العمل اجلماعي و العمل اجلماعي  نستخلص
أحد صلاح االتصال الفعال ن أما معظمهم اآلخر ليس لديو روح التواصل و بذل أكرب اجلهد يف العمل و 

 ذلك بعدم وجود رغبة.

احملسوبة بالنسبة للعبارة اخلامسة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى الداللة  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  2.31بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة على  66.62القيمة  1.12
 أكرب تكرار يف درجة قليلة.
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 ة الثانية عشر: تعميم النظر لرؤية الجميع: العبار 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل: تعميم النظر لرؤية اجلميع لؤلستاذ .( 92-9) اجلدول 

 

  (92التمثيل البياين لنتائج العبارة ): 92الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

  تمارس بدرجة قلٌلة
تمارس بدرجة 

 متوسطة
 تمارس بدرجة كبٌرة

تمارس بدرجة كبٌرة 
 جدا

17.39 النسبة المئوٌة 30.43 26.08 4.34 21.73
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الثانٌة عشر تعمٌم النظر لرؤٌة 
  الجمٌع

 المجموع تعميم النظر لرؤية الجميع العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23     05      01      06     07      04     التكرار

 100     21.73     4.34     26.08      30.43     17.39     النسبة المئوية

 4.61 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

%   عربت بدرجة قليلة   61.26صلد أن نسبة  (92_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
%   كما 29.46%   و بعدىا صلد بدرجة كبَتة جدا ب 23.15ٍب تليها بدرجة متوسطة نسبة تقدر بـ 

 %.2.62عربت بدرجة قليلة جدا   أما بدرجة كبَتة  %  94.66صلد نسبة 

نستخلص من ىذا التحليل أن جل األساتذة ليس لديهم نظرة معممة للتبلميذ و ىذا دليل على أن 
 منهم فقط. مع فئة األستاذ ينظر إىل فئة معينة من القسم و بالتايل فإنو يتعامل

لسابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بدرجة نبلحظ من خبلل البيانات الواردة يف اجلدول ا       
ىي  و 2.39حملسوبة بلغ  ا ²كاو أن القيمة  66.62القيمة  1.12و مستوى الداللة  22احلرية 
 ىذا يف العبارة الثانية عشر احلاصل جواهبا على أكرب تكرار يف الدرجة قليلة . اجلدولية و ²كا من أصغر
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 نظر إلى فئة معينة من القسم: تالعبارة الثالثة عشر: 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 نظر إىل فئة معينة من القسم لؤلستاذ .تديثل:( 96-9) اجلدول 

 

 (96: التمثيل البياين لنتائج العبارة )96رقم  الشكل 

 

 

 

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

 تمارس بدرجة قلٌلة
تمارس بدرجة 

 متوسطة
 تمارس بدرجة كبٌرة

تمارس بدرجة كبٌرة 
 جدا

30.43 النسبة المئوٌة 34.78 17.39 8.69 8.69
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الثالثة عشر ٌنظر إلى فئة 
 معٌنة من القسم

 المجموع نظر إلى فئة معينة من القسمت العبارة
 العبارة          

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23     05      01     06     07       04        التكرار

 100   8.69   8.69    17.39    34.78   30.43     النسبة المئوية

 4.60 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

% و  62.45صلد أن بدرجة قليلة قدرت النسبة بـ  (96_9)من خبلل النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول 
 %   و بعدىا بدرجة متوسطة بـ61.26كان  نسبة   ٍب تليها بدرجة قليلة جدا بنسبة تقدر بـ 

 %.5.36%   أما بدرجة كبَتة و كبَتة جدا فكان  نسبة تقدر  بـ 94.66

  شلا يدل على أن بعض هارةديارسون ىذه ادلال نستخلص من خبلل ىذا التحليل أن معظم األساتذة 
 لديهم اتصال مع بعض التبلميذ فقط و ىذا غياب مهارة التواصل بالعُت. ليس األساتذة

انات الواردة يف اجلدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نبلحظ من خبلل البي        
     2.31احملسوبة بلغ   ²كاو أن القيمة  66.62القيمة  1.12و مستوى الداللة  22بدرجة احلرية 

 اجلدولية وىذا يف العبارة الثالثة عشر احلاصل جواهبا على أكرب تكرار يف الدرجة قليلة. ²كاىي أصغر  و
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 : كإلى تالميذ وجو نظركتالعبارة الرابعة عشر: 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 كإىل تبلميذوجو نظرك ت ديثل( 92-9) اجلدول. 

 

  (92التمثيل البياين لنتائج العبارة ): 92الشكل رقم 

 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
 قلٌلة 

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

4.34 النسبة المئوٌة 34.78 21.73 34.78 4.34
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 كوجه نظرتالتمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الرابعة عشر 
 كإلى تالمٌذ

 المجموع كإلى تالميذ نظرك وجوت العبارة
 العبارة          

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
بدرجة   تمارس

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23      01        08     05      08       01      التكرار

 100     4.34       34.78     21.73    34.78     4.34      النسبة المئوية

 10.69 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن درجة كبَتة و قليلة  قدرت بنسبة  (92_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
%   و بعدىا بدرجة قليلة جدا و كبَتة 29.46%   ٍب تليها بدرجة متوسطة بنسبة تقدر بـ 62.45

 %.2.62جدا حيث كان  بنسبة 

من التحليل أن األساتذة ادلكونُت زبتلف آرائهم فيما خيص إدياءات نظر األستاذ إىل تبلميذه  نستخلص
 فأغلبهم يستخدموهنا و بدرجة قليلة و ال يعتمدون عليها كثَتا.

احملسوبة بالنسبة للعبارة اخلامسة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى الداللة  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  91.36بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة على  66.62القيمة  1.12
 أكرب تكرار يف درجة قليلة.
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 العبارة الخامسة عشر: األستاذ يبتسم و مسترخي: 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل:األستاذ يبتسم و مسًتخي.( 92-9) اجلدول 

 

  (92لنتائج العبارة ): التمثيل البياين 92الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قليلة جدا

تمارس بدرجة 
  قليلة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
  كبيرة

تمارس بدرجة 
 كبيرة جدا

4.34 النسبة المئوية 34.78 21.73 0 21.73
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الخامسة عشر األستاذ 
 ٌبتسم و مسترخً

 المجموع األستاذ يبتسم و مسترخي العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
 تمارس بدرجة 

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23     05       0      05      03        10       التكرار

 100    21.73    0      21.73     34.78     4.34      النسبة المئوية

 11.56 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن بدرجة  قليلة جدا كان  ذلا أكرب نسبة  (92_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
%   و بعدىا بدرجة قليلة 29.46%   ٍب تليها درجة متوسطة و كبَتة جدا نسبة 26.24حيث قدرت 

 %.1 %   أما بدرجة كبَتة قدرت النسبة بـ96.12بنسبة 

شلا  دمون االبتسام و االسًتخاءنستخلص من خبلل ىذا التحليل أن جل األساتذة ال حيسنون وال يستخ
 .ادلهاراتيدل على أهنم ال يعتمدون على مجيع 

احملسوبة بالنسبة للعبارة اخلامسة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  99.23عشر بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة  66.62القيمة  1.12الداللة 
 على أكرب تكرار يف درجة قليلة جدا.
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 العبارة السادسة عشر: توافق الكلمات مع حركات اليد و تعبيرات الوجو: 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل:توافق الكلمات مع حركات اليد و تعبَتات الوجو.( 93-9) اجلدول 

 

  (93: التمثيل البياين لنتائج العبارة )93الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
 قلٌلة 

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة 

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

17.39 النسبة المئوٌة 26.08 13.04 21.73 21.73
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة السادسة عشر توافق 
 الكلمات مع حركات الٌد و تعبٌرات الوجه

 المجموع توافق الكلمات مع حركات اليد و تعبيرات الوجو  العبارة
 العبارة          

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23    05     05      03       06       04 التكرار

 100   21.73     21.73    13.04    26.08     17.39      النسبة المئوية

 1.13 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن بدرجة قليلة ربتل أكرب نسبة مئوية حيث قدرت بـ  (93_9)من خبلل النتائج ادلدونة يف اجلدول 
%   أما بدرجة قليلة جدا كان  بنسبة 29.46و تليها بدرجة كبَتة و كبَتة جدا بنسبة  %  23.15
 %.96.12%   و بدرجة متوسطة بـ 94.66

إدياءات و  ادلهارات يف نستخلص من خبلل التحليل صلد أن معظم األساتذة ال يتقنون تنسيق و توافق بُت
 إشارات اليد و مبلمح الوجو.

احملسوبة بالنسبة للعبارة اخلامسة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاالباحثان اختيار حسن ادلطابقة )و بعد استخدام 
و مستوى  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  9.96عشر بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة  66.62 القيمة 1.12الداللة 
 على أكرب تكرار يف درجة قليلة.
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 العبارة السابعة عشر: األستاذ يشير إلى التعليمات عبر حركة اليد: 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 إىل التعليمات عرب حركة اليد .ديثل:األستاذ يشَت ( 94-9) اجلدول 

 

  (94: التمثيل البياين لنتائج العبارة )94الشكل رقم

 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
  قلٌلة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

17.39 النسبو المئوٌة 26.08 13.04 21.73 13.04
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة السابعة عشر األستاذ 
 إلى التعلٌمات عبر حركة الٌد

 المجموع األستاذ يشير إلى التعليمات عبر حركة اليد العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23     05       05       03     06      04      التكرار

 100    13.04     21.73     13.04     26.08     17.39     النسبة المئوية

 1.13 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن بدرجة قليلة ربتل أكرب نسبة مئوية حيث  (94_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
%   و صلد بدرجة قليلة جدا بنسبة 29.44%   و تليها بدرجة كبَتة بنسبة 23.15قدرت بـ 
 %.96.12%   أما بدرجة كبَتة جدا و بدرجة متوسطة بنسبة 94.66

يتقنون مهارة اإلشارة بالتعليمات عرب الذين رأوا أنفسهم نستخلص من خبلل التحليل أن معظم األساتذة 
% ربتل أكرب نسبة مئوية بدرجة قليلة شلا يدل على وجود بشكل جيد 23.15حركة اليد قدرت بنسبة 

 التنسيق بُت التعبَت اجلسمي و تعبَت الكلمة.

اخلامسة  احملسوبة بالنسبة للعبارة ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  9.96عشر بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة  66.62القيمة  1.12الداللة 
 بدرجة قليلة. على أكرب تكرار
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 رب من مكان التالميذ الفوضويين من أجل ضمان الهدوء: العبارة الثامنة عشر: األستاذ يقت

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 ديثل:األستاذ يقًتب من مكان التبلميذ الفوضويُت من أجل ضمان اذلدوء ( 95-9) اجلدول 

 

  (95: التمثيل البياين لنتائج العبارة )95الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة 
 قلٌلة جدا

تمارس بدرجة 
  قلٌلة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

21.73 النسبة المئوٌة 34.78 13.04 26.08 13.04
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة الثامنة عشر األستاذ ٌقترب من 
 مكان التالمٌذ الفوضوٌٌن من أجل ضمان الهدوء

األستاذ يقترب من مكان التالميذ الفوضويين من أجل ضمان  العبارة
 الهدوء

 المجموع

 العبارة        
 اإلحصاء

تمارس بدرجة      
 قليلة جدا

 تمارس بدرجة 
 قليلة  

تمارس بدرجة  
 متوسطة

 تمارس بدرجة 
    كبيرة    

تمارس بدرجة 
 كبيرة جدا

 23    03      05     03       08     04     التكرار

 100    13.04    26.08     13.04     34.78     21.73    النسبة المئوية

 3.73 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

% 62.45صلد أن أكرب نسبة مئوية لدرجة قليلة قدرت بـ  (95_9)من خبلل النتائج ادلدونة يف اجلدول 
%   ٍب تليها بدرجة قليلة جدا و متوسطة نسبة قدرت بـ  23.15ٍب تليها بدرجة كبَتة بنسبة   

 %.96.12%   أما بدرجة كبَتة جدا بنسبة 29.46

% بدرجة قليلة ال يستخدموا 62.45نستخلص من خبلل التحليل أن معظم األساتذة الذين نسبتهم 
 اتذة ال تتحكم يف صَتورة احلصة و صلاحها.ىذه ادلهارة و ىذا يدل على أن نسبة من ىذه األس

احملسوبة بالنسبة للعبارة اخلامسة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  6.46عشر بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة  66.62 القيمة 1.12الداللة 
 على أكرب تكرار بدرجة قليلة.
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 بصفة منتظمة:  القاعةالعبارة التاسعة عشر: األستاذ يتحرك في 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 بصفة منتظمة . لقاعةديثل:األستاذ يتحرك يف ا( 96-9) اجلدول 

 

  (96: التمثيل البياين لنتائج العبارة )96الشكل رقم 

 

 

 

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

52.17 النسبة المئوٌة 13.04 17.39 17.39 0
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التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة التاسعة عشر األستاذ ٌتحرك 
 بصفة منتظمة لقاعةفً ا

 المجموع بصفة منتظمة القاعةاألستاذ يتحرك في  العبارة
 العبارة        

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23    0     04    04      03    12      التكرار

 100    0     17.39   17.39   13.04   52.17    النسبة المئوية

 17.21 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن بدرجة قليلة جدا كان  أكرب نسبة مئوية  (96_9)من اخلبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
%   و بدرجة كبَتة 94.66% و تليها بدرجة متوسطة و بدرجة كبَتة نسبة 22.94حيث قدرت بـ 

 %.1جدا بـ 

%   22.94مثل  بنسبة ادلهارة نستخلص من خبلل التحليل أن أغلبية األساتذة الذين ديارسوهنا ىذه 
أو دبا  قاعةى أن أغلبية األساتذة ال يأخذون ادلوضع السليم و ادلنتظم يف البدرجة قليلة جدا و ىذا يدل عل

 يسمى بادلوقف العشوائي مع عدم مراعاة أماكن التبلميذ و ربركاهتم.

احملسوبة بالنسبة للعبارة التاسعة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  94.29عشر بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة  66.62القيمة  1.12الداللة 
 على أكرب تكرار بدرجة قليلة جدا.
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 : أثناء الدرسالعبارة العشرون: األستاذ يقترب من مكان التالميذ 

 كان  النتائج ادلعرب عنها يف اجلدول التايل:

 يذ أثناء الدرسديثل:األستاذ يقًتب من مكان التبلم( 21-9) اجلدول.  

 

  (21العبارة ): التمثيل البياين لنتائج 21الشكل رقم 

 

 

 

 

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

تمارس بدرجة قلٌلة 
 جدا

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
  كبٌرة

تمارس بدرجة 
 كبٌرة جدا

30.43 النسبة المئوٌة 26.08 13.04 8.69 8.69
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أثناء التمثٌل البٌانً لنتائج العبارة العشرون األستاذ من مكان التالمٌذ 
 الدرس

 المجموع يذ أثناء الدرساألستاذ يقًتب من مكان التبلم العبارة
 العبارة          

 اإلحصاء
تمارس بدرجة      

 قليلة جدا
 تمارس بدرجة 

 قليلة  
تمارس بدرجة  

 متوسطة
 تمارس بدرجة 

    كبيرة    
تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

 23      05     02     03      06    07      التكرار

 100    8.69    8.69     13.04    26.08    30.43   النسبة المئوية

 3.76 المحسوبة ²كا

 33.92 الجدولية ²كا
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 التحليل:

صلد أن بدرجة قليلة جدا ربتل أكرب نسبة مئوية  (21_9)من خبلل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول 
% 96.12%   وصلد بدرجة متوسطة بنسبة 23.15%   و تليها بدرجة قليلة بنسبة 61.26قدرت بـ 

 %.5.36  و كان  بدرجة كبَتة و كبَتة جدا بنسبة 

نستخلص من خبلل التحليل أن أغلبية األساتذة يفتقدون دلهارة التموقع اجليد خبلل احلصة و بُت 
 .   أعلى نسبة عربوا عنها األساتذة  فكان  درجة قليلة جدا الدرسالتبلميذ أثناء 

احملسوبة بالنسبة للعبارة التاسعة  ²كا( تبُت أن قيمة ²كاو بعد استخدام الباحثان اختيار حسن ادلطابقة )
و مستوى  22اجلدولية اليت بلغ  عند درجة احلرية  ²كاو ىي أصغر من  6.43عشر بلغ  القيمة 

شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العبارة احلاصلة  66.62القيمة  1.12الداللة 
 على أكرب تكرار بدرجة قليلة جدا.

 ئج:_ مناقشة النتا2

 _مناقشة  نتائج الفرضية األولى:1_2

تأثَت داء  يتضح لنا من خبلل النتائج اليت ربصلنا عليها ومن خبلل ادلقارنات و التحاليل ادلختلفة أن
نتائج  أوضحتو رباليلارس بشكل جيد  و ىذا ما دي حبيث ملاألداء ادلهٍت لؤلستاذ  السكري واضح على

 (.4( )3( )2( )2( )6( )2اجلداول )

 _ استنتاج الفرضية األولى:

األستاذ بشكل كبَت   وىكذا نصل إىل ربقيق  ادلردود ادلهٍت يفتـقرهعلى ىذه ادلناقشة ديكننا القول أن  بناءا
و ىذا شلا أثر عليو داء قليلة  ىل   أن شلارسة األساتذة لبعض ادلهارات التدريسيةأو استنتاج فرضيتنا األو 

   ومعناه أننا حققنا الفرضية األوىل.ادلهارات بشكل سليم السكري و منعو من شلارسة ىذه
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 _ مناقشة نتائج الفرضية الثانية:2_2

ات و التحاليل ادلختلفة أن داء السكري يتضح لنا من خبلل النتائج اليت ربصلنا عليها ومن خبلل ادلقارن
أوضحتو التحاليل لنتائج يف عملية التدريس و ىذا ما  يؤثر بشكل واضح على ادلردود ادلهٍت غَت مقنع

 (.92( )92( )96( )92( )99( )91اجلدول )

 _ استنتاج الفرضية الثالثة:

غَت مقنعة يف ربقيق عملية التدريس على ضلو  مهارات األستاذبناء على ىذه ادلناقشة ديكننا القول أن 
 و معٌت ىذا أننا حققنا الفرضية الثانية. ناجح 

 الثة:_ مناقشة نتائج الفرضية الث3_2

رضية بالنسبة غَت م كفاءة ادلهنيةيتضح لنا من خبلل نتائج اليت ربصلنا عليها من التحاليل ادلختلفة أن ال
يف تواصلو مع تبلميذه وىذا ما أوضحتو نتائج اجلداول  دلواقفو و تدخبلتو و صوتو

(93( )94( )95( )96( )21.) 

 _ استنتاج الفرضية الثالثة:

بلل مواقفو و مردوده من خ لقول أن كفاءة األساتذة ادلصابُت بالداء السكريا ابناء على ادلناقشة ديكنن
 غَت مرضية سباما  وىذا معناه أننا حققنا الفرضية الثالثة. ادلقدم
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 :_ خالصة عامة3

إن من أىم متطلبات التوعية و التثقيف الصحي لؤلستاذ ادلريض عن طبيعة مرضو  احلمية الغذائية        
باإلضافة إىل تطبيق برنامج رياضي منتظم  حيث تعترب من العوامل األساسية للتحكم يف مستوى السكر 

مهامو التدريسية و تقدديو أحسن يف الدم شلا جيعل األستاذ يعي جيدا مدى العوائق اليت تبلحقو أثناء أدائو 
 مردود مهٍت .

حلياة سليمة ما مل تطرأ عليو مضاعفات و مرض السكر يف حد ذاتو ال يعترب من األمراض ادلعوقة           
و اليت تتمثل يف اعتبلل الشريان التاجي و اعتبلل األوعية الدماغية و ارتفاع الضغط الدموي و اعتبلل 

م الدم أثناء احلمل و اعتبلل الكلية و السكري و أمراض شبكية العُت و تصلب األعصاب الطرفية و تسم
الشرايُت و السكتة الدماغية و زيادة الربوتينات الدىنية يف الدم و ادلضاعفات اخلاصة باألقدام و غَتىا من 

 .ادلضاعفات دلرض السكري و اليت تقف حائبل و مانعا بُت اإلنسان و احلياة الطبيعية السليمة

و نظرا خلطورة انتشار داء السكري و للتكاليف الباىظة و اليت  تنفقها الدولة دلعاجلتها باإلضافة إىل        
ادلضاعفات اخلطَتة و ادلصاحبة لو فقد أثارت العبلقة ما بُت شلارسة التمارين الرياضية و مرض السكري 

اإلصابة دبرض السكري عن طريق شلارسة اىتمام العديد من الباحثُت و العلماء يف إمكانية الوقاية من 
 التمارين الرياضية.
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 _ توصيات:4

_ تكثيف الدورات التدريبية من قبل االختصاصيُت و األطباء و الًتبويُت كنماذج تطبيقية لتطوير  1
 كفاءات األساتذة و خاصة ادلتعلقة باألمراض و خطورهتا و التواصل البيداغوجي.

_ حث االختصاصيُت  الًتبويُت و النفسيُت على تنمية األكادديية ادلهنية ذاتيا ألمهيتها و ارتباطها بالنمو 2
 و التوعية بداء السكري. ادلهٍت بالتنسيق مع األطباء و ادلختصُت للتحسيس 

اخلدمة  تقومي أعمال األساتذة و توجيههم و توعيتهم خبطورة األمراض و العوائق اليت تعيق أثناء_ 3
 بالدورات التدريبية.

_ إثارة العبلقة بُت شلارسة التمرينات البدنية و مرض السكري و ذلك بتحسُت وسائل العبلج و ربديد 4
فًتتو عبلوة على زبفيف حدة ادلرض و السيطرة على بعض ادلتغَتات االنفعالية اليت تصاحب األساتذة 

 لنفسية.ادلصابُت و تؤثر على أدائهم ادلهٍت و حالتهم ا
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النموذج التحليلي لألداء المهني ألساتذة التعليم الثانوي 
 المصابين بداء السكري 

 

 2014/2015التاريخ: 
 أمام الخانة المناسبة:)×( ضع العالمة 

  معلومات شخصية:

 _السن: ما بين1

25-35   36-45   46-55  
 

 _ الجنس:2

  أنثى       ذكر    
 

 _سبب اإلصابة:3

   الحالة النفسية   السمنة   وراثة
 

  عدم ممارسة النشاط الرياضي
 

 _ بأي نوع مصاب بالسكري4

  IDDMالنوع األول 
   NIDDMالنوع الثاني 
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 مهارة مهنية

 
معايير 
 الممارسة

 سلوك األستاذ                       
 تمارس بدرجة 

 قليلة جدا
تمارس 
بدرجة 

 قليلة

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

تمارس 
بدرجة  
 كبيرة

تمارس 
بدرجة  

 كبيرة جدا
 
 
 
 
 

  التدخالت 
 اللفظية

التدخالت 
اللفظية 
 الطويلة

     

تفسيرات 
واضحة       

 و قصيرة

     

تدخالت 
 إلقناع الطالب

     

التشجيع 
 لإلنجاز الجيد

     

التشجيع على 
التركيز في 

 العمل

     

 التغذية
 الراجعة
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 الصوت    

      الصوت مرتفع
      الصوت معتدل

      منخفضالصوت 
 
 السمع   

      اإلصغاء للتالميذ
وجهك يقظ و تشجع إشراك التالميذ في 

 الدرس
     

 
             النظر    

      تعمم النظر لرؤية التالميذ

 تنظر إلى فئة معينة من القسم
 

     

      توجو نظرك مباشرة إلى التالميذ
 
 إشارات    

 الجسم   

      تبتسم وتسترخي
توافق الكلمات مع حركات اليد و 

 تعبيرات الوجو
     

      تشير إلى التعليمات عبر حركات اليد
 
 التحركات   

تقترب من مكان التالميذ الفوضويين من 
 أجل ضمان الهدوء

     

      القسم بصفة منتظمةتتحرك في 
      تقترب من مكان التالميذ أثناء الدرس
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 _ ملخص الدراسة:5

يعد داء السكري من األمراض الشائعة و األكثر انتشارا يف اجلزائر  وًب تسليط الضوء على              
اجملتمع الًتبوي للكشف عن مدى تأثَت السكري على األداء و ادلردود ادلهٍت ألساتذة التعليم الثانوي 

التدريسية يف ظل ىدف  الدراسة احلالية إىل معرفة قدرة أساتذة التعليم الثانوي على شلارسة مهامهم 
إصابتهم بالسكري  استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي دلبلئمتو طبيعة ادلشكلة و قد 

                     .والية مستغاًل بعض ثانويات  ضم رلتمع الدراسة أساتذة التعليم الثانوي على
.% 911أستاذ مصاب أي ما يعادل   26  وًب اختيار عينة البحث  

ن اجملتمع األصلي  قام الباحثان بناء على أداة الدراسة ادلتمثلة يف استمارة استبيان اليت احتوت على م
  ًب تطبيقها على أفراد عينة الدراسة و قد استخدم الباحثان الوسائل ( زلاور16( عبارة موزعة على )21)

:دة ًب يف ضوئها إعبلناإلحصائية ادلناسبة لتفسَت النتائج و قد خرج  الدراسة باستنتاجات ع  

_ تكثيف الدورات التدريبية من قبل االختصاصيُت و األطباء و الًتبويُت كنماذج تطبيقية لتطوير  1
 كفاءات األساتذة و خاصة ادلتعلقة باألمراض و خطورهتا و التواصل البيداغوجي.

تيا ألمهيتها و ارتباطها بالنمو _ حث االختصاصيُت  الًتبويُت و النفسيُت على تنمية األكادديية ادلهنية ذا2
 ادلهٍت بالتنسيق مع األطباء و ادلختصُت للتحسيس  و التوعية بداء السكري.

_ تقومي أعمال األساتذة و توجيههم و توعيتهم خبطورة األمراض و العوائق اليت تعيق أثناء اخلدمة 3
 بالدورات التدريبية.

ية و مرض السكري و ذلك بتحسُت وسائل العبلج و ربديد _ إثارة العبلقة بُت شلارسة التمرينات البدن4
فًتتو عبلوة على زبفيف حدة ادلرض و السيطرة على بعض ادلتغَتات االنفعالية اليت تصاحب األساتذة 

 ادلصابُت و تؤثر على أدائهم ادلهٍت و حالتهم النفسية.
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 ملخص بالغة األجنبية:

Research Summary : 

 

Professional gestures are considered as one of the key aspects of the 

educational and the teaching competencies to evaluate the professional 

performance, and that having these professional gestures show us 

indicators to evaluate indirectly preparation programs for teachers of 

Physical Education and Sports, and then the development of 

educational material in general. The present study aimed to find out 

the ability of the trainee teacher of Physical Education and Sport to 

exercise professional gestures  in teaching and the instructor's teacher 

point of view. Researchers used the screening descriptive style for its 

suitability with nature of the problem.The field of the study included 

trainee teachers of Physical Education and Sport  who were hired 

under the decision of a trainee high school teacher for 3 years at the 

level of the states of Mostaganem. Hence, a sample of 23 trainee 

teachers was selected for the research, i.e. equivalent 100% of the 

original community. The researchers based the study on a tool in the 

form of a questionnaire, which contained 20 expressions divided into 

03 themes which  are: verbal interposes, non-verbal gestures, owning 

space. The questionnaire has been applied on the individuals of 

sample study . The  researchers  used the appropriate statistical 

methods to interpret the results. The study came out with several 

conclusions and declared: 

1_ Intensify training sessions by educators specialists who can be as 

practical models to develop  teachers' competencies, especially those 

which are related to professional Gestures and pedagogical 

communication. 

2_ Urge educators specialists to develop self professional academy for 

its importance and link with the professional growth of the teacher. 

3_ Activate the in-service training system for teachers to develop their 

competencies and their professional training gestures. 

4_ Evaluate the work of teachers and guide them in comparison with 

other teachers in other high schools and the workers in the various 

training courses. 
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