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 اإلىداء
 داءـــــــــــــاإله

 بسم هللا الرحمان الرحجم

 الحمد هلل الذي هدانا لوذا وما كنا لنوتدي لوِ أن هدنا هللا

أحمد هللا عزوجل الذي أضاء لً طريقًَوهدانً لوذا وأسألى خجر المسألٌَ وخجر الدعاءَوخجر 

 والصّة والسّم علٍ خجر األنام محمد صلٍ هللا علجى وسلم النجاحَوخجر العلمَوخجر الثوابَ

 قال تعالٍ فً كتابى العزيز)واعبدوا هللا وِ تشركوا بى شجُا وبالوالدين إحسانا(

أهدي ثمرة جودي إلٍ من أمدتنً حسن نور قلبواَيوم أرضعتنً من حلجبوا وإلٍ التً من تربجت فً 

 لً بعناُوا أمـً الغـالجٌ أطال هللا فً عمرهاظلواَوألبستنً ثوب ثمارهاَورسمت مستقب

إلٍ خجر ناصحَوخجر دلجل فً الدنجاَذا القلب الواسعَوالتوججى الّمعَوذا الرأي النافع أبـً العزيز 

 أطال هللا فً عمره

 إلٍ كل العاُلٌ.

  إلٍ جمجع أساتذتً من اإلبتداًُ إلٍ الجامعٌ وأخص بالذكر أستاذي فً مادة التربجٌ البدنجٌ

 إلٍ كل الذين وسعتوم ذاكرتً ولم تسعوم مذكرتً.

 شكـــــــــــرا جزيـــــــــــــــّ

 رشجد

 

 
 

 

 



 

 شكـــــر وتقديـــــــــر

     

 

 ىا أنا ذا بالشكر أتكمػػػػػػػػـ                         ـيارب شكرؾ واجب محتػػػػػ

 رضيؾ أني بعد شكرؾ مسمـي                       عد الحصا بعرض السما مقدار

 مف كؿ جنب ثـ ال أتكػػػػػػػػػمـ                    مالي أرى نعـ اإللو تحيطنػػػػي    

 ممف يقر ولست ممف يتكػػػػػمـ                دعني أحدث بالنعيـ فإنػػػػػػػػػني       

مؿ صالحا قاؿ تعالى)رب أوزعني أف اشكر نعمتؾ التي أنعمت عمي وعمى والدي وأف اع
 (19ترضاه وأدخمني برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف( سورة النمؿ اآلية )

 وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:"مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل"

 في بداية الشكر نشكر اهلل عز وجؿ الذي وفقنا إلتماـ ىذا العمؿ المتواضع.

ز ىذا العمؿ المتواضع سواءا مف كما نتوجو بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساعدنا عمى إنجا
 قريب أو بعيد

كما نتقدـ بجزيؿ الشكر إلى األستاذ المشرؼ "" الذي لـ يبخؿ عمينا بنصائحو القيمة التي 
 ميدت لنا الطريؽ إلتماـ ىذا البحث.

 شكػػػػػػػػػرا جزيػػػػػػػػػبل
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 انمهخص

 



 
ان ىدف ايجراء ىذا البحث ىو محولة لخص البحث: م

عمى أثار وقوف شخصية أستاد التربية البدنية وقوف 
و الرياضية في تحقيق دافعية ممارسة الحصة 

الرياضية لتالميذ الطور الثانوي االقسام النيائية 
حيث استخدمنا ىذه الدراسة استبيان الساتذة و 
التالميذ المرحمة الثانوية ومن أىم االستنتاج 

ية و توصمنا الى أثر شخصية أستاذ تربية الرياض
البدنية عمى دافعية ممارسة حصة التربية البدنية 
والرياضية لدى مرحمة ثانوية لذلك ألنو كل ما كانت 
شخصية اجتماعية و متافيمة كمما كان أداء التالميذ 

. وعكس عند أستاذ عصبي حيث ينخفض الدافع عند جيد
 التالميذ في حصة التربية البدنية و الرياضية.

أبعاد شخصية : الكممات المفتاحية  

ستاذ التربية الرياضية و البدنية أ  

 دافعية االنجاز

 تالميذ المرحمة الثانوية
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Summary of the research: The goal of conducting this research is to 

transform the standing of the effects of the character of the physical 

education and sports stadium in achieving the motivation of practicing 

the sports class for secondary school students, the final departments, 

where we used this study a questionnaire for teachers and high school 

students and the most important conclusion is that we reached the 

effect of the personality of an education professor Sports and physical 

education on the motivation of practicing the physical education and 

sports class at a secondary stage, therefore, because all that is a social 

and compassionate personality, the more the students' performance is 

good. And the opposite of a professor of neurology, where motivation 

decreases among students in the class of physical education and 

sports. 

Keywords: personal dimensions 

Professor of Physical and Physical Education 

Achievement motivation 

Secondary school students 
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 قائمة المحتويات
 الصفحة العناوين

  شىش ٚا٘ذاء
  اإل٘ذاءاد
  اٌٍّخص

  لبئّخ اٌّضت٠ٛبد
  لبئّخ اٌزذاٚي
  لبئّخ األشىبي

  انثاب األول: انجانة اننظري
 10 ِمذِخ

 انتعريف تانثحث

 مدخم عاو نهدراسة
 

 44 . اشىب١ٌخ اٌجضج1
 44 . اٌفشض١بد2

 44 . اٌفشض١خ اٌؼبِخ1.2
 44 ٌفشض١بد اٌزضئ١خا 2.2

 45 . أ١ّ٘خ اٌجضج3
 45 . أ٘ذاف اٌجضج4
 45 . تضذ٠ذ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّصطٍضبد5
 47 . اٌذساعبد اٌّشبثٙخ6

  انفصم األول: شخصية أستاذ انترتية انثدنية وانرياضية
 16 ت١ّٙذ

 14 . ِفَٙٛ اٌشخص١خ1
 14 . اٌّفَٙٛ اٌٍغ1.1ٞٛ
 14 . اٌّفَٙٛ اٌؼ2.1ٍّٟ

 14 ٌزبٔت إٌفغٟ. ا1.2.1
 15 . اٌزبٔت اٌزغ2.2.1ّٟ
 15 . اٌزبٔت االرتّبػ3.2.1ٟ
 15 . اٌزبٔت ا١ٌّتبف١ض٠م4.3.1ٟ

 15 . تؼش٠ف اٌشخص١خ2
 15 . أثؼبد اٌشخص١خ3

 15 . اٌجؼذ اٌزغ1.3ّٟ
 16 . اٌجؼذ إٌفغ2.3ٟ
 16 . اٌجؼذ االرتّبػ3.3ٟ

 16 . اٌؼٛاًِ اٌّئحشح فٟ اٌشخص١خ4
 16 ح اٌج١ئ١خ. اٌخجش1.4
 17 . تؤح١ش اٌٛساحخ2.4



 
 17 . اٌتفبػً ث١ٓ اٌٛساحخ ٚاٌج١ئخ3.4

 17 . ػاللخ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ ثبٌشخص١خ5
 18 . تؼش٠ف األعتبر6

 19 . اٌّجبدئ األعبع١خ ألعتبر اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ7

 19 . اصتشاَ اٌزاد1.7

 19 . اصتشاَ إٌّٙخ2.7

 24 اٌّتؼٍُ . اصتشا3.7َ

 24 . اٌؼاللبد اٌط١جخ4.7

 24 . اٌصفبد اٌٛارت تٛافش٘ب فٟ أعتبر اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ8

 24 . اٌتؼ1.8ُ١ٍ

 21 . عالِخ اٌزغُ ٚاٌضٛاط2.8

 21 . صضخ اٌزغ3.8ُ

 21 . إٌظبفخ4.8

 21 . اٌشٚس االرتّبػ١خ5.8

 21 . إٌظب6.8َ

 21 . اٌخصبئص اٌخٍم١خ7.8

 22 اٌخصبئص اٌؼم١ٍخ. 8.8

 22 . اٌّبدح اٌتؼ١ّ١ٍخ9.8

 22 . اٌخمبفخ اٌؼبِخ14.8

 22 . و١ف١خ اػذاد أعتبر اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ ِغتمجال9

 23 . اإلػذاد األوبد1.9ّٟ٠

 24 . اإلػذاد اٌخمبف2.9ٟ

 24 . اإلػذاد ا3.9ٌّٟٕٙ

 25 . اإلػذاد اٌشخص4.9ٟ

 25 ٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ. ٚارجبد أعتبر اٌتشث١خ ا14

 25 . ٚارجبتٗ تزبٖ ٔفغ1.14ٗ

 25 . ٚارجبتٗ ٔضٛ تال١ِز2.14ٖ

 26 . ِغئ١ٌٚبد أعتبر اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ11

 26 . تفُٙ أ٘ذاف اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ1.11
 26 . تخط١ظ ثشٔبِذ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ2.11
 26 . تٛف١ش اٌم١بدح3.11
 26 تخذاَ اٌم١بط ٚاٌتم٠ُٛ. اع4.11
 27 . اػبدح تم٠ُٛ اٌجشاِذ ثصفخ دٚس٠خ5.11

 27 . اٌذٚس اٌتشثٛٞ ألعتبر اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ12

 27 . ػاللخ أعتبر اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ ثبٌتال١ِز13

 28 خالصخ

  انفصم انثاني: انترتية انثدنية وانرياضية

 34 ت١ّٙذ

 31 خ. اٌتشث١خ اٌؼب1ِ

 31 . ِفَٙٛ اٌتشث١خ اٌؼبِخ1.1

 31 . تؼش٠ف اٌتشث١خ2.1

 31 اٌتشث١خ ٌغخ1.2.1

 31 اٌتشث١خ اصطالصب 2.2.1
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 32 . تطٛس اٌتشث١خ اٌؼبِخ3.1

 33 . ػاللخ اٌتشث١خ ثبٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ4.1

 33 . اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ2

 33 . ِفَٙٛ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ1.2

 34 . تؼش٠ف اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ2.2

 34 . أ١ّ٘خ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ3.2

 35 . األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ4.2

 35 . صصخ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ3

 35 . تؼش٠ف صصخ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ1.3

 36 خ ٚاٌش٠بض١خ فٟ ِشصٍخ اٌخب٠ٛٔخ. األ٘ذاف اٌخبصخ ٌضصخ اٌتشث١خ اٌجذ2.3١ٔ

 36 . األدٚاد ٚاألرٙضح اٌّغتخذِخ فٟ صصخ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ3.3

 37 . ِٙبَ صصخ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ4.3

 37 . اٌذافؼ١خ4

 37 . تؼش٠ف اٌذافؼ١خ1.4

 37 . اٌذافؼ١خ ٌغخ1.1.4

 38 . اٌذافؼ١خ اصطالصب2.1.4

 41 غ. أ١ّ٘خ اٌذٚاف2.4

 42 . اٌٛظ١فخ اٌذافؼ١خ فٟ اٌّٛلف اٌتؼ١ٍّٟ اٌش٠بض3.4ٟ

 43 . تص١ٕف اٌذٚافغ4.4

 43 . اٌتص١ٕف اٌزٞ ١ّ٠ض ث١ٓ اٌذٚافغ اٌٛع١ٍ١خ ٚاٌذٚافغ االعتٙالو١خ1.4.4

 43 . تص١ٕف اٌذٚافغ طجمب ٌّصبدس٘ب اٌخالث2.4.4

 44 ب١ٔخ. تص١ٕف اٌذٚافغ طجمب ٌٕظش٠خ ِبعٍٛا فٟ اٌذافؼ١خ اإلٔغ3.4.4

 44 . دٚافغ ث١ٌٛٛر١خ إٌّشؤ4.4.4

 44 . دٚافغ ع١ىٌٛٛر١خ إٌّشؤ5.4.4

 45 . اٌذٚافغ اٌذاخ١ٍخ6.4.4

 45 . اٌذٚافغ اٌخبسر١خ االرتّبػ١خ7.4.4

 45 . اٌذافؼ١خ ٚأ١ّ٘تٙب اٌتشث٠ٛخ5.4

 46 . اٌذافؼ١خ فٟ اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ5

 47 اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ. اٌذافؼ١خ ػٕذ ػٍّبء اٌتشث١خ 1.5

 47 . ِفَٙٛ اٌذافؼ١خ فٟ اٌّزبي اٌش٠بض2.5ٟ

 47 . ٚظ١فخ اٌذافؼ١خ فٟ اٌّزبي اٌش٠بض3.5ٟ

 48 . دٚافغ ِّبسعخ إٌشبط اٌش٠بض4.5ٟ

 48 . ػٛاًِ اٌذافؼ١خ اٌّئحشح فٟ اإلٔزبص اٌش٠بض5.5ٟ

 49 . احبسح اٌذافؼ١خ فٟ إٌشبط اٌش٠بض6.5ٟ

 54 خالصخ

  نث: انمراهقةانفصم انثا

 52 ت١ّٙذ

 53 . تؼش٠ف اٌّشا٘مخ1

 53 . اٌّشا٘مخ ٌغخ1.1

 53 . اٌّشا٘مخ اصطالصب1.2

 54 . أطٛاس اٌّشا٘مخ2



 
 54 . ِشصٍخ اٌّشا٘مخ اٌّجىشح1.2

 54 . ِشصٍخ اٌّشا٘مخ اٌٛعط2.2ٝ

 55 . ِشصٍخ اٌّشا٘مخ اٌّتؤخشح3.2

 55 . أٔٛاع اٌّشا٘مخ3

 55 . اٌّشا٘مخ اٌّى١فخ1.3

 55 . اٌّشا٘مخ اإلٔغضبث١خ2.3

 56 . اٌّشا٘مخ اٌؼذٚا١ٔخ3.3

 56 . اٌّشا٘مخ إٌّضشفخ4.3

 56 . اٌؼٛاًِ اٌّئحشح فٟ اٌّشا٘مخ4

 56 . اٌٛساحخ1.4

 56 . اٌؼٛاًِ اٌج١ٌٛٛر١خ2.4

 56 . اٌج١ئخ3.4

 57 . إٌضذ4.4

 57 . اٌتؼ5.4ٍُ

 57 . اٌزٕظ6.4

 58 . اٌتغز٠خ7.4

 58 اٌّشا٘مخ . ِشبو5ً

 58 . اٌّشىالد إٌفغ١خ1.5

 58 . اٌّشىالد اٌصض١خ2.5

 59 . اٌّشىالد االٔفؼب١ٌخ3.5

 59 . اٌّشىالد االرتّبػ١خ4.5

 59 . اٌّشىالد اٌزٕغ١خ5.5

 64 . ِشىالد ػذَ اٌٛضٛس6.5

 64 . ِشىالد االخت١بساد ٚاٌمشاساد7.5
 64 . اصت١بربد اٌّشا٘ك6

 64 ىبٔخ. اٌضبرخ اٌٝ ا1.6ٌّ
 64 . اٌضبرخ اٌٝ االٔتّبء2.6
 61 . اٌضبرخ اٌٝ اٌضت ٚاٌمجٛي3.6

 61 . اٌضبرخ اٌٝ األ4.6ِٓ

 61 . اٌضبرخ اٌٝ تؤو١ذ اٌزاد5.6

 61 . اٌضبرخ اٌٝ إٌّٛ اٌؼمٍٟ ٚاالثتىبس6.6

 61 . اٌضبرخ اٌٝ اإلشجبع اٌزٕغ7.6ٟ

 61 . اٌّشا٘ك ٚاٌؼاللبد االرتّبػ١خ7

 61 ّشا٘ك ثبألعشح. ػاللخ ا1.7ٌ

 62 . ػاللخ اٌّشا٘ك ثبألصضبة2.7

 62 . ػاللخ اٌّشا٘ك ثبٌّذسعخ3.7

 63 . ػاللخ اٌّشا٘ك ثؤعتبر اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ4.7

 63 عٕخ (18-15. خصبئص اٌفئخ اٌؼّش٠خ)  8

 63 . إٌّٛ اٌزغ1.8ّٟ

 63 . إٌّٛ اٌؼم2.8ٍٟ

 64 . اٌزوبء1.2.8

 64 . االٔتجب2.2.8ٖ
 64 . اٌتفى١ش3.2.8
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 64 . اٌتزوش4.2.8
 64 . اٌتخ5.2.8ً١
 65 . اإلدسان6.2.8

 65 . إٌّٛ االٔفؼب3.8ٌٟ

 66 . إٌّٛ االرتّبػ4.8ٟ

 66 . اٌتآٌف1.4.8

 66 . إٌفٛس2.4.8

 67 . إٌّٛ اٌزٕغ5.8ٟ

 67 . إٌّٛ اٌضشو6.8ٟ
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سة سموؾ وخبرة الفرد وعممياتو العقمية المرتبطة بالرياضة حاوؿ عمماء النفس درا          
عمى مختمؼ مجاالتيا ومستوياتيا وممارساتيا ومحاولة الوصؼ والتفسير والتنبؤ بيا لئلفادة 

 مف المعارؼ والمعمومات المكتسبة في التطبيؽ العممي.
ف دراسة العبلقة مابيف الشخصية والرياضة تعتبر مف الناحية التاريخية مف بيف أىـ  وا 

الموضوعات التي ييتـ بيا الغالبية العظمى مف المربيف الرياضييف وقد يبدوا أنو تـ التوصؿ 
في عمـ النفس الرياضي،مركز الكتاب  مدخؿ محمد حسف عبلوي: 1إلى تحديد العبلقة بينيما بصورة واضحة.

 .73ـ،ص7،2009لمنشر،ط
لتي تحدد طبيعة الشخص فنظريات الشخصية ترى أف لكؿ شخص سمات معينة ىي ا

وسموكو، فيذه النظريات تتفؽ فيما بينيا عمى أف الشخصية تتضح مف خبلؿ طريقة ونمط 
السموؾ نسبيا،فالشخصية تكوف دائما ثابة نسبيا وىو ما نجده عند أستاذ التربية البدنية 

ومف والرياضية فمو نمطو وسموكو وطريقتو ومشاعره الخاصة ويؤثر ويتأثر مف مجتمع آلخر 
بيئة ألخرى ومف مينة عمى غيرىا، وقد إرتبط وامتزج مصطمح الشخصية بالتربية البدنية 

 والرياضية فصار الشخص واألستاذ مرتبطا بالتربية إرتباطا وثيقا.
فالتربية مؤشر حقيقي في بناء وتكويف الفرد وفي السمو بشخصية أستاذ التربية           

الحديث عف المدرسة التي تمعب دورا ىاما في تربية الطفؿ البدنية والرياضية ومنو يقودنا 
جبلؿ العباوي:عمـ اإلجتماع الرياضي ، كمية التربية البدنية و  2وسد حاجاتو ورغباتو في المجتمع.

                                    . 34ص 1989طبعة، الرياضية،كتاب منيجي لكمية التربية الرياضية،يغداد، بدوف
ف إد راج ممارسة الرياضة داخؿ المؤسسات التربوية التعميمية في مختمؼ مراحؿ التعميـ وا 

لدليؿ عمى أىميتيا وتكامميا مع باقي المواد األكاديمية األخرى وخاصة في مرحمة الثانوية 
 التي تعتبر مف أخصب مراحؿ التعميـ وذلؾ لما يميزىا مف تغيرات نفسية وفيزيولوجية.
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لبدنية يختمؼ عف باقي الدروس األخرى في كونو نشاط حركي، والذي ويبقى درس التربية ا
 مف خبللو يمكف التقدـ بالمستوى المعرفي والحركي والنفسي لمتمميذ.

ورغـ ما يقاؿ عف حصة التربية البدنية والرياضية أنيا مجرد حصة لمترفيو واأللعاب 
صة داخؿ الجدوؿ الزمني لمدروس الجماعية إال أنيا تبقى ذات أىمية بالغة وليا مكانتيا الخا

مكانياتيـ مف خبلؿ الممارسة الرياضية  وذلؾ لتمبية حاجات ورغبات التبلميذ إلبراز قدراتيـ وا 
 لمختمؼ النشاطات المبرمجة.

و المتعارؼ عميو عند السيكولوجييف ىو أف أي أداء حركي ميما كانت طبيعتو ال يتحقؽ إال 
اخمة ألف سموؾ الفرد ال يصدر دائما عف دافع واحد بوجود دافع معيف أو عدة دوافع متد

فغالبا ما يكوف سموؾ الفرد نتيجة عدة دوافع متداخمة مع بعضيا البعض أو يكوف نتيجة 
 مجموعة مف الدوافع.

و يعتبر موضوع الدافعية أحد أىـ فروع عمـ النفس الرياضي و يقصد بيا الرغبة و البحث 
عمى ممارسة النشاط الرياضي ،فنشاط الفرد أثناء التعمـ  في األسباب التي تجعؿ الفرد يقبؿ

 يكوف إليو بدافع و يؤخذ الدافع أشكاال متعددة يختمؼ تأثيرىا باختبلؼ العمر الزمني لممتعمـ.
في العمر الزمني لممتعمـ نتكمـ عف مرحمة عمرية جد ىامة أال و ىي  االختبلؼو بذكر 

ر بيا كؿ إنساف لكونيا تتوسط الطفولة و الشباب فيي المراىقة،ىذه المرحمة الطبيعية التي يم
و تغيرات شخصية بشكؿ سريع و التي تؤثر  فسيولوجيةالمرحمة التي تحدث فييا تغيرات 

، فالمراىقة مرحمة يكتمؿ فييا النمو الجسمي و العقمي االنفعاليةو  االجتماعيةعمى النواحي 
 .256ـ،ص 1،2003لنمو النفسي لمطفؿ، دار الفكر العربي،طعدناف أحمد عويسي: ا3 االجتماعيو  االنفعاليو 

و بالتالي يصعب التحكـ في التمميذ و الوقوؼ عند كؿ متطمباتو في الثانوية و باألخص 
تبلميذ أقساـ المرحمة النيائية و ىذا ما يحتـ عمينا معرفة خصائص ىذه المرحمة العمرية 

 )المراىقة(.
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ا ىذه كمحاولة لمعرفة تأثير شخصية أستاذ التربية البدنية و بناءا عمى كؿ ىذا جاءت دراستن
و الرياضية عمى دافعية ممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية لدى تبلميذ األقساـ 

 النيائية لمرحمة الطور الثػػػػػػػػػػػػػانوي.
ى ثبلثة و قد قسمنا ىذه الدراسة إلى بابيف، يتضمف الباب األوؿ الدراسة النظرية و تحتوي عم

 فصوؿ وىي:
 الفصؿ األوؿ: شخصية أستاذ التربية البدنية  الرياضية.

 الفصؿ الثاني: درس التربية البدنية و الرياضية
 الفصؿ الثالث: دراسة المرحمة العمرية)المراىقة(.

 ويحتوي عمى فصميف: أما الباب الثاني: فيتضمف الدراسة التطبيقية
حث وفيو تطرقنا إلى المنيج المتبع، أدوات البحث، الفصؿ األوؿ: يحتوي عمى منيجية الب

 .االستطبلعيةالعينة، والدراسة 
  .االستنتاجاتالفصؿ الثاني: تطرقنا إلى عرض وتحميؿ النتائج، مناقشة الفرضيات، 
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 . إشكالية البحث:1
تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية مف أىـ الحصص في المنظومة التربوية وتعتبر وسيمة 

ات ضماف لتوصيؿ الخبرات التربوية لمتبلميذ فيي جزء البرنامج الذي يستفيد منو جميع ذ
التبلميذ، والتي يتوفر فييا جميع الشروط الصحية المتكاممة والشاممة كما تتضمف أيضا 

 عنصر التشويؽ الذي يدفع التبلميذ لئلقباؿ عمييا.
قداميـ وىنا يظير تأثير شخصية أستاذ التربية البدنية والريا ضية عمى دافعية التبلميذ وا 

ورغبتيـ في ممارسة ىذه الحصة وخاصة تبلميذ أقساـ المرحمة النيائية لمطور الثانوي، إذ 
تعتبر الفترة العمرية لتبلميذ ىذه المرحمة مف أحرج الفترات التي يبدأ فييا النمو السريع في 

 جميع النواحي الجسدية والجنسية والنفسية واإلجتماعية.
بما أف تبلميذ األقساـ النيائية يكوف شغميـ الشاغؿ ىو الحصوؿ عمى شيادة البكالوريا و 

لتتويج مسارىـ الدراسي الطويؿ،ىذا ما يدفعيـ إلى تركيز إقباليـ عمى المواد الدراسية ذات 
 المعامؿ األكبر،كؿ ىذا يقمؿ مف رغبتيـ في ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.

قباال أكبر، وشحف وىذا ما يجعؿ  األستاذ بمثابة الدعامة األساسية التي تولد لمتبلميذ رغبة وا 
إضافي ودافعا ليـ لممارسة ىذه الحصة،فيي ليست مضيعة لموقت بؿ ىي حصة ذات قيمة 

 وليا مكانة بيف المواد األخرى في المنظومة التربوية.
عمى ىذه الحقائؽ وتأثيراتيا وألىمية ىذه العوامؿ جاء بحثنا ىذا كمحاولة لتسميط الضوء 

 المختمفة في حصة التربية البدنية والرياضية.
 وعميو كانت مشكمتنا العامة كالتالي:

مدى أثر شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية عمى دافعية ممارسة حصة التربية  ما
 البدنية والرياضية لدى تبلميذ األقساـ النيائية لمطور الثانوي؟

 لفرعية:التساؤالت ا
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ىؿ معرفة أستاذ التربية البدنية والرياضية لخصوصية مرحمة المراىقة كفيمة إلعطاء  -1
 دوافع لمتبلميذ مف أجؿ ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية؟

ىؿ الدور التربوي ألستاذ التربية البدنية والرياضية يزيد في تنمية دافعية ممارسة حصة  -2
 ية لدى تبلميذ األقساـ النيائية لمطور الثانوي؟التربية البدنية والرياض

ىؿ إستعماؿ أسموب اإلثارة والتشويؽ ألستاذ التربية البدنية والرياضية تأثير عمى ممارسة  -3
 حصة التربية البدنية والرياضية؟

 . الفرضيات:2
 . الفرضية العامة:1.2

يجابي في تنمية دافعية ممارسة حصة  لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية دور فعاؿ وا 
 التربية البدنية والرياضية لدى تبلميذ األقساـ النيائية لمطور الثانوي.

 . الفرضيات الجزئية:2.2
معرفة أستاذ التربية البدنية والرياضية لخصوصية مرحمة المراىقة كفيمة إلعطاء دوافع  -1

 لمتبلميذ مف أجؿ ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.
 دور األستاذ التربوي يزيد في تنمية دافعية ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية -2
إستعماؿ أسموب اإلثارة والتشويؽ ألستاذ التربية البدنية والرياضية يؤثر إيجابا عمى  -3

 ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.
 . أىمية البحث:3

ومقبموف عمى التخرج وبحكـ مستغانـ  بوالية ياضيةدنية والر بمعيد التربية ال باعتبارنا طمبة
دراستنا في الثانوية إرتأينا أنو مف الضروري التطرؽ لينا الموضوع وتسميط الضوء عمى 

 األثر الفعاؿ التي تمعبو شخصية أستاذ التربية
تبر البدنية والرياضية عمى دافعية الممارسة  لتبلميذ األقساـ النيائية لمطور الثانوي التي تع 

 مرحمة إنتقالية ىامة.
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فؤلستاذ التربية البدنية أىمية كباقي األساتذة اآلخريف وذلؾ إلتصافو باإلخبلص وحب المينة 
واإليماف بالرسالة التربوية ،فيو مرآة المادة وما تحتضنو مف نشاطات رياضية لممنافسة مف 

 ية أخرى.جية وخمؽ روح المودة والزمالة والمعاونة بيف صفوؼ التبلميذ مف ج
 . أىداف البحث:4

يتجو ىذا البحث إلى فئة مف األفراد والمتمثميف في التبلميذ المراىقيف في مرحمة الثانوية 
 ومعرفة ماتضيفو:

 ػ شخصية األستاذ مف الناحية التربوية .
ػ معرفة أستاذ التربية البدنية والرياضية لخصوصية المرحمة التي يمر بيا تبلميذ األقساـ 

 .النيائية
ػ إستعمالو ألسموب اإلثارة والتشويؽ في جمب ىذه الفئة لممارسة حصة التربية البدنية 

 .والرياضية
 . تحديد المفاىيم والمصطمحات:5
ىي مجموع الصفات والمزايا الذاتية التي يتميز بيا الشخص عف غيره،وىي .الشخصية:1

محمد عطية  3وج بيا اإلنساف.مجموعة الصفات العقمية والخمقية والجسمية واإلدارية التي يت

،دار 5محمد حسف عبلوي:مدخؿ في عمـ النفس الرياضي،ط .64،ص1994،دار المعارؼ،مصر،5األبراشي:الشخصية،ط
 .78،ص1994المعارؼ،مصر،

تعريؼ "فمويد البورت": الشخصية ىي استجابات الفرد المميزة لممثيرات االجتماعية وأسموب 
 4ي البيئة.توافقو مع المظاىر االجتماعية ف
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: الشخصية ىي مجموع أنواع النشاط التي يمكف التعرؼ عمييا مف سموؾ تعريف واطسن
الفرد عبر فترة كافية مف الزمف وبمعنى آخر الشخصية ليست سوى الناتج النيائي لمعادات 

 المنظمة لدينا.
رة عف ( الدافعية مف خبلؿ المحددات الداخمية بأنيا عباp.tyoung) عرؼ يونج.الدافعية:2

عبد المطيؼ محمد خميفة:  5حالة استثارة وتوتر داخمي تثير السموؾ وتدفعو إلى تحقيؽ ىدؼ معيف.

 .69،القاىرة،ص2000الدافعية إلنجاز،دار غريب لمطباعة والنشر،
وعرؼ "ماسمو" الدافعية بأنيا: خاصية ثابتة ومستمرة ومتغيرة وحركية تمارس تأثيرا في كؿ  

 أحواؿ الكائف الحي.
 يعرؼ الدكتور مصطفى زيداف الدوافع:و 

ىي الطاقات التي ترسـ لمكائف الحي أىدافو،وغاياتو لتحقيؽ التوازف الداخمي أو تييئ لو 
 أحسف تكيؼ ممكف مع البيئة الخارجية.

 ويعرفيا محي الديف حسيف: 
بعوامؿ حسب بعض المنظريف بعامؿ التوتر العضمي أو معدؿ النبض أو  أف الدافعية تحدد

حممي المميحي: عمـ النفس المعاصر،دار  6تنفس أو كامؿ تقويـ الفرد ألىدافو وكيفية التعامؿ معيا.ال

 .168،ص24،1982المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،ط
: ىي مرحمة طبيعية مف المراحؿ العصرية لئلنساف تتوسط مرحمتي الطفولة  . المراىقة3

واإلجتماعي ،تبدأ  جسمي والعقمي واإلنفعاليوالشباب وىي المرحمة التي يكتمؿ فييا النمو ال
 .21إلى سف  15عامة مف سف 

يقوؿ الدكتور محمد الزعببلوي: المراىقة ىي النمائية الثالثة التي يمر بيا اإلنساف في حياتو 
مف الطفولة إلى الشيخوخة وىي تتوسط بيف الصبا والشباب وتتميز بالنمو السريع في جميع 
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محمد السيد محمد الزعببلوي:المراىؽ المسمـ،مؤسسة 7والنفسي،والعقمي،واالجتماعي.إتجاىات النمو البدني،

 .14،السعودية،ص1،1998الكتب الثقافية،مكتبة التوبة،ط
 شانمي ىوؿ: أف المراىقة ىي مرحمة اضطرابات نفسية ،ممموءة باالنحرافات واألزمات.

 . التربية البدنية والرياضية: 4
متكامؿ مف التربية العامة تيدؼ إلى إعداد المواطف البلئؽ في شالرز بوتشر: "ىي جزء 

 الجوانب البدنية والعقمية واإلنفعالية".
وعرفيا كمود بوشار: "تبحث التربية البدنية وعمـو النشاط البدني في الحركات اإلرادية التي 

نمو تدرؾ حسيا،وعقميا والتي توجد في كؿ أنواع الرياضة كاأللعاب،الرقص وتماريف ال
المستدرجة والتدرب عمى اكتساب ذلؾ المردود،والمحافظة عمى المياقة والنشاط البدني 

 .90،ص1997،دمشؽ،1أديب خضور: اإلعبلـ الرياضي،المكتبة اإلعبلمية،ط 8والحركي المتجدد".
أما مف حيث الدرس فيشير "صالح السمرائي وبسطيويس": أف لدرس التربية البدنية الرياضية 

في النمو بصورة خاصة،حيث يقـو أستاذ التربية البدنية والرياضية بوضع  دور إيجابي
تبلميذه أماـ جممة الحركات التي يتطمب إنجازىا سموكا وأداءا خاصا واليدؼ مف ىذا ىو 

 إبراز القدرات العقمية في التفكير والتصرؼ.
الغرض  أما فيما يخص غرض تنمية الصفات البدنية فيرى "عنايات محمد أحمد فرح"أف

األوؿ الذي تسعى التربية البدنية والرياضية عمى تحقيقو ىو تنمية الصفات البدنية،وىنا نرى 
أف الصفات البدنية ىي الوظيفة التي تقـو بيا صفات جسـ اإلنساف وترتبط إرتباطا وثيقا 

 بالسمات النفسية واإلرادية لمفرد.
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ط في التعامؿ مع التبلميذ مف أفضؿ باإلضافة إلى" أمير أنور الخولي" الذي يرى: أف الوس
السبؿ كخمؽ عبلقة وفاعمية مع التبلميذ، فبل يجب المبالغة في الترفع عمييـ كما يجب أف 

 توطد العبلقة في التعامؿ معيـ بكؿ ودية.
 . الدراسات المشابية:6

يتضح لنا مف خبلؿ إطبلعنا عمى الدراسات التي سبقت أف ىناؾ مجموعة البأس بيا مف 
ب تناولوا في بحوثيـ جممة الدراسات التي ليا عبلقة بموضوع البحث،ولقد تطرقنا إلى الطبل

 بعض المواضيع المشابية لدراستنا منيا:
 الدراسة األولى:

ىي دراسة قدميا الباحث محمد بف عبد السبلـ مف معيد التربية البدنية والرياضية، سيدي 
ير في نظرية ومنيجية التربية البدنية جامعة الجزائر، لنيؿ شيادة الماجيست-عبد اهلل

والرياضية وكانت بعنواف: نمط شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية وعبلقتو بدافع 
محمد بف عبد السبلـ: نمط شخصية أستاذ التربية البدنية  9اإلنجاز لدى تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي.

حمة التعميـ الثانوي مذكرة ماجيستير غير منشورة،معيد التربية البدنية والرياضية وعبلقتو بدافع اإلنجاز لدى تبلميذ مر 
 .2005-2004والرياضية ،سيدي عبد اهلل،جامعة الجزائر،

والجانب الذي لو عبلقة بموضوع بحثنا ىو نمط شخصية األستاذ التربوي ودافعية ممارسة  
 حصة التربية البدنية،ومف النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ىي:

وجود عبلقة بيف نمط شخصية األستاذ اإلنبساطية ودافع إنجاز التمميذ تجاه حصة التربية  -
البدنية والرياضية وىي عبلقة إرتباطية أي كمما كاف األستاذ إنبساطيا واجتماعيا ومتفيما 
وغير منطوي ومرح وليف في معامبلتو مع التبلميذ كمما ارتفع دافع اإلنجاز وصارت قابميتيـ 

 يـ كبير.وطموح
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وجود عبلقة بيف نمط الشخصية العصبية ودافع اإلنجاز لدى التبلميذ فكمما زادت  -2
العصبية زاد لدى األستاذ القمؽ والنرفزة والتعامؿ بخشونة بدؿ الميف كمما قؿ دافع اإلنجاز 

 لدى التبلميذ وىذا ما يحقؽ لنا الفرضية الثانية.
في اإلرتباطي الذي ييتـ بجمع األوصاؼ الدقيقة وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوص

والعممية لمظاىرة المدروسة، واعتمد عمى إستمارات لممقياسيف )مقياس الدافع لئلنجازومقياس 
أساتذة أما المجاؿ المكاني  10تمميذ و 200الشخصية( كأداة لمبحث وذلؾ بعينة بحث بمغت 

: ثانوية محمد خوجة مف الدويرة، متقنة لمبحث فقد كاف لخمسة ثانويات مف الجزائر العاصمة
المنظر الجميؿ مف القبة ،الثانوية المتعددة التخصصات مف الشراقة، المتقنة الجديدة بدالي 

 إبراىيـ، ثانوية طارؽ بف زياد ببراقي.
وتـ إختيار الثانويات ألنيا تمثؿ مختمؼ المقاطعات بالجزائر العاصمة أيف وجدوا بيا 

يخص أساتذة التربية البدنية والرياضية مما يضمف ليـ التحكـ في  تسييبلت كبيرة فيما
ستغبلؿ الوقت الجيد ،أي في حصة التربية البدنية والرياضية  التبلميذ واستعادة االستمارات وا 

 يمي: ومف أىدافيا ما
ىو أصمح وأنجح في العممية التربوية مف أجؿ الرفع مردود التمميذ أثناء  الوصوؿ إلى ما -

 لتربية البدنية والرياضية.حصة ا
إدخاؿ السعادة والطموح وحب المثابرة والتغمب عمى الصعاب وتحمؿ المسؤولية مف خبلؿ  -

 الوقوؼ عمى مبلئمة األستاذ، والنمط الذي يدفع إلى ذلؾ.
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لنيؿ شيادة  1993ىي مف تقديـ الطمبة: زياني إسماعيؿ وآخروف ، الدراسة الثانية:
ف "الدور النفسي ألستاذ التربية البدنية والرياضية نحو تبلميذ ماجيستير،كانت تحت عنوا

 10المرحمة الثانوية.
ألسموب  واستعمالووالجانب الذي لو عبلقة بموضوع بحثنا معرفة األستاذ بنفسية المراىؽ 

 اإلثارة والتشويؽ في زيادة الدافعية.
 ومف خبلؿ النتائج التي توصؿ إلييا:

تنص عمى كفاءة ودور أستاذ التربية البدنية والرياضية في رفع  ياألولى التإثبات الفرضية  -
 الحالة النفسية لمتمميذ.

توضيح أساليب معاممة األستاذ لتبلميذه والتي توصؿ عمى أف الطريقة الديمقراطية أنجع  -
 الطرؽ.

 تبايف العبلقة المتبادلة بيف األستاذ وتبلميذه والتي توصؿ عمى أنيا عبلقة أخوة. -
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى تحميؿ العبلقات بيف المتغيرات وقد 

ومحاولة قياسيا، وقد تـ إستخداـ اإلستبياف كوسيمة لجمع المعمومات وذلؾ بعينة بحث 
( أستاذ في مختمؼ ثانويات العاصمة وتيبازة)ثانويتيف مف كؿ والية( 20( تمميذ و)200عمى)

األبيار،  -فمقد تـ توزيع اإلستبياف عمى الثانويات )ثانوية بوعتورة توفيؽ أما المجاؿ المكاني 
حجوط بػ  -باب الواد بػ الجزائر العاصمة( ثانوية محمد ركايزي، عبد القادر بمكبير -عقبة
 .1993تيبازة،

 مف أىدافيا:

                              
زياني اسماعيؿ،محاوي محمد، وبمعيد العربي: الدور النفسي ألستاف التربية البدنية والرياضية نحو تبلميذ المرحمة  -10

 ـ.1993ي إبراىيـ، الجزائر،الثانوية، رسالة ماجيستير غير منشورة، معيد التربية البدنية والرياضية، دال
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أف  أف عبلقة التمميذ باألستاذ لـ ترؽ إلى ما تيدؼ إليو التربية بصفة عامة حيث وجدنا
العاقة عادية ال نجد فبيا شعور باألخوة أو حتى الصداقة، وىذا ما يبقى عائقا أما النظاـ 
التربوي وما تتوجو إليو المدرسة الحديثة، كما لوحظ أف الجانب النفسي ال يولي لو األستاذ 
أي إىتماـ فيو ينسى ىنا الجانب أثناء الحصة، وخير دليؿ عمى ذلؾ تقمص نسبة التبلميذ 

 مارسيف لمرياضة،الم
 تبقى أساليب المعاممة خالية مف روح التشجيع والتوجيو إلى ما ينفع وما يؤىمو لؤلحسف.

 
 
 
 

 الدراسة الثالثة:
مذكرة تخرج ضمف متطمبات نيؿ شيادة الميسانس في  التربية البدنية والرياضية مف تقديـ 

األميف، تحت عنواف: دور الطمبة: بوسكرة الحبيب، وبوتكرابت عبد القادر، وبوىمة محمد 
شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية في تنمية دافعية اإلنجاز الرياضي لدى تبلميذ 
الطور الثانوي، والجانب الذي لو عبلقة بموضوع بحثنا ىو: كفاءة األستاذ وكذا إستعمالو 

ر الثانوي ومف لؤلسموب القيادي والمذاف يزيداف مف تنمية دافعية اإلنجاز لدى تبلميذ الطو 
 خبلؿ النتائج التي توصؿ إلييا:

إثبات الفرضية األولى والتي تنص عمى كفاءة األستاذ العممية في تنمية دافعية اإلنجاز وكذا 
األسموب القيادي الذي يتبعو األستاذ في التحكـ في التبلميذ وزيادة الرغبة عمى ممارسة 

 فرضية الثانية.حصة التربية البدنية والرياضية وىذا ما حقؽ ال
وقد إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي الذي ييتـ بجمع األوصاؼ الدقيقة والعممية 
عتمدت عمى إستمارات لممقياسيف)مقياس الدافع لئلنجاز ومقياس  لمظاىرة المدروسة، وا 
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تمميذ أما المجاؿ المكاني لمبحث فقد  200الشخصية( كأداة لمبحث وذلؾ بعينة بحث بمغت 
 ثانويات مف واليتي تيبازة ووالية شمؼ وىـ: 6لػ  كاف
 تيبازة. -أحمر العيف -ثانوية خميفة الطيب -
 تيبازة. -ثانوية كرفة محمد بورقيبة -
 الشمؼ. -الشرفة -ثانوية العقيد بوقرة -
 الشمؼ. -حي األولمبي -ثانوية شاشو عمي -
 الشمؼ. -ثانوية الشييد حاج ميمود -
 الشمؼ. -ي الرادرح -ثانوية الونشريس -
 

وتـ إختيار الثانويات ألنيا تمثؿ مختمؼ المقاطعات بواليتي الشمؼ وتيبازة، أيف وجدو بيا 
 تسييبلت كبيرة ومف أىداؼ ىذه الدراسة ما يمي:

تسميط الضوء عمى الدور الفعاؿ الذي تمعبو شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية في  -
 ميذ الطور الثانوي.تنمية دافعية اإلنجاز لدى تبل

جاءت محصورة عمى ما تضيفو شخصية األستاذ في زيادة اإلرادة والصرامة لتحقيؽ  -
 اليدؼ المرجو والمراد تحقيقو مف كؿ تمريف يعرض عمى التبلميذ. الخطوة أو
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 تمييد:
عف تمقي التربية البدنية عمى كاىؿ األستاذ عبئا ضخما يجعمو مسؤوال إلى حد كبير 

إعداد جيؿ سميـ لموطف،ىذه المسؤولية الكبيرة تتطمب مف األستاذ أف يكوف جديرا بتمؾ 
المسؤولية وذلؾ عف طريؽ العمؿ المتواصؿ لكي يييئ لمتبلميذ في مختمؼ مراحؿ 
التعميـ مستقببل سميما،وأستاذ التربية البدنية والرياضية يمعب دورا ىاما في المدرسة ولذا 

ينكر ىذا الدور لما يمتمكو مف صفات القيادة الحكيمة،كما أنو ال يستطيع أحد أف 
يعتبر مف الشخصيات المحبوبة لدى التبلميذ والتي تؤثر عمييـ وذلؾ ألنو يتعامؿ 
معيـ بأسموب العطؼ والميف والصبر والحـز والكياسة ولقد أكدت الكثير مف الدراسات 

ورا ىاما بالنسبة لمتبلميذ لما يمتمكو أف شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية تمعب د
مف مؤىبلت تجعمو ممما بطبيعة التبلميذ النفسية واإلجتماعية وذلؾ يساعد في تربيتيـ 
مف النواحي الجسمية والنفسية وبالتالي ينعكس عمى أف ينشئ أصحاء الجسـ 

بيعة والنفس،وأستاذ التربية البدنية والرياضية مطموب منو أف يحافط عمى صحتو ألف ط
مينتو ومسؤوليتو أماـ تبلميذه تتطمب منو بصفة مستمرة أف يكوف دائما عمى درجة 
عالية مف الناحية البدنية والنفسية والعقمية ولذا يجب أف يضع في تفكيره دائما أف 
الصحة تعني حالة السبلمة والكفاية البدنية والنفسية واإلجتماعية وليست خمو الجسـ 

 العاىة. مف المرض أو
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رمضاني محمد القذافي: الشخصية نظرياتيا،اختباراتيا،أساليب قياسيا،منشورات   1مفيوم الشخصية:1.

 .10ص 1993الجامعة المفتوحة،بدوف طبعة،
 المفيوم المغوي:1.1 

اشتؽ مصطمح الشخصية في المغة العربية مف)شخص( الذي يعني ما تراه العيف أو  
 مف بعيد أما في المغة الفرنسية فإف كممة تبصره،أي أف اإلنساف كمو حيف تراه 

personnalités يتعود إلى األصؿ اليونان persond   الذي يعني القناع الذي
يضعو اإلنساف عمى الوجو لمتمثيؿ أو التقميد ويبدو أف أصؿ الشخصية في المغة 
العربية أكثر صدقا وشفافية مف الناحية العممية الموضوعية في التعبير عف مفيوـ 
الشخصية ألنو يدؿ عمى السمات العامة الكامنة في اإلنساف كمو وما يميزه وليس مجرد 

 قناع متحوؿ حسب أدوار الحياة العممية.
 .15رمضاني محمد القذافي: نفس المرجع،ص 2المفيوم العممي: 1.3

رغـ إختبلؼ العمماء في إعطاء مفيـو عممي إال أنيـ يؤكدوف أنيا تتمثؿ في ذلؾ 
قائـ بيف الوظائؼ النفسية والبيولوجية التي يتوفر عمييا الشخص،فالشخصية التفاعؿ ال

يمكف تطويرىا مف خبلؿ التصور الكامؿ والتفاعؿ القائميف عمى الجوانب األربعة 
 التالية:
 الجانب النفسي:1.3.1

نفعاالت  المتمثؿ في إدراكنا لذاتنا وأحيانا النفسية المستمرة وما فييا مف عواطؼ وا 
 وتصورات وذكريات. وأفكار
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المتمثؿ في أبعاد الجسـ وشكمو وحاالتو مف صحتو  الجانب الجسمي:2.3.1. 
 وأمراض أو قوة أو ضعؼ.

المتمثؿ فيما يزرعو فينا المجتمع مف عادات وقيـ وعقائد  الجانب اإلجتماعي:3.3.1. 
 وأساليب وسموؾ.

،والتي ىي عمة وثبات ىو تمؾ الحقيقة الثابتة فيناالجانب الميتافيزيقي: 4.3.1. 
 المظاىر الجسمية والعادات النفسية والتأثير اإلجتماعي. اليوية الفردية رغـ تغيير

 . تعريف الشخصية:2
إعطاء الشخصية تعريفا ليس باألمر السيؿ وذلؾ لوجود عدة تعاريؼ تختمؼ إلختبلؼ 

الحياة يعرفيا عمى أنيا ذلؾ اإلستيطاف وتشمؿ  eysenckأراء الباحثيف،فالباحث 
النفسية عمى الدوافع الفطرية والغرائز والعواطؼ واألىواء العقمية المختمفة كالذكاء، 
والتذكر، واإلرادة التي ليا دور ىاـ في الشخصية إذا لمبعد النفسي أىمية أكبر مف 
الجسـ"."ذلؾ التنظيـ الثابت والدائـ إلى حد ما لطباع الفرد ومزاجو وتكوينو العقمي 

"ىي wastonي يحدد أساليب توافقو مع بيئتو بشكؿ مميز"ويعرفيا والجسمي والذ
مجموع أنواع النشاط التي يمكف التعرؼ عمييا مف سموؾ الفرد عبر فترة كافية مف 

 1الزمف وبمعنى َاخر الشخصية ليست سوى الناتج النيائي لمعادات المنظمة لدينا"
ز بيا الشخص عف غيره سواءا الشخصية ىي مجموع الصفات والمزايا الذاتية التي يتمي

كانت   تمؾ الصفات حسنة أو سيئة أو ىي مجموعة الفوارؽ التي يتميز بيا الشخص 
 2عف غيره."

   

                              
 .16رمضاني محمد القذافي: نفس المرجع السابؽ،ص  -1
 .375، بدوف سنة ص4محمد عطية اإلبراىيمي:عمـ النفس التربوي،دار القومية لمنشر، ط  -2
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 . أبعاد الشخصية:3
 . البعد الجسمي:1.3

البعد الظاىر لمشخصية الذي نبلحظو ىو البعد الجسمي فيؿ لمبعد الجسمي تأثير عمى 
ص مختمفوف مف حيث بناؤىـ الجسمي إختبلفا الشخصية؟ مف المبلحظ أف األشخا

نبلحظو،فيذا قوي البنية الجسمية وذلؾ ضعيؼ وىذا طويؿ القامة وذلؾ قصير وىذا مريض 
وذلؾ صحيح معافى.... لكف السؤاؿ المطروح ىؿ يمكف أف يكوف ليذه الخصائص الجسدية 

التساؤالت فقاموا  عبلقة بطبيعة الشخصية وتكوينيا؟حاوؿ بعض العمماء أف يجيبوا عف ىذه
بتصنيؼ الناس حسب بنيتيـ الجسدية ونوعية الشخصية لكف اإلنساف ليس مادة جسمية بحيث 

 1بنيتو ىي التي تحدد شخصيتو.
لعؿ الجانب األىـ مف الجسـ في بناء الشخصية ىو البعد النفسي فميس . البعد النفسي:2.3

نما نبل حظ آثارىـ المتمثمة في السموؾ وىذا الجسـ سوى مظير لبعد َاخر ال نبلحظو مباشرة وا 
البعد ىو الحياة النفسية الداخمية الغنية والخصبة التي تدرؾ مف الداخؿ عف طريؽ اإلستيطاف 
تشتمؿ عمى الحياة النفسية وعمى الدوافع الفطرية والغرائز والعواطؼ واألىواء والقدرات العقمية 

مجاؿ الشخصية إذف لمبعد النفسي أىمية أكبر المختمفة كالذكاء واإلرادة والتي ليا دورىا في 
مف الجسـ في تحديد الشخصية وتكوف بدورىا محؿ جدؿ نفسي حوؿ كيفية تأثيرىا في 
الشخصية. مدرسة التحميؿ النفسي قد حددت طريقة تأثير العوامؿ النفسية في الشخصية 

شعورية وال بخبرات مبكرة وكأف الطفؿ يكتسب في الست سنوات األولى في صورة أحواؿ 
 شعورية.

 . البعد اإلجتماعي :3.3

                              
 .376محمد عطية اإلبراىيمي: نفس المرجع،ص  -1
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مف المعمـو أف الفرد ليس كائنا منعزال بؿ ىو كائف إجتماعي يعيش مع اآلخريف ويتفاعؿ 
معيـ فيتمقى خبرات ويندمج مع المجتمع الذي يعيش فيو ويستجيب إستجابة تكيفية حسب ما 

ره في بناء الشخصية مف خبلؿ تقتضيو الظروؼ اإلجتماعية ومف ثـ كاف لمبعد اإلجتماعي أث
ما تطرقنا إليو تبيف أنو ال يمكننا أف نجد بحسب عوامؿ جسدية أو عوامؿ نفسية أو إجتماعية 

 فقط بؿ تتشابؾ ىذه العوامؿ وتتفاعؿ لتحديد طبيعة الشخصية.
 1. العوامل العامة المؤثرة في الشخصية:4

 . الخبرة البيئية:1.4
اؽ البيئة المحيطة بو آثارىا الرئيسية عمى نمو خصائص قد يكوف لخبرات الشخص داخؿ نط

شخصية وىذه الخبرات تكوف فريدة تتصؿ بشخص واحد فقط أو تكوف مشتركة بيف العديد مف 
األشخاص،فتكوف شخصية الفرد تختمؼ بإختبلؼ المنطقة التي نما فييا وتأثر بعادات وتقاليد 

مجتمع محافظ يختمؼ عف الشخص وخصائص كؿ منطقة فنجد أف الشخص الذي ترعرع في 
 الذي ترعرع في مجتمع متفتح عمى العصرنة.

 . تأثير الوراثة:2.4
إف النمط الوراثي الخاص الذي يتكوف مف المحظة التي يتـ فييا اإلخصاب يؤثر في شخصية 
الفرد التي سوؼ تنمو فيما بعد، وفي الحاالت المتطرفة نجد أف تمؼ المخ الموروث أو  

دة قد تكوف ليا تأثير عمى سموؾ الشخص وفضبل عف ذلؾ ثمة عوامؿ أخرى تشوىات الوال
مثؿ:الطوؿ،الوزف،لوف الجمد،وفعاليات أعضاء الحس وما شابو ذلؾ قد يؤثر في نمو 

 الشخصية.
 . التفاعل بين الوراثة والبيئة:3.4

                              
 .255،ص1994لطبعة األولى،آرنوؼ وتيج:مدخؿ عمـ النفس،ديواف المطبوعات الجامعية،ا  -1
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مب األحياف تنتج الكثير مف الصفات الشخصية عف مزج مف التأثيرات الوراثية  والبيئية في أغ
يصعب أو يستحيؿ أف نحدد النسب المئوية لكؿ مف المورثات الوراثية والبيئية، ولكف يسيؿ أف 

 نرى إثنيف يعمبلف معا في التفاعؿ.
 
 1. عالقة التربية البدنية والرياضية بالشخصية:5

 بإمكاننا إعطاء العبلقة الموجودة بيف التربية البدنية والشخصية باستعراض 
 النشاطات الفكرية،الذاكرة،اإلنتباه،الذكاء،اإلدراؾ،أخذ القرار،التصور.المخططيف:

 
 
 
 

 مخطط يوضح عبلقة التربية البدنية والرياضية بالشخصية
نستخمص مف المخطط أف لمشخصية ثبلث متغيرات وحسب األىداؼ المنشودة لمتربية البدنية 

ف خبلؿ ممارسة النشاطات البدنية والرياضية،فإف ىاتو األخيرة تؤثر في الشخصية وذلؾ م
نتباىو وىذا بصراع  والرياضية، فعند طريقة األلعاب والتماريف البدنية ينمو ذكاؤه وتصوره وا 
دائـ مف أجؿ التكيؼ،ويستطيع بأفعالو وىيئتو مف تخطي ذاتو والبروز في األسرة المدرسية 

 .ذي يوجو سموكووالمجتمع والتحكـ في إنفعاالتو نظرا لوجود النشاط الفكري ال
 
 
 

                              
 .258آرنوؼ وتيج: نفس المرجع السابؽ،ص - 1

 الهٌكل المعرفً

الهٌكل العاطفً 

 السلوكً

 الهٌكل السلوكً
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مخطط يوضح أىم العوامل المشتركة في العالقة بين الميدان الرياضي والظواىر النفسية 
 لمشخصية

ىدؼ ىذا المخطط ىو تفسير العوامؿ التي تشترؾ في العبلقة القائمة بيف الميداف الرياضي 
ى الفرد وتدفعو لممارسة الرياضة وذلؾ والظواىر النفسية لمشخصية فالظواىر البيئية تؤثر عم

 . مف أجؿ تخطي العراقيؿ النفسية كالقمؽ والخوؼ والخجؿ وغيرىا مف الظواىر النفسية.
 . تعريف األستاذ 6

إف األستاذ بحكـ وظيفتو وبحكـ مركزه بالنسبة لمتبلميذ يعتبر مصدرا رئيسيا لممعرفة ومرجعيا 
والمعرفة وكذلؾ أكسبو موقفو ىذا قوة اإلستعانة بيا األوؿ في نظرىـ،فيو موجو ومانح لمعمـ 

 1في التأثير عمى تبلميذه.

                              
 .33ـ،ص1،1981رابح تركي:أصوؿ التربية والتعميـ،ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط  -1

جعةاتغذٌة ر  

 المٌدان الرٌاضً الظواهر النفسٌة

 التفاعل
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ولقد كاف الناس ينظروف لؤلستاذ بمنظور الظاىرة الفريدة في المجتمع فكاف مصدر المعرفة 
 وخالؽ األفكار الجديدة والموجو الروحي واألخبلقي والمطور الحضاري كما قاؿ الغزالي:

 
 1فقد تقمد أمرا عظيما وخطرا جسيما" "مف اشتغؿ بالتعميـ 

فاألستاذ إذا عبارة عف دائرة معارؼ لمسائميف وثقافة لممحتاجيف والمرشديف والمتعمميف ورسالة 
ال تقتصر عمى تمقيف العمـ،بؿ ىي رسالة شاممة لمجموعة مف المعارؼ والتجارب أماـ 

  2مرآة الصادقة لحب تبلميذه لوالتبلميذ،حيث يعمؿ بالمثاليات ليكوف النموذج المقتدى بو،وال
لما في المجتمع مف مشاكؿ ويعمؿ عمى أف يعد التبلميذ بحيث يستطيعوف التعامؿ مع ىذه 
المشاكؿ وحميا كما أنو يساىـ بجيوده الشخصية في إرشادىـ إلى التغمب عمى ما يصادفيـ 

مى المجتمع مف أمراض إجتماعية ومف تصرفات شاذة يقـو بيا بعض الشواذ مف الخارجيف ع
 3وبالتالي يساعد ذلؾ عمى حمايتيـ.

 4. المبادئ األساسية لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية:7
ىناؾ أربعة مبادئ أساسية وىامة يجب عمى أستاذ التربية البدنية أف يمتـز العمؿ بيا وذلؾ إف 

 أراد لنفسو أف ينجح في عممو وحياتو والمبادئ األربعة ىي: 
 رام الذات:. إحت1.7

أستاذ التربية البدنية ال بد أف يؤمف أف مينتو التدريسية مف أشرؼ الميف ويضع في اعتباره 
أنو ليس ناقبل لممعرفة والمعمومات ومعمـ لمميارات فقط، ولكنو مربي رائد في عممو ومجتمعو 

                              
 .96ـ،ص1،1981سعيد إسماعيؿ:مدخؿ إلى عمـو التربية،عالـ الكتب،القاىرة،ط  -1
 .96ـ،ص1،1981لتربوي،المنشأة العامة لمنشر والتوزيع واإلعبلـ،طرابمس،طعمي بشير الفاندي:المرشد الرياضي ا  -2
محمد سعد زغموؿ،مصطفى السايح محمد:تكنموجيا إعداد معمـ التربية البدنية والرياضية،مكتبة ومطبعة اإلشعاع   -3

 .17،ص2001الفنية،
 .31محمد سعد زغموؿ،مصطفى السايح محمد: نفس المرجع،ص  -4



 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية ..الفصل األول  ........................
 

24 
 

تربية البدنية ويحمؿ كؿ القيـ والمفاىيـ والمثؿ وبالتالي فاحتراـ الذات ضرورة ىامة ألستاذ ال
فيذا يجعمو يعرؼ أيف موقعو مف العممية التربوية والتعميمية ويعرؼ حقوقو وواجباتو نحو نفسو 
ونحو تبلميذه وزمبلئو في المدرسة والمجتمع،وبالتالي اإلطار الذي يمكنو مف دوره وواجباتو 

 عمى أكمؿ وجو.
تاذ التربية البدنية أف يكوف إيمانو إحتراـ المينة مف احتراـ الذات وعمى أس. إحترام المينة:2.7

حتراـ المينة ال يتأكد إال إذا كاف األستاذ ممما  قوي بأنو يعمؿ في مينة شريفة ومقدسة وا 
بمادتو العممية وبكؿ أبعاد العممية التعميمية،ويكوف قادرا عمى أف يتعامؿ مع تبلميذه ويتفاعؿ 

 معيـ بكؿ إحتراـ وتقدير.
 . إحترام المتعمم:3.7
تعمـ ىو المحور الياـ في العممية التعميمية وتتوقؼ عميو نجاح ىذه العممية، فيو عنصر الم

متصؿ بالمعمـ إتصاال تاما فيتعامبلف ويتفاعبلف وينشأ بينيما إرتباطا وثيؽ ومستمر كما تنشأ 
بينيـ عبلقة ودية طيبة مبنية عمى إحتراـ المتعمـ وشخصيتو وأحاسيسو ومشاعره وعواطفو وما 

تجاىات، فبل يجب أف ينظر األستاذ إلى تبلميذه بأنو أداة إستبلـ يحمم و مف قيـ ومواقؼ وا 
لممعرفة بؿ ىـ أفراد ليـ ميوليـ واىتماماتيـ ورغباتيـ وطموحاتيـ فاحتراـ األستاذ لتبلميذه 

 ضرورة حتمية لنجاح العممية التعممية وىذا بدوف شؾ امتداد الحتراـ األستاذ لذاتو ومينتو.
 العالقات الطيبة:. 4.7

إحتراـ األستاذ لكؿ ما ذكرناه سابقا يتطور ويحدث لو نموا داخؿ إطار تكويف وبناء عبلقات 
طيبة ومحببة مع كؿ األفراد المكونيف لمعممية التعميمية فيجب عمى األستاذ أف يبني جسرا مع 

ماعة المجتمع العبلقات الطيبة مع كؿ مف زمبلئو في المدرسة وفي المينة ومع أسرتو ومع ج
الذي يعيش فيو ومع المتعمـ نفسو،ولذلؾ فإف أستاذ التربية البدنية يتمتع بثقة تبلميذه وحبيـ لو 
ولمادتو وىذا يستوجب منو أف يعمؿ معيـ بحسف التصرؼ ويعامميـ بميزاف العدؿ والمساواة 
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في ويغرس بينيـ فضائؿ التعاوف وجماعية العمؿ،ويتحدث معيـ بأسموب ميذب ويتحكـ 
 تصرفاتو تجاه تبلميذه عند الغضب.

 1. الصفات الواجب توافرىا في أستاذ التربية البدنية والرياضية:8
يجب أف يعرؼ كؿ أستاذ أف كرامة مينتو تتطمب منو أف يمتمؾ عددا مف الصفات الجسمية 

فر في والنفسية والعقمية التي تجعمو يحافظ عمى إستمرار مينتو وتأميف نموىا،لذا يجب أف يتوا
 أستاذ التربية البدنية عددا مف الصفات لكي يكوف صالحا لعممو ومنيا ما يمي:

 . التعميم:1.8
ينبغي أف يحصؿ األستاذ عمى قدر مف التعميـ يفوؽ كثيرا ما يعطيو لتبلميذه وىذا ما يحتـ 
 عميو اإلطبلع عمى أحدث ما ينشر في مجاؿ تخصصو والعمؿ عمى استكماؿ دراستو العميا. 

 . سالمة الجسم والحواس:2.8
يجب أف يكوف أستاذ التربية البدنية والرياضية خاليا مف العاىات والعيوب والتشوىات القوامية 
مثؿ:تقوس الساقيف،اإلنحناء الجانبي،إستدارة الظير،التجويؼ القطني... وذلؾ ألف األستاذ ذو 

 العاىة ينفر التبلميذ منو ويجعميـ يستخفوف بو.
 م:. صحة الجس3.8

األستاذ ذو الصحة الغير سميمة ال يستطيع القياـ بمسؤولياتو وتحمؿ المجيودات الشديدة التي 
يتطمبيا عممو في مينة شاقة كالتربية البدنية ولذا يجب عميو الحفاظ عمى صحتو واالىتماـ 

 بيا.
 . النظافة:4.8

                              
متولي عبد اهلل:طرؽ التدريس البدنية بيف النظرية والتطبيؽ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،بدوف طبعة  عصاـ الديف  -1

 .281ػ280ـ،ص2011
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ية بمبلبسو الرياضية أو يجب أف يكوف أستاذ التربية البدنية قدوة لتبلميذه وذلؾ مف حيث العنا
المبلبس الخاصة ويجب أف يكوف ذلؾ في غير تبرج وال مغاالة في األناقة بحيث أف التبلميذ 

 يتأثروف بو إلى حد كبير.
 . الروح اإلجتماعية :5.8

يجب أف يمتاز األستاذ بالروح الرياضية وأف يكوف طبيعيا في سموكو مع تبلميذه وزمبلئو 
تصرفاتو وأف يكوف قدوة حسنة يقتدي بيا التبلميذ وفي نقس الوقت  بالمدرسة وال يتكمؼ في

 يعمؿ عمى بث القيـ االجتماعية السميمة بيف تبلميذ المدرسة.
 . النظام:6.8

يجب أف يدرؾ األستاذ أف كؿ شيئ ال ينتج وال يؤدي فائدة إال بنظاـ ولذا يجب عميو الحفاظ 
اليب التربوية والبث في تبلميذه دائما أف بالنظاـ عمى نظاـ المدرسة والتقاليد المدرسية واألس

 يمكف إنجاز أصعب األعماؿ مع االقتصاد في المجيودات والوقت.
 . الخصائص الخمقية:7.8

يجب أف يتحمى األستاذ باألمانة والصبر والكياسة والعطؼ والتحمؿ وأف يكوف مخمصا في 
 عممو وصادقا في أقوالو وأفعالو ومتعاونا مع الجميع.

 . الخصائص العقمية:8.8
يجب أف يكوف األستاذ ذكيا ولديو حسف التصرؼ في المواقؼ المختمفة ويتمتع بصحة عقمية 

 ممتازة وعميؽ في أفكاره وغير متسرع في إستنتاجاتو.
 . المادة التعميمية:9.8

ارات يجب أف يكوف األستاذ عمى إلماـ جيد بجميع ما يتعمؽ بمينة التربية البدنية المدرسية)مي
رياضية لؤلنشطة المختمفة،طرؽ التدريس واألساليب الحديثة في التعميـ وتنظيـ األنشطة 

 الداخمية...(.
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 . الثقافة العامة:10.8

يحتاج األستاذ إلى الثقافة العامة بجانب الثقافة الخاصة بمينتو ولذا يجب عميو أف يكوف ممما 
:المغة العربية،المغات األجنبية،العبلج تماما بالنواحي المعرفية في كثير مف المواد مثؿ 

 الطبيعي...
 . كيفية إعداد أستاذ التربية البدنية مستقبال:9

مضى ذلؾ الوقت الذي كاف ألي فرد يمتمؾ فيو بعض المعمومات في تخصص معيف صالحا 
لمقياـ بعممية التدريس في ذلؾ التخصص وذلؾ بعد تزايد األدوار والمياـ التي يجب ليا 

،وبعد التغيير في تفكير بعض المسؤوليف مف أف األستاذ لـ يعد ذلؾ المجرى المائي األستاذ
نما األمر أصعب و أضخـ وأكبر مف ذلؾ.   1المرتفع الذي يصب في منخفض وىو التمميذ وا 

وفي اإلتجاىات العصرية واالقتراحات في تعديؿ برامج التربية البدنية نجد أف المدرسة  
حقيؽ المياـ الجديدة يتطمب بجانب الخروج عف النظاـ التقميدي في المستقبمية تنادي أف ت

التدريس الخروج أيضا عف النظاـ التقميدي في إعداد أستاذ التربية البدنية ولكي نقـو بإعداد 
ىذا األستاذ القادر عمى مسايرة العصر الحالي والمستقبمي يجب أف تتضافر الجيود مف أجؿ 

 2لية الموضحة في المخطط التالي:إعداد مف خبلؿ الجوانب التا
 
 
 
 

                              
 .308عصاـ الديف متولي عبد اهلل:مرجع سابؽ ص  -1
 .43، 42محمد سعد زغموؿ،مصطفى السايح محمد: مرجع سابؽ،ص  -2
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جوانب إعداد أستاذ التربية الرياضيةمخطط لتوضيح   
 
 
 

 1. اإلعداد األكاديمي:1.9
ييدؼ إلى تزويد طبلب كميات التربية الرياضية بمواد دراسية تعمؽ فيميـ نحو ما سوؼ 

ات التربية البدنية أف تعمؿ عمى تحقيؽ يقوموف بعممو وواجباتيـ نحو مينتيـ لذا يجب عمى كمي
 النقاط التالية:

أف تقدـ ىذه الكميات لطبلبيا مناىج ومقررات شاممة وواضحة بحيث تعمؽ داخؿ الطالب  -
 مفيوـ عممو مستقببل كأستاذ لمتربية البدنية مربي لؤلجياؿ

شكؿ كبير في تحقيؽ أف توفر كميات التربية البدنية وسائؿ التقنيات التربوية التي تساعد ب - 
 أىداؼ ىذه المناىج والمقررات. 

                              
 .46ػ45ػ44رجع سابؽ،صمحمد سعد زغموؿ،مصطفى السايح محمد: م  1

 جوانب إعداد أستاذ التربٌة الرٌاضٌة

 اإلعداد

 الشخصً األكادٌمً الثقافً المهنً
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يجب أف ترتبط محتويات مناىج كميات التربية البدنية بما يحتاجو المجتمع المحمي  -
 والمدرسة المستقبمية وذلؾ حتى يفيـ أستاذ المستقبؿ الواقع الذي سوؼ يواجيو.

شطة متعددة بحيث ترتبط يجب أف ترتبط مناىج ومقررات كميات التربية البدنية عمى أن - 
 الكفاءة البدنية مع أسموب حياة الفرد وسموكو الصحي اليومي.

 . اإلعداد الثقافي:2.9
ال يستطيع أستاذ التربية البدنية أف ينقؿ الثقافة أو يسيـ في اكتسابيا أو يضمف أف يكوف 

بؿ كائف تبلميذه مثقفيف إال إذا كاف ىو شخصا مثقفا،فاإلنساف ليس بكائف طبيعي فحسب 
ثقافي،فالثقافة كامنة في اإلنساف، فالثقافة الرياضية قد رافقت اإلنساف وساىمت في تطوره 

عداده.  وا 
ولذا كاف إعداد أستاذ المستقبؿ إعدادا ثقافيا ىو مف األىمية الكبرى لممدرسة الحديثة والتي 

 تبنى عمى األسباب التالية:
اع في فف التكامؿ وفف العبلقات اإلجتماعية تنمية مدركات األستاذ بحيث تتجو نحو اإلتس -

 ومدى تطوير أفكار األستاذ.
 إتجاه كيفية العمؿ عمى إستغبلؿ وقت الفراغ والعمؿ عمى بناء البرامج الترويحية وتطبيقيا. - 
تطوير مفاىيـ أستاذ المستقبؿ تجاه المتغيرات الخاصة بالمينة مع ربط الضوابط  -

 ح األحداث البيئية.اإلجتماعية في الرياضة كمسر 
 . اإلعداد الميني:3.9

يحتاج األستاذ إلى معرفة صحيحة بأصوؿ مينتو وأوضاعيا وذلؾ حتى يتمكف مف التعامؿ 
مع عممية التعمـ،ويبدو أف ىناؾ اتفاقا عاما مف ىذه الناحية بيف النظرية والتطبيؽ وىما 

س مف أىـ عناصر العممية الجانباف األساسياف في إعداد األساتذة،وبما أف مينة التدري
التعميمية واألستاذ فييا يصبح العمود الفقري لمعمؿ التربوي الذي ال غنى عنو ميما تطورت 
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وسائؿ العمـ التقنية،ويعني اإلعداد الميني لؤلستاذ إكتساب المعرفة الصحيحة والميارة العالية 
وأساليبيا حتى يتمكف مف  التي يحتاجيا أستاذ المستقبؿ في أصوؿ مينتو التدريسية وأوضاعيا

التعامؿ الفعاؿ الناجح في عممية التعميـ ويشمؿ ىذا اإلعداد جانبا نظريا متعمقا بالدراسات 
المينية النظرية، وأيضا جانبا متعمقا بالتدريب العممي الذي يضع الطالب األستاذ في مواجية 

بالمائة مف التبلميذ في  50الواقع التعميمي،ونشير ىنا إلى أنو قد تبيف مف أد الدراسات أف 
سف المراىقة يختاروف األستاذ الناجح عمى خصائصو المينية وىي أف يكوف قويا عمميا في 
مادتو متميزا في أساليب وطرؽ تدريسو وبسيطا في شرحو كما أشارت نفس الدراسات إلى أف 

شباع بالمائة مف التبلميذ تقدر األستاذ الناجح في مينتو عمى أساس معامبلتو  50 اإلنسانية وا 
 حاجات التبلميذ مف القبوؿ والرعاية والتميز في ظروؼ وأساليب التدريس.

 . اإلعداد الشخصي:4.9
مف األمور اليامة في مجاؿ إعداد أستاذ التربية البدنية المستقبمي اإلعداد الشخصي حيث 

السوية  تعتبر مينة التدريس أكثر الميف طمبا وسعيا وراء السمات والخصائص الشخصية
والسموؾ الشخصي المتميز واإلتجاىات والقيـ واإلىتمامات المرغوب فييا فاألستاذ قدوة 
لمتبلميذ،وتنعكس شخصيتو شعوريا وال شعوريا عمى ىؤالء التبلميذ وقد أكدت الكثير مف 

( أف 1996( عف عمي راشد )soor( ودراسة سور )extromالدراسات مثؿ دراسة:إكسترـو )
الشخصية اإلجابية المتميزة إنطبعت عمى السمات الشخصية  سمات األساتذة

لمتبلميذ،فالخصائص العالية لؤلساتذة والمناخ اإلنفعالي الموجب الذي أوجدوه مع تبلميذىـ أثر 
 تأثيرا إيجابيا في الخصائص الشخصية ليؤالء التبلميذ.

 1. واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية:10

                              
 .290عصاـ الديف متولي:مرجع سابؽ،ص  1
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جبات المترتبة عمى عاتؽ أستاذ التربية البدنية والرياضية إال أننا نقتصر ىناؾ العديد مف الوا
 عمى ذكر واجباتو نحو نفسو ونحو تبلميذه

 . واجباتو تجاه نفسو:1.10
المحافظة عمى صحتو العامة ولياقتو البدنية : فمينة التدريس مف الميف التي تتطمب الجد 

لتربية البدنية لذلؾ أكثر نظرا لطبيعة تخصصو وما والمثابرة والجيد وبالطبع فإف حاجة أستاذ ا
التنمية الذاتية في مجاؿ العمؿ: وذلؾ بالوقوؼ باستمرار يتطمبو مف مشاركة وعمؿ النموذج،

عمى ما يحدث مف تطورات في ميداف التخصص العممي والميني ومسايرة ىذا التطور مف 
دريب التي تعد  لتحقيؽ ىذا خبلؿ المراجع العممية الحديثة واإلنتظاـ في برامج الت

الغرض،اإلتصاؿ بما يجري في الحياة واإلطبلع في مجاالت مختمفة حتى ال تكوف الخبرات 
 التي يقدميا لمتبلميذ جافة ومنفصمة عف الواؽ

التمميذ يجب أف يكوف المستيدؼ األوؿ بنشاط وواجبات . واجباتو نحو تالميذه:2.10
جوانب حياتو البدنية والنفسية والعقمية ىي المسؤولية األستاذ، فتربية وتنشئتو في مختمؼ 

 األولى لمتربية البدنية في المؤسسات التربوية ورجاليا وأوليـ األستاذ،ويمكننا ىنا أف نذكر ىذه 
الواجبات فيما يمي:المساىمة في تربية التبلميذ تربية شاممة ومتكاممة ومف مختمؼ جوانب 

رشادىـ إلى ما الحياة فبل يفوت األستاذ أي مف ا لفرص المتاحة أمامو لذلؾ.توجيو التبلميذ وا 
يصمح أحواليـ ومجتمعيـ ودينيـ وتنمية القيـ والمثؿ العميا في نفوسيـ.إمداد التبلميذ بالصحيح 
والجديد مف المعمومات والمعارؼ وفتح أبواب الثقافة أماميـ.الرعاية الصحية لتبلميذه وذلؾ 

 لمدرسية والعمؿ عمى غرس العادات الصحية بينيـ.بالتعرؼ عمى أنواع الخدمات ا
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 1. مسؤوليات أستاذ التربية البدنية:11
 . تفيم أىداف التربية البدنية:1.11

يتحتـ عمى أستاذ التربية البدنية فيـ أىداؼ التربية البدنية فمعرفة األىداؼ التي يسعى إلى 
 تحقيقيا تجعمو قادرا عمى النجاح في عممو اليومي.

 . تخطيط برنامج التربية البدنية :2.11
دارتو في ضوء األغراض وىذا  المسؤولية الثانية ألستاذ التربية البدنية ىي تخطيط البرنامج وا 
يعني اإلىتماـ بإعتبارات معينة أوليا إحتياجات ورغبة األفراد الذيف يوضع البرنامج مف أجميا 

 كما يجب مراعاة القدرات العقمية لممشتركيف.
 توفير القيادة:. 3.11

إف توفير القيادة الرشيدة يساعد عمى تحقيؽ أغراض التربية البدنية والقيادة الخاصة تتوافر في 
األستاذ الكؼء،ىذه الخاصية ليا تأثير عمى إستجابة التبلميذ لشخصية األستاذ وتوجيياتو 

مختمؼ ومف بيف الوظائؼ األساسية لمقيادة الوصوؿ بقدرات الفرد إلى أقصى طاقاتو ب
 النواحي.
 . إستخدام القياس والتقويم:4.11

يستخدـ األستاذ أساليب القياس والتقويـ حتى يمكف أف يقرر ما إذا كانت أغراض التربية 
ف استخداـ القياس والتقويـ أمر حتمي إذا أردنا أف  البدنية المتماشية وفي طريقيا إلى التحقؽ وا 

ذا أردنا التحقؽ مف أف ىذه نعرؼ مدى فعالية البرامج التي تدرس وما ي تـ عف طريقيا وا 
البرامج تحقؽ فعبل األغراض الموضوعة مف أجميا، فممقياس والتقويـ أمور تساعد عمى التعرؼ 

 عمى مواطف الضعؼ في األفراد والبرامج وتبيف مدى التقدـ.
 . إعادة تقويم البرامج بصفة دورية:5.11

                              
 .293عصاـ الديف متولي: مرجع سابؽ،ص  1
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ء نتائج القياس والتقويـ وتحميؿ النتائج يمكف مف إف إعادة تقويـ البرامج بصفة دورية في ضو 
تقدير ما إذا كاف البرنامج وطرؽ التدريس مرضييف وما إذا كانت أغراض التربية في سبيميا 
لى أي حد،فإذا أثبتت التحاليؿ عدـ وجود تقدـ فيجب إعادة النظر في البرنامج  لمتحقؽ،وا 

جراء ما يمـز مف تعديبلت،ومثؿ ى ذا اإلجراء يجعؿ التربية البدنية تسير عمى وطرؽ التدريس وا 
 أساس عممي سميـ،ويجعميا قادرة عمى تقديـ خدمات أكثر وأشمؿ لممنضميف بميدانيا.

 1. الدور التربوي ألستاذ التربية البدنية والرياضية :12
المربي الناجح ىو الذي ال يعمؿ فقط عمى تزويد التبلميذ بمختمؼ التماريف واألنشطة 

بؿ إنو مسؤوؿ وواجب عميو أف يحقؽ لتبلميذه القدرة عمى التوافؽ اإلجتماعي الحركية،
واإلنفعالي كـ يجب عمى المربي أف يسمؾ الطريؽ المثالي لنقؿ المعمومات إلى تبلميذه التي 
تتناسب وتساير مدى نضجيـ ووعييـ وأف يبلحظ سموكيـ وتصرفاتيـ أثناء الحصة.األستاذ 

لتأثير باإليجاب في حياة التبلميذ وذلؾ عف طريؽ رعايتيـ الناجح ىو الذي بمقدرتو ا
نما في مختمؼ التخصصات،وفي  وتوجيييـ توجييا تربويا سميما ليس في تخصصو فقط وا 

 حدود إمكاناتو.
 2. عالقة أستاذ التربية البدنية بالتالميذ:13

إلنجاح درسو  إف األستاذ ال يستطيع أداء درسو بدوف توفر عامؿ ميـ وىو الثقة المتبادلة
( "إرادة التمميذ ومشاركتو pierr bouldinفبدونيا يصبح الدرس ممبل،وحسب بيار بولديف )

ترتبط بالعبلقة )األستاذ ػ التمميذ(.كما يعتبر األستاذ عنصرا أساسيا في حؿ مشاكؿ 
 ا :تبلميذه،ولكي يكوف األستاذ مثاليا تحت عبلقة )األستاذ ػ التمميذ( ال بد مف تفر شروط مني

                              
،بدوف 4محمد رفعت رمضاف،ومحمد سميماف،وخطاب عطية عمي: أصوؿ التربية وعمـ النفس،دار الفكر العربي،ط  -1

 .54سنة،ص
 .17،ص1،1989ة البدنية و الرياضية،جامعة بغداد،طشامؿ كامؿ : المرتكزات الحديثة لكرة القدـ،كمية التربي  -2
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يحاوؿ أف يجعؿ التبلميذ يجدوف الحؿ بأنفسيـ،يشجع أقؿ جيد لكؿ واحد منيـ إستعماؿ 
يشعروف بالمسؤولية ومراقبة العتاب بطريقة مقبولة،وأما ردود فعؿ التبلميذ فتتمثؿ فيما يمي:

 أنفسيـ و العمؿ بتواصؿ حتى في غياب األستاذ.
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 خالصة: 
شير إلى حقيقة واقعية التمسناىا مف خبلؿ حياتنا الدراسية أو المينية في خبلصة ىذا الفصؿ ن

إال أف شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية محبوبة جدا بيف أوساط األسرة التربوية 
المدرسية مف مدير وأساتذة وحراس وكذا التبلميذ وجميع العماؿ،فيو لديو أسموب أو طريقة 

اس وىذا ما ال نجده في أساتذة المواد األخرى مما يحتـ رىيبة في جذب وكسب محبة الن
مسؤولية كبيرة عمى عاتقو بأف يكوف متزنا في أخبلقو،وموسوعة في معموماتو الخاصة بالمجاؿ 
الرياضي والثقافة العامة وكذلؾ بمظيره والعناية بصحة جسمو فيو المثاؿ األعمى لكثير مف 

 موف النشىء الصاعد بصفة خاصة.األطراؼ بصفة عامة والتبلميذ الذيف يمث
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 تمـييـد:
حصة التربية البدنية والرياضية تعد أحد أىـ ألواف النشاطات المدرسية، والتي تمعب دورا 

 ىاما ضمف جميع المواد التي يدرسيا  التمميذ وليا فوائد أخرى . 
العامة لمجسـ والتمتع بيا وكذا  فيي تعمؿ عمى رفع كفاءة األجيزة الحيوية، وتحسف الصحة

 اكتساب المياقة البدنية، والقواـ المعتدؿ . 
أما مف الناحية االجتماعية فيي تحقؽ التكيؼ االجتماعي لمفرد داخؿ أسرتو و مجتمعو  
ووطنو، كذلؾ يتشبع بالقيـ االجتماعية واالتجاىات المرغوب فييا ولكي  يتحقؽ ىذا يتطمب 

يمي والميني الصحيح ، ويرجع ذلؾ بالدرجة األولى إلى أستاذ التربية توجيييـ التوجيو التعم
البدنية والرياضية، والذي يجب عميو أف يعي ىذا جيدا، ويقوـ بعممو عمى أحسف وجو إزاء 
ىذا النشاط ويكوف، بمراعاة دوافع التبلميذ ورغباتيـ في ممارسة الرياضية لتدعيميا وتوجيييا 

 ى أحسف وجو.  حتى يستطيع أداء ميامو عم



 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية ..الفصل األول  ........................
 

38 
 

 التربية العامة:  .1
 . مفيوم التربية العامة :1.1

تعتبر التربية وسيمة المجتمع لممحافظة عمي بقائو واستمرار وثبات نظمو ومعاييره االجتماعية 
، فالتربية عممية تيدؼ إلى إعداد و تشكيؿ الفرد لمقياـ بأدواره االجتماعية في مكاف ما، 

و متوقع منو في ىذا المجتمع، وعممية التربية تختمؼ مف مجتمع وزماف ما عمى أساس ما ى
إلى آخر فدور التمميذ يختمؼ مف مجتمع إلى آخر كما يختمؼ مف مرحمة تعميمية إلى مرحمة 

 تعميمية أخرى.
وتتضح ىده الصورة في نظرة إبف خمدوف لمتربية عمى أنيا عممية تنشئة اجتماعية لمفرد، 

االتجاىات والعادات السائدة في مجتمعو إلى جانب المعمومات يكتسب مف خبلليا القيـ و 
 1والميارات والمعرفة.

ويرى "دوركايـ" أف الوظيفة األساسية لمتربية ىي إعداد الجيؿ الجديد لمحياة االجتماعية لمقياـ 
 2بأدوارىـ االجتماعية المتوقعة منيـ في مجتمعيـ.

ع كنسؽ اجتماعي وتحافظ عمى الشخصية وبذلؾ تساىـ التربية في المحافظة عمي المجتم
 3القومية.

 . تعريف التربية:2.1
لمتربية  تعاريؼ عديدة ومختمفة ،وعمـ التربية ليس مستقبل بذاتو بؿ يستمد أصولو مف العمـو 

 .االجتماعية، االقتصادية، السياسية، فمتعريؼ التربية ال بد مف النظر إلييا مف زوايا مختمفة
 :. التربية لغة1.2.1

                              
دار الفكر  1سميرة أحمد السيد: " األسس االجتماعية لمتربية في ضوء متطمبات التنمية الشاممة و الثورة المعموماتية " ط -1

 .37ـ، ص: 2004العربي، القاىرة، 
 . 120أحمد فؤاد ألبدري:المراىقة و الجماعة، مرجع سبؽ ذكره، ص، -2
 . 68سمير أحمد السيد: نفس المرجع، ص،  -3
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مأخوذة مف فعؿ ) ربى، يربو( وربى الولد أي غذاه وجعمو ينمو وتعني عند العرب السياسة، 
القيادة والتنمية وكاف العرب يقولوف عف الذي ينشأ الولد ويربيو ويرعاه: المؤدب، الميذب 

 1والمربي.

 . التربية اصطالحا:2.2.1
  أنو يمكف إجماليا فيما يمي:عمى الرغـ مف تعدد التعريفات المتعمقة بعممية التربية إال

 تعريؼ التربية عند بعض العمماء و المفكريف:
إلضافة إلى تعميـ القرآف ومعالـ الديف أشار إلى ايرى أنيا عممية دينية و دنيوية فب ابن سينا:

 ضرورة تعميمو عمميات الحساب وغيرىا مف العمـو األخرى.
 الفرد عضوا صالحا في المجتمع.يرى إف الغرض مف التربية ىو أف يصبح  أفالطون:
 التربية ىي أف يستطيع الفرد أف يقـو بكؿ ما ىو مفيد في حالة الحرب أو السمـ. أرسطو:

، باإلضافة إلى ىذه التعريفات 2يرى أف التربية ىي مراعاة المتعمـ و استعداداتو ابن خمدون :
والبيئة التي يعيش فييا يمكف تعريؼ التربية عمى أنيا عممية تفاعؿ مستمرة بيف اإلنساف 

بيدؼ استخراج إمكانيات الفرد، فالتربية بيذا المعني تعمؿ عمى تكويف اتجاىات الفرد تنمية 
 3وعيو باألىداؼ السائدة في المجتمع والتي يسعى إلى تحقيقيا.

ال يمكف أف نقوؿ أف ىذا التعريؼ ىو تعريؼ مانع لمتربية، ألف مصطمح التربية فيو اختبلؼ 
في مسألة تعريفيا اصطبلحا ألنو يمكف تعريفيا مف منظور آخر بكونيا عممية نقؿ وتبايف 

التراث مف جيؿ الراشد إلى الجيؿ الناشئ بيدؼ تحقيؽ التكيؼ والمبادئ وأسس المجتمع 
عداده مف جميع الجوانب الشخصية بمعنى إعداده مف الجانب  وتكيؼ الفرد مع نفسو وا 

                              
 .18ص، ـ1990الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، سنة  2تركي رابح:أصوؿ التربية، ط-1
ـ، 2003، اإلسكندرية.دار المعرفة،2شبؿ بدراف: "التربية و المجتمع، رؤية نقدية في المفاىيـ والقضايا، المشكبلت، ط -2

 .53ص،
 .21صوؿ التربية، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ص أحمد محمد الطيب:أ -3
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اعي، وىذا لف يتـ إال عف طريؽ مسايرة منياج أو برنامج العقمي والنفسي والجسمي واالجتم
منظـ لبموغ األىداؼ المرجو تحقيقيا فالتربية عمى ىذا األساس ىي عممية تشكيؿ لشخصية 
الفرد مف جميع النواحي، الجسمية والعقمية و الوجدانية و االجتماعية  واألخبلقية، بصورة 

منيا، باعتبار أنيا تحقؽ التفاعؿ بيف الفرد وذاتو  تكاممية، فالتربية ىي ضرورة اجتماعية البد
 1وبينو وبيف المجتمع الذي يعيش، حتى يتسنى لو تحقيؽ ىدؼ أسمى في المستقبؿ.

 . تطور التربية العامة:3.1
"تمثؿ التربية عممية اجتماعية نشأت بوجود اإلنساف فكانت التربية في المجتمعات القديمة 

ة، تمارس مف خبلؿ األنشطة اليومية ألفراد المجتمع، قبؿ ظيور الجماعات  المتخصص
فكاف الطفؿ يتعمـ مف خبلؿ محاكاة الراشديف في قياميـ باألعماؿ اليومية و مشاركتيـ في 
ىذه األنشطة، وكانت األسرة تمثؿ وحدة اجتماعية اقتصادية ووحدة تربوية أيضا، فكانت 

نتاج وتعد أفرادىا لمقياـ بأدوارىـ في المجتمع األسرة تقـو بتقسيـ العمؿ بيف أفرادىا وتقـو باإل
كمواطنيف صالحيف يعمموف عمى استقرار المجتمع ونموه بظيور الجماعات المتخصصة التي 
كانت تزاوؿ حرفا معينة بميارة أصبح ىناؾ ضرورة لمتخصص وتقييـ العمؿ والمعرفة بفنوف 

عات القديمة. ويعني ىذا النظاـ ىذه الحرؼ وميارتيا ومف ىنا ظير نظاـ الصبية في المجتم
أف المجموعة مف الصبية كانت تتممذ عمي يد حرفي في الحانوت، فكاف ىؤالء يتعمموف عف 
طريؽ المبلحظة و التوجيو الحرفي والمشاركة في العمؿ، وبيذا أصبح الفرد يتعمـ في 

مثؿ مجتمعو الحرفة التي سيزاوليا، وبتطور المجتمعات ظيرت جماعات متخصصة أخري 
رجاؿ الطب والتعميـ الديني وحفظ القصص و ممارسة كثير مف الفنوف الشعبية،وقد ميد ذلؾ 
إلى نشأة التربية المقصودة إلعداد الموارد البشرية  القادرة عمي تحقيؽ مطالب المجتمع،ومف 

                              
 .18ـ ،ص، 2003أحمد معروؼ: محاضرات في عمـو التربية الجزائر،دار الغرب لمنشر والتوزيع ،-3
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ىنا ظيرت التربية الرسمية كمؤسسة اجتماعية عيد إلييا المجتمع ميمة التربية، وقد أحدثت 
ثورة الصناعية تغييرا كبيرا في المجتمعات، فمـ تقد الثورة الصناعية مجموعة مف ال

االختراعات واالكتشافات فقط، بؿ أحدثت إلى جانب ذلؾ تغييرا شامبل في بناء المجتمع، فقد 
تغير بناء اآلسرة، ولـ تعد األسرة وحدة اجتماعية اقتصادية كما كانت مف قبؿ، ونشأت 

ة تساعد األسرة في القياـ بوظائفيا مثؿ المدرسة ووسائؿ األعبلـ مؤسسات جديدة متخصص
و مؤسسات الخدمات األخرى، إذف التربية ال تقدـ لمفرد المعارؼ والخبرات والميارات 
والمعايير االجتماعية والقيـ االتجاىات فحسب، بؿ توضح  أيضا كيؼ يعمؿ في المجتمع 

ا مؤسساتو االجتماعية لمساعدتو عمي فيـ دورىا الذي ينتمي إليو و األسس التي ترتكز عميي
 .عالقة التربية بالتربية البدنية والرياضية:4.1

إف أنجح  وسيمة لتحقيؽ الزيادة في حصيمة الفرد وتزويده بالخبرات ال يتـ إال عف طريؽ 
النشاطات الرياضية، وعمى ىذا األساس يتـ الربط بيف النظرية التي تمثؿ التربية والتطبيؽ 

لتي تمثؿ النشاطات الرياضية بحيث وضعت تحت إسـ التربية البدنية والرياضية، بمعنى أف ا
التربية والتربية البدنية والرياضية يتفقاف في الغرض والمعنى، وأيضا يتفقاف في المظير الذي 
ف يحدد تنمية الشيء مف الناحية الجسمية والعقمية واالجتماعية واالنفعالية، وىذا ال يتـ إال ع

طريؽ ممارسة النشاطات الرياضية والتي بدورىا تسعى إلى  تحقيؽ المثؿ والقيـ اإلنسانية 
تحت إشراؼ قيادة تربوية، وقد تعرض ليذه العبلقة العديد مف العمماء مف بينيـ " فيري "الذي 

نما تشغؿ دوافع النشاطات المن جزة يرى أف التربية البدنية جزء ال يتجزأ مف التربية العامة ، وا 
 1في كؿ شخص لتنميتو مف الناحية العضوية و التوافقية و العقمية واالنفعالية.

 . التربية البدنية والرياضية:2
 . مفيوم التربية البدنية والرياضية:1.2

                              
عمي بشير الغاندي، إبراىيـ حمومة الزايد، فؤاد عبد الوىاب:المرشد التربوي الرياضي، المنشآت العامة لمنشر والتوزيع  -1
 .14. ص،1983إلعبلـ طرابمس،وا
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التربية البدنية جزء مف التربية العامة أو مظير مف مظاىرىا لكوف التربية الحديثة تعني 
أىـ األسباب التي أدت برجاؿ التربية الحديثة إلي االىتماـ كذلؾ برعاية الجسـ وصحتو ومف 

بأجساـ الناشئيف وصحتيـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ النضج فيي تساعد عمى إعداد المواطف 
 الصالح بدنيا وعقميا انفعاال واجتماعيا.

وقد أكد كويسكي كوزليؾ: أف التربية عمى أنيا جسـ قوي فقط أو ميارة رياضية أو ما يشبو 
لؾ ىو اتجاه خاطئ فيي فف مف الفنوف التربية العامة والتي تيدؼ إلي إعداد المواطف ذ

 1الصالح جسما وعقبل وخمقا وجعمو قادرا عمى اإلنتاج والقياـ بواجبو نحو مجتمعو ووطنو.
والتربية البدنية جزء بالغ األىمية مف عممية التربية العامة، فيي ليست زينة تضاؼ إلى 

 سي كوسيمة تشغيؿ األطفاؿ وتسميتيـ.البرنامج الدرا
فالتربية البدنية والرياضية حسب كثير مف المفكريف ىي تمؾ العممية التربوية التي تيدؼ إلى 
ثراء الجوانب البدنية والعقمية واالجتماعية و الوجدانية لمفرد  تحسيف األداء اإلنساني وا 

 باستخداـ النشاط الرياضي كأداة لتحقيؽ أىدافيا .
االستفادة مف األنشطة البدنية والحركية كوسيمة لتحقيؽ التربية العامة، والتربية البدنية وتعد 

أو ما يطمؽ عمييا في بعض البمداف العربية التربية الرياضية نظاـ مستحدث فقد ابتدعو 
 2المجتمع ليواجو بو عوامؿ االنحطاط البدني والحركي الناجـ عف قمة الحركة.

 
 البدنية والرياضية:. تعريف التربية 2.2

 " التربية البدنية عمى أنيا : West and Butcher 1990تعريؼ ويست، بوتشر " 

                              
ـ، ص 2001أميف أنور الخولي: أصوؿ التربية البدنية والرياضية، مدخؿ التاريخ لمفمسفة،دار الفكر العربي،القاىرة، - 1

104 . 
 .179حساف سعيد معوض: البطوالت والدورات الرياضية  وتنظيميا ، جميورية مصر، ص  -2
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ىي العممية التربوية التي تيدؼ إلى تحسيف األداء اإلنساني مف خبلؿ وسيط ىو األنشطة 
" أف البعض يرى أف التربية  البدنية Lumpkinالبدنية المختارة لتحقيؽ ذلؾ.وذكر"  لمبكيف  

الرياضية إنما ىي مرادؼ لمتعبيرات مثؿ التمرينات، األلعاب،المسابقات الرياضية،وبعد  و
تعريفيا لكؿ ىذه التعبيرات كاف تعريفيا عمى النحو التالي " لمتربية البدنية ىي العممية التي 
يكتسب مف خبلليا الفرد أفضؿ الميارات البدنية و العقمية واالجتماعية، والمياقة مف خبلؿ 

 نشاط البدني .ال
'' : أف التربية kozlikkopeskyومف تشيكوسموفاكيا السابقة يبرز تعريؼ كويسكي كوزليؾ''

البدنية والرياضية ىي جزء مف التربية العامة،ىدفيا تكويف المواطف عقميا وبدنيا وانفعاليا 
 .1واجتماعيا بواسطة عدة ألواف مف النشاط البدني المختار لتحقيؽ اليدؼ

 ية التربية البدنية والرياضية:. أىم3.2
كسابو الميارات األساسية  إف التربية الرياضية تساعد عمى تحسيف األداء الجسماني لمتمميذ وا 
وزيادة قدراتو الجسمانية الطبيعية، إف الخبرات األساسية لممارسة األنشطة الرياضية تمد 

لعاب واألنشطة الرياضية التي التمميذ بالمتعة مف خبلؿ الحركات المؤداة في المسابقات واأل
تتـ مف خبلؿ تعاوف التمميذ مع اآلخريف .أما الميارات التي يتـ التدريب عمييا مف دوف 
استخداـ أدوات كرياضة الجيدو تؤدي إلى اكتساب ميارات جديدة والتي تدفع بالتمميذ 

يا المختمفة وليا بالشعور بقوة الحركة، التربية الرياضية ىي عممية حيوية في المدارس بمراحم
دور أساسي في تنمية المياقة البدنية لمتمميذ والتبلميذ عادة ما يرغبوف في ممارسة األلعاب 
التي بيا روح المنافسة وعادة ما يكوف لمتمميذ االندماج في الجماعة بشكؿ جيد وقادريف عمى 

                              
 . 23،24ي التربية الرياضية،  مرجع سابؽ، ص، عبد الحميد شرؼ:تكنولوجيا التعميـ ف -2
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عمى أنشطة  التعامؿ والتفاعؿ في الجماعة وعقد صدقات جديدة.والبرنامج الرياضي يشتمؿ
 1تعمؿ عمى إظيار الفروقات الفردية لدى التبلميذ وتشجيعيـ ىو أمر ىاـ جدا.

 . أألىداف العامة لمتربية البدنية والرياضية:4.2
 إف البرنامج الجيد يجب أف يشمؿ عمى مساعدة التبلميذ في تحقيؽ األىداؼ التالية:

 إمدادىـ بالميارات الجسمانية المفيدة . -1
 لجسماني وتنمية النمو بشكؿ سميـ.تحسيف النمو ا -2
 المحافظة عمى المياقة البدنية وتنميتيا . -3
 قدرتيـ عمى معرفة الحركات في مختمؼ المواقؼ . -4
 تحسيف قدرتيـ لبلبتكار. -5
 تعميميـ المعرفة وتفيـ أساسيات الحركة. -6
   تنمية القدرة عمى االستمرار ممارسة التمرينات الرياضية لمحفاظ عمى المياقة البدنية -7
 تحسيف القدرة عمى أداء األشكاؿ المختمفة لمحركة. -8
 تنمية القدرة عمى التقييـ الشخصي والرغبة الشخصية في التقدـ . -9

  تعميميـ عمى معرفة الميارات االجتماعية . -10
 . حصة التربية البدنية والرياضية:3

 . تعريف حصة التربية البدنية والرياضية:1.3
رياضية وسيمة مف الوسائؿ التربوية لتحقيؽ األىداؼ المسطرة تعتبر حصة التربية البدنية وال

لتكويف الفرد، بحيث أف الحركات البدنية التي يقـو  بيا الفرد في حياتو عمى مستوى تعميـ 
بسيط في إطار منظـ ومييكؿ تعمؿ عمى تنمية وتحسيف وتطوير البدف ومكوناتو مف جميع 

                              
ـ، 2004مركز الكتاب لمنشر  ،2ناىد محمد سعيد زغموؿ، نيمي رمزي فييـ:طرؽ التدريس في التربية الرياضية،ط -1

 .22،23،ص
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والصحية ( وىذا ضماف تكويف الفرد  –الخمقية –ة االجتماعي–النفسية  –الجوانب  ) العقمية 
 وتطويره وانسجامو في مجتمعو ووطنو .

جزء متكامؿ مع التربية العامة ،بحيث تعتمد عمى الميداف فحصة التربية البدنية والرياضية 
التجريبي لتكويف األفراد عف طريؽ ألواف وأنواع النشاطات البدنية المختمفة التي اختيرت 

د الفرد بالمعارؼ والخبرات والميارات التي تساىـ عمى إشباع رغباتو عف طريؽ بغرض تزوي
التجربة لتكيؼ ىذه الميارة لتمبية حاجياتو  لمتعامؿ مع الوسط الذي يعيش فيو وتساعد عمى 
 االندماج داخؿ المجتمع وبذلؾ فاف حصة التربية البدنية والرياضية تحقؽ ىذه األىداؼ عمى 

لتعميمية فيي تضمف النمو الشامؿ والممتـز لمتبلميذ وتحقؽ حاجتيـ مستوى المؤسسات ا
 1البدنية، طبقا لمراحؿ وتيتـ التربية البدنية بإدراج قدراتيـ الحركية.

 . أألىداف الخاصة لحصة  التربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية:2.3
عمى تحقيقيا مف خبلؿ البرامج  يجب أف نعمـ بأف كؿ مرحمة دراسية ليا أىدافيا التي يعمؿ

 التنفيذية لمناىج التربية الرياضية وطرؽ تدريسيا.
 االرتقاء بالكفاءة الوظيفية ألجيزة الجسـ وبالصفات البدنية. -1
إكساب التمميذ الميارات الحركية والقدرات الرياضية واكتساب المعارؼ الرياضية  -2

 والصحية.
 مف خبلؿ المنافسات داخبل وخارج المدرسة.صقؿ الميارات الحركية لؤلنشطة  -3
 تكويف االتجاىات القومية الوطنية وأساليب السموؾ السوية لدى التبلميذ. -4
 تنمية القدرات المعرفة والوجدانية. -5
 .تربية النشء عمى اإليماف باهلل وطاعتو والدفاع عف وطنو مف أطماع اآلخريف -1
 ى القياـ بمسؤوليات معينة.إكساب الفرد عادات وميارات تساعد عم  -7

                              
 .73ـ، ص، 2002دالؿ أحمد الشيخ: األىمية التربوية لمرياضة،المكتبة الجامعية لمقاىرة،سنة  -1
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 بناء اتجاىات وقيـ جديدة.   -8
تربية الفرد بحيث يقبؿ عمى المعرفة ويستفيد منيا ويبحث فييا و نظرا لطوؿ أمدىا    -9

 تعد إستراتيجيات فيي توجو العممية التربوية بكامميا.

 . األدوات واألجيزة المستخدمة في حصة التربية البدنية والرياضية:3.3
إعداد مكاف الحصة و تزويدىا باألدوات واألجيزة البلزمة ، يتطمب دراسة مسبقة شاممة  إف

مكانياتيا مف المبلعب واألجيزة واألدوات، مف حيث العدد والحالة  لظروؼ المؤسسة وا 
والطريقة التي تضمف استخداـ الموجود منيا إلى أقصى حد ممكف، حيث يشمؿ استخداـ 

 د، فقد يكوف بالمؤسسة ممعب واحد لكرة السمة فقط.بعضيا في أكثر مف عرض واح
وعدـ وجود ممعب لكرة الطائرة ال يعني إلغاء المعبة مف البرنامج الدراسي، بؿ يمكف استخداـ 
ممعب كرة السمة و تخطيطو بحيث يمكف استخدامو لمعبتيف معا، عمى أف يكوف ىناؾ خطة 

 1تعدد أوجو النشاط بالبرنامج. موضوعية يحددىا جدوؿ زمني الستخدـ الممعب، وبذلؾ
وال تقتصر عمى عدد محدود مف األنشطة بسبب صغر المساحة المتاحة، أو بسبب عدـ 

 وجود مبلعب بالعدد الكافي، فالميـ حسف التنظيـ.

ويجب أف يتوفر في كؿ مؤسسة عمى األقؿ ممعب واحد، حفرة وثب، كرات طبية يتراوح وزنيا 
حبؿ الوثب العالي، جير لرسـ الممعب، ساعة مقاتية، شريط مف )نصؼ كمغ إلى واحد كمغ(، 

 قياس، كرات صغيرة ، أعبلـ صغيرة، كرات السمة والطائرة واليد.
كما يجب تعويد التبلميذ عمى التعامؿ مع ىذه األجيزة برفؽ، وجمبيا ووضعيا في األماكف 

رجاعيا وحمميا بشكؿ أميف، وحمايتيا مف األ مطار، وعدـ المخصصة ليا بشكؿ جيد، وا 
 تعرضيا لمشمس المحرقة ، كؿ ذلؾ يساعد األستاذ مف االستفادة القصوى مف الغدوات.

                              
ـ، 2،1992يوني وآخروف، نظريات وطرؽ التربية البدنية،ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائر،طمحمود عوض بس -1

 . 115،116ص
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 . ميام حصة التربية البدنية والرياضية:4.3
تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية عممية توجيو لمنمو البدني باستخداـ التمرينات البدنية 

الشامؿ والمتزف لمتبلميذ عمى مستوى المدرسة، وىي أحد أوجو الممارسات التي تحقؽ النمو 
إذف حصة التربية البدنية والرياضية تحقؽ األغراض التي رسمتيا السياسة التعميمية في 

 مجاؿ النمو البدني والصحي لمتبلميذ عمى جميع المستويات:
. المساعدة عمى تكامؿ الميارات والخبرات الحركية، ووضع القواعد الصحية لكيفية 1
 رستيا داخؿ وخارج المؤسسة.مما
 . المساعدة عمى تطوير الصفات البدنية مثؿ: القوة،السرعة،التحمؿ.المرونة...الخ.2
. إكساب المعارؼ والمعمومات والحقائؽ عمى أسس الحركة البدنية وأصوليا كاألسس 3

 البيولوجية، الفيزيولوجية...الخ.
 . التحكـ في القواـ أثناء السكوف والحركة.4
 لتعود عمى الممارسة المنظمة لؤلنشطة الرياضية.. ا5
 . الدافعية :4

 :1. مفيوم الدافعية1.4
 . الدافعية في المغة:1.1.4

 جاء في المعجـ الوسيط مف معاني مادة )دفع ( ما يمي:
دفع إلى فبلف دفعا:انتيى إليو ويقاؿ طريؽ يدفع ألي مكاف كذا أي ينتيي إليو، ودفع شيء 

  .وةأي نحاه وأزالو بق

                              
 .283 ،بيروت ،بدوف سنة ، ص 1،ج 2المعجـ الوسيط : دار إحياء التراث العربي ،ط -1
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ويقاؿ دفع عنو األذى والشر، و )دفع إليو الشيء ( رده ويقاؿ دفع القوؿ:رده بالحجة )دافع ( 
عنو مدافعة ودفاعا:حامى عنو وانتصر لو، ومنو الدفاع في القضاء، ودفع عنو األذى:أبعده 

 ونحاه.
 1حماه منو، ودافعو في حاجتو:ما طمو فييا ولـ يقضيا. )دافع( عف صاحب السوء:

 جاء في لساف العرب حوؿ كممة )دفع ( المعاني التالية:كما 
الدفع :اإلزالة بالقوة، والدفعة :انتياء جماعة القوؿ ألي موضع بمرة ،الدفعة بالفتح ، المرة 
الواحدة ،والدفاع بالضـ والتشديد :السبيؿ العظيـ والموج، والدافع :أسافؿ الميت، حيث تودع 

 2، ودفع إلى مكاف :انتيى إليو .في األودية، والمدافعة :المزاحمة
ويقوؿ أبو البقاء الكوفي في الكميات:" الدافع ":ىو صرؼ الشيء قبؿ الورود، كما أف رفع 
ذا عدي" ب " فمعناه اإلنالة.نحو قولو تعالى: ) فادفعوا إلييـ  صرؼ الشيء بعد وروده، وا 

قاؿ تعالى، إف اهلل يدافع  ، أما إذا عدي ب" عف "فمعناه الحماية،6أمواليـ ( النساء :اآلية 
 2.3عف الذيف أمنوا ( الحج :اآلية 

مف خبلؿ ىذا السرد المغوي نبلحظ أف مادة "دفع " أخذت أشكاؿ و ألواف متنوعة في ىذا 
الميزاف المغوي. إذ أفادت معاني كثيرة تدور أغمبيا حوؿ مدافعة ما يعود بالضرر عمى الفرد 

 الداللة عمى ما يحقؽ مصمحة الفردفي نفسو أو شخصيتو، كما تستعمؿ في 
 
 

 . الدافعية إصطالحا :2.1.4

                              
 .181ـ بيروت ،ص2000،طبعة جديدة ، 2عربي ،دار صادر ،ط –المعتمد :قاموس عربي  -1
 .410ـ ،بيروت ،ص1993، 1الديف بف منظور : لساف المساف ،تيذيب لساف العرب، دار الكتب العممية ،طجماؿ  -2
توضيح وعناية ، عدناف درويش، محمد  الكفوي: الكميات ، معجـ في المصطمحات و الفروؽ المغوية،  أبو البفاء -3

 .450ـ، بيروت ،ص2،1993مؤسسة الرسالة ،ط المصري،
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ومفيوـ   motiveالتمييز بيف مفيوـ الدافع:  -أتكنسوف –يحاوؿ البعض مف الباحثيف مثؿ 
عف استعداد الفرد لبذؿ الجيد -عمى أساس أف" الدافع " ىو عبارة :  motivationالدافعية 

ؼ معيف .أما في حالة دخوؿ ىذا االستعداد أو أو السعي في سبيؿ تحقيؽ أو إشباع ىد
 1الميؿ إلى حيز التحقيؽ الفعمي أو الصريح فذاؾ يعني الدافعية " باعتبارىا عممية نشيطة .

وعمى الرغـ مف محاولة البعض التمييز بيت المفيوميف، فإنو ال توجد حتى اآلف ما يبرر 
مفيـو الدافعية، حيث يعبر كبلىما مسألة الفصؿ بينيما، ويستخدـ مفيـو الدافع كمرادؼ ل

ف كانت الدافعية ىي المفيـو األكثر عمومية .  2عف مبلمح األساسية لمسموؾ المدفوع ، وا 
وفي ضوء ذلؾ فإنو عند استخدامنا ألي المفيوميف "الدافع "أو "الدافعية " فإننا نقصد شيئا 

 واحدا.
ذورىا في الكممة البلتينية " ليا جmotivationوبداية نشير إلى أف كممة ""دافعية "

"movere" والتي تعني يدفع أو يحرؾ "TO MOVE في عمـ النفس، حيث تشمؿ دراسة "
 3الدافعية عمى محاولة تحديد األسباب أو العوامؿ المحددة لمفعؿ أو السموؾ.

واتساقا مع ذلؾ فإنو يمكف مف خبلؿ نماذج الدافعية فيـ و تفسير السموؾ الموجو نحو 
و عاـ ،وكذلؾ إلقاء الضوء عمى الفروؽ الفردية في اختيار األنشطة، وفي مقدار اليدؼ بوج

الجيد المبذوؿ بيذه األنشطة ، ومدى مثابرة الفرد أو استمرار يتو عمى العمؿ فييا رغـ ما 
 يواجيو مف عقبات .

وسوؼ نعرض فيما يمي بعض التعريفات التي قدميا الباحثوف لمفيـو الدافع أو الدافعية 
 لؾ عمى النحو التالي:وذ

                              
 .67ـ ،القاىرة ،ص2000د خميفة: دافعية اإلنجاز ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،عبد المطيؼ محم -1
 .419القاىرة ص ـ،1990عبد الحميـ محمود السيد ،معتز عبد اهلل وآخروف: عمـ النفس العاـ ،مكتبة غريب ، -2

3-weinberger .mcclelland .cognitive versus tradition al motivation al modeis in : e.t 
Higgins and R .M SONTION ( eds ) .hand book of motivation and cognition )vol.2( 
new York :the Guildford press .1990 .p562.   
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( الدافعية مف خبلؿ المحددات الداخمية بأنيا عبارة عف حالة P.T.YOUNGعرؼ "يونج" )
 1استثارة وتوتر داخمي تثير السموؾ وتدفعو إلى تحقيؽ ىدؼ معيف

ويرى "ماسمو": الدافعية بأنيا خاصية ثابتة مستمرة، مركبة وعامة تمارس   تأثير في كؿ   
 لحي       أحواؿ الكائف  ا

وعرؼ "ماكيبلند" :الدافع بأنو إعادة التكامؿ وتحدد النشاط الناتج عف التعبير في الموقؼ 
 .الوجداني

كما يعرؼ الدكتور "مصطفى زيداف": الدوافع بأنيا ىي الطاقات التي ترسـ لمكائف الحي      
يؼ ممكف مف البيئة أىدافو وغاياتو لتحقيؽ التوازف  الداخمية والخارجية وتييؤ لو أحسف تكي

 2الخارجية.
أما الدكتور "نبيؿ الشمالوطى" فقد عرؼ الدافع :بأنو حالة داخمية جسمية أو نفسية أو      

فطرية أو مكتسبة، تثير السموؾ وتحدد نوعيتو واتجاىو و تثير لو نحو تحقيؽ أىداؼ معمنة 
حالة داخمية أو استعداد مف شأنيا إرضاء جانب معيف مف جوانب الحياة اإلنسانية، كما أنو 

فطري أو مكتسب، شعوري أو الشعوري ، عفوي أو اجتماعي، نفسي يثير السموؾ الحركي 
ويساىـ في توجييو إلى غاياتو لتحقيؽ التوازف الداخمي و تييئ لو أحسف تكيؼ ممكف مع 

 3البيئة الخارجية.
ف بعضيا البعض وىدا ولقد بيف محي الديف حسيف تعدد تعريفات الدافعية واختبلفيا ع    

راجع إلى عدة عوامؿ أىميا :تركيز المنضريف، فيناؾ مف يركز عمي بعض مظاىر عممية 
االستثارة مثؿ التوتر العضمي أو معدؿ النبض أو التنفس و ىناؾ مف يركز عمى كيفية 

                              
 .69عبد المطيؼ محمد خميفة: نفس المرجع ، -1
 .94دارالشرؽ جدة ،ص ،1محمد مصطفى زيداف ونبيؿ الشمالوطى: عمـ النفس التربوي ،ط -2
 .94.ص1997، مكتبة النيضة المعرفية، القاىرة، 1أحمد زكى محمد، وعثماف لبيب فراح: عمـ النفس التعميمي، ط -3
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تعامؿ الفرد مع األىداؼ كما يرجع تعدد تعريفات ومفاىيـ الدافعية إلى اختبلؼ أسموب 
 1مؿ فيناؾ مف يركز عمى محددات مفاىيـ، وىناؾ مف يركز عمى النتائج المترتبة .التعا
ويمكف تعريؼ الدافع بأنو : استعداد داخمي يثير السموؾ ذىنيا كاف أـ حركيا ويساىـ      

 2توجييو إلى غايات معينة.
ـ بأنواع كما يعرؼ الدافع بأنو: حالة فسيولوجية  بسيكولوجية داخؿ الفرد تجعمو يقو      

معينة مف السموؾ في اتجاه معيف ودلؾ بيدؼ خفض حالة التوتر لدى الكائف الحي تخمصو 
 مف حالة عدـ التوازف.                                                                                              

نجاز األعماؿ الصعبة  ويعرفو مرزوؽ عبد المجيد بأنو:الرغبة المستمرة لمسعي إلى النجاح وا 
والتغمب عمى العقبات بكفاءة، وبأقؿ قدر ممكف مف الوقت والجيد وبأفضؿ مستوى مف 

 األداء.
ومف ناحية أخرى يعرؼ فتحي الزيات بأنو:دافع مركب يوجو سموؾ الفرد كي يكوف ناجحا 

ؿ فييا واضحة أو في األنشطة التي تعد معايير لبلمتياز والتي تكوف معايير النجاح والفش
 3محددة.
ويبلحظ أف دافع اإلنجاز لو أصوؿ فسيولوجية واضحة لدى اإلنساف فاف أنصب         

الفرد إلشباع إمكاناتو وقدراتو، فاف دافع اإلنجاز قد يصنؼ عمى أنو دافع لمنمو ولكف إذا 
ىذه الحاؿ  كاف االىتماـ مركزا عمى المنافسة بيف األفراد فيمكف اعتبار دافع اإلنجاز في

 4دافعا اجتماعيا.

                              
 .6ـ،ص1988محى الديف أحمد حسيف : دراسات في الدافعية و الدوافع ، دار المعارؼ، القاىرة ، -1
 .17يضة ،بيروت ،صسيد محمد خير اهلل وممدوح منعـ الكتابي: سيكولوجية التعمـ ،دار الن -2
 .113مجدي أحمد عبد اهلل: عمـ النفس التربوي، ص  -3
 .464،465مدخؿ إلى عمـ النفس.ص لنداؿ دافيد وؼ: -4
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وال شؾ أف تدعيـ مثؿ ىذا السموؾ ايجابيا يؤدي إلى تعمـ الدافع وتقويتو لدى الفرد       
وبالعكس إذا لقيت تمؾ الدافعية إحباطا وعدـ تشجيع بالعقاب فاف الدافع ىنا ال يتكوف أو 

سبب االستحساف يكوف ضعيفا غير ظاىر وبمعنى أخر فاف نمو ذلؾ الدافع إنما يكوف ب
 االجتماعي لمنجاح أو العقاب لمفشؿ.

والدافع مفيـو أو تكويف فرضي يستدؿ عميو مف سموؾ الكائف الحي في المواقؼ المختمفة 
 1ومف األمثمة و الشواىد عمى ىذه األنماط السموكية ما يأتي:

 االستجابات المتباينة لمموقؼ المتشابية.-
لمطعاـ تختمؼ عف استجابتو لو وىو شبعاف  استجابة شخص ما وىو جوعاف بالنسبة

اختبلؼ فرديف متفقيف في االستعدادات العقمية و الصحية والمزاجية مثاؿ توائـ المتماثمة في 
 األداء في المواقؼ التعميمية.

نتاجو فيو و استمرار نشاطو دوف كمؿ  ميؿ التمميذ إلى نوع مف أنواع النشاط و إقبالو عميو وا 
 نصرؼ عف نوع أخر انصرافا يؤثر عمى تحصيمو بدرجة كبيرة .أو ممؿ ، بينما ي

زيادة كفاءة التعمـ في موقؼ مف المواقؼ التعميمية في األوقات وقمة ىذه الكفاءات في 
كفاءة في االشتراؾ في  موافؽ متشابية في وقت آخر، ومثاؿ ذلؾ سموؾ طالب أظير

ريف بيف زمبلئو ولكنو في السنة النشاط الرياضي الذي تقيمو الكمية حتى صار مف المشيو 
الثانية كاد أف يختفي في الميداف الرياضي ، وبالحث تبيف أف قدراتو لـ تتغير ولكف دوافعو 

 لمحمؿ ىي التي طرأ عميو التغير.
 2كما يمكف أف نستنتج وجود الدافع عند التمميذ مف المكافآت التي تأثر فيو.

 . أىمية الدوافع:2.4
                              

سيد محمد خير اهلل ، محمود عبد المنعـ الكتابي: سيكولوجية التعمـ بيف النظرية و التطبيؽ، دار النيضة العربية،  -1
 .173بيروت، لبناف ،ص

 .174ير اهلل: نفس المرجع ، صسيد محمد خ -2
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العمماء النفس عمى أف الدوافع ىي نقطة البدء في عممية التعمـ، يتفؽ الكثير مف     
شباعيا في نقطة النياية،  فبل يمكف تصور سموؾ بدوف ىدؼ محدد لو، فعممية التعمـ  وا 
ترتبط بالدافع كنقطة بداية وباليدؼ كنقطة نياية يتحقؽ فييا اإلشباع أو اإلرضاء وحياة 

ت السعي المتكررة مف أجؿ الحفاظ عمى مستوى اإلنساف اليومية تمثؿ سمسمة مف محاوال
مقبوؿ مف التوافؽ بيف نفسو والمحيط الذي يعيش فيو فوراء كؿ سموؾ بشري دافع يثيره، 
وىدؼ يسعى إلى تحقيقو وكمما نجح الفرد في إشباع دوافعو كمما استطاع تحقيؽ مستوى 

 1أفضؿ لو.
ـ النفس الرياضي بدارسة موضوع ولقد اىتـ عمماء النفس خاصة الباحثيف في الميداف عم

الدوافع الذي يعتبر باب مف أباب مف أبواب المعرفة العممية لطبيعة السموؾ اإلنساف 
والوصوؿ إلى تعديمو وتوجييو أو عمى األقؿ لمتنبؤ بو في ظروؼ ومواقؼ معينة ألف ىناؾ 

لسموؾ معيف في مف يعرؼ الدوافع عمى أنيا :الطاقات الكامنة في الكائف الحي التي تدفعو  
العالـ الخارجي وىذه الطاقات ىي التي ترسـ لمكائف الحي أىدافو وغايتو لتحقيؽ أحسف 

 2تكيؼ ممكف مع البيئة الخارجية.
إف أفضؿ المواقؼ التدريسية لؤلنشطة الرياضية ىي تمؾ التي تعمؿ عمى تكويف دوافع عند  

ارة التبلميذ لعممية اإلقباؿ عمى الممارسيف لؤلنشطة الرياضية فيذه الدوافع تعمؿ عمى إث
الممارسة وتنتج تدريبا وتعمؿ أفضؿ، ويعتبر دافع النشاط البدني الرياضي مف أىـ الدوافع 
التي تعمؿ عمى إثارة الفرد لمممارسة الرياضية فيذا سموؾ صادر مف الفرد ككؿ فعند مزاولة 

لية،كما أف وجود الدافع عند النشاط الرياضي فإنو يتعامؿ مع بيئتو حركية وعقمية أو انفعا
 التمميذ شيء في ممارسو التربية البدنية والرياضية.

                              
 .30ـ، ص1984خير اهلل عصاـ: مياديف عمـ النفس االجتماعي، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، -1
 .58محمد مصطفى زيداف: عمـ النفس االجتماعي،ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائر ،ص  -2
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ومما سبؽ ال يمكف أف تتـ الممارسة بدوف ىذا الدافع فبل تعمـ بدوف دافع وال تعمـ بدوف     
ىدؼ وتطبيقا ليذا األساس يجب عمى المربي الرياضي أف يعمؿ عمى استثارة دوافع التبلميذ 

الفرصة أماـ التبلميذ لكي يشتركوا اشتراكا فعميا في اختيار األلعاب الرياضية  وييتـ بإتاحة
ومشكبلت التي تمس نواحي ىامة في حياتيـ، وكذلؾ توزيع المسؤوليات وتقسيـ العمؿ حتى 
يشعر كؿ منيـ بوجود دافع حقيقي يدفعو إلى العمؿ ويوفر ليـ في الدروس خبرات تثير 

 تيـ وميوليـ ورغبتيـ ، ويدفعيـ نحو تحقيؽ األغراض الموجودة.دوافعيـ الحمية وتشبع حاجا
 . الوظيفة الدفاعية في الموقف التعميمي الرياضي:3.4

 تتضمف وظيفة الدفاعية اإلجابة عف التساؤالت الثبلثة التالية:
 أختر نوع الرياضة -؟ ماذا تقدر أف تفعؿ 
 تدريب.كمية الوقت والجيد إثناء ال   -ما مقدار تكرار العمؿ؟ 
 المستوى األمثؿ لمدافعية في المنافسة.  -كيؼ وجد العمؿ؟ 

يقوؿ أسامة كامؿ راتب:في ما ينطبؽ بالسؤاليف األوؿ والثاني فإنيما يتضمناف أخيار 
البلعب لنوع النشاط الرياضي وفترة ومقدار الممارسة، وليس ثمة شكؿ في أف الدافعية 

لؾ عكس مدى االىتماـ بيذه الرياضة عندىا تكوف مرتفعة نحو رياضة معينة فإف ذ
 واالستمرار في الممارسة أي المثابرة في التدريب.

إضافة إلى العمؿ الجاد، بما يتضمف تعمـ واكتساب وصقؿ الميارات الحركية في ىذه  
الرياضة ،أما بخصوص إجابة السؤاؿ الثالث فاف وضيفة الدافعية في مضموف ىذا السؤاؿ 

عب باعتبار أف مستوى األمثؿ لدافعية يتطمب مستوى مبلئـ مف تتضح في مستوى أداء البل
حالة التنشيطية االستشارة حيث أف كؿ العب مستوى مبلئـ مف االستشارة حتى يتحقؽ 

 1أفضؿ أداء في موقؼ المنافسة .

                              
 .73ـ، ص،2000،دار الفكر العربي ،القاىرة ، أسامة كامؿ راتب :عمـ النفس الرياضة مفاىيـ ،تطبيقات -1  
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وىذا تظير الوثيقة الدافعية عندما تدرؾ أف االنجاز في الرياضة يتطمب توفر          
 عناصر أساسية :

 .إستعداد مناسب ليذه الرياضة 
 . التدبير الجاد لتطوير االستعداد 
 .1كفاءة أداء الرياضة عند التقييـ 
 .اإلستعداد التدبير الجاد +قدرة األداء في موقؼ االعتبار =األداء 
  المعنى األخر فإف األداء ألي ميارة في أي وقت ىو ناتج لتطوير االستعداد والقدرة

 عمى 
  الموقؼ االختيار أو المنافسة كما في الشكؿ التالي :األداء الجيد في 

  االستعداد االختبار×         مستوى الميارة         =االنجاز في الرياضة 
 

 المثابرة في التدريب                     حالة االستشارة الواىنة               
 
 
 

 : وظيفة الدافعية واالنجاز الرياضي1الشكل رقم 
در اإلشارة إلى أف الدافعية ال تعتبر العامؿ الوحيد الذي يؤثر في األداء الرياضي نتاج وتج

العديد مف المتغيرات المرتبطة بشخصية البلعب فضبل عف التأثرات المرتبطة بالموقؼ 
 نفسو ونوع متطمبات األداء ذاتو.

 . تصنيف الدوافع:4.4

                              
 .74أسامة كامؿ راتب: نفس المرجع، ص،  -1

 الدافعية
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عند تقسيميـ ألنواع الدوافع المختمفة ومف ىناؾ العديد مف التصنيفات التي قدميا الباحثوف 
 ىذه التصنيفات ما يمي:

 . التصنيف الذي يميز بين الدوافع الوسيمية والدوافع االستيالكية:1.4.4
الدافع الو سيمي ىو الذي يؤدى إشباعو إلى الوصوؿ إلى الدافع آخر أما الدافع     

 1االستيبلكي فوظيفتو ىي اإلشباع الفعمي لدافع ذاتو.

 . تصنيف الدوافع طبقا لمصدرىا إلى ثالثة فئات:2.4.4
دوافع الجسـ وترتبط بتكويف البيولوجي لمفرد وتساىـ في تنظيـ الوظائؼ  الفئة األولى:

الفسيولوجية وتعؼ ىذا النوع مف التنظيـ بتوازف الذاتي ومف بيف ىذه الدوافع الجوع العطش 
 2والجنس.

ذاتي مف خبلؿ مختمؼ العمميات العقمية وىي التي تؤدي إلى دوافع اإلدراؾ ال الفئة الثانية: 
 3مستوى تقدير الذات وتعمؿ عمى الحفاظ عمى صورة مفيـو الذات ومنيا دافع اإلنجاز.

 4الدوافع االجتماعية التي تختص بالعبلقة بيف أشخاص، ومنيا دافع السيطرة. الفئة الثالثة:
 
 

   في الدافعية اإلنسانية . تصنيف الدوافع طبقا لنظرية ماسمو3.4.4
 

 اتجاه التقدـ نحو الحاجات األرفع                     
 

                              
 .84عبد المطيؼ محمد الخميفة:دافعية االنجاز، مرجع سابؽ ص: -1

2- HILGAATDE-RATHINSON .R.L AL THINSEN RC : INTRODUCTION TOPSYHLOGG 
3-ED NEWYORK : harceounrtbracegov ،Anouilh Inc. 1997 P85. 
4- HILGARD E.R ATHINSON R.C INTRDUCTION TO PSYCOLOGY. IBID P: 85. 

 حاجات تحقيق الذات
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 .                :التدرج اليرمي لمحاجات طبقا لنظرية ماسمو1لشكل رقم ا
 :1.  الدوافع بيولوجية المنشأ4.4.4

أولية وتشمؿ الحاجات الدوافع األولية وىذا النمط مف الدوافع يعبر عف حاجات فسيولوجية 
إلى الطعاـ و الشراب وحفظ النوع ، ويترتب عمى إشباعيا استعداد التوازف البيولوجي لمكائف 

 الحي ، ويسير ىذه الحاجات دافع الجوع ودافع العطش ودافع الجنس عمى الترتيب .
وتصنؼ ىذه الدوافع بعدة خصائص أنيا تنصؼ بالشدة والحدة وطمب إشباعيا وتختزؿ 

ؿ أثرىا بمجرد إشباعيا وىي فطرية وال تختمؼ باختبلؼ النوع أو اإلطار الثقافي وىذه ويزو 
 الدوافع يصعب االعتماد عمييا في التعمـ اإلنساني:

 .حاجات تحقيؽ الذات 
 حاجات التقدير واالحتراـ 
  حاجات الحب و االنتماء 
 حاجات األمف والسبلمة 
 الحاجات الفسيولوجية 

 ة المنشأ:.  دوافع سيكولوجي5.4.4
وتتمثؿ في دوافع النمو اإلنساني و تكامؿ الشخصية اإلنسانية، ويتـ تعمميا واكتسابيا مف    

 إطار الثقافي الخاص بيا.

                              
1-maslo ah motivation and personnalité . édition harper rew pub new  York 1954  p:87. 

ماءحاجات الحب و االنت  

 حاجات التقدير واالحترام

 
 حاجات األمن والسالمة
 الحاجات الفسيولوجية
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شباعيا تختمؼ باختبلؼ اإلطار الثقافي والنسؽ ألقيمي  ولذلؾ فإف أساليب التعبير عنيا وا 
 لمفرد ومستوى تعميمو ونسبة ذكائو وثقافتو.

 الدوافع السيكولوجية المنشأ إلى فئتيف:كما أف تقسيـ 
 .  الدوافع الداخمية الفردية:6.4
وتتمثؿ أىـ األسس الدافعة لمنشاط الذاتي التمقائي لمفرد وتحفز إنجازاتو، فافرد ىو الذي   

ييوى القراءة مف أجؿ متعة شخصية ذاتية تقوـ عمى دافع لممعرفة و الفيـ يكوف مدفوعا 
 ا وقوة ألنو يحقؽ لنفسو إشباعا ذاتيا.بدافع داخمي أكثر ثبات

ومف ثـ فأف تأثير الدوافع الداخمية الفردية عمى مستوى األداء واإلنجاز الفردي يفوؽ تأثير 
 الدوافع الخارجية االجتماعية.

 . الدوافع الخارجية االجتماعية:7.4.4
كونيا تخضع ىي دوافع مركبة تعبر عف نفييا في مختمؼ المواقؼ اإلنسانية وىي خارجية ل

 1لبواعث وحوافز تنشأ خارج الفرد كما أنيا اجتماعية ألنيا متعممة ومكتسبة مف المجتمع.

 . الدافعية وأىميتيا التربوية:5.4
يستخدـ مفيـو الدافعية إلى اإلشارة إلى ما يخص الفرد عمى القياـ بنشاط سموكي ما، وتوجيو 

ف السموؾ وظيفي أي أف الفرد يمارس ىذا النشاط نحو وجية معينة.ويفترض معظـ الناس أ
سموكا معنسا بسبب ما يتموى ىذا السموؾ مف نتائج أو عواقب تشبع بعض حاجاتو أو 
رغباتو، وربما كانت ىذه الحقيقة ىي المسممة التي تكمف وراء مفيـو الدافعية، حيث يشير 

لى عمميات تحض عمى السموؾ وتوج يو وتبقى ىذا المفيـو إلى حاالت شعورية داخمية وا 

                              
 .12،13ـ،ص 1998،القاىرة ،1.مصطفى حسيف باقي، أمينة إبراىيـ شبمي: الدافعية ،ط-1
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عميو، وعمى الرغـ مف استحالة مبلحظة الدافعية عمى نحو مباشر، إلى أنيا تشكؿ مفيوما 
 1أساسيا مف مفاىيـ عمـ النفس التربوي .

كما أف الدوافع تعتبر مف أىـ المشاكؿ التي تواجو المعمميف، وليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف 
ف، ليست ببساطة إلى فشبل في مشكمة النظاـ في الصؼ التي يواجييا كثير مف المعممي

توجيو دوافع التبلميذ وكسؿ بعض التبلميذ وعدـ إقباليـ عمى التحصيؿ، والتماسيـ المعاذير 
 لذلؾ مشكمة آخري مف مشكبلت الدافعية.

وليس مف شؾ في أف مثؿ ىذه المشكبلت تكثر، وتتفاقـ إذا لـ يفيـ المعمـ سبب صعوبات 
لدى تمميذ معيف صورة لذاتو تجعمو يرفض كؿ ما يتعمؽ التي يواجييا التبلميذ فقد يكوف 

بالمدرسة أو قد يكره بعض التبلميذ المدرسة إما في نقص في مياراتو التعميمة أو لقصور 
معرفتو بدنا مكيات السموؾ اإلنمائي،كما يحدث في المواقؼ الحياتية خارج المدرسة بعامة 

 2وداخؿ المدرسة بصفة خاصة.
ية مف الوجو التربوية مف حيث كونو ىدؼ تربويا في ذاتو، فإستثارة وتظير أىمية الدافع

دافعية الطبلب وتوجيييا وتوليد االىتمامات معينة لدييـ تجعميـ يقبموف عمى ممارسة 
النشاطات معرفية وعاطفية وحركية خارج نطاؽ العمؿ المدرسي وفي حياتيـ المستقبمية، ىي 

دىا أي نظاـ تربوي كما تتبدى أىمية الدافعية مف مف األىداؼ التربوية اليامة التي ينش
الوجية التعميمة مف حيث كونيا وسيمة يمكف إستخدميا في سبيؿ إنجاز أىداؼ تعممية معينة 

                              
دار النيضة العربية  ، ممدوح عبد المنعـ الكيناني: سيكولوجية التعمـ بيف النظرية و التطبيؽ،سيد محمد خير اهلل-2
 .172، 171ـ ،بيروت ،ص 1996،
ـ ،بيروت لبناف ص 1998، 9.عبد المجيد نشواني: عمـ النفس التربوي ،مؤسسة الرسالة لمطابعة و النشر و التوزيع ،ط-1

206. 
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عمى نحو فعاؿ، وذلؾ منة خبلؿ اعتبارىا أحد العوامؿ المحددة لقدرة الطالب عمى التحصيؿ 
 1واإلنجاز .

ب فتوجيو إلى االنتباه إلى بعض النشاطات دوف ألف الدافعية عمى عبلقة بميوؿ الطال
األخرى،كما أنيا عمى عبلقة مباشرة بحاجاتو فتجعؿ مف بعض المثيرات معززات تؤثر في 

 سموكو وتحثو عمى المثابرة والعمؿ بشكؿ نشط وفعاؿ.
 . الدافعية في التربية البدنية والرياضية:5
بصفة عامة، والتربية البدنية يعتبر موضوع الدوافع مف أىـ مواضيع عمـ النفس  

والرياضية بصفة خاصة حيث ييتـ جميع الناس بو، فيو ييـ األب الذي يريد أف يعرؼ لماذا 
يميؿ طفمو إلى االنطواء عمى نفسو والعزوؼ عف المعب مع أترابو، كما ييـ المربي الرياضي 

غميا في تحفزييـ في معرفة دوافع ممارسة األفراد لمنشاط الرياضي حتى يتسنى لو أف يست
عمى تطوير أدائيـ نحو األفضؿ، فاألداء ال يكوف مثمرا وجيدا إال إذا كاف يرضى دواعي 

 لدى الفرد.
ولكي يتضح لنا دور وأىمية الدافعية في ميداف التعميـ والتدريب الرياضي نسوؽ المثاؿ 

المكاف  التالي:فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف أف يحضر الفرد طفبل شابا ذكرا أـ أنثى إلى
المتخصص لمتعمـ والتدريب، ولكف إذا لـ يكف لديو الدافع لمتعمـ أو التدريب فبل شؾ أف 
الفائدة مف التعمـ أو التدريب ستكوف محدودة، بمعنى آخر فإنو يمكف لآلباء إف يجبروا 
أوالدىـ عمى ممارسة نشاط رياضي معيف، بؿ ويحضروف فعبل إلى الممعب المتخصص 

ب،ولكف في نفس الوقت ال يستطيع أي مف اآلباء أف يضمف أف ىذا الناشئ لمممارسة والتدري

                              
 .206لمرجع، ص.عبد المجيد نشواني: نفس ا-1
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سوؼ يبذؿ الجيد والعطاء المطموبيف لبلستفادة مف عممية التعمـ والتدريب ما داـ البلعب 
 1نفسو يفتقد الدافع والرغبة لمتعمـ وتطوير أدائو في ىذا النشاط الرياضي.

كما أشار في كتابو التدريب  1983William Warrenومف وجية نظر "ولياـ وارف 
%مف العممية التدريبية، ذلؾ أف 90%إلى70والدافعية أف استثارة الدافع الرياضي يمثؿ مف 

والخططية، ثـ يأتي دور  التفوؽ في رياضة معينة يتطمب اكتساب البلعب لمنواحي الميارية
تمؾ الميارات، وثانيا الدافع ليحث الرياضي عمى بذؿ الجيد والطاقة البلزميف أوال لتعمـ 

تقانيا.   2التدريب عمييا بغرض صقميا وا 
 . مفيوم الدافعية عند عمماء التربية البدنية والرياضية:1.5
 . مفيوم الدافعية في المجال الرياضي:2.5

يمكف تعريؼ الدافعية بأنيا "استعداد رياضي لبذؿ الجيد مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف "، 
 ؼ تجدر اإلشارة إلى عناصر ثبلثة ىامةوحتى يتسنى فيـ ىذا التعري

 :حالة مف التوتر السموؾ في ظروؼ معينة وتوجيو وتؤثر عميو. MOTIVEالدافــع : -1
:عبارة عف مثير خارجي يحرؾ الدافع وينشطو ويتوقؼ ذلؾ  INCENTIVEالباعـث: -2

 عمى ما يمثمو اليدؼ الذي يسعى الرياضي إلى تحقيقو مف قيمة.
 :مدى احتمالية تحقيؽ اليدؼ. EXPECTETIONالتوقـع: -3

 . وظيفة الدافعية في المجال الرياضي:3.5
 3تتضمف وظيفة الدافعية في المجاؿ الرياضي اإلجابة عف التساؤالت الثبلثة

 ما نقرر أف نعمؿ ؟اختيار نوع مف الرياضػػة. - أ
 ما مقدار تكرار العمؿ؟=كمية الوقت والجيد أثناء التدريب. - ب

                              
 .14ـ القاىرة، ص1990أسامة كامؿ راتب: دوافع التفوؽ في النشاط الرياضي، دار الفكر العربي،  -1
 .72-71ـ ، القاىرة، ص 1997، 2أسامة كامؿ راتب: عمـ النفس الرياضي، دار الفكر العربي ،ط -2
 .73أسامة كامؿ راتب: عمـ النفس الرياضي،نفس المرجع، ص - 3
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 ؟=المستوى األمثؿ لمدافعية في المنافسة.كمية إجادة العمؿ - ت
وفيما يتعمؽ باإلجابة عف السؤاليف األوؿ والثاني، فإنيما يتضمناف اختيار البلعب لنوع 
النشاط الرياضي، وفترة ومقدار الممارسة.وليس ثمة شؾ في أف الدافعية عندما تكوف مرتفعة 

اضة واالستمرار في الممارسة، نحو رياضة معينة، فإف ذلؾ يعكس مدى االىتماـ بيذه الري
أي يؤدي إلى المثابرة في التدريب، إضافة إلى العمؿ الجاد، أما بخصوص إجابة السؤاؿ 

 الثالث عف كيفية إجادة العمؿ؟
فإف وظيفة الدافعية في مضموف ىذا السؤاؿ تتضح في المستوى أداء البلعب باعتبار أف 

بار أو المنافسة بتطمب مستوى معينا مبلئما المستوى األمثؿ لمدافعية خاصة في موقؼ االخت
مف الحالة التنشيطية االستثارة  حيث إف لكؿ العب المستوى المبلئـ لو مف درجة االستثارة 

 1حتى يحقؽ أفضؿ أداء في موقؼ المنافسة أو االختيار لنشاط رياضي معيف.
 . دوافع ممارسة النشاط الرياضي:5.4

ألوؿ يأتي مف داخؿ الفرد ويطمؽ عميو الدافعية إلى يوجد مصدراف لمدافعية :المصدر ا
{إما المصدر الثاني فيأتي مف خارج الفرد ويطمؽ عميو intrinsicالنشاط ذاتية اإلثابة}

الدافعية إلى نشاط خارجي اإلثابة وعادة فإف األفراد الذيف يؤدوف النشاط مف خبلؿ الدافعية 
ة في شعور باالقتدار وتأكيد الذات واإلسرار إلى نشاط ذاتي اإلثابة يؤدنو مف منطمؽ الرغب

 والنجاح وىذه الصفات عندما يحققيا الفرد خبلؿ ممارسة تعتبر قيمة في حد ذاتيا.
فعمى سبيؿ المثاؿ فإف الرياضي أو البلعب الذي يماري الرياضة وىذا دافع الرياضة وتحقيؽ 

أحد يعتبر ليذا الفرد دافعية االستمتاع والرغبة، وذلؾ لتحقيؽ النجاح حتى دوف أف يشاىده 
 إلى نشاط ذاتي اإلثابة.

                              
 .25امؿ راتب: دوافع التفوؽ في النشاط الرياضي،مرجع سابؽ ،صأسامة ك -1
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فإف ذلؾ يأتي  EXTRINSICأما بالنسبة لممصدر الثاني لمدافعية إلى نشاط خارجي اإلثابة 
مف أشخاص آخريف وال ينبع مف الفرد ذاتو، ويتـ ذلؾ عف طريؽ التدعيـ سواء إيجابي أو 

 جوائز أو معنويا مثؿ التشجيع واإلطراء.سمبي، وقد يكوف ماديا مثؿ المكافأة المالية وال
ويبدو في ضوء ما سبؽ أنو توجد عبلقة وثيقة بيف الدافعية ذاتية اإلثابة والدافعية خارجية 
اإلثابة وىما كوجييف لمعممة لمواحدة حيث إف جميع الرياضييف يمارسوف الرياضة بيدؼ 

 .1الحصوؿ عمى مصدر الدافعية }الذاتية والخارجية{
 
 
 وامل الدافعية المؤثرة في اإلنجاز الرياضي:. ع5.5
يعرؼ  دافع اإلنجاز بأنو منافسة مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ مستوى أداء ممكف، وقد   

يستخدـ أحيانا مصطمح الحاجة باإلنجاز أو التوجيات اإلنجازية ليعبر عف دوافع اإلنجاز، 
 ىي الحاجة لمتفوؽ.وبيذا يندرج دافع اإلنجاز بشكؿ عاـ تحت حاجة كبيرة أشمؿ وأعـ و 

ويبدو أف ىناؾ خصائص عامة تميز األشخاص الذيف يتميزوف بدرجة عالية مف اإلنجاز في 
 أنشطة الحياة المختمفة ،ومنيا النشاط الرياضي ربما مف المناسب أف نشير إلييا كما يمي:

 يظيروف قدرا كبيرا مف المثابرة في األداء -
 يظيروف نوعية متميزة في األداء. -
 األداء بمعدؿ مرتفع. ينجزوف -
 يعرفوف واجباتيـ أكثر مف اعتمادىـ عمى التوجيات اآلخريف. -
 يتسموف بالواقعية في المواقؼ التي تتطمب المغامرة أواؿ مخاطرة. -
 يتطمعوف إلى أداء المواقؼ التي تتطمب التحدي. -

                              
 .67.أسامة كامؿ راتب : عمـ النفس الرياضي ،مرجع سابؽ، ص-1
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 يتحمموف المسئولية في ما يقيموف بو مف أعماؿ . -
 يـ قدراتيـ وتطويرىا نحو األفضؿ. يحبوف معرفة نتائج أعماليـ لتقي -
 . إثارة الدافعية في المجال الرياضي:6.5

الحقيقة أف خبرة الطبلقة التي تسببيا حالة اإلثارة المثمى تمثؿ نوعا مف اإلثابة 
والمكافآت الذاتية واألنشطة الرياضية تعتبر نموذجا فريدا وخاصا بالنسبة لنشأ الرياضي ألنيا 

 ة إلى المستوى األمثؿ وذلؾ مصدر المتعة.تزيد مف درجة اإلثار 
ىذا يحدث في بعض األحياف أف تصبح ممارسة الرياضة شيئا غير ممتع فيي ال تزيد درجة 
نما تزيد اإلثارة بدرجة مبالغ فييا، وحيف إذ تتحوؿ ممارسة الرياضة  اإلثارة بالقدر المبلئـ وا 

 1إلى مصدر لمتوتر والشعور بمقمؽ.
 

 خالصة:
ا الفصؿ نقوؿ باف التربية البدنية والرياضية بوجو عاـ تيدؼ إلى تحقيؽ صحة في ختاـ ىذ

 الجسـ وسبلمتو والتكيؼ االجتماعي  والنمو الوجداني وتحديد النشاط . 
فبواسطة التربية البدنية والرياضية يمكف أف يصؿ الفرد إلى المرحمة مف الثبات واالتزاف في 

 حسف التكيؼ مع اآلخريف . دوافعو واتجاىاتيا، كما تساعد عمى 
وبفضؿ التربية البدنية والرياضية  يتحقؽ وينسجـ مبدأ المذة بمبدأ الواقع، كما أنيا تنمي 
التحكـ في الذات وتوترات المراىؽ الناتجة عف الضغوطات في الحياة اليومية وخبلصة القوؿ 

 فالتربية البدنية والرياضية ماىي إال مظير التربية الحديثة.
موضوع اإلحاطة بالدوافع مف جميع الجوانب قاصرا عمى الدراسات النفسية و  ويبقى

السموكية، وىذا بالرغـ مف االلتفاتة الطيبة ألصحاب الفكر التربوي في دراسة موضوع 

                              
 .85د.أسامة كامؿ راتب: مرجع سابؽ ،ص -1
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الدافعية في اآلونة األخيرة، وما يمكف أف نميزه في ىذا الصدد أىمية الدافعية في التربية 
ر إثارة الدافعية لدى التبلميذ يعتبر عامبل في نجاحو وتفوقو سواء في البدنية والرياضية باعتبا

المجاؿ الرياضي أو المجاؿ التفوؽ الدراسي وتحصيمو األكاديمي، وتطوير قدراتو البدنية و 
العقمية بأقصى حد ممكف، ويمكف تعزيز دافعية التحصيؿ عند الطبلب باستثارة اىتماماتيـ 

 ئلنجاز و النجاح.وتشجيع حاجاتيـ ل، وتوجيييا
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 تمييد:

يمر الفرد منذ والدتو، وحتى تنتيي حياتو بمراحؿ مختمفة مف النمو تتفاعؿ خبلليا البيولوجية 
مع معطيات محيطو االجتماعي وبفضؿ ىذه الحالة الدائمة مف التطور يصبح إنسانا 

 البشري.متكامبل فعممية النمو تعد مف أىـ استمرارية الحياة والحفاظ عمى عنصر 
والمراىقة ىي حمقات سمسمة االرتقاء اإلنساني التي تمثؿ فترة ميبلد الحقيقية والتي ليا 
خصوصيات يفرد فييا النمو بوتيرة سريعة تؤدي إلى حدوث تحوالت فسيولوجية وسموكية 
عميقة ونظرا لخصوصية عبلقة ىذه المرحمة بالتربية العامة وتأثيرىا عمى واقع التعمـ، حاولنا 

تعرض في ىذا الفصؿ إلى بعض مفاىيـ المراىقة وتعريفيا والتطرؽ إلى أطوار المراىقة ال
والى مشاكؿ النمو في مرحمة المراىقة وفي الختاـ وضعنا خبلصة ىذه الجوانب التي تعرضنا 

 ليا في ىذا الفصؿ.
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 . تعريف  المراىقة:1           
عمى مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة إلى مراحؿ  يدؿ مفيـو كممة المراىؽ في عمـ النفس    

   1)أخرى مف النمو) المراىقة 
وتتميز بأنيا فترة بالغة التعقيد لما تحممو مف تغيرات عضوية ونفسية وذىنية تجعؿ مف 
الطفؿ كامؿ النمو، وليس لممراىقة تعريفا دقيقا محددا، فيناؾ العديد مف التعريؼ والمفاىيـ 

 الخاصة بيا .
 ة:. لغ1.1

تفيد كممة المراىقة مف الناحية المغوية االقتراب والدنو مف الحمـ وبذلؾ يؤكد عمماء فقو المغة 
 ىذا المعني في قوليـ

،والمراىقة بالمغتيف الفرنسية واإلنجميزية 1"راىؽ"بمعنى اقترب مف الحمـ ودنا منو
"Adolescence " مشتقة مف الفعؿ البلتيني"Adolescere النمو والدنو "وتعني االقتراب و

 2مف النضج واالكتماؿ.
 . إصطالحا:2.1

والمراىقة مف الناحية اإلصطبلحية حسب" ستانمي ىوؿ " ىي تمؾ الفترة الزمنية التي تستمر 
،ويرى مصطفى زيداف في المراىقة 3حتى سف الخامسة والعشروف والتي تقوده لمرحمة الرشد

العاـ لمنمو، تبدأ مف الطفولة وتنتيي في سف  :" تمؾ الفترة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي بالتوقؼ

                              
 . 49عبد الر حمف الوافي، وزياف سعيد: النمو مف الطفولة إلى المراىقة. الخنساء لمنشر والتوزيع.ص  1-
 . 275ـ، ص1975دار الفكر العربي القاىرة  4فؤاد السيد: األسس النفسية لمنمو .طالبيي  2-
 . 301ـ، ص 1973. دار النيضة العربية،  4عبد المنعـ المميجي: النمو النفسي.ط 3-
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مف سف الثانية عشر لغاية العشريف بالنسبة لمفرد  08إلى 07الرشد وتستغرؽ حوالي 
 1المتوسط مع وجود اختبلفات كبيرة في الكثير مف الحاالت".

وحسب " دورتي روجرز"، المراىقة ىي فترة نمو جسدي وظاىرة اجتماعية، تختمؼ ىذه الفترة 
بدايتيا ونيايتيا باختبلؼ المجتمعات الحضارية والمجتمعات األكثر تمدنا واألكثر  في

 2برودة.

 . أطوار المراىقة: 2
 . مرحمة المراىقة المبكرة:1.2

يولوجية الجديدة بيـ سوتمتد ىذه الفترة مف بداية البموغ إلى ما بعد وضوح السمات الف
، حيث يشعر المراىؽ خبلليا بعدـ االستقرار تقريبا، وىي فترة تتسـ باالضطرابات المتعددة

النفسي واالنفعالي وبالقمؽ والتوتر وبحدة االنفعاالت والمشاعر المتضاربة، وينظر المراىؽ 
إلى اآلباء والمدرسيف في ىذه الفترة عمى أنيـ رمز لسمطة المجتمع مما يجعمو يبتعد عنيـ 

الذيف يتقبؿ آرائيـ ووجيات نظرىـ، ويرفضيـ، ويدفعو إلى االتجاه نحو رفقائو وأصحابو 
 ويقمدىـ في أنماط سموكيـ. 

فيذه المرحمة تعتبر فترة تقمبات عنيفة وحادة مصحوبة بتغيرات في مظاىر الجسـ ووظائفو، 
مما يؤدي إلي الشعور بعدـ التوازف ومما يزيد األمر صعوبة ظيور االضطرابات االنفعالية 

وح الصفات الجنسية الثانوية وضغوط الدوافع الجنسية المصاحبة لمتغيرات الفسيولوجية ووض
 3التي ال يعرؼ المراىؽ كيفية كبح جناحيا أو السيطرة عمييا.

 . مرحمة المراىقة الوسطى:2.2

                              
 .  31ـ. ص 1995محمد مصطفى زيداف: عمـ النفس االجتماع .ديواف المطبوعات الجامعية. الجزائر 1- 

 .  158 -152عمـ النفس التربوي، دار الشروؽ ،جدة ص :يدافمحمد مصطفى ز  -2
 .  354، 353رمضاف محمد ألقذافي: عمـ النفس الطفولة والمراىقة، المكتبة الجامعية الحديثة، اإلسكندرية، ص -3
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سنة  مف العمر، وفييا يشعر المراىؽ بالنضج الجسمي  17إلى  14وىي تبدأ مف سف 
لمميز والخاصة بمرحمة المراىقة واالستقبلؿ الذاتي نسبيا، كما تتضح لو كؿ المظاىر ا

 1الوسطى.
 

 وتميز المراىؽ في ىذه الفترة بالخصائص التالية:
 النمو البطيء. -
 زيادة القوة والتحمؿ. -
 التوافؽ العضمي والعصبي. -
 2المقدرة عمى الضبط والتحكـ في الحركات. -

 . مرحمة المراىقة المتأخرة: 3.2
العمر، وتعتبر ىذه المرحمة في بعض  سنة مف 22-21إلى سف  17تبدأ مف سف 

وىي كذالؾ فترة يحاوؿ فييا المراىؽ لـ شتاتو ونظمو المبعثرة،  3المجتمعات مرحمة الشباب،
ويسعى خبلليا إلى توحيد جيوده مف أجؿ إقامة وحدة متآلفة مف مجموع أجزائو ومكونات 

 شخصيتو. 
قبلؿ، وبوضوح اليوية، وبااللتزاـ، بعد ويتميز المراىؽ في ىذه المرحمة بالقوة والشعور باالست

 4أف يكوف قد استقر عمى مجموعة مف االختبارات المحددة.

 . أنواع المراىقة:3
 :لقد قسـ ميخائيؿ ميخاريوس المراىقة إلى أربعة أنواع

                              
 .55عبد الر حمف الوافي، وزياف سعيد: النمو مف الطفولة إلى المراىقة، مرجع سابؽ . ص  -1
 . 73-72ـ، ص1997. دار الفكر عماف. 1يبة: المناىج المعاصرة في التربية الرياضية.طأكـر زكي خطا -2
 .59عبد الر حمف الوافي، وزياف سعيد: النمو مف الطفولة إلى المراىقة. مرجع سابؽ، ص  -3
 . 357رمضاف محمد القذافي: عمـ النفس الطفولة والمراىقة. مرجع سابؽ ص  -4
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 . المراىقة المكيفة:1.3
ارات االنفعالية تنقسـ ىذه المرحمة باليدوء والميؿ إلى االستقرار العاطفي،والخمو مف جميع القر 

 1.والسمبية وتتميز فييا عبلقة المراىؽ مع اآلخريف بالحسف والتفتح

 . المراىقـة اإلنسحابيـة:2.3
تنقسـ ىذه المرحمػة بالميؿ إلى العزلػة واالنطواء و التردد والخجػؿ والشعػور بالنقص  

لى ،وعدـ التوافؽ االجتماعي ،وينصرؼ جانب كبيػر مف تفكيره إلى نفس ػو ،وحؿ مشاكمػو وا 
التفكيػر الديني والتأمؿ في القيـ الروحيػة واألخبلقيػة، كما يسرؼ في االستغراؽ في أحػبلـ 

 اليقظة،وخياالت مرضية ،يؤدي إلى محاولة مطابقة نفسو بأشخاص الروايات التي يقرأىا.
واالنفراد وسميت باإلنسػحابية ألف الفرد ينسحب مف مجتمع الرقاؽ حيث يفضؿ االنعزاؿ 

 2بنفسو، متأمبل بذلؾ لذاتو ومشكبلتو.

 . المراىقة العدوانيـة:3.3
يكوف المراىؽ ثائرا متمردا عمى السمطة األبوية وسمطة المجتمع الخارجي كما يميؿ إلى تأكيد 

 ذاتو ويظير السموؾ العدواني إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيرفض كػػؿ شيء.
 ـة:. المراىقـة المنحرف4.3

تشكؿ الصورة المتطرقة لمشكميف المنسحب والعدواني، وتتميز باالنحبلؿ الخمقي 
واالنييار النفسي، حيث يقـو المراىؽ بتصرفات تروع المجتمع،ويدخميا في بعض األحياف 

 3في عداد الجريمػة أو المرض النفسي والعقمي.

 . العوامل المؤثرة في المراىقة:4
 راىقة و نذكر منيا ما يمي:ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في الم

                              
 .155 سيكولوجية تربوية لتمميذ التعمـ العاـ، جدة: دار الشروؽ، بدوف تاريخ، ص محمد مصطفى زيداف: دراسة-1
 .141ـ، ص1973محمد التو مي الشيباني: األسس النفسية و التربوية لرعاية الشباب، دار الثقافة،  -2
 . 142محمد التو مي الشيباني: األسس النفسية و التربوية لرعاية الشباب، مرجع سابؽ، ص  -3
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 . الوراثة: 1.4
نشير في معناىا العاـ إلى انتقاؿ صفات معينة مف جيؿ إلى جيؿ، وفي إطار ىذا      

المعنى يسمييا البعض النقؿ الثقافي بالوراثة االجتماعية ويروف أف شخصية اإلنساف ىي 
 نتاج وراثتيف: الوراثة االجتماعية والوراثة البيولوجية.

راثة البيولوجية عبارة عف عممية االنتقاؿ لمجينات أو العوامؿ الوراثية عف طريؽ الخبليا والو 
 الجنسية مف اآلباء إلى األبناء.

 . العوامل البيولوجية:2.4
مما ال شؾ فيو أف سموؾ الفرد ونموه يتأثر بتكوينو البيولوجي، فقد تبيف في السنوات األخيرة 

في الجسـ عمى السموؾ، وليا عبلقة كبيرة بالجينات التي تحدد  أىمية تأثير التفاعؿ الكيميائي
، أي يتأثر بالتركيب الجسدي العاـ، وما يتصؿ بو مف 1وجود أو غياب إنزيـ ويحدد طبيعتو

 2صحة أو مرض ووفرة الغذاء.

 . البيئة:3.4
بأنيا يقصد بيا كؿ العوامؿ التي يتفاعؿ معيا الفرد، ويشير إلى ىذه العوامؿ أحيانًا     

جميع المواقؼ أو المثيرات التي يستجيب ليا الفرد، ويرى البعض أنيا تشمؿ البيئة الداخمية 
والخارجية مثؿ العوامؿ الطبيعية كالحرارة والرطوبة،وأي مثيرات ضوئية أو صوتية، فشخصية 
ة الفرد تتكوف تدريجيًا في المحيط االجتماعي الذي ينشأ فييا، لذلؾ تعتبر األسرة أوؿ بيئ

 .3اجتماعية تمتقي الطفؿ وىي تعتبر أىـ وسط في عممية التطبيع

                              
 .53ـ، ص2002نتصار يونس: السموؾ اإلنساني، مصر،المكتبة الجامعية، ا -1
 .137محمد التو مي الشيباني: نفس المرجع ،ص -2
 54انتصار يونس: السموؾ اإلنساني ، مرجع سبؽ ذكره، ص: -3
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سنة، وفي  16-15كما تتأثر المراىقة بالعوامؿ المتاحة، إذ تبدأ في المناطؽ الباردة مف 
 12-09سنة، أما في المناطؽ المدارية و االستوائية فتبدأ مف 13-12المناطؽ المعتدلة مف

 سنة.

 . النضج:4.4
كوف السموؾ عامًا في كؿ أفراد الجنس إذ يحدث في الكائف الذي لـ يصؿ يتميز بأف ي     

إلى أي درجة مف النضج تمكنو مف تكويف واكتساب عادات ثابتة أي يظير السموؾ عند 
، ويرى البعض 1الكائف دوف سابؽ فرصة ألي خبرة أو معرفة أو رؤية عف طريؽ فرد آخر

عمـ ألنيما عمميتاف تمثؿ كؿ منيا ذلؾ التفاعؿ أنو ال يمكننا تعريؼ النضج إال في ضوء الت
 بيف الفرد والبيئة.

 . التعمم:5.4
ىو عممية أساسية في حياة الفرد، معظـ أنواع النشاط البشري يتضمف عممية التعمـ       

بعدة طرؽ، وكثيرًا ما يرتبط السموؾ بمثيرات خارجية تزيد مف قوة تعممو ،ففي مواقؼ الحياة 
ف الفرد يتعمـ أنواع السموؾ التي تتفؽ مع معايير الجماعة ،وتتقبؿ الجماعة الواقعية نجد أ

ىذا السموؾ الذي يزيد مف قوتو، والعبلقات االجتماعية التي يتفاعؿ بداخميا الفرد وقد تساعد 
 2عمى تعممو لسموؾ غير سوي

 
 
 

                              
 .55انتصار يونس: نفس المرجع ، ص: -1
 .72انتصار يونس: نفس المرجع، ص: - 2
امج التربوي النفسي لخبرة منأنا الموجو ألطفاؿ الرياض بيف النظرية و التطبيؽ، الكويت، سعدية عمي بيادر: البرن -3

 .826ـ، ص 1983دار البحوث العممية
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 . الجنس:6.4
أو أقؿ، فقد أكدت الدراسات  تصؿ اإلناث إلى مرحمة المراىقة قبؿ البنيف سنة أو سنتيف     

سنة ونصؼ في  14التي أجريت عمى عدة أالؼ مف البنيف في الو.ـ.أ. أنيـ ال يبمغوف سف 
 سنة ونصؼ. 13حيف تصؿ البنات إلييا في سف 

 . التغذية:7.4
تدؿ األبحاث عمى أف التغذية والبيئة الصالحة تساعد في إسراع النضج ،وبالعكس فإف 

 1مراض الشديدة تؤخر النضج عند المراىقيف.التغذية البيئية واأل
 . مشاكل المراىقة المبكرة:5

تتميز مرحمة المراىقة المبكرة بالفوضى والتناقض فيبحث الفرد عف ىوية جديدة ، يحاوؿ 
تجاوز ىذه األزمات والتأثر بالرياضة واألعماؿ الفنية، في  األوؿ األزمة تبدأ ببطء ثـ 

حساس بالخوؼ والخجؿ والخطأ، فيي مرتبطة بمستوى الذكاء تنفجر، ويعود سببيا إلى اإل
كما يمكف إرجاع ىذه المشاكؿ لعدة عوامؿ مف بينيا عوامؿ نفسية كالعزلة وعوامؿ اجتماعية 
كعدـ االمتثاؿ إلى المجتمع  )العدوانية( وقد يكوف يبحث أيضا عمى االمتثالية فيتجنب 

ند الشباب ونستخمص أىـ العوامؿ في النقاط العادات والذات فيكوف لو القمؽ وىذا نجده ع
 : التالية
 . المشكالت النفسية:1.5

مف المعروؼ أف ىذه المشاكؿ قد تؤثر في نفسية المراىؽ انطبلقا مف العوامؿ النفسية ذاتيا 
التي تبدو واضحة في تطمع المراىؽ نحو التحرر واالستقرار وثورتو لتحقيقو بشتى الطرؽ، 

يخضع لقيود البيئة وتعاليـ وأحكاـ المجتمع وقيمتو الخمقية واالجتماعية،  واألساليب ، فيو ال
بؿ أصبح يمحص األمور ويناقشيا ويزنيا بتفكيره وعقمو، وعندما يشعر المراىؽ باف البيئة 
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تتسارع معو وال تقدر مواقفو وال تحس بأحاسيسو الجديدة ليذا فيو يسعي دوف قصد في أنو 
ه وعناده، فإذا كانت كؿ مف المدرسة، واألسرة، واألصدقاء ال يؤكد بنفسو وثروتو وتمرد

 يفيمونو وال يقدروف قدراتو ومواىبو ،وال يذكر ويتعرؼ الكؿ بقدرتو و قيمتو.
 . المشكالت الصحية: 2.5

إف المتاعب التي يتعرض ليا الفرد في سف المراىقة ىي السمنة إذ يصاب المراىقوف بسمنة 
نت كبير فيجب العمؿ عمى تنظيـ األكؿ والعرض عمى طبيب بسيطة مؤقتة ولكف إذا كا

مختص،  قد تكوف وراءىا اضطرابات شديدة في الغدد، كما يجب عرض المراىقيف عمى 
اإلنفراد مع الطبيب النفساني لبلستماع  إلى متاعبيـ وىو في ذاتو جوىر العبلج ألف عند 

 1المراىؽ أحاسيس خاطئة وألف أىمو ال يفيمونو.
 لمشكالت االنفعالية:. ا3.5

إف العامؿ االنفعالي في حياة المراىؽ يبدو واضحا في عنؼ انفعالو وحدتيا و اندفاعاتيا 
وىذا االندفاع االنفعالي ليس أساسية نفسية خالصة، بؿ يرجع ذلؾ إلى التغيرات الجسمية، 
قد فإحساس المراىؽ ينمي جسمو وشعوره وأف جسمو ال يختمؼ عف أجساـ الرجاؿ وصوتو 

أصبح خشنا فيشعر المراىؽ بالزىو واالفتخار وكذلؾ يشعر في الوقت نفسو بالحياء والخجؿ 
 مف ىذا النمو الطارئ .

 . المشاكل االجتماعية:4.5
يحاوؿ المراىؽ أف يمثؿ رجؿ المستقبؿ،إمرأة المستقبؿ، بالرغـ مف وجود نضج عمى مستوى 

ال أف تصرفاتو تبقي غير ناضجة، وىذا ا لتصادـ بيف الراغبيف يؤدي إلى عدة الجسـ، وا 
مظاىر انفعالية والى عدة مشاكؿ نفسية ويمكف أف نبرز السموؾ االجتماعي عند المراىؽ ما 

 يمي:

                              
 . 75خميؿ ميخائيؿ عوض: مشكبلت المراىقة في المدف والريؼ، مرجع سابؽ. ص  -1
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إف الفترة األولى مف المراىقة يفضؿ فييا العزلة بعيدا عف األصحاب، وىذه نتيجة القمؽ أو 
ات والسموؾ االنفعالي المرتبط االنسحاب مف العالـ المحيط بو، والتركيز عمى تمديد الذ

بمجموعة محدودة غالبا ما تكوف مف نفس الجنس،أما منتصؼ ىذه الفكرة يسعي المراىؽ أف 
يكوف لو مركز بيف الجماعة وذؿ عف طريؽ القياـ بإعماؿ تثبيت االنتباه لمحصوؿ عمى 

 االعتراؼ بشخصيتو.
 . المشاكل الجنسية:5.5

ف عدـ معرفتو حقيقة الجنس و طبيعة مشكبلتو بحيث يعاني المراىؽ في ىذه المرحمة م 
يمجأ في كثير مف الحاالت  لمحصوؿ عمى معمومات حوؿ الجنس مف اقرانو،أو رفقاء 

 السوء،مما ينتج عف 
 ذلؾ القمؽ و الحيرة نظرا لتناقص المعمومات التي يمكف الحصوؿ عمييا.

 و تتمثؿ المشكبلت الجنسية لممراىؽ فيما يمي:
 لى معرفة األضرار الناجمة عف العادة السرية وكيفية التخمص منيا. ػ الحاجة إ

 ػ عدـ القدرة عمى مناقشة الوالديف في المسائؿ الجنسية.
 ػ التفكير في الحصوؿ عمى زوجة مناسبة لو.

 1ػ الشعور بالذنب لقياـ المراىؽ بأفعاؿ جنسية متكررة.
 . مشكمة عدم الوضوح:6.5
الكبار مف أباء و مربيف حوؿ عدد مف المفاىيـ التي يسعى  إف الغموض الذي يكتنؼ     

المراىؽ لتحقيقيا في ىذه المرحمة مثؿ السمطة والحرية والنظاـ والطاعة والديمقراطية 

                              
 .383ـ ،ص2004،،دار الفكر  1سامي محمد ممحـ :عمـ النفس النمو دورة حياة اإلنساف،ط -1



 المراىقة ..............................................................  الثالثالفصل 
 

77 
 

وغيرىا،وعدـ قدرة ىؤالء الكبار إيصاليا إلى أبنائيـ مما يحدث تشويشا واختبلفا واضحا في 
 1وجيات نظر الطرفيف،أي الكبار وأبنائيـ.

 . مشكمة االختيارات والقرارات:7.5
عمى المراىؽ أف يتخذ قراراتو التي تحدد مستقبمو في الحياة،خاصة تمؾ القرارات التي تربط 

 2بتعميمو،أو اختيار مينتو ،أو ما يتعمؽ بالزواج وتكويف األسرة،وممارسة بعض اليوايات.
 . احتياجات المراىق:6

 ا،تنقصو عدة اختيارات و التي تتمثؿ فيما يمي:إف المراىؽ بحكـ المرحمة التي يمر بي
 . الحاجة إلى المكانة:1.6

إف حاجة المراىؽ إلى المكانة مف أىـ حاجاتو فيو يريد أف يكوف شخصا ىاما وأف تكوف لو 
مكانة في جماعتو،وأف يتعرؼ بو كشخص ذو قيمة ،وىذه المكانة أىـ عنده مف مكانتو عند 

تكوف لو مكانة عند رفاقو أكثر مف مكانتو عند اآلخريف أي  أبويو ومعمميو ،بحيث يفضؿ أف
 3الوالديف والمعمميف ،ألف المراىؽ حساس وحريص أف يعامؿ كأنو رجؿ وليس طفؿ.

 . الحاجة إلى االنتماء:2.6
تشبو ىذه الحاجة الحياة االجتماعية الطبيعية سواء كانت في المدرسة أو المنزؿ فوسيمة 

عر التمميذ بأنو ليس قائما بمفرده ،و إنما ىو عضو في جماعة إرضاء ىذه الحاجة أف يش
يشعر فييا بوجود عبلقة طيبة بينو وبيف غيره ،ولذلؾ كاف مف أقصى العقوبات التي يمكف 
أف تقع لمتمميذ ىي أف يخرجو المعمـ مف وسط زمبلئو ويعزليـ عف نشاطيـ ،فواجب المدرة 

 4أف تتيح فرصة العمؿ الجماعي.

                              
 . 385سامي محمد ممحـ : مرجع سابؽ ، ص  -1
 .387سامي محمد ممحـ : نفس المرجع ، ص  -2
 . 21ـ، ص1976فاخر عاقؿ: عمـ النفس التربوي، بيروت،دار العمـ لممبلييف ، -3
 .40ـ ،ص 1973أبو الفتوح رضواف: المراىؽ في المدرسة والمجتمع،القاىرة ،المكتبة االنجمو مصرية،  -4
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 ة إلى الحب والقبول:. الحاج3.6
تتضمف الحاجة إلى الحب والمحبة والحاجة إلى القبوؿ والتقبؿ االجتماعي والحاجة إلى  

 األصدقاء والحاجة إلى االنتماء إلى الجماعات.
 . الحاجة إلى األمن:4.6
يتمثؿ األمف في األمف الجسمي والصحة والحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة المستقرة   

 السعيدة.
 . الحاجة إلى تأكيد الذات:5.6
تشمؿ تأكيد الذات في تعزيز االنتماء لجماعة الرفاؽ والحاجة إلى مراكز والقيـ      

االجتماعية والحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاممة والحاجة إلى المساواة مع الرفاؽ السف 
 أو الزمبلء في المظير والمباس والمصاريؼ 

 العقمي واالبتكار: . الحاجة إلى النمو6.6
تشمؿ الحاجة إلى التفكير وتوسيع الفكر ،والحاجة إلى الخبرات الجديدة والحاجة إلى      

إشباع الذات عف طريؽ العمؿ والحاجة إلى النجاح والعمؿ الدراسي والحاجة إلى التعبير عف 
 النفس .

 . الحاجة إلى اإلشباع الجنسي:7.6
لجنسية والحاجة إلى االىتماـ بالجنس األخر،والحاجة إلى تتضمف الحاجة إلى التربية ا     

 .  1التوافؽ الجنسي،حيث يعتبر الجنس مف أىـ المشاكؿ التي تمثؿ خطورة عمى المراىؽ
 . المراىق والعالقات االجتماعية:7

 إف المراىؽ لو عبلقات اجتماعية داخؿ الوسط العائمي والمجتمع والمدرسة.
 

                              
 .                                                                                          63عبد الرحماف الوافي ، زيداف سعيد: مرجع سابؽ ،ص  -1
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 سرة:. عالقة المراىق باأل1.7
ىي مف أصعب السنيف مف حيث العبلقات الشخصية في  18-15إف السنوات الواقعة بيف 

البيت،فالطفؿ يثور عمى المراقبة والتوجيو ويبدأ بإرادة التفكير نفسو،والتصرؼ كشخص حر 
.ألف مسالة إقامة عبلقة سميمة بيف المراىؽ وأسرتو حيزا ميما وبارزا بيف اليمامات 1مستقؿ

مراىؽ،وذلؾ باعتباره فيما مضى عمى االتكاؿ عمى أىمو،حيث تعطيو األسرة األساسية لم
 أدوارا ثانوية فقط،ثـ ينتقؿ إلى مرحمة تحتـ عمى االستقبللية حيث يحرؾ األشياء بإرادتو.

عمى اآلباء والمربيف أف يفرقوا بيف معاممة المراىؽ بعد البموغ وبيف معاممتو وىو طفؿ 
د،وال يبالوف بتحوالتو وتطمعاتو إلى االستقبلؿ والحرية،وىي صغير،حيث يفرضوف عميو قيو 

 المطالب التي تتطمبيا ىذه المرحمة.

 . عالقة المراىق باألصحاب:2.7
ببموغ سف المراىقة ال يبقى الجو األسري محور التفاعؿ لدى المراىؽ كما كاف في مرحمة 

ر في تكويف األصدقاء وتصبح الطفولة ،بؿ يمتد ىذا المجاؿ إلى عبلقات خارجية تتمثؿ أكث
الصداقة التي كاف تتصؼ بالسطحية ،تصبح تتصؼ بالتماسؾ والثبات والصداقة في 
المراىقة ليست فقط مظير مف مظاىر النمو االجتماعي،بؿ ىي مظير مف مظاىر زيادة 
الشعور بالذات ،فيي تدؿ عمى رغبة المراىؽ في تدعيـ موقفو إزراء الراشديف،وتحقيؽ تحرره 

سمطة الكبار ،كما أف جماعة الرفاؽ ليا تأثير عمى سموؾ المراىؽ أكثر مف األسرة  مف
 والمدرسة 

 
 

                              
 .22ـ، ص 1974، دار المعارؼ لمطباعة والنشر، 1محمد رفعت: المراىقة وسف البموغ، ط -2
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 . عالقة المراىق بالمدرسة:3.7
لممدرسة تأثير قوي في تشكيؿ مفيوـ لممراىؽ عف ذاتو،وعمف ىو سيكوف في الغد،وتوفر     

تشاؼ قدراتو وجوانب عجزه المدرسة منذ عمر السادسة لو فرضا الختبار قواه،واكتشافيا واك
 1وقصوره،ففييا يتعرض الناشئ لمفشؿ أو النجاح .

حيث تشكؿ المدرسة حيزا معقدا أكثر مف األسرة،وتترؾ أثرىا عمى اتجاىات الناشئة وعاداتيـ 
وأرائيـ،حيث نجد المراىؽ يتأثر تأثيرا قويا بالخبرات المكتسبة التي يتعرض ليا في المدرسة 

 ات السائدة فييا .كما يتأثر بالعبلق
والمدرسة توفر لممراىؽ حياة الجماعة التي يصعب لو أف يجدىا في األسرة الختبلؼ نوع 
التفاعؿ وشكؿ العبلقات بداخميا ،وىي بذلؾ تؤثر في تغير اتجاىات المراىؽ حيث يوجد 

 2الجو االجتماعي الذي يؤدي إلى تغير في التفكير واالتجاىات.
 اذ التربية البدنية والرياضية: . عالقة المراىق بأست4.7

االضطرابات النفسية والمشكبلت السموكية التي تؤثر في نمو الجسمي والعقمي لممراىؽ يجب 
عمى المربي، أي أستاذ التربية البدنية أف يتطرؽ إلييا، ذلؾ حتى يتمكف مف معرفة متطمبات 

بي والتمميذ ايجابيا، وبالتالي التبلميذ وكيفية التعامؿ معيـ وحتى يكوف الجو السائد بيف المر 
يؤدي واجبو عمى أحسف وجو فميذه العبلقة دور ىاـ في بناء شخصية التمميذ سواء باإليجاب 
أو السمب ولتجنب النتائج السمبية يجب عمى المربي أو المعمـ إعطاء نوع مف الحرية لمتبلميذ 

 3أماـ الزمبلء. ،وممف جيتيـ بعض المسؤوليات في حدود إمكانياتيـ وعدـ توبيخيـ
 
 

                              
 .                                             392،ص  1991،بيروت ،دار اآلفاؽ الجديدة ، 2الطفولة والمراىقة ، ط ميخائيؿ إبراىيـ سعد: مشكمة -1
 . 392انتصار يونس: مرجع سابؽ،ص  -2
 . 85عدلي سميماف: الوظيفة االجتماعية لممدرسة، دار الفكر العربي ،بدوف سنة، ص -3
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 ( سنة :  18-15. خصائص الفئة العمرية )8
 . النمو الجسمي:1.8

يتميز ىذا النمو في بداية المراىقة بعدـ االنتظاـ والسرعة فيناؾ ارتفاع مطرد في قامتو 
واتساع منكبو، اشتداد في عضبلتو، واستطالة ليديو وقدميو، وخشونة صوتو والطبلئع األولى 

مف الشعر الذي يوجد في مواضع  مختمؼ مف جسمو عبلوة عمى اإلفرازات لمحية والشارب 
المنوية إلى جانب التغيرات الفسيولوجية كانخفاض معدؿ النبض بعد البموغ واالرتفاع لمضغط 
الدموي وانخفاض استيبلؾ الجسـ لؤلكسجيف. الشعور بالتعب وعدـ القدرة عمى بذؿ المجيود 

يرات االىتماـ الشديد لمجسـ، والشعور بالقمؽ نحو التغيرات البدني الشاؽ وتصاحب ىذه التغ
المفاجئة لمنمو الجسمي، الحساسية الشديدة لمنقد مما يتصؿ بيذه التغيرات محاوالت المراىؽ 

 1التكيؼ معيا.
 . النمو العقمي:2.8

إعداده تتطور الحياة العقمية نحو التمايز،وتكسب حياة الفرد ألوانيا مف الفعالية تساعده عمى  
نفسو لمتكيؼ الصحيح مع البيئة الثقافية واالجتماعية التي يعيش فييا،وليذا تبػػدو ميمة مع 

 العمميات الفكرية لدى المراىقيف المتمدرسيف، ويتضح ىذا فيما يمي:    
 . الذكاء:1.2.8

فرد ىو محصمة النشاط العقمي كمو،أو ىو القدرة العقمية العامة التي تبني المستوى العاـ لم
،كما عرفو "بيرت" بأنو القدرة العقمية عمى المعرفية العامة ويقصد بو عدـ تأثيره بالنواحي 

 الجسدية ،بؿ تأثيره بالنواحي اإلدراكية.

                              
. 2003النفسي بيف السواء والمرض . دار المعرفة الجامعية. لتوزيع والنشر، د اهلل: النمو مجدي أحمد محمد عب -1

 . 256ص
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وىذه المرحمة مرحمة وجب فييا استخداـ اختيارات الذكاء، والقدرات واالستعدادات لتحديد 
وقدرات التمميذ المراىؽ مف جيػة أخرى مستوى العمؿ المدرسي مف جية، واكتشاؼ إمكانيات 

 1لتضمف لو بدء التعمؽ الدراسي،وباألخص التوافؽ الدراسي الجيد.
 . االنتباه:                                                                                           2.2.8

ه أو مداه،فيو يستطيع أف يستوعب تزداد مرحمة المراىؽ عمى االنتباه سواء في مدة االنتبا
 2مشاكؿ طويمة ومعقدة بسيولة،أي يبمور شعوره عمى كؿ شيء في مجالو اإلدراكي.

 . التفكير: 3.2.8
يتأثر المراىؽ بالبيئة،وىذا ما يحفزه إلى المجوء إلى مختمؼ الطرؽ لحؿ مشاكمو،ورغػػـ أنو 

مجرد،إال أف ىذا الرقي يستخدـ فيو يرتفع عمى التفكير الحسي ويرتقي إلى مرتبة التفكير ال
االستدالؿ بنوعية االستقرار واالستنتاج، وما ييـ المراىؽ أف تفكيره دائما مبني عمػػػى 

 افتراضات لموصوؿ إلى حؿ المشكبلت.
 . التذكر:4.2.8

تؤكد األبحاث العديدة أف عممية التذكر تنمو في المراىقة، وتنمو معيا قدرة المراىؽ عمى 
 الحتفاظ.التعرؼ وا

 . التخيل:5.2.8
يتسـ خياؿ المراىؽ بأنو الوسيمة التي يتجاوز مف خبلليا حواجز الزماف والمكاف، ولػو 
وظائؼ عدة، أف يحققيا المراىؽ فيو أداة ترويجية كما أنو مسرح لمطامع الغير المحققة، 

                              
 .283، ص 1975فؤاد البيي السيد:األسس النفسية لمنمو، القاىرة، دار الفكر العربي، -1
 .157محمد مصطفى زيداف: مرجع سابؽ ص -2
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بة لممراىؽ، وىو يرتبط بالتفكير، ذاؾ أف الخياؿ يعتبر وسيمة مف وسائؿ حؿ المشاكؿ بالنس
 .1يعتبر وسيمة ىامة لتحقيؽ االنفعاالت

 . اإلدراك:6.2.8
يتجو إدراؾ المراىؽ إلى إدراؾ العبلقات المجردة والغامضة والمعنوية والرمزية وعمى ىذا 

 األساس وبيذا التطور نجده ال يقبؿ األفكار الجاىزة والتي ال تقـو عمى البرىنة واإلقناع.
 . النمو االنفعالي: 3.8

تعتبر مرحمة الطفولة المتأخرة مرحمة االستقرار و الثبات االنفعالي، ولذالؾ يطمؽ عمييا 
مرحمة الطفولة اليادئة، في بدايتيا يبرز الميؿ لممرح وتنمو لديو االتجاىات الوجدانية، 
ومظاىر الثورة الخارجية، ويتعمـ كيؼ يتنازؿ عف حاجاتو العاجمة التي تغضب والديو وتعتبر 

مرحمة تمثيؿ الخبرات االنفعالية التي مر بيا الطفؿ وتبلحظ لديو بعض األعراض ىذه ال
ذا ما تعرض الطفؿ في ىذه المرحمة إلى الشعور بالخوؼ وعدـ األمف أدى ذلؾ  العاطفية، وا 
إلى القمؽ الذي يؤثر تأثيرا قويا عمى النمو الفسيولوجي والعقمي واالجتماعي لمطفؿ لقد قرر 

النفس أف المراىقة تتسـ بالتوتر االنفعالي والقمؽ واالضطرابات أو ىي فترة كثير مف العمماء 
تتسـ بتقمبات انفعالية عنيفة تحدد مبلمحيا بالثورة والتمرد عمى الوالديف والمحيطيف بو، 
تذبذب بيف االنفعالي الشديد والتبمد أو اليدوء الزائد، التناقض الواضح في انفعاالتو بيف 

النقباض والتييج، وتفسير ذلؾ أنو في مرحمة المراىقة يكوف الفرد قد انتقؿ الواضح والحزف وا
 جزئيا مف حياة الطفولة ودخؿ جزئيا إلى مرحمة أخرى ىي حياة الراشديف.

                              
 .166، ص 1998محي الديف مختار: محاضرات عمـ النفس االجتماعي،  قسنطينة: -1
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وتبعا لمفيوـ الكبار ومبلحظاتيـ فاف التعبير االنفعالي عند المراىقيف دائما يكوف غير 
ارخ بنسبة تفوؽ الواقع والمقبوؿ أو ىو تعبير مبلئـ، فيو تعبير يتسـ انو شديد وقوي، ص

شديد وكثيؼ، فالمثير البسيط الخفيؼ يثير فييـ عاطفة مدوية مف الضحؾ أو ثورة صاخبة 
 انفعاالت المراىقيف كالتالي:      Hurlockمف الغضب ولقد وصؼ 

 عدـ الثبات االنفعالي وقمة دواميا. - 
 الشدة والكثافة. -
 القدرة عمى التحكـ في انفعاالتو بشكؿ واضح . عدـ الضبط أو نقص   -
 .1نمو عواطؼ نبيمة مثؿ الوطنية والوالء والوقار، وكذلؾ نمو نزاعات دينية صوفية -

 .  النمو االجتماعي:4.8
تتميز الحياة االجتماعية في المراىقة بأنيا المرحمة التي تسبؽ تكويف العبلقات الصحيحة 

 حمة الرشد.التي يصؿ إلييا المراىؽ في مر 
 ويتضمف ما يمي: . التآلف:1.4.8

 الميؿ إلى الجنس اآلخر. -
 الثقة وتأكيدات الذات. -
 الخضوع إلى جماعة النظائر. -
 2أتساع دائرة التفاعؿ االجتماعي.-

 ويتمثؿ فيما يمي: . النفور:2.4.8
 ا.وذلؾ بتمسكو بآرائو ويتعصب لمعايير جماعة النظائر التي ينتسب إليي التعصب:ػ 

                              
 .105مجدي أحمد محمد عبد اهلل: النمو النفسي بيف السواء والمرض، مرجع سابؽ، ص -1
 . 167، ص1982محي الديف مختار: محاضرات في عمـ النفس االجتماعي، الجزائر:ديواف المطبوعات الجامعية، -2
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بمعنى يتطور إيماف المراىؽ بالمثؿ العميا البعيدة تطورًا يجعمو يسخر مف الحياة  السخرية: ػ
 الواقعية بعدىا عف المثؿ التي يؤمف بيا.

 بمعنى تأكيد مكانتو بمنافسة زمبلئو في ألعابيـ وتحصيميـ ونشاطاتيـ. المنافسة: ػ  
 1المراىؽ يريد التحرر مف سيطرة األسرة. التمرد: ػ  

وقد دلت بعض الدراسات الحديثة التي أْجرَيت لمعرفة اتجاىات المراىقيف االجتماعية عمى 
 ما يمي:

الرغبة في مساعدة اآلخريف في المرحمة المتأخرة مف المراىقة وبعد تكامؿ النضج العقمي،  -
و وازدياد استعداده لممشاركة الوجدانية بحيث ينظر إلى مشكبلت المجتمع نظرة فاحصة ويتج

 اتجاىا إنسانيا.
يختار المراىؽ أصدقائو بنفسو ولما كاف يصر عمى اختيار أصدقائو دوف توجيو الكبار،  -

تاحة الفرصة لمتحدث عف متاعبو  بحيث يرى المراىؽ أف لصديقو القدرة عمى المساعدة وا 
 ورغباتو دوف تكمؼ.

مفة ومتعددة أدى ذلؾ إلى الميؿ إلى الزعامة، بما أف أنواع الميوؿ في مرحمة المراىقة مخت -
 .2وجود أنواع مختمفة مف الزعامات مثؿ: الزعامة االجتماعية والذىنية والرياضية

 . النمو الجنسي:5.8
مف أىـ التطورات التي تظير عمى أف المراىؽ يوجد في موقؼ خطر أو انو يمشي بخطوات 

 ي الجنسي.سميمة وحذرة لمخروج مف ىذه المرحمة التي يبدأ فييا العمؿ الغريز 
وىنا يظير عمى المراىؽ نوع مف الميؿ إلى التجميؿ قصد لفت االنتباه إلى الجنس األخر 
وىو بذلؾ في بحث دائـ عف رفيؽ مف الجنس األخر وىذا ىو أصعب األمور الف الغرض 
التمذذ و الظيور وليس الغرض قصد أخر وىذه الغريزة ىي التي تجعمو يندفع وراء االنفعاؿ 

                              
 .166،دار الشروؽ، صمحمد مصطفى زيداف:النمو النفسي لمطفؿ و المراىؽ ونظريات الشخصية، جدة -1
 .168محي الديف مختار:محاضرات في عمـ النفس االجتماعي،  مرجع سابؽ، ص -2
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ير مستحبة ال عند المجتمع وال عند الطرؼ األخر . ونتيجة الحتمية أف وسموكيات غ
المراىؽ يقع في حالة الرفض لمكبت فيظير في شكؿ أخر، التزمت الديني ونبذ المجتمع 
ما اليروب إلى بعض تعرضات الجنسية كاالستمناء أو ربما إلى  وباألخرى الجنس اآلخر وا 

 1ة المضموف.البحث عف المذة مغايرة المظير متطابق

 . النمو الحركي:6.8
في بدا مرحمة المراىقة ينمو جسـ المراىؽ نموا سريعا " طفرة النمو" فينتج عف ىذا النمو  

السريع غير المتوازف ميؿ المراىؽ الف يكوف كسوال خامبل قميؿ النشاط والحركة، وىذه 
يتميز بيا الطفؿ بالميؿ  المرحمة عمى خبلؼ المرحمة السابقة ) الطفولة المتأخرة( التي كانت

لمحركة، والعمؿ المتواصؿ وعدـ القابمية لمتعب . وذلؾ ألف النمو خبلؿ الطفولة المتأخرة 
يسير في خطوات معتدلة، فالمراىؽ في بدا ىذه المرحمة يكوف توافقو الحركي غير دقيؽ. 

تعترض سبيمو  فالحركة تتميز بعدـ االتساؽ فنجد أف المراىؽ كثير االصطداـ باألشياء التي
 أثناء تحركاتو، وكثيرا ما تسقط مف بيف يديو األشياء التي يمسؾ بيا.

ويساعد عمى عدـ استقراره الحركي التغيرات الجسمية واضحة والخصائص الجنسية الثانوية 
التي طرأت عميو، وتعرضو لنقد الكبار وتعميقاتيـ وتحممو العديد مف المسؤوليات االجتماعية 

الرتباؾ وفقد االتزاف، وعندما يصؿ المراىؽ قدر مف النضج، تصبح حركاتو مما يسبب لو ا
أكثر توافقا وانسجاما، فيزداد نشاطو ويمارس المراىقوف تدريبات رياضية محاوليف إتقاف 
بعض الحركات الرياضية التي تحتاج إلى الدقة والتآزر الحركي مثؿ: العزؼ عمى اآلالت 

 2ضية المتخصصة والكتابة عمى اآللة الكاتبة.الموسيقية، وبعض األلعاب الريا
 

                              
 . 259مجدي احمد محمد عبد اهلل: النمو النفسي بيف السواء والمرض، مرجع سابؽ، ص -1
 . 29ىدى محمد قناوي: سيكولوجية المراىقة، دار الفكر لمطباعة والنشر، دوف سنة، ص:  -2
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 . أىمية التربية البدنية والرياضية بالنسبة لممراىق:9
تعتبر التربية البدنية والرياضية مادة مساعدة ومنشطة ومكيفة لشخصية ونفسية المراىؽ لكي 

فتجعمو يحقؽ فرصة اكتساب الخبرات والميارات الحركية التي تزيده رغبة وتفاعبل في الحياة 
يتحصؿ عمى القيـ التي يعجز المنزؿ عمى توفيرىا لو، ليذا يجب عمى مناىج التربية البدنية 
أف تفسح المجاؿ مف أجؿ إنماء وتطوير الطاقات البدنية والنفسية لو، وىذا بتكثيؼ ساعات 
الرياضة داخؿ الثانوية مف أجؿ إستعادة نشاطو الفكري والبدني وتجعؿ المراىقيف يعبروف 

أحاسيسيـ التي تتصؼ باإلضطراب والعنؼ وىذا عف طريؽ الحركات الرياضية  عف
 1المتوازنة المنسجمة والمتناسقة التي تخدـ وتنمي أجيزتيـ الوظيفية والعضوية والنفسية.

وتسود ىذه المرحمة ألعاب الزمر واأللعاب الرياضية الحركية، فيي مرحمة تسيطر عمييا نزعة 
زىـ بذواتيـ، وتبرز القوة والشجاعة واإلستقبلؿ لدى المراىؽ فيو ييتـ التعمؽ باألبطاؿ واعتزا

باأللعاب الرياضية والرحبلت مع أفراد جماعتو ... ففي ىذه المرحمة الحسساسة يكوف الدور 
 2والمسؤولية ممقاة عمى عاتؽ األساتذة والمربييف ... فتكوف شخصية كاممة وناضجة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
.41ـ،ص1996نور الخولي: أصوؿ التربية البدنية والرياضية،دار الفكر العربي،مصر،أميف أ - 1  
.155-154،دار وائؿ لمنشر،األردف،ص1نبيؿ عبد اليادي: سيكولوجية المعب وأثرىا في تعميـ األطفاؿ،ط - 2  
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 خالصــــــة:
مف خبلؿ ما ذكرناه سابقا، نستطيع أف نقوؿ أنو ال ينبغي أف ننظر إلى المراىؽ          

عمى أنو طفؿ صغير ألنو بدأ يحس بمرحمة تجاوز مرحمة الطفولة، ودخولو مرحمة تتسـ 
يولوجية اليامة والعقمية والنفسية واالجتماعية إلى تقربو مف النضج سبسمسمة مف التغيرات الف
يستوجب عمينا معاممتو بكؿ عناية حتى النجرح شعوره ألنو مف  في جميع النواحي، ىذا

مميزات شخصية المراىؽ في ىذه المرحمة رىافة الحس والحساسية الزائدة خاصة أماـ 
 انتقادات اآلخريف.

فعمى األسرة وخاصة الوالديف أف يساعدا المراىؽ في فيـ المتغيرات التي تحدث والتي تترؾ 
ت خاصة إذا لـ يجد التفسير لما يحدث حولو، وعمى األسرة في نفسو صراعات واضطرابا

التربية وخاصة المعمـ أف يكيؼ العممية التربوية وال سيما طريقتو في إلقاء الدروس وفي 
 معاممة التبلميذ داخؿ الحجرة الدراسية حسب نضجيـ الجسمي والعقمي والوجداني.

ومبلحظاتيـ باىتماـ ،ونتفيـ ألفكاره  كما ينبغي عمينا جميعا اإلصغاء إلى آراء المراىقيف
أثناء الدرس حتى نجعمو يحس بأنو لو كياف وشخصية فتزداد ثقتو بنفسو وتقديره لذاتو، كما 
يجب أف تتاح لو الفرصة الكافية لمتعبير عما تميؿ إليو نفسو ،اتجاىاتو وشخصيتو طبعا مع 

 ياح والثقة بالنفس.اإلرشاد والتوجيو عند الضرورة وىذا ما يجعمو يشعر باالرت
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 الجانب التطبيقي
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 منهج انثحث:. 1

إستخدـ في ىذا البحث المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة اإلشكاؿ المطروح حيث         
يعتبر مف أكثر  مناىج البحث إستخداما وخاصة في مجاؿ البحوث التربوية النفسية 

إلجتماعية والرياضية، وييتـ بجمع أوصاؼ دقيقة عممية لمظواىر المدروسة ووصؼ وا
الوضع الراىف وتفسيره، وكذالؾ تحديد الممارسات الشائعة والتعرؼ عمى آداء المعتقدات 
واإلتجاىات عند األفراد والجماعات وطرائقيا في النمو والتطور، كما ييدؼ أيضا إلى دراسة 

الظواىر المختمفة، والمنيج الوصفي يقوـ بدراسة الظاىرة كما توجد في العبلقة القائمة بيف 
الواقع وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا يعبر عنيا تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا، فالتعبير الكيفي 

 1يصؼ لنا الظاىرة أو حجميا ودرجات إرتباطيا مع الظواىر المختمفة.
 وأىدافيا: . الدراسة اإلستطالعية2

الخطوة األولى التي قمنا بيا في بحثنا ىي الدراسة اإلستطبلعية التي ليا أىمية  إف       
كبيرة، حيث تعتبر القاعدة التي يبني عمييا الباحث تصوراتو األولية حوؿ دراستو وميداف 

 تطبيقيا، وعف طريقيا يقـو أيضا بتفسير النواحي الخاضعة لمدراسة.
مف أجؿ أخذ معمومات عف  تيارت وتسمسيمتاليتي تـ اإلتصاؿ بمديريتي التربية لو       

عدد مؤسسات التعميـ الثانوي وكذا عدد األساتذة، ثـ بعد ذلؾ تـ اإلتصاؿ بالمؤسسات ليدؼ 
مدى تأثير شخصية أستاذ التربية البدنية في  إستطبلعي الغرض منو ىو التعرؼ عمى ما

ابا عمييـ،حيث قدـ إستبياف أوساط تبلميذ األقساـ النيائية، والتي يمكف أف تؤثر إيج
إستطبلعي يحتوي أسئمة جميا مغمقة حتى نتمكف مف تقديـ إستبياف متكامؿ ومبلئـ 

                              
ـ، 1995وجيو محجوب جاسـ: طرؽ البحث العممي وطرؽ إعداد البحوث،ديواف المطبوعات الجامعية، - 1

 .130الجزائر،ص
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لخصائص العينة، فيو أكبر قدر ممكف مف المعطيات مف قبؿ األساتذة ونتمكف عمى إثرىا 
 مف تحديد أىـ سمات أستاذ التربية البدنية والرياضية وتقديـ إستبياف متكامؿ.

 الت البحث:. مجا3
 . المجال المكاني: 1.3

 ثانوية تاغية ومعسكر أجري ىذا البحث عمى مستوى 
 . المجال الزمني:2.3

، حيث تـ توزيع 2020 اكتوبر 18إلى غاية  اكتوبر 11تمت ىذه الدراسة إبتداءا مف 
 وبعدىا تـ تفريغ البيانات وتحميميا أكتوبرالتبلميذ واألساتذة في شير  استبياف استمارة

 وتفسيرىا 
 . المجال البشري:3.3

تمميذ  75شممت  تاغية ومعسكرتـ توزيع اإلستمارات اإلستبيانية عمى عينة مف واليتي 
 أساتذة تربية بدنية ورياضية في المرحمة الثانوية. 5لؤلقساـ النيائية و

 . ضبط متغيرات الدراسة:4
راستنا بػ: شخصية أستاذ حدد المتغير المستقؿ في د . المتغير المستقل ) السبب(:1.4

 التربية البدنية والرياضية.
دافعية ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية لتبلميذ األقساـ . المتغير التابع)النتيجة(:2.4

 النيائية لمطور الثانوي.    
العينة جزء مف الكؿ يبني الباحث عممو عمييا ويشترط أف تكوف ممثمة  . عينة البحث :5

حث أحسف تمثيؿ بغرض الحصوؿ عمى أدؽ النتائج بغية تعميميا عمى المجتمع لمجتمع الب
 1األصمي

                              
 .220ـ،ص2002،دار المسيرة لمنشر،األردف،1طمعت ىماـ: مناىج البحث العممي في التربية وعمـ النفس،ط -1
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حيث إعتمدنا عمى العينة العشوائية البسيطة في إختيار أفرادىا، ويكوف إحتماؿ إختيار أي  
 وحدة أو حالة المجتمع األصمي في ىذا النوع يساوي إحتماؿ أي وحدة أو حالة أخرى.

ر العينة بطريقة عشوائية وتمثمت في عينتيف، العينة األولى أساتذة ولقد كاف إختيا       
أساتذة، والعينة الثانية لتبلميذ األقساـ النيائية  05التربية البدنية والرياضية وشممت عمى 

 تمميذ. 75وشممت عمى 
عيـ قمنا بتفريغ اإلستبياف في إستمارة ثـ اإلجتماع بأفراد العينة مف أجؿ التحاور م          

حوؿ بعض األسئمة التي وردت في اإلستمارة بعد توزيعيا عمييـ، فقمنا بشرح بعض النقاط 
حوؿ كيفية اإلجابة وكذا شرح بعض المفاىيـ واألسئمة التي كانت غامضة أو غير مفيومة 

 بالنسبة لمتبلميذ أو األساتذة واإلجابة عف مختمؼ إستفساراتيـ .
 . أدوات البحث:6

 . اإلستبيان:1.6
إعتمدنا في إجراء البحث العممي عمى اإلستمارة اإلستبيانية التي تحتوي عمى كؿ ما          

يتعمؽ بعناصر الموضوع فاإلستبياف يعرؼ عمى أنو: مجموعة مف األسئمة المرتبة حوؿ 
موضوع معيف يتـ وضعيا في إستمارة ترسؿ لؤلشخاص المعنييف تمييدا لمحصوؿ عمى 

فييا واألسموب المثالي أف يمؤل اإلستبياف في حضور الباحث ألف أجوبة لؤلسئمة الواردة 
المجيب قد يفيد الباحث أكثر مما يتوقع منو فينفمت نظره إلى جؿ التغييرات ليتداركيا في 

 1الحاؿ.
شتمؿ اإلستبياف عمى          وتـ إختيار األسئمة إنطبلقا مف أىداؼ البحث وفرضيتو، وا 

 األسئمة المغمقة .
 

                              
.184،ص1992،أربدا،مكتبة الكتاني،2عودة سميماف: أساسيات البحث العممي في التربية والعمـو اإلنسانية،ط - 1  
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 تكوف فييا اإلجابة بػنعـ أو ال.المغمقة:  األسئمة
وقد رعي في طرح األسئمة السيولة والوضوح حتى يتسنى لممبحوث إبداء رأيو        

 بصراحة وفيمو لجوانب الموضوع وأخذ كؿ سؤاؿ مف عبلقتو المباشرة لمموضوع المدروس.
 ذ آراء األساتذةويتجمى في الصدؽ الظاىري لئلستبياف الذي أخ . صدق اإلستبيان:1.1.6

 المحكميف لو.
في ىذا اإلختبار تـ تعديؿ بعض الكممات الغير مفيومة وىذا بعد أف . الموضوعية: 2.1.6

تـ عرضيا عمى األستاذ المشرؼ وبقية األساتذة المتخصصيف وبعد مناقشتيا معيـ ودراستيا 
 تـ وضعيا حيز التطبيؽ الميداني.

 . المعالجة اإلحصائية:7
ؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة والوصوؿ إلى أىدافيا باستخداـ المعالجة مف أج       

اإلحصائية حيث إستعنا في تحميؿ اإلستبياف الذي يحتوي عمى مدجموعة مف األسئمة المقيذة 
 بالنسبة المئوية والداللة اإلحصائية.

 . النسبة المئوية:1.7
اإلستبياف فقد وجدنا أف أفضؿ  بما أف البحث كاف مقتصر عمى البيانات التي كاف يحتوييا

 وسيمة إحصائية لمعالجة النتائج المحصؿ عمييا ىي النسبة المئوية بإتباع الطريقة الثبلثية:
 طريقة حسابيا :

 
 ن =      

 
 /عدد العينة.100عدد التكرارات في  النسبة المئوية:

 
 

 x100  ك
 ع
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 حيث:
 : تمثؿ عدد التكرارات.ك
 ة .: تمثؿ عدد أفراد العينع
  (%)  : تمثؿ النسبة المئويةن

 . الداللة اإلحصائية:2.7
 :²قانون كا

يسمح لنا ىذا القانوف بمعرفة مدى وجود فروؽ معنوية في إجابات التبلميذ واألساتذة عمى 
 أسئمة اإلستبياف.  

 =2كا   

 ( حيث ف تمثؿ عدد الفئات واألعمدة.1درجة الحرية:) ف ػػػ 
 البحث:    . صعوبات 8 
 نقص المراجع الخاصة بموضوع البحث. -
 تأثيرات اإلضرابات عمى تركيزنا المنصب حوؿ المذكرة. -
 .باالستبيافصعوبة صياغة األسئمة المتعمقة  -
 غياب الجانب المادي في األوقات الصعبة. -
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 . المحور األول: الخاص بالفرضية األولى.1

 اصة باالستبيان الموجو لألساتذة:. عرض وتحميل النتائج الخ1.1
 ىؿ تمقيتـ أثناء تكوينكـ دروسا خاصة بسيكولوجية المراىؽ؟:01السؤال رقم 

ييدؼ السؤاؿ إلى معرفة مدى تمقي األساتذة لدروس خاصة  :01الغرض من السؤال
 بسيكولوجية المراىؽ.

 ²كا النسبة التكرار اإلجابة
المحسو 

 بة

 ²كا
الجدول

 ية

درجة  الداللة
 ريةالح

مستوى 
 الداللة

 

  100% 5 نعـ
5 
 

 
3884 

 
 داؿ
 

 
1 

 
 % 00 00 ال 0805

  100% 5 المجموع
 

يوضح إجابات األساتذة حوؿ مدى تمقييـ لدروس خاصة بسيكولوجية :01الجدول رقم
 المراىؽ أثناء مدة تكوينيـ.
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روس خاصة بسيكولوجية تمثؿ إجابات األساتذة حوؿ مدى تمقييـ لد: 01الدائرة النسبية رقم 
 المراىؽ أثناء مدة تكوينيـ.

مف األساتذة تمقوا دروسا  %100مف خبلؿ الجدوؿ نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:
عف ىذه المرحمة أثناء مدة التكويف،عمى غرار اإلجابة ب العبارة )ال( التي قدرت نسبتيا 

 . %00ب
 ²كاوىي أكبر مف قيمة  5محسوبة تقدر بػ ال ²كانبلحظ أف  01وبناء عمى نتائج الجدوؿ رقـ

 0805وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية والمقدرة ب 
 1ودرجة الحرية

مف خبلؿ النتائج المحصمة في الجدوؿ نجد أف األساتذة يتمقوف دروسا خاصة  اإلستنتاج:
 الح األساتذة الذيف أجابوا بعبارة نعـ.بسيكولوجية المراىؽ أثناء مرحمة تكوينيـ.وذلؾ لص

وىذا راجع إلى أىمية ىذه المرحمة وخصوصياتيا،وىو مايساعدىـ عمى أداء  تفسير النتائج: 
 وظيفتيـ وفؽ المنظومة التربوية.

ىؿ لمنشاط البدني دور في التحكـ في السموكات الغير سوية بالنسبة لتبلميذ :02السؤال رقم 
 األقساـ النيائية؟

معرفة مدى تأثير النشاط البدني عمى السموكات الغير سوية لتبلميذ  :02رض من السؤالالغ
 األقساـ النيائية.

 اإلجابة
 

 التكرار
 

 ²كا النسبة
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 100% 05 نعـ
 

 
5 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 00 00 ال
 

 المجموع
 

05 %100  
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يوضح إجابات األساتذة حوؿ رأييـ في تأثير النشاط البدني وتحكمو في  :02الجدول رقم
 سموكات تبلميذ األقساـ النيائية.

 
توضح إجابات األساتذة حوؿ رأييـ في تأثير النشاط البدني وتحكمو  :02الدائرة النسبية رقم

 في سموكات تبلميذ األقساـ النيائية.
مف األساتذة أجابوا  %100خبلؿ نتائج الجدوؿ نبلحظ أف نسبة  مف عرض وتحميل النتائج:

 . %00بالعبارة )نعـ( عمى غرار اإلجابة )ال( التي كانت نسبتيا 
 ²كاوىي أكبر مف  5المحسوبة قدرت بػ  ²كاوبناءا عمى ىذه النتائج نبلحظ أف نسبة 

 0805ستوى الداللة وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند م 3884الجدولية التي قدرت بػ 
 .1ودرجة الحرية 

كؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ تؤكد أف كؿ األساتذة يروف أف لحصة  اإلستنتاج:
التربية البدنية والرياضية دور فعاؿ في التحكـ في السموكات الغير سوية بالنسبة لتبلميذ 

 .ارة نعـاألقساـ النيائية،وذلؾ لصالح األساتذة الذيف أجابوا بعبارة بعب
ذلؾ أف ممارسة الرياضة تكسب التمميذ عدة سموكات جيدة كروح التعاوف  تفسير النتائج:

وتحمؿ المسؤولية وحسف المعاممة ونجد مف السموكات الغير سوية األنانية، العدوانية، كره 
 الغير...الخ.

ندماجا  ف إستعماؿ األستاذ لمتماريف البدنية تجعؿ التمميذ أكثر إنسجاما وا  في المحيط وا 
 الضيؽ،ليتعداىا إلى المحيط الواسع بالتحكـ أكثر في سموكاتو.
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 كيؼ تتعامؿ مع المراىقيف الذيف يمارسوف سموكات غير سوية مقارنة بغيرىـ؟ :03السؤال 
معرفة كيفية تعامؿ األستاذ مع سموكات المراىقيف أثناء حصة  :03الغرض من السؤال

 التربية البدنية والرياضية.
 ةاإلجاب

 
التكرا
 ر

 ²كا النسبة
المحسو 

 بة

 ²كا    
الجدول

 ية

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 % 00 00 عزليـ
 

 
5 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

إدخاليـ في 
 المجوعة 

05 %100 
 

 المجموع
 

05 %100  

 
رسوف يوضح إجابات األساتذة حوؿ كيفية تعامميـ مع المراىقيف الذيف يما :03الجدول رقم 

 سموكات غير سوية.
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توضح إجابات األساتذة حوؿ كيفية تعامميـ مع المراىقيف الذيف  :03الدائرة النسبية رقم
 يمارسوف سموكات غير سوية.

مف األساتذة أجابوا  %100نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة  عرض وتحمل النتائج:
ى غرار اإلجابة بالعبارة بالعبارة )إدخاليـ في المجموعة ومحاولة إصبلح سموكيـ( عم

 .%00)عزليـ( التي كانت نسبتيا 
 ²كا وىي أكبر مف 5المحسوبة قدرت بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف نسبة 

 0805وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3.84الجدولية التي قدرت بػ 
 .1ودرجة الحرية 

اتذة أجمعوا عمى أف الطريقة المناسبة التي يتصرفوف بيا مع نستنتج أف كؿ األس اإلستنتاج:
سموكات المراىقيف الغير سوية ىي إدخاليـ في المجموعة والسعي إلى إصبلح 

 سموكاتيـ.وذلؾ لصالح األساتذة الذيف أجابوا بعبارة إدخاليـ في المجموعة.
اىقيف الذيف سوؼ يتأثروف ألنيا الطريقة المثمى في التعامؿ مع التبلميذ المر تفسير النتائج:

 بزمبلئيـ ويأخذوف كؿ ما ىو إيجابي منيـ وبذلؾ يسعوف لمتخمص مف سموكاتيـ السمبية.
ىؿ تجد أف تبلميذ األقساـ النيائية محفزوف ألداء حصة التربية البدنية :04السؤال رقم 
 والرياضية؟

نية لتبلميذ معرفة مدى وجود حافز ممارسة حصة التربية البد :04الغرض من السؤال
 األقساـ النيائية

 اإلجابة
 

 ²كا النسبة التكرار
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 % 80 04 نعـ
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تبلميذ لئلقباؿ عمى يوضح إجابات األساتذة حوؿ مدى وجود حوافز لم : 04الجدول رقم 
 ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.

 
توضح إجابات األساتذة حوؿ مدى وجود حوافز لمتبلميذ لئلقباؿ : 04الدائرة النسبية رقم 

 عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.
مف األساتذة أجابوا  %20مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 مف األساتذة اآلخريف فأجابوا بعبارة )ال(. %80بارة)نعـ( في حيف أف نسبة بع
 ²كاوىي أصغر مف  188المحسوبة قدرت بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نجد أف نسبة 

وىذا يعني عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى  3884الجدولية التي قدرت نسبتيا بػ 
 .1ودرجة الحرية  0805الداللة 

نستنتج أف أغمبية األساتذة ال يروف وجود تحفيزات عند تبلميذ األقساـ النيائية  إلستنتاج:ا
 ىذا ما يقمؿ مف رغبتيـ في الممارسة. وذلؾ لصالح األساتذة الذيف أجابوا بعبارة نعـ.

وذلؾ راجع إلى عدة عوامؿ أىميا: ضعؼ عامؿ المادة،اإلىتماـ بالمواد ذات  تفسير النتائج:
 األكبر، باإلضافة إلى توجيو تركيزىـ في السعي لمحصوؿ عمى شيادة البكالوريا. المعامؿ 

ىؿ تعتبر أف حصة التربية البدنية والرياضية ليا أىمية في مرحمة  :05السؤال رقم 
 المراىقة؟

 



  تحميل ومناقشة النتائج .................................................  الثانيالفصل    

101 
 

 
 

معرفة مدى أىمية حصة التربية البدنية والرياضية في مرحمة : 05الغرض من السؤال 
 المراىؽ.
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يوضح إجابات األساتذة حوؿ مدى أىمية حصة التربية البدنية والرياضية : 05الجدول رقم 

 في مرحمة المراىقة. 
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توضح إجابات األساتذة حوؿ مدى أىمية حصة التربية البدنية  :05الدائرة النسبية رقم 

 والرياضية في مرحمة المراىقة.
مف األساتذة أجابوا  %100مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نبلحظ أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 . %00بالعبارة )نعـ( أما العبارة )ال( فكانت بنسبة 
 ²كاج الجدوؿ يتبيف أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا وذلؾ مف خبلؿ قيمة وبناءا عمى نتائ

عند مستوى  3884الجدولية المقدرة بػ  ²كاوىي أكبر مف القيمة  5المحسوبة والمقدرة بػ 
 .1ودرجة الحرية 0805الداللة 

نستنتج في األخير أف كؿ األساتذة يجمعوف عمى أىمية حصة التربية البدنية  اإلستنتاج:
 ضية في مرحمة المراىقة.وذلؾ لصالح األساتذة الذيف أجابوا بعبارة نعـ.والريا

ألف ممارسة التربية البدنية في ىذه المرحمة تزيد في تنمية القوة العقمية تفسير النتائج:
واإلتجاىات الشخصية واإلجتماعية لمتمميذ،كما تساىـ في الحد و اإلقبلؿ مف التوتر العصبي 

 واإلنفعالي لو.
ىؿ إنضباط التبلميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يدؿ عمى دقة : 06رقم  السؤال

 تحكـ األستاذ في عبلقتو بيـ؟
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معرفة ما إذا كاف إنضباط التبلميذ أثناء حصة التربية البدنية  :06الغرض من السؤال 
 والرياضية ىو داللة تحكـ األستاذ في عبلقتو بيـ.

 اإلجابة
 

 ²كا ةالنسب التكرار
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 100 05 نعـ
% 
 

 
5 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 00 00 ال
 

 المجموع
 

00 100 
% 

 

يبيف إجابات األساتذة حوؿ ما إذا كاف إنضباط التبلميذ أثناء حصة التربية : 06الجدول رقم 
 كميـ في عبلقاتيـ بيـ.البدنية والرياضية ىو دليؿ لتح

 
توضح إجابات األساتذة حوؿ ما إذا كاف إنضباط التبلميذ أثناء : 06الدائرة النسبية رقم 

 حصة التربية البدنية والرياضية ىو دليؿ لتحكميـ في عبلقاتيـ بيـ.
مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نبلحظ أف إجابات األساتذة كانت كميا  عرض وتحميل النتائج:

 . %00أما العبارة )ال( فكانت بنسبة  %100( وبنسبة بعبارة )نعـ
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المحسوبة  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ يتبيف لنا وجود فرؽ داؿ إحصائيا وذلؾ مف خبلؿ 
ودرجة  0805عند مستوى الداللة  3884الجدولية والمقدرة بػ  ²كاوىي أكبر مف  5والمقدرة بػ 
 .1الحرية 

ة أجمعوا عمى أف إنضباط التبلميذ داخؿ حصة التربية نستنتج أف كؿ األساتذ اإلستنتاج:
البدنية والرياضية لدليؿ قاطع عمى دقة تحكـ االستاذ في عبلقتو بيـ.وذلؾ لصالح األساتذة 

 الذيف أجابوا بعبارة نعـ.
ألف األستاذ المتحكـ في تبلميذه يجد سيولة في التعامؿ معيـ خاصة مف تفسير النتائج:

كما أف التمميذ عندما يعاممو أستاذه معاممة حسنة فسيكوف سموكو إيجابي الناحية اإلنضباطية 
 وبالتالي اإلنضباط أثناء الحصة،وىذا عكس األستاذ ذو المعاممة السيئة.

أي نوع مف النشاط البدني والرياضي تفضؿ أف يمارسو تبلميذ األقساـ  :07السؤال رقم 
 النيائية؟

نوعية النشاط الذي يحبذونو األساتذة ليمارسو  اليدؼ ىو معرفة :07الغرض من السؤال 
 تبلميذ األقساـ النيائية.

 اإلجابة
 

 ²كا النسبة التكرار
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 % 00 00 فردي
 

 
5 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 100 05 جماعي
% 
 

 100 05 المجموع
% 
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ح إجابات األساتذة حوؿ نوع النشاط المفضؿ عندىـ ليمارسو تبلميذ يوض :07الجدول رقم 
 األقساـ النيائية.

 
توضح إجابات األساتذة حوؿ نوع النشاط المفضؿ عندىـ ليمارسو : 07الدائرة النسبية رقم 

 تبلميذ األقساـ النيائية.
بارة أجابوا بالع %100مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 .%00)جماعي( عمى عكس اإلجابة بعبارة )فردي( التي كانت بنسبة 
وبناءا عمى نتائج الجدوؿ يتبيف لنا أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا لصالح القيمة الكبرى حيث 

عند مستوى  3884الجدولية والتي قدرت بػ  ²كاوىي أكبر مف قيمة  5المحسوبة  ²كابمغت 
 .1ودرجة الحرية  0805الداللة 

مف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا نستنج أف أساتذة التربية البدنية والرياضية ستنتاج: اإل
يحبذوف أف يمارس تبلميذ األقساـ النيائية لمرياضة الجماعية عمى حساب الرياضة 

 الفردية.وذلؾ لصالح األساتذة الذيف أجابوا بعبارة جماعي.
ي األلعاب الجماعية يزيد مف قوة إحتكاؾ إستغبلؿ حصة التربية البدنية فإف  تفسير النتائج:

التبلميذ مع زمبلئيـ ، والتعامؿ معيـ بحكمة وأكثر تضامف وحيوية وبيذا يبذؿ التمميذ 
مجيودا أكبر مف أجؿ الفوز ىو وفريقو مما يكسبو بعض الصفات الحميدة مثؿ:قوة 

 نية واإلنطواء.الشخصية، سيولة اإلندماج، وحسف التعامؿ مع المواقؼ، والتخمص مف األنا
ىؿ تقتصر العبلقة بيف األستاذ والتمميذ عمى الدور التربوي أـ تتعدى إلى : 08السؤال رقم 

 حؿ مشاكميـ الخاصة؟
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 معرفة حدود العبلقة بيف األستاذ والتمميذ. :08الغرض من السؤال 
 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 

 لداللةا
 

 100 05 نعـ
% 
 

 
5 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 
 

 
0805 

 % 00 00 ال
 

 المجموع
 

00 100 
% 

 

يوضح إجابات األساتذة حوؿ تجاوز العبلقة بيف األستاذ والتمميذ إطارىا : 08لجدول رقم ا
 التربوي وتعدييا إلى حؿ مشاكؿ التبلميذ الخاصة.

 
ساتذة حوؿ تجاوز العبلقة بيف األستاذ والتمميذ توضح إجابات األ: 08الدائرة النسبية رقم 

 إطارىا التربوي وتعدييا إلى حؿ مشاكؿ التبلميذ الخاصة. 
 %100مف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 .%00مف األساتذة أجابوا بعبارة )نعـ( عمى النقيض مف العبارة )ال( التي كانت نسبتيا 
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وبناءا عمى نتائج الجدوؿ يتبيف أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا لصالح القيمة الكبرى، حيث 
عند  3884الجدولية والتي قدرت بػ  ²كاوىي أكبر مف قيمة  5المحسوبة  ²كابمغت قيمة 

 .1ودرجة الحرية 0805مستوى الداللة 
ذة أجمعوا عمى تجاوز مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ نستنتج أف كؿ األسات اإلستنتاج:

وذلؾ لصالح األساتذة الذيف  العبلقة إطارىا التربوي وتعدييا إلى حؿ مختمؼ مشاكؿ التمميذ.
 أجابوا بعبارة نعـ.

ألف التمميذ المراىؽ بنظر األساتذة يعاني بعض المشاكؿ اليومية التي تفقده  التعميل:
جاوز دوره التربوي ويسعى إلى مد يد اإلستقرار النفسي واإلجتماعي، والبد لؤلستاذ ىنا أف يت

العوف لمتمميذ ومساعدتو في حؿ ىذه المشاكؿ حتى ال يشعر باإلىماؿ والوحدة، مما يكسبو 
مكانياتو.  الثقة بالنفس واإليماف بقدراتو وا 

 . المحور الثاني : الخاص بالفرضية الثانية.2
 ذ:. عرض وتحميل النتائج الخاصة باإلستبيان الموجو لمتالمي1.2

 : ماىو شعوركم حين قدوم أستاذ التربية البدنية والرياضية؟01السؤال رقم 
معرفة وجية نظر التبلميذ حيف قدوـ أستاذ التربية البدنية : 01الغرض من السؤال 

 والرياضية.
 اإلجابة

 
 النسبة التكرار

 
 ²كا

 المحسوبة
 ²كا

الجدول
 ية

الدال
 لة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 93899 70 اإلرتياح
% 
 

 
56833 

 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 6866 05 القمؽ
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 المجموع

 
75 100 %  

 
يمثؿ إجابات التبلميذ حوؿ وجية نظرىـ عند رؤية أستاذ التربية البدنية  :09الجدول رقم 
 والرياضية.

 
دنية توضح مدى وجية التبلميذ عند رؤيتيـ ألستاذ التربية الب :09الدائرة النسبية رقم 

 والرياضية.
مف خبلؿ النتائج المبينة في الجدوؿ نبلحظ أف نسبة التبلميذ الذيف  عرض وتحميل النتائج:

بينما بمغت نسبة التبلميذ الذيف أجابوا بالعبارة )القمؽ(  %93833أجابوا بعبارة )اإلرتياح( ىي 
6866%. 

 ²كاكبر مف قيمة وىي أ 56833المحسوبة ىي  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف 
 0805وىذا ما يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ 

 .1ودرجة الحرية 
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مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نستنتج أف معظـ التبلميذ يشعروف بالفرح واإلرتياح  اإلستنتاج:
ميذ الذيف أجابوا بعبارة بمجرد رؤيتيـ ألستاذ التربية البدنية والرياضية. وذلؾ لصالح التبل

 اإلرتياح.
ألف شخصية أستاذ التربية البدنية مف بيف أىـ الشخصيات المحبوبة لدى  تفسير النتائج:

التبلميذ، وذلؾ لحسف تعاممو معيـ وتفيمو الكبير ليـ مما يجعؿ التبلميذ يتعمقوف بو ويكنوف 
 إحتراما كبيرا لو.

 ربية البدنية تأثير إيجابي عميؾ؟ىؿ تعتقد أف ألستاذ الت :02السؤال رقم 
 معرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثير إيجابي مف األستاذ عمى التمميذ. :02الغرض من السؤال 

 اإلجابة
 

 ²كا النسبة التكرار
المحسو 

 بة

 ²كا
الجدول

 ية

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 94866 71 نعـ
% 
 

 
59885 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 5833 04 ال
 

 المجموع
 

75 100 %  

 
 يمثؿ إجابات التبلميذ حوؿ مدى تأثير األستاذ عمييـ. :10الجدول رقم 
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 تمثؿ مدى تأثر التبلميذ بأستاذىـ. :10الدائرة النسبية رقم 

مف التبلميذ  %94866مف خبلؿ نتائج الجدوؿ يتبيف لنا أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:
 أجابوا بالعبارة )ال(. % 5833أف نسبة  أجابوا بالعبارة )نعـ( فحيف

الجدولية  ²كاوىي أكبر مف  59885المحسوبة ىي  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف 
ودرجة  0805وبالتالي وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884والتي قدرت بػ 

 .1الحرية 
ستجوبة مف التبلميذ ترى وجود تأثير مف خبلؿ الجدوؿ نستنتج أف معظـ الفئة الم اإلستنتاج:

إيجابي عمييا مف طرؼ أستاذ التربية البدنية والرياضية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا 
 بعبارة نعـ.

ذلؾ أف شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية تمعب دورا إيجابي في  تفسير النتائج:
 بلقو وبالتالي يتأثر التبلميذ بو.أوساط التبلميذ فيو يؤثر فييـ بحسف معاممتو وأخ

 ىؿ يشجعؾ أستاذؾ عمى ممارسة حصة التربية البدنية؟ :03السؤال رقم 
معرفة ما إذا كاف األستاذ يشجع تبلميذه عمى ممارسة حصة : 03الغرض من السؤال 

 التربية البدنية والرياضية.
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 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
الد
 لةال

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 93833 70 نعـ
%  
 

 
56833 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 6866 05 ال
 

 المجموع
 

75 100 %  

يوضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى تشجيع األستاذ ليـ لممارسة حصة  :11الجدول رقم 
 التربية البدنية.

 
حوؿ مدى تشجيع األستاذ ليـ لممارسة حصة تبيف إجابات التبلميذ  :11الدائرة النسبية رقم 

 التربية البدنية.
مف التبلميذ  % 93833يتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة   عرض وتحميل النتائج:

 منيـ أجابوا بعبارة )ال(. 6866أجابوا بعبارة )نعـ( فحيف أف نسبة 
 ²كاأكبر مف وىي  56833المحسوبة المقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نجد أف 

 0805وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ
 .1ودرجة الحرية 
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نستنتج مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أف جؿ التبلميذ يروف أف ىناؾ تشجيعات مف  اإلستنتاج:
 ا بعبارة نعـ.األساتذة ليـ لممارسة حصة التربية البدنية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابو 

ذلؾ أف أستاذ التربية البدنية دائما ما يسعى إلى الرفع مف معنويات التبلميذ  تحميل النتائج:
خبلؿ الحصة ويييئ الجو المناسب ليـ لمعمؿ بصورة جيدة، كما يسعى لتنويع مختمؼ 

حفيزات النشاطات البدنية التنافسية لتفادي الوقوع في الروتيف والممؿ، باإلضافة إلى إعطاء ت
 لمتبلميذ الذيف يجدوف صعوبة في التأقمـ مع مختمؼ النشاطات والحركات.  

ىؿ تعتقد أف ألستاذ التربية البدنية دور تربوي في ممارسة حصةت ب ر  :04السؤال رقم 
 البدنية 

معرفة ما إذا كاف لؤلستاذ دور تربوي في ممارسة حصة التربية  :04الغرض منى السؤال 
 البدنية.
 ةاإلجاب

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 89833 67 نعـ
% 
 

 
46841 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 10866 8 ال
% 
 

  % 100 75 المجموع
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يوضح إجابات التبلميذ حوؿ ما إذا كاف ىناؾ دور تربوي لؤلستاذ لممارسة  :12الجدول رقم 
 لتربية البدنية والرياضية.حصة ا

 

 
توضح إجابات التبلميذ حوؿ ما إذا كاف ىناؾ دور تربوي لؤلستاذ  :12الدائرة النسبية رقم 

 لممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.
مف التبلميذ أجابوا  % 89833مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 فأجابوا بعبارة )ال(. % 10866تربوي لمممارسة أما نسبة بعبارة )نعـ( أي وجود دور 
 ²كاوىي أكبر مف  46841المحسوبة المقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نجد أف 

 0805وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ 
 .1ودرجة الحرية 

الجدوؿ أف معظـ التبلميذ يروف أف ىناؾ دور تربوي نستنتج مف خبلؿ نتائج اإلستنتاج:
ألستاذ التربية البدنية والرياضية في ممارسة حصة التربية البدنية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف 

 أجابوا بعبارة نعـ.
وذلؾ مف خبلؿ معامبلتو الطيبة معيـ ومحاولتو زرع كؿ ماىو إيجابي فييـ تفسير النتائج:

 المثمى. باإلضافة إلى األخبلؽ
ىؿ أستاذؾ ييتـ بالنتائج المحصؿ عمييا في مادة التربية البدنية  :05السؤال رقم 
 والرياضية؟

معرفة ما إذا كاف األستاذ يولي إىتمامو لنتائج التبلميذ المحصؿ  :05الغرض من السؤال 
 عمييا في مادة التربية البدنية.
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 اإلجابة
 

 ²كا النسبة التكرار
 المحسوبة

 ²كا
 ةالجدولي

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 78866 59 نعـ
% 
 

 
24865 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 21833 16 ال
% 
 

 المجموع
 

75 100 
% 

 

 
يوضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى إىتماـ األستاذ بنتائج تبلميذه في مادة  :13الجدول رقم 
 التربية البدنية.

 
إجابات التبلميذ حوؿ مدى إىتماـ األستاذ بنتائج تبلميذه توضح : 13الدائرة النسبية رقم 

 في مادة التربية البدنية.
تمثؿ إجابات  % 78866مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نبلحظ أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة )نعـ( في حيف أف نسبة إجابات العبارة )ال( فكانت بنسبة 
21833 %. 
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 ²كانتائج الجدوؿ يتبيف أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا وذلؾ مف خبلؿ قيمة وبناءا عمى 
عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ  ²كاوىي أكبر مف  24865المحسوبة والمقدرة بػ 

 .1ودرجة الحرية  0805
مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نستنتج أف أغمبية التبلميذ يروف بأف أساتذتيـ ييتموف  اإلستنتاج:

النتائج المحصؿ عمييا في مادة التربي البدنية والرياضية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا ب
 بعبارة نعـ.

ذلؾ أف إىتماـ أستاذ التربية البدنية والرياضية بنتائج المادة يزيد مف رغبة  تفسير النتائج:
 التبلميذ في الممارسة والتي يعتبرونيا بمثابة تشجيع ليـ.

 ىي الصفات التي تحب أف يتصؼ بيا أستاذؾ؟ما  :06السؤال 
 معرفة أىـ الصفات التي يحبذىا التمميذ في أستاذ :06الغرض من السؤال 

 اإلجابة
 

التك
 رار

 ²كا النسبة
 المحسوبة

درجة  الداللة الجدولية ²كا
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

الجدية في 
 التدريس

21 28 % 
 

 
 
 

14848 

 
 
 

5899 

 
 
 

 داؿ

 
 
 
2 

 
 
 

0805 
حب التبلميذ 

 ومساعدتيـ
40 53833 

% 
 

 18866 14 إعطائيـ الحرية
% 

 المجموع
 

75 100 %  

يوضح إجابات التبلميذ حوؿ أىـ الصفات المميزة ألستاذ التربية البدنية  :14الجدول رقم 
 والرياضية.
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ة ألستاذ التربية توضح إجابات التبلميذ حوؿ أىـ الصفات المميز : 14الدائرة النسبية رقم 
 البدنية والرياضية.

مف التبلميذ أجابوا بالعبارة  % 28: مف خبلؿ الجدوؿ نجد أف نسبة عرض وتحميل النتائج
)الجدية في التدريس( فيما كانت نسبة التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة )حب التبلميذ ومساعدتيـ( 

 .% 18866يذ( بنسبة بينما أجاب آخروف بعبارة )إعطاء الحرية لمتبلم  53833%
 ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ وجود فرؽ داؿ إحصائيا وذلؾ مف خبلؿ قيمة 

عند مستوى الداللة  5899الجدولية والمقدرة بػ  ²كاوىي أكبر مف  14848المحسوبة المقدرة بػ 
 .2وبدرجة الحرية  0805

يذ في أساتذة التربية البدنية مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أف أىـ صفة يحبذىا التبلم اإلستنتاج:
والرياضية ىي حب التبلميذ ومساعدتيـ. وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة حب 

 التبلميذ ومساعدتيـ.
ذلؾ اف التبلميذ يحبوف مف ييتـ بيـ ويسعى إلى مساعدتيـ ومد يد العوف  تفسير النتائج:

األستاذ وبالمادة، كما أف صعوبة مرحمة ليـ في مختمؼ األمور مما يزيدىـ رغبة في التعمؽ ب
المراىقة تتطمب عناية أكبر مف الجانب النفسي لمتمميذ،كما أف التبلميذ يحبذوف صفات أخرى 
 كميا حميدة تتمثؿ في: الحيوية والنشاط، اإلنضباط والرزانة، العدؿ بيف التبلميذ، والتواضع.

 
 

 ىؿ معاممة أستاذؾ تجعمؾ؟ :07السؤال رقم 
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 معرفة رد فعؿ التبلميذ مف معاممة أستاذ التربية البدنية ليـ. :07ن السؤال الغرض م
 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 % 89833 67 تقبؿ
 

 
46841 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 10866 8 تنفر
 

 المجموع
 

75 100 %  

 يمثؿ إجابات التبلميذ حوؿ مدى ردة فعميـ مف معاممة األستاذ ليـ. :15م الجدول رق

 
 تمثؿ إجابات التبلميذ حوؿ مدى ردة فعميـ مف معاممة األستاذ ليـ. :15الدائرة النسبية رقم 

مف التبلميذ  % 89833مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نبلحظ أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:
أجابوا بعبارة )تنفر مف  % 10866لمادة( في حيف أف نسبة أجابوا بعبارة )تقبؿ عمى ا

 المادة(.
وىي أكبر مف  46841المحسوبة والمقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف قيمة 

وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى  3884الجدولية والمقدرة بػ  ²كاقيمة 
 .1ودرجة الحرية  0805الداللة 
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مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نستنتج أف غالبية التبلميذ يجمعوف عمى أف معاممة  نتاج:اإلست
األستاذ ليـ تجعميـ يقبموف عمى ممارسة حصة التربية البدنية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف 

 أجابوا بعبارة تقبؿ.
قا في ألف التمميذ عندما يعامؿ بمطؼ ويمتمس نوع مف الميونة يزيد حبا وتعم تفسير النتائج:

 أستاذه ومادتو عمى عكس المعاممة القاسية التي تزيد مف كره األستاذ والنفور مف المادة
 ىؿ تمقى إجابة لتساؤالتؾ مف طرؼ أستاذ التربية البدنية والرياضية؟: 08السؤال رقم 

معرفة مدى تمقي التبلميذ لئلجابة عف تساؤالتيـ منو طرؼ أستاذ  :08الغرض من السؤال 
 بدنية.التربية ال
 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 89833 67 نعـ
% 
 

 
46841 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 10866 08 ال
% 
 

 المجموع
 

75 100 %  

 
ة يوضح إجابات التبلميذ حوؿ وجية نظرىـ نحو إف كاف ألستاذ التربي: 16الجدول رقم 

 البدنية تحصيؿ عممي كافي لئلجابة عف تساؤالتيـ .
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توضح إجابات التبلميذ حوؿ وجية نظرىـ نحو إف كاف ألستاذ  :16الدائرة النسبية رقم 

 التربية البدنية تحصيؿ عممي كافي لئلجالة عف تساؤالتيـ .
التبلميذ  مف % 89833مف خبلؿ نتائج الجدوؿ يتبيف لنا أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 كانت إجاباتيـ بعبارة )ال(. % 10866كانت إجاباتيـ بالعبارة )نعـ( في حيف أف نسبة 
وىي أكبر مف  46841المحسوبة والمقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف قيمة 

مما يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية والمقدرة بػ  ²كاالقيمة 
 .1ودرجة الحرية 0805

نستنتج أف أغمبية التبلميذ يمقوف إجابة لتساؤالتيـ مف طرؼ أستاذ التربية البدنية  اإلستنتاج:
 والرياضية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة نعـ.

وىذا يدؿ عمى  امتبلكيـ لتحصيؿ عممي جيد و الذي تمقوف تمقونو أثناء مدة  تفسير النتائج:
 ي مختمؼ األنشطة.تكوينيـ ف
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ىؿ تعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية مف الناس المقربيف في حؿ  :09السؤال رقم 
 مشاكمؾ؟

 معرفة إف كاف ألستاذ التربية البدنية دور في حؿ مشاكؿ التمميذ. :09الغرض من السؤال 
 

 اإلجابة
 

 ²كا النسبة التكرار
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

درجة  الداللة
 حريةال

مستوى 
 الداللة

 

 66,66 50 نعـ
% 
 

 
8833 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 33,33 25 ال
% 
 

 المجموع
 

75 100 %  

 
يوضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى دور أستاذ التربية البدني في حؿ  :17الجدول رقم 

 مشاكميـ.
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أستاذ التربية البدني  توضح يوضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى دور: 17الدائرة النسبية رقم 
 في حؿ مشاكميـ.

مف التبلميذ أجابوا  % 66866مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:
 أجابوا بعبارة )ال(.  % 33833بعبارة )نعـ( في حيف أف نسبة 

وبناءا عمى نتائج الجدوؿ نجد أف ىناؾ فرؽ ذا داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند 
وىي أكبر مف  8833المحسوبة  ²كا. حيث بمغت 1وبدرجة الحرية  0805ستوى الداللة م

 .3884الجدولية التي بمغت  ²كاالقيمة 
نستنتج أف غالبية التبلميذ يجدوف أف ألستاذ التربية البدنية دور في حؿ مشاكميـ  اإلستنتاج:

 اليومية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة نعـ.
ذلؾ بأف التبلميذ ىـ مراىقيف والمراىؽ كما تطرقنا إليو يعاني بعض المشاكؿ  النتائج:تفسير 

التي تفقده اإلستقرار النفسي واإلجتماعي، مما يجعمو يبحث عف مف يساعده في حميا، وبما 
أف أستاذ التربية البدنية في حد ذاتو مربي فإنو مف واجبو مساعدة المراىؽ واإلىتماـ بو 

ي حؿ مشاكمو، ىذا اإلىتماـ والمساعدة يعطي التمميذ فرصة اإلندماج في والمساىمة ف
 المدرسة والشارع واألسرة، فالتمميذ دائما يبقى يفضؿ األستاذ الذي يتفيمو ويمد يد العوف لو.

 : إستعمال أسموب اإلثارة والتشويق.03الثالث: الخاص بالفرضية  . المحور3
 موجية لمتالميذ.. عرض وتحميل النتائج الخاصة ال1.3

 ىؿ إستعماؿ األستاذ ألسموب اإلثارة والتشويؽ يجذبؾ نحو الحصة؟ :01السؤال رقم 
معرفة مدى تأثير األساليب المتبعة مف طرؼ أستاذ التربية البدنية : 01الغرض من السؤال 

 التبلميذ نحو الحصة. عمى جذب
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 اإلجابة
 

 ²كا النسبة التكرار
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

درجة  لداللةا
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 89833 67 نعـ
% 
 

 
46841 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 10866 08 ال
% 
 

 المجموع
 

75 100 
% 

 

 
يمثؿ إجابات التبلميذ حوؿ مدى جذب أسموب اإلثارة والتشويؽ ليـ : 18الجدول رقم 

 لممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.

 
توضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى جذب أسموب اإلثارة والتشويؽ : 18قم الدائرة النسبية ر 

 ليـ لممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.
مف  % 89833مف خبلؿ نتائج الجدوؿ المدونة أعبله نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 أجابوا بعبارة )ال(. % 10866التبلميذ أجابوا بعبارة )نعـ( في حيف أف نسبة 
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وبناءا عمى نتائج الجدوؿ نجد أف ىناؾ فرؽ ذا داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند 
وىي أكبر مف  46841المحسوبة  ²كا، حيث بمغت 1وبدرجة الحرية  0805مستوى الداللة 

 .3884الجدولية التي بمغت  ²كا
سموب اإلثارة نستنتج مف الجدوؿ أف جؿ التبلميذ يروف بأف إستعماؿ األستاذ أل اإلستنتاج:

والتشويؽ يزيدىـ إنجذابا ورغبة اكبر لممارسة حصة التربية البدنية.وذلؾ لصالح التبلميذ 
 الذيف أجابوا بعبارة نعـ.

ألف التبلميذ يحبوف الرياضة التي تحتوي عمى ألعاب التشويؽ وىذا ما  تفسير النتائج:
اإلثارة والتشويؽ ميـ جد يصرفيـ عف الوقوع في نوع مف الروتيف والممؿ،فتنويع أساليب 

 لجمب التبلميذ نحو الحصة.
ىؿ إشتراؾ األستاذ في العرض والمعب مع التبلميذ يزيد مف إندفاعيـ نحو  :02السؤال رقم 

 ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية؟
معرفة دور إشتراؾ األستاذ في العرض والمعب مع تبلميذه في  :02الغرض من السؤال 

 يـ نحو ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.زيادة إندفاع
 اإلجابة

 
التكرا
 ر

 ²كا النسبة
 المحسوبة

 ²كا
الجدول

 ية

درجة  الداللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

 93833 70 نعـ
% 
 

 
56833 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 6866 05 ال
 

 المجموع
 

75 100 %  

رأييـ في إشتراؾ األستاذ في العرض والمعب  يوضح إجابات التبلميذ حوؿ: 19الجدول رقم 
 معيـ ومدى وزيادة ذلؾ في اندفاعيـ نحو الممارسة.
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توضح إجابات التبلميذ حوؿ رأييـ في إشتراؾ األستاذ في العرض : 19الدائرة النسبية رقم 

 والمعب معيـ ومدى وزيادة ذلؾ في اندفاعيـ نحو الممارسة.
مف  % 93833طيات الجدوؿ يتبيف لنا أف نسبة مف خبلؿ مععرض وتحميل النتائج: 

 األخروف أجابوا بعبارة )ال(. % 6866التبلميذ أجابوا بعبارة )نعـ( في حيف أف نسبة 
وىي أكبر مف  65833المحسوبة والمقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف قيمة 

ؿ إحصائيا عند مستوى الداللة وىذا يعني وجود فرؽ دا 3884الجدولية المقدرة بػ  ²كا قيمة
 .1ودرجة الحرية  0805

نستنتج أف أغمبية التبلميذ يحبذوف إشتراؾ األستاذ في العرض والمعب معيـ  اإلستنتاج :
 .وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة نعـ.

و نوع فالتمميذ عندما يجد أف أستاذ التربية قد إشترؾ في المعب معو يتولد ل تفسير النتائج:
مف التحفيز ويزداد نشاطو وذلؾ مف خبلؿ إحتكاكيـ بيـ، عمى العكس مف األستاذ الذي ال 

 يشارؾ تبلميذه ذلؾ.
 ىؿ حماس األستاذ يؤثر عميؾ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية؟ :03السؤال رقم 

التبلميذ معرفة ما إذا كاف حماس أستاذ التربية البدنية يؤثر عمى  :03الغرض من السؤال 
 أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.
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 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 89833 67 نعـ
% 
 

 
46841 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 10866 08 ال
% 
 

 المجموع
 

75 100 %  

 
ذ حوؿ مدى تأثير حماس األستاذ عمييـ أثناء حصة يوضح إجابات التبلمي :20الجدول رقم 
 التربية البدنية.

 
توضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى تأثير حماس األستاذ عمييـ أثناء  :20الدائرة النسبية رقم 
 حصة التربية البدنية.

مف التبلميذ  % 89833مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نبلحظ أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:
 مف التبلميذ اآلخريف أجابوا بعبارة)ال(. % 10866ة )نعـ( في حيف أف نسبة أجابوا بعبار 
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وىي أكبر مف  46841المحسوبة والمقدرة ب  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف قيمة 
وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ  ²كاقيمة 
 .1ودرجة الحرية 0805

نستنتج أف نسبة أكبر مف التبلميذ ترى أف حماس األستاذ يؤثر عمييـ إيجابا  ستنتاج:اإل
 أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة نعـ.

ألف تحفيز األستاذ يعتبر بمثابة دافع خارجي ينمي في التمميذ رغبة أكبر في  تفسير النتائج:
 دفعيـ إلى بذؿ جيد إضافي .الممارسة وي
 ماىي الرياضة التي تحبذىا؟ :04السؤال رقم 

 معرفة الرياضة المحبذة عند التبلميذ. :04الغرض من السؤال 
 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 % 16 12 فردية
 

 
34868 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 84 63 عيةجما
 

 المجموع
 

75 100 %  

 
 يوضح إجابات التبلميذ عف النشاط المفضؿ لدييـ.: 21الجدول رقم 
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 توضح إجابات التبلميذ عف النشاط المفضؿ لدييـ. :21الدائرة النسبية رقم

 أجابوا بالعبارة )جماعية( % 86يتبيف لنا أف أغمبية التبلميذ وبنسبة  عرض وتحميل النتائج:
 منيـ أجابوا بعبارة )فردية(. % 16في أف نسبة 

أكبر مف قيمة  34868المحسوبة والمقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نبلحظ أف قيمة 
 0805وعميو وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ  ²كا

 .1ودرجة الحرية 
بلميذ لؤللعاب الجماعية عمى حساب األلعاب الفردية نستنتج أف ىناؾ ميوؿ لمت اإلستنتاج:

وبالتالي فالرياضة الجماعية أكثر إستقطابا لمتبلميذ.وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة 
 جماعية.

ألف الرياضة الجماعية تشعر التبلميذ باإلرتياح النفسي ويرجع ذلؾ إلى:  تفسير النتائج:
حتكاؾ مما يساعدىـ عمى التعرؼ عمى أصدقاء جدد، وتنمي توفرىا عمى روح المنافسة واإل

 فييـ روح الجماعة )كالتعاوف واإلتحاد(، تعطييـ الثقة بالنفس، وتوفر ليـ الراحة واليدوء.
 ىؿ تحبذ تكثيؼ النشاطات في حصة التربية البدنية والرياضية؟ :05السؤال رقم 

حبيذىـ لتكثيؼ النشاطات في معرفة رأي التبلميذ حوؿ مدى ت :05الغرض من السؤال 
 حصة التربية البدنية والرياضية.
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 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 % 68 51 نعـ
 

 
9872 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 32 24 ال
 

 المجموع
 

75 100 
% 

 

 
ميذ حوؿ مدى رغبتيـ في النشاطات المكثفة في حصة يوضح إجابات التبل :22الجدول رقم

 التربية البدنية.

 
توضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى رغبتيـ في النشاطات المكثفة  :22الدائرة النسبية رقم 

 في حصة التربية البدنية.
مف التبلميذ أجابوا  % 68مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نبلحظ أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 الباقيف أجابوا بالعبارة )ال(.  % 32)نعـ( في حيف أف نسبة بعبارة 
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 ²كا وىي أكبر مف 9872المحسوبة والمقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نجد أف 
 0805وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ 

 .1ودرجة الحرية 
أف معظـ التبلميذ يحبذوف تكثيؼ النشاطات في حصة  نستنتج مف الجدوؿ اإلستنتاج:

 التربية البدنية والرياضية. وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة نعـ.
ألف تكثيؼ النشاطات وعدـ اإلكتفاء بنشاط واحد يبعدىـ عف الممؿ كما  تفسير النتائج:

 يساىـ في خمؽ جو مف العمؿ .
 تربية البدنية عمى تفريغ مكبوتاتؾ؟: ىؿ تساعدؾ حصة ال06السؤال رقم 

 معرفة دور حصة التربية البدنية والرياضية بالنسبة لمتمميذ. :06الغرض من السؤال
 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 % 88 66 نعـ
 

 
43832 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 % 12 09 ال
 

 المجموع
 

75 100 %  

 
 يوضح إجابات التبلميذ ورأييـ في دور حصة التربية البدنية والرياضية.: 23الجدول رقم 
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توضح إجابات التبلميذ ورأييـ في دور حصة التربية البدنية  :23الدائرة النسبية رقم 

 والرياضية.
يذ أجابوا بالعبارة مف التبلم % 88مف خبلؿ الجدوؿ نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:
 الباقيف أجابوا بعبارة )ال(.  % 12)نعـ( في حيف أف نسبة 

 ²كا وىي أكبر مف 34832المحسوبة والمقدرة بػ  ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ نجد أف 
 .1ودرجة الحرية  0805عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ 

التبلميذ تجد في حصة التربية البدنية والرياضية نستنتج أف األغمبية الكبرى مف  اإلستنتاج:
 مجاال خصبا لتفريغ مكبوتاتيا. وذلؾ لصالح التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة نعـ.

ويرجع ذلؾ إلى طبيعة المادة التي يجد فييا التمميذ حرية عف ما يموج  تفسير النتائج:
صة التربية البدنية والرياضية بداخمو، بئلضافة إلى اإلحتكاؾ المباشر باألصدقاء، ذلؾ أف ح

 ليا تأثير إيجابي عمى الجانب النفسي ، كما الننسى الدور الميـ ىنا لؤلستاذ.
 ىؿ تتفاعؿ مع زمبلءؾ في األنشطة الرياضية التنافسية؟ :07السؤال رقم 

 معرفة مدى تفاعؿ التبلميذ فيما بينيـ في األنشطة التنافسية. :07الغرض من السؤال 
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 ةاإلجاب

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

 89833 67 نعـ
% 
 

 
46841 

 
3884 

 
 داؿ

 
1 

 
0805 

 10866 08 ال
% 
 

 المجموع
 

75 100 %  

 
يوضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى تفاعميـ فيما بينيـ في األنشطة  :24الجدول رقم 

 التنافسية.

 
توضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى تفاعميـ فيما بينيـ في األنشطة  :24لدائرة النسبية رقم ا

 التنافسية.
مف التبلميذ أجابوا  % 89833مف خبلؿ نتائج الجدوؿ نجد أف نسبة  عرض وتحميل النتائج:

 مف البقية أجابوا بعبارة)ال(. % 10866بعبارة )نعـ( في حيف أف نسبة 
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 ²كاوىي أكبر مف  46841المحسوبة والمقدرة بػ  ²كالجدوؿ نجد أف وبناءا عمى نتائج ا
 0805وىذا يعني وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  3884الجدولية المقدرة بػ 

 .1ودرجة الحرية 
نستنتج أف معظـ التبلميذ يجدوف أنفسيـ يتفاعموف مع زمبلءىـ في األنشطة  اإلستنتاج:

 التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة نعـ.التنافسية. وذلؾ لصالح 
وىذا يعود إلى الطبيعة التنافسية التي تولد نوع مف حب الفوز وكره اإلنيزاـ،  تفسير النتائج:

 كؿ ىذا يخمؽ جوا حميميا بيف التبلميذ ويجعميـ يتفاعموف فيما بينيـ.
 ما أىمية المعب بالنسبة إليؾ؟ :08السؤال رقم 

 الغرض مف المعب بالنسبة لمتبلميذ.معرؼ  :08الغرض من السؤال 
 اإلجابة

 
 ²كا النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 الجدولية
درجة  الداللة

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 

تنمية القدرات 
الفكرية وزيادة 

التحصيؿ 
 الجيد

 
 22 

 
 29833 

% 
 

 
 
 

13804 

 
 
 

5899 

 
 
 

 داؿ

 
 
 
2 

 
 
 

0805 
يساعد عمى 

 اإلستقرار
 

 
 14 
 

 
 18866 

% 
 

ينمي فيؾ 
 حب الجماعة 

 والعمؿ

 
 39 

 
 52 % 

 % 100  75  المجموع
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 يوضح إجابات التبلميذ حوؿ مدى أىمية المعب بالنسبة ليـ. :25الجدول رقم 

 
 توضح إجابات التبلميذ مدى أىمية المعب بالنسبة ليـ. :25الدائرة النسبية رقم 

مف التبلميذ أجابوا  % 29833لجدوؿ نجد أف نسبة مف خبلؿ نتائج ا عرض وتحميل النتائج:
بعبارة )تنمية القدرات الفكرية وزيادة التحصيؿ الجيد( فيما أجاب بعضيـ بعبارة) يساعد عمى 

أما إجابات العبارة ينمي )فيؾ حب الجماعة والعمؿ( فكانت  % 18866اإلستقرار( بنسبة 
 .% 52بنسبة 

الجدولية  ²كا وىي أكبر مف 13804محسوبة المقدرة بػ ال ²كاوبناءا عمى نتائج الجدوؿ فإف 
ودرجة  0805وىذا يعني وجود  فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة  5899المقدرة بػ 
 .2الحرية 

نستنتج أف التبلميذ يروف أف المعب ينمي فييـ حب الجماعة والعمؿ.وذلؾ لصالح  اإلستنتاج:
 ـ حب الجماعة والعمؿ.التبلميذ الذيف أجابوا بعبارة ينمي فيي

وىذا راجع إلى التضامف الكبير الذي يسود التبلميذ أثناء المعب فيما بينيـ،  تفسير النتائج:
وسعي كؿ واحد منيـ إلى مساعدة فريقو خاصة أثناء المنافسة، مما يجعميـ يبذلوف قصارى 

 جيدىـ إلعطاء أقصى ما يممكوف.
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 . مناقشة الفرضيات:4
لموضوع تأثير شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية عمى دافعية مف خبلؿ دراستنا 

ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية لتبلميذ األقساـ النيائية لمطور الثانوي ودراستنا 
الميدانية التي أجريناىا عمى عينة بثانويتيف ثانوية )أحمد مدغري( بتيارت وثانوية 

لجداوؿ والتحميؿ المتحصؿ عميو إستطعنا الوصوؿ إلى وبعد قراءة ا معسكرديسمبر ( ب11)
 المعطيات التالية:

  . مناقشة الفرضية األولى:1.4
التي تقوؿ: معرفة أستاذ التربية البدنية والرياضية لخصوصية مرحمة المراىقة كفيمة إلعطاء 

النتائج دوافع لمتبلميذ مف أجؿ ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية قد تحققت مف خبلؿ 
والذي يقوؿ: ىؿ  01المتحصؿ عمييا في اإلستبياف الموجو لؤلساتذة مثبل في السؤاؿ رقـ 

 %100تمقيتـ أثناء تكوينكـ دروسا خاصة بسيكولوجية المراىؽ؟ )نعـ/ال( أجاب األساتذة بػ 
والذي يقوؿ: كيؼ تتعامؿ مع المراىقيف الذيف  03ال، كما نجد السؤاؿ رقـ  %00نعـ و

سموكات غير سوية مقارنة بغيرىـ )عزليـ/ إدخاليـ في المجموعة ومحاولة إصبلح يمارسوف 
لئلجابة الثانية ومف  %100بالنسبة لئلجابة األولى و %00سموكيـ( أجاب األساتذة بػ 

خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا نستنتج أف معظـ األساتذة يروف أف معرفتيـ الجيدة 
طاء دوافع مف أجؿ ممارسة حصة التربية البدنية بخصوصية مرحمة المراىقة كفيمة إلع

 والرياضية لدى ىذه الفئة وبالخصوص األقساـ النيائية ومنو نستنتج صحة الفرضية األولى.
 . مناقشة الفرضية الثانية:2.4

أما الفرضية الثانية التي تقوؿ الدور التربوي لشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية يزيد 
ية ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية لدى تبلميذ األقساـ النيائية لمطور في تنمية دافع

الثانوي، قد تحققت، وىذا ما يظير جمي في تجاوب التبلميذ مع األسئمة حيث أف معظـ 
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التبلميذ يروف أف الدور التربوي ألساتذتيـ مف خبلؿ حبيـ ومساعدتيـ وتشجيعيـ يجعميـ 
الذي يقوؿ: ىؿ يشجعؾ أستاذؾ عمى  03بل السؤاؿ رقـ يقبموف عمى ىذه الحصة، فمث

بعبارة نعـ  %93833ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية )نعـ/ال( أجاب التبلميذ بػ 
الذي يقوؿ: ىؿ تعتقد أف ألستاذ التربية البدنية والرياضية  04بػ ال والسؤاؿ رقـ  %6866،و

 %89833لرياضية )نعـ/ال( أجاب التبلميذ بػ دور تربوي في ممارسة حصة التربية البدنية وا
والذي يقوؿ: ما ىي الصفات التي تحب أف  06بػ ال، كما نجد السؤاؿ رقـ  %10866بنعـ و

يتصؼ بيا أستاذؾ؟)الجدية في التدريس، حب التبلميذ ومساعدتيـ، إعطاء الحرية لمتبلميذ.( 
لجدية في التدريس، ا %28حب التبلميذ ومساعدتيـ، و %53833أجاب التبلميذ بػ 

إعطاء الحرية لمتبلميذ، كما أف نتائج اإلستبياف تصب في قالب واحد وىو أف  %18866و
ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور تربوي في ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية مف 

 قبؿ التبلميذ ومنو نستنتج صحة الفرضية الثانية.
 . مناقشة الفرضية الثالثة:3.4

أما بالنسبة لمفرضية الثالثة التي تقوؿ: إستعماؿ أسموب اإلثارة والتشويؽ ألستاذ التربية 
البدنية والرياضية يؤثر إيجابا عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية لدى تبلميذ 
األقساـ النيائية لمطور الثانوي، قد تحققت مف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في اإلستبياف 

والذي يقوؿ: ىؿ إستعماؿ األستاذ ألسموب اإلثارة  01و لمتبلميذ فمثبل في السؤاؿ رقـ الموج
بػبل،  10866بػنعـ، و %89833والتشويؽ يجذبؾ نحو الحصة؟ )نعـ/ال( أجاب التبلميذ بػ 

: ىؿ إشتراؾ األستاذ في العرض والمعب مع التبلميذ يزيد مف 02كما نجد السؤاؿ رقـ 
 %93833حصة التربية البدنية والرياضية )نعـ/ال( أجاب التبلميذ بػ اندفاعيـ نحو ممارسة 

: ىؿ تتفاعؿ مع زمبلئؾ في األنشطة 07بػبل، كما نجد السؤاؿ رقـ  %6866بػنعـ، و
بػبل، كما اف  %10866بػنعـ، و %89833الرياضية التنافسية؟ )نعـ/ال( أجاب التبلميذ بػ 
وىو أف إستعماؿ أسموب اإلثارة والتشويؽ مف باقي أسئمة اإلستبياف تصب في قالب واحد 
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طرؼ األستاذ يجذب التبلميذ إلى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية ومنو نستنتج 
 صحة الفرضية.

 . اإلستنتاج العام:5
بإعتبار أف الشخصية ىي مجموعة مف السمات سواءا كانت فطرية أو مكتسبة تميز كؿ فرد 

 ر والتأثير عمى اآلخريف سواءا بالسمب أو اإليجاب.عف آخر وىذا ما يخمؽ التأث
ومف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في اإلستمارات التي وزعت عمى تبلميذ األقساـ النيائية 
وأساتذة التربية البدنية والرياضية لمطور الثانوي نجد ىذه السمات أو الصفات في شخصية 

المراىقة وما يميز كؿ مرحمة  األساتذة وىي تتمثؿ في معرفتيـ الجيدة بخصوصية
فييا،ومعرفة كيفية التعامؿ مع المراىؽ خاصة المرحمة التي يمربيا تبلميذ األقساـ النيائية 

 لمطور الثانوي مف خبلؿ تمقييـ تكوينا خاصا بسيكولوجية المراىؽ.
فيذه المعرفة الجيدة بيذه المرحمة تجعؿ األساتذة يحسنوف التصرؼ مع تبلميذىـ،بحبيـ 

ساعدتيـ وتشجيعيـ والمساىمة في حؿ مشاكميـ مستعمميف في ذلؾ أسموب اإلثارة وم
والتشويؽ مف خبلؿ مشاركتيـ وحماسيـ مع التبلميذ إلعطاء جو مف المرح والتنافس وىذا 
يخمؽ حب التبلميذ ألساتذتيـ وبالطبع يجعميـ ينجذبوف ويندفعوف نحو ممارسة حصة التربية 

رتياح وىذا ما نجده تحقؽ مف خبلؿ الفرضيات الثبلث.البدنية والرياضية بكؿ فر   ح وا 
ومف كؿ ىذا نستنتج تحقؽ الفرضية العامة والتي تنص عمى أف لشخصية أستاذ التربية 
يجابي في تنمية دافعية ممارسة حصة التربية البدنية  البدنية والرياضية دور فعاؿ وا 

 والرياضية لتبلميذ األقساـ النيائية لمطور الثانوي.
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بعض السمات الشخصية لؤلستاذ  بعدما استيفاء عممية البحث الذي يندرج تحت عنواف
وعبلقتيا بدافعية االنجاز في حصة التربية البدنية و الرياضية لدى تبلميذ مرحمة التعميـ 

 نوعا نتائج لعميا تصفي عمى بحثنا إليإجراء دراسة ميدانية ،توصمنا ،وبعد أف قمنا بالثانوي 
التعرؼ عمى السمات الشخصية لدى  إليىذه  في دراستنا مف القيمة العممية ،وقد حاولنا

دافعية االنجاز في رفع مستوى تعمـ التبلميذ  ،ودورأىميتيا إبرازتبلميذ الطور الثانوي مع 
النتائج أف السمات  وبينت لنا .الرياضية ف النتائجحصة ت ب ر ،ومف اجؿ ضما أثناء

يظير ذلؾ في نتائج المتحصؿ عمييا مف دراسة  و الشخصية ليا عبلقة بدافعية االنجاز
ذاتو  إثباتأف السمات الشخصية بدافعية االنجاز ىي التي تدفع الفرد مف اجؿ  أظيرت،

 .ومحاولتة اكتساب معارؼ ومعمومات وتعمـ ميارات
ميوؿ  ايراعو  أفىذه الغاية ينبغي  إلي،ولموصوؿ  ألستاذ ايجابيةتحقؽ نتائج  بالتاليو 

التبلميذ واتجاىاتيـ ودوافعيـ نحو النجاز الرياضي،استثمار ىذه المواىب الخاـ والنادرة مف 
  .التبلميذ

 .في ىذا الموضوع آخريأف يكوف بحثنا المتواضع انطبلقة لدراسات  نتمنى األخيروفي 
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 قائـــــــمة المصادر والمراجــــع
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 المصادر:أوال: 
 القرآن الكريم: -1

    .159سورة آؿ عمراف اآلية 
.125سورة النحؿ اآلية   

 المراجع:ثانيا: 
 الكتب: -1
 ، بدوف ذكر المكتبة أو البمد.سيكولوجية الشخصية(، 2008أحبلـ حسف محمود ) .1
لمطباعة ، المكتبة المصرية سيكولوجية الشخصية الرياضية(، 2005أحمد أميف فوزي ) .2

 والنشر، مصر.
، مكتبة النيضة الدافع لالنجاز وعالقتو بالقمق واالنبساط(، 1991أحمد عبد الخالؽ ) .3

 المصرية، القاىرة.
 دار القمـ، بيروت، لبناف. أصول عمم النفس،(، 1979أحمد عزت راجح ) .4
منشر ، د ط، عالـ المكتب الحديث لالتعمم نظريات وتطبيقات(، 2004)أنور محمد الشرقاوي  .5

 والتوزيع، األردف.
 ، دار الفكر العربي.1، طأصول التربية البدنية والرياضية(، 1998أيمف أنور الخولي ) .6
، المؤسسة الشخصية مفيوميا سموكيا وعالقاتيا بالتعمم(، 1996توما جورج خوري ) .7

 الجامعية لمدراسة والنشر والتوزيع، بيروت، لبناف.
 لتوزيع المصري المكتب ، النفس عمم عمى مدخل : وتيالعكر  خميفة رزيؽ و الحمو دور حكمت .8

 .القاىرة المطبوعات،
، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، 1ط عمم النفس التربوي، ،(2002حناف عبد الحميد العناني ) .9

 عماف.
، دار الفكر لمطباعة والنشر، 3، طالصحة النفسية(، 2005حناف عبد المطيؼ العالي ) .10

 عماف، األردف.
 دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف. الموسوعة النفسية،(، 2000رجة )خميؿ أبو ف .11
 عالـ الكتب لمنشر والتوزيع عمم النفس المعرفي، ربيع عده رشواف، عصاـ عمى الطيب، .12

 .2006،القاىرة الطبعة األولى،
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، دار القمـ لمنشر، دار المعرفة عمم النفس التربوي(، 1986 )أبو عالـ  رجاء محمود .13
 امعية، الكويت.الج

 ، القاىرة، مصر.الشخصية(، 1984ريتشارد الزاروس، ترجمة محمد غنيـ ) .14
 ، مصر.1، المكتبة األكاديمية، ط تكنولوجية التعميم كفمسفة ونظام(، 1996زاىر أحمد ) .15
، القمـ دار طرق تدريس التربية الرياضية(، 2008زينب عمي عمر، جبلؿ عبد الحكيـ ) .16

 .1الفكر العربي، ط 
، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، الثقافة والشخصية(، 1983مية حسف الساعاتي )سا .17

 بيروت، لبناف.
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، دليل المرشد التربوي في المدرسة(، 2006)  سعيد حسيني العزة .18

 .1عماف، ط
معة ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، جاسيكولوجية الشخصية(، 2007سيير كامؿ أحمد ) .19

 القاىرة، مصر.
 ، دار النيضة العربية القاىرة، مصر.سيكولوجية الشخصية(، 1975سيد محمد غنيـ ) .20
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمم النفس التربوي(، 2000صالح محمد عمى أبو جادو ) .21

 .2عماف، ط
(، طرؽ التدريس في مجاؿ 1984عباس أحمد السمراني، بسطويسي أحمد بسطويسي ) .22

 البدنية، بغداد. التربية
 1992 بيروت، ، الرسالة مؤسسة ، 1 ط ، التربوي النفس عمم : نشواتي الحميد عبد .23
 النشر، و لمطباعة الجامعية الدار ، لمشخصية االساسية االبعاد : محمد أحمد و الخالؽ عبد .24

 1982 .بيروت،
والتوزيع،  ، دار الفكر لمنشرعمم النفس العام ،(2005) يوسؼ قطامي، عبد الرحماف عدس .25

 عماف.
دار الثقافة  مشكالت تربوية معاصرة،(، 2009) عبد العزيز المعايطة، محمد الجغيماف .26

 .1لمنشر والتوزيع، عماف، ط
 ، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع.الدافعية لالنجاز(، 2000عبد المطيؼ محمد خميفة ) .27
 الفرقاف، األردف. ، دار4، ط  عمم النفس التربوي(، 2003عبد المجيد نشواتي ) .28
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، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، الشخصية وسماتيا(، 2006عبد المنعـ الميبلدي ) .29
 مصر.

(، المبادئ األساسية في طرؽ تدريس التربية 1988عدناف جواد خالؼ وجبوري واآلخروف ) .30
 البدنية والرياضية بجامعة البصرة، بغداد.

، دار الفكر العري، 3ياضية المدرسية، ط.(، التربية الر 1994عدناف درويش وآخروف ) .31
 القاىرة.

، منشأة المعارؼ، طرق التدريس في التربية البدنية والرياضيةعفاؼ عبد الكريـ )د. س(،  .32
 د. ط.

(، مناىج وطرؽ تدريس التربية البدنية، دار الفكر العربي، 1988عنايات محمد أحمد فرج ) .33
 القاىرة.

 ، مكتبة الدار العربية الكتاب.النفس االرتقائي مقدمة في عمم(، 2005فادية عمواف ) .34
 . لمدراسات الجامعية المؤسسة ، المصري عمي ترجمة ، الشخصية نظرية : ؾ.س. فاالدوف .35
 ، العرفاف مكتبة ، النفسية الصحة الشخصية ، السبلـ عبد الغفار وعبد لبيب عثماف فراج .36

 . بيروت
، دار النيضة العربية، بيروت، العصر عمم النفس وقضايا (،1986فرج عبد القادر، طو ) .37

 د. ط.
، دار الصفاء، مبادئ التوجيو واالرشاد النفسي (،الفرخ، كاممة، تيـ عبد الجبار )د. س .38

 األردف، د. ط.
، الجامعة الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية المكتئبة(، 2000فوزي محمد جبؿ ) .39

 اإلسكندرية، مصر.
، الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية، لدافعية واالنفعاالتالشخصية ا(، 2000ليندة دافيدوؼ ) .40

 مصر.
، القاىرة، العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع، تدريس التربية الرياضية(، 2007محمد الشحات ) .41

 .1ط 
دار حامد لمنشر  أسس سيكولوجية اإلدارة التعميمية والمدرسية،(، 2002محمد العبيدي ) .42

 والتوزيع، عماف، د. ط.
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، نحو تعميـ أفضؿ، دار غريب، القاىرة، المدرس المثالي(، 2000سامي منير ) محمد .43
 مصر، د. ط.

تكنولوجيا إعداد وتأىيل معمم التربية (، 2004محمد سعد حموؿ، مصطفى السايح محمد ) .44
  .2، اإلسكندرية، دار الوفاء، ط الرياضية

وتأىيل معمم التربية تكنولوجية إعداد (، 2004محمد سعد زعموؿ، مصطفى السايح محمد ) .45
 .1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، ط الرياضي

 ، دار الفكر العربي، القاىرة، د. ط.سيكولوجية الشخصية الرياضية(، 1993محمد عطية ) .46
، 2(، نظريات وطرؽ تدريس التربية البدنية، ط1992محمد عوض البيسوني وآخروف ) .47

 ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر.
(، النظريات وطرؽ التربية البدنية 1968د عوض البيسوني وفيصؿ ياسيف الشاطئ )محم .48

 والرياضية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر.
، دار الثقافة العممية، التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية(، 2002محمد محمد نعيمة ) .49

 اإلسكندرية، مصر.
، ايترؾ لمطباعة والنشر والتوزيع لنفسيالشخصية واإلرشاد ا(، 2004نبيؿ صالح سفياف ) .50

 مصر الجديدة، القاىرة.
دراسة وصفية تحميمية، ديواف  – سيكولوجية المدرس(، 2007نصر الديف زبير ) .51

 المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. ط.
، المنظمة العربية لمتربية الشخصية النظرية التقييم مناىج البحث(، 1977نعيمة الشماع ) .52

، مصر.والثقافة وا  لعمـو
 ، األىمية لمنشر والتوزيع، عماف.نمو الطفل المعرفي والمغوي(، 2000يوسؼ قطامي ) .53
 المجالت: -2
، مجمة عمـ النفس، العدد الدافعية لالنجاز عند المراىق المتمدرس(، 1999محمد نبيؿ الفحؿ ) .1

49. 
حث منشور المجمد ،ب سمات الدافعية المميزة لمراكز المعب في كرة السمة ،محمود محمد سالـ .2

 .2003الحادي عشر، كمية التربية الرياضية لمبنات بالقاىرة،جامعة حمواف، 
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 الرسائل الجامعية: -3
دراسة مقارنة لدافع االنجاز الدراسي بين طمبة الكميات (، 2002الساعدي سعاد أحمد مولى ) .1

 رسالة ماجيستر، كمية التربية، الجامعة المصرية. األىمية والرسمية،
)غير  ماستر رسالة ،الذات بفاعمية وعالقتيا اإلنجاز ، دافعية2015)) رشيدة، لساكر،ا .2

 .الوادي لخضر، حمو منشورة(ػ،جامعة
 المتفوقين الطالب لدى اإلنجاز دافع عمى العام القمق مستوى أثر (2007) حساف سخسوخ .3

 اإلنسانية، والعمـو باآلدا منشورة(،كمية )غير ماجستير رسالة ،الثانوي التعميم عقميا بمرحمة
 باتنة. جامعة واألرطفونيا، التربية النفس وعمـو عمـ قسـ

، القدرة عمى التفكير اإلبداعي وعالقتو بدافع االنجاز وأىمية الذات(، 2002سعدي سامية ) .4
 رسالة ماجيستر في عمـ النفس، جامعة الجزائر.

بالدافعية لالنجاز وفاعمية الضغوط النفسية وعالقتيا (، 2014ضياء يوسؼ أبو حامد عوف ) .5
، رسالة ماجيستر، الجامعة اإلسبلمية، غزة، الذات لدى عينة من الصحفيين بعد حرب غزة

 فمسطيف.
 الدراسي االنجاز ودافع المعرفية بالعمميات الوعي بين العالقة (2007) بريكة بف الرحمف عبد .6

 العمـو كمية دولة، دكتوراه أطروحة ،الجزائر مدينة في لألساتذة العميا المدارس لدى طمبة
 الجزائر. جامعة النفس، عمـ واالجتماعية، قسـ اإلنسانية

أثر بعض السمات الشخصية والنفسية عمى الدافعية لالنجاز (2007فاطمة الزىراء بوجطو،) .7
 .، رسالة ماجيستير، قسـ عمى النفس، جامعة البويرةلدى المراىقين المتمدرسين

 منشورة. غير ماستر مذكرة ،الكفاءاتب بالمقاربة التدريس فمسفة .8
سمة والفاعمية الذاتية عمى الدافعيـة -أثر التفاعل بين القمق حالة(  2010كمثـو العايب ،) .9

، رسػػالة ماجسػػتير )غػػػير لمـتعمم لـدى تالميــذ الســنة الرابعــة مـــن التعمــيم المتوســط
 .تماعية، قسـ عمـ النفس، جامعة الجزائرمنشػػػورة(،كميػػة العمػػـو اإلنسػػانية واالج

التوافق النفسي وعالقتو باستثارة دافع االنجاز لدى المراىق  (2004(ىبة مركوف .10
 .رسالة ماجيستير،قسـ عمـ النفس،جامعة الجزائر ،المتمدرس
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 جميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةال
 ـابف باديس مستغان الحميدجامعة عبد                           

 دنية والرياضيةبمعيد التربية ال
 قسـ التربية البدنية و الرياضية 

 

  

 

 

تأثير في التربية البدنية والرياضية تحت عنواف: الماستر  في إطارا إنجاز مذكرة نيؿ شيادة
فعية ممارسة حصة التربية البدنية شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية عمى دا

 والرياضية لتالميذ األقسام النيائية لمطور الثانوي.

 

نرجوا منكـ أساتذتنا  الكراـ ممئ ىذه اإلستمارة  باإلجابة عمى تساؤالتنا وبصراحة مف أجؿ 
الوصوؿ إلى نتائج دقيقة تفيدنا في إنجاز ىذه المذكرة وبيذا تكونوا قدمتـ خدمة ليذه المادة 

شػكرا.و   

 مبلحظة: اإلجابة تكوف بوضع عبلمة)×( في الخانة المناسبة .

 

 إشراف األستاذ:           :                                            البالط ادمن إعد

 بمكحؿ منصور                                                         سايؿ رشيد 

 2019/2020السنة الجامعية:

 خاص باألساتذة استبيان
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 محور األول: خاص باألستاذال

والخاص بالفرضٌة األولى:معرفة أستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة لخصوصٌة مرحلة 

 المراهقة:

 ـ هل تلقٌتم أثناء تكوٌنكم دروسا خاصة بسٌكولوجٌة المراهق؟10

 نعم                                       ال                                         

 ـ هل للنشاط البدنً الرٌاضً دور فً التحكم فً السلوكات الغٌر سوٌة بالنسبة لتالمٌذ 10

 األقسام النهائٌة؟

 نعم                                       ال         

 ـ كٌف تتعامل مع المراهقٌن الذٌن ٌمارسون سلوكات غٌر سوٌة مقارنة بغٌرهم؟10

 إدخالهم فً المجموعة ومحاولة إصالح سلوكهم        عزلهم                  

 ـ هل تجد أن تالمٌذ األقسام النهائٌة محفزون ألداء حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة؟10

 نعم                                        ال        

 مراهقة؟ـ هل تعتبر أن حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة لها أهمٌة فً مرحلة ال10

 نعم                                        ال        

 ـ هل انضباط التالمٌذ أثناء حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ٌدل على دقة تحكم األستاذ  10

 فً عالقته به؟

 نعم                                        ال        

 فضل أن ٌمارسه تالمٌذ األقسام النهائٌة؟ـ أي نوع من النشاط البدنً والرٌاضً ت10

 جماعً                                  فردي           

 ـ هل تقتصر العالقة بٌن األستاذ والتلمٌذ على الدور التربوي أم تتعدى إلى حل مشاكلهم 10

 الخاصة؟



 ..................................................................المالحق .............

 

146 
 

 نعم                                         ال       

 لجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجميورية ا
 جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ

 دنية والرياضيةبمعيد التربية ال
 قسـ التربية البدنية و الرياضية

 

 

 

 في إطار إنجاز مذكرة نياية السنة لمتحضير لنيؿ شيادة الميسانس تحت عنواف:

والرياضية عمى دافعية ممارسة حصة التربية البدنية  تأثير شخصية أستاذ التربية البدنية
 والرياضية لتبلميذ األقساـ النيائية لمطور الثانوي.

نرجوا منكـ تبلميذنا الكراـ ممئ ىذه اإلستمارة  باإلجابة عمى تساؤالتنا وبصراحة مف أجؿ 
ة ليذه المادة الوصوؿ إلى نتائج دقيقة تفيدنا في إنجاز ىذه المذكرة وبيذا تكونوا قدمتـ خدم

 وشػكرا.

 في الخانة المناسبة ×( : اإلجابة تكوف بوضع عبلمة)مبلحظة

 تقبموا منا فائؽ اإلحتراـ والتقدير         

 

 إشراف األستاذ:           :                                            البالط ادمن إعد

 بمكحؿ منصور                                                         سايؿ رشيد 

 إستبياف خاص بالتبلميذ
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 2019/2020السنة الجامعية:
المحور الثاني:الخاص بالفرضية الثانية:الدور التربوي لشخصية أستاذ التربية البدنية 

 والرياضية:

 ـ ماهو شعوركم حٌن قدوم أستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة؟10

 القلقاإلرتٌاح                                           

 ـ هل تعتقد أن ألستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة تأثٌر إٌجابً علٌك؟10

 نعم                                  ال                  

 ـ هل ٌشجعك أستاذك على ممارسة حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة؟10

   نعم                                   ال                  

 ـ هل تعتقد أن ألستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة دور تربوي فً ممارسة 10

 حصة  التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة؟

 نعم                                    ال                 

 ـ هل أستاذك ٌهتم بالنتائج المحصل علٌها فً حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة؟10

 نعم                                    ال                

 ـ ماهً الصفات التً تحب أن ٌتصف بها أستاذك؟10

 الجدٌة فً التدرٌس          حب التالمٌذ ومساعدتهم         إعطاء الحرٌة للتالمٌذ    

 ـ هل معاملة أستاذك تجعلك؟10

 تنفر من المادة               تقبل على ممارسة حصة التربٌة البدنٌة               

 ـ هل تلقى إجابة لتساؤالتك من طرف أستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة:10

 نعم                                     ال               

 ـ هل تعتبر أستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة من الناس المقربٌن فً حل مشاكلك؟10
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 ال                                    نعم                

       

 المحور الثالث: الخاص بالفرضٌة الثالثة: إستعمال اإلثارة والتشوٌق:

 ـ هل إستعمال األستاذ ألسلوب اإلثارة والتشوٌق ٌجذبك نحو الحصة؟10

 نعم                                        ال           

 فً العرض واللعب مع التالمٌذ ٌزٌد من اندفاعهم نحو ممارسة ـ هل إشتراك األستاذ 10

 حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة؟

 نعم                                        ال           

 ـ هل حماس األستاذ ٌؤثر علٌك أثناء حصة التربٌة البدنٌة؟10

 ال    نعم                                               

 ـ ماهً الرٌاضة التً تحبذها؟10

 فردٌة                                 جماعٌة        

 ـ هل تحبذ تكثٌف النشاطات فً حصة التربٌة البدنٌة؟10

 نعم                                         ال          

 غ مكبوتاتك؟ـ هل تساعدك حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة على تفر10ٌ

 نعم                                         ال          

 ـ هل تتفاعل مع زمالئك فً األنشطة الرٌاضٌة التنافسٌة؟10

 نعم                                         ال          

 ـ ماهً أهمٌة اللعب بالنسبة لك؟ 10

 الجٌد  ـ تنمٌة القدرات الفكرٌة وزٌادة التحصٌل
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 ـ ٌساعد على اإلستقرار 

 ـ ٌنمً فٌك حب الجماعة والعمل 




