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  .والشكر على جزيل نعمه بالحق،الحمد لّله حمدا طيبا مباركا فهو األحق 

  ". من لم يشكر الناس لم يشكر الّله ":والسالمالصالة  قوله عليهووقوفا عند 
  " مزروع السعيد الدكتور"المذكرة أتقدم بالشكر الخالص لألستاذ المشرف على هذه                     

  .بنصائحه وتوجيهاته القّيمة في البحثلم يبخل علي  الذي
  .التوفيق وأتمنى له العمل،كما أشكره على جديته ودقته في                         

 بكلمة أو دعاء إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد ولوإلى كل من ساعدني فـي كما أتقدم               

   "قادري توفيق" الصديقوأخص بالذكر هنا 

 .الذي ساعدني كثيرا في هذا العمل المتواضع

  .النبيليرشدنا إلى سواء السبيل ويحقق هدفنا  وجل أنمن الّله عز  أتمنىوفـي األخير        

 .و الشيطان فإن أصبت فمن الّله وحده  وإن أخطأت  فمن نفسي 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .الحمد هللا الذي وفقني وسدد خطاي وأعانني وهداني

ـــىقال تعال   ".وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" :ــــــ
  .الطاهرة رحمه اهللا حفناويإلى روح أبي 

  . إلى من غمرتني بعطفها و حنانها
  . إلى من كانت شمعة تشتعل كي تنير دربي

  . إلى التي كانت دمعتها حافزا لي و كانت بسمتها أجرا لنجاحي
  .إلى أول و أجمل كلمة نطق بها لساني

  
  فجرة

  :إلى من عشت معهم حلو الحياة و مرها إخوتي
ـــاح، اليــــ ــــ ــــ ــــ ــــــد، مصبـــ ــــ ــــ ــــ ـــريم، احمـ ــــ ــــ ــــ ــــبة، كــــ ــــ ــــ ــــ ـــاتم، عق ــــ ــــ ــــاعيلحــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــربي، إسمـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــاس، العــــ ــــ ــــ   ــــ

ــــة ــــ ــــ ـــــ علجيــ ــــ ــــ ــــــاء، عواطـ ــــ ــــ ـــيس، سنــ ــــ ــــ ـــــلى، لمــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــاجدة، لي ــــ ــــ ـــربينةو بناتها، مــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــان، صــ ـــــ ــــ   .ف، حنــ
ــــ ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــــي الكبـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــى أخــــ ــــ ــــ ـــتهإلــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــيم و زوجـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــر حلـــ ـــ   .ــــ

  .رحمها اهللا)ننى(بركانه، شهلة، فطوم: إلى جداتي
  .الحاج بوبكر، صالح، الدكتور سعدان:إلى أخوالي

  .إلى أعمامي وعماتي خاصة عمي بوجمعة وعمتي عيشة
  .و سفيان رحمهما اهللالجموعي : إلى أبناء عماتي خاصة

  .خواني، مراد، رضا، الطالب، دحدوح، إلى كل سكان حي خمسين سكن: إلى األصدقاء
  .توتو، ديدين، سامي، بقص، رشيد، بوحه، كمال الجان القاوي: إلى أصدقاء الدراسة

  الرنة: إلى ابن عمتي
 شبوكي: إلى كل من يحمل لقب

  كل من عرف عزيز  إلى
  كل من قرآ اإلهداء و لم يجد اسمه  إلى

 عزيز
كل هؤالء   إىل

 اهدي مثرة جهدي
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  الفهرس

  اتـــــــــــــــــــــــــــــائمة احملتويـــــــــــــــــــــــــــق
  داولــــــــــــــــــــــــــائمة اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة األشكــــــــــــــــــــــــــــق

 انـــــــــــــــــــــــــــــــكر و عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــش
  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
                       أ                            دمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق                            

 الجانب التمهيدي

ــــإشك 1 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  4 الية البحثـ
 5 الفرضيات 2
ـــة البحث 3  5 أمهيـ

 6 أهداف البحث 4
 6 أسباب اختيار البحث 5
 6 الدراسات السابقة و املشا�ة 6
 7 مصطلحات البحثشرح  7

  
 

  

   
 11 تـمهيد 

 12 الرتبية العامة 1
 12 تعريف الرتبية العامة 1-1
 13 الرتبية البدنية و الرياضية 2
 13 تعريف الرتبية البدنية 2-1

 13 تعريف الرتبية الرياضية 2-2
 14 الرتبية البدنية و الرياضيةمفهوم  3
 16 أمهية الرتبية البدنية و الرياضية 4
 17 درس الرتبية البدنية و الرياضية 5

  لجانب النظريا

 التربية البدنية و الرياضية سدر : الفصل األول
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 17 ماهية و أمهية درس الرتبية البدنية 5-1

 17 درس الرتبية البدنية و الرياضية يف املؤسسات الرتبوية 5-2
 18 درس الرتبية البدنية و الرياضية يف ظروف خاصة 6
 18 درس الرتبية البدنية و الرياضية يف حالة اجلو البارد جدا 6-1
 18 درس الرتبية البدنية و الرياضية يف وجود صالة مغلقة 6-2

 19 درس الرتبية البدنية و الرياضية يف حالة اجلو احلار جدا 6-3
 19 درس الرتبية البدنية و الرياضية داخل الفصل 6-4
 19 الرتبية البدنية و الرياضية يف املؤسسات الرتبويةواجبات درس  7
 20 و الرياضية  أهداف درس الرتبية البدنية 8

 21 أمهية تدريس الرتبية البدنية و الرياضية 9
 21 األهداف العامة للرتبية البدنية و الرياضية 10
 21 التنمية البدنية 1- 10

 22 التنميــة احلركية 2- 10
 22 االجتماعيـة التنميـة 3- 10
 23 التنمية النفسية 4- 10
 24  اخلالصة 

   
   
   
 26 متهيد 

 27 والرياضية البدنية الرتبية أستاذ تعريف 1
 27 والرياضية البدنية الرتبية أستاذ وخصائص صفات 2
 29  الناجح األستاذ صفات 3
 29 الشخصية الصفات 3-1

 30 النفسية الصفات 3-2
 30 العقلية الصفات 3-3
 30 االجتماعية الصفات 3-4
 30 التعليمية العملية يف والرياضية البدنية الرتبية أستاذ دور 4

 30  كمريب والرياضية البدنية الرتبية أستاذ 4-1

 لجانب النظريا

  التربية البدنية و الرياضية ذأستا: الفصل الثاني
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 31 التدريسية واملمارسات لألنشطة كقائد والرياضية البدنية الرتبية أستاذ 4-2

 31 يف الدرس النشاط وإدارة وتنظيم ختطيط يف والرياضية البدنية الرتبية أستاذ دور 4-3
 32 التدريس بيئة يف كمنشط والرياضية البدنية الرتبية أستاذ 4-4
 32 التدريسية لإلجراءات ضابطا والرياضية البدنية الرتبية أستاذ 4-5
 33 والرياضية البدنية الرتبية أستاذ واجبات 5

 33 العامة الواجبات 5-1
 34 اخلاصة الواجبات 5-2
 34 والرياضية البدنية الرتبية درس إعداد يف األستاذ دور 6
 35 احلديثة املدرسة يف والرياضية البدنية الرتبية أستاذ مسؤوليات 7

 35 التعليمية املادة اجتاه والرياضية البدنية الرتبية أستاذ مسؤوليات 7-1
 35 التقومي اجتاه والرياضية البدنية الرتبية أستاذ مسؤوليات 7-2
 36 طبيعة عمل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية 8

 37 إعداد أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية 9
 37 األستاذ و برنامج الرتبية البدنية و الرياضية 10
 37 البدنيةتدريس الرتبية  1- 10
 37 إدارة النشاط الداخلي 2- 10

 37 إدارة النشاط اخلارجي 3- 10
 37 إدارة الربامج اخلاصة 4- 10
 38 معلومات األستاذ عن املادة 11
 39 العوائق و العراقيل 12

 39 اجلوانب اإلدارية 1- 12
 39 اجلوانب الفنية 2- 12
 39 اجلوانب املنهجية 3- 12
 39 بالتلميذ اجلوانب اخلاصة 4- 12

 39 اجلوانب اخلاصة باإلمكانيات 5- 12
 40 اخلالصة 
   

  
 

 لجانب النظريا 

 المراهقة ةمرحل: الفصل الثالث
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 42 تـمهيد 

 43 مرحلة املراهقة 1
 43 تعريف املراهقة 1-1
 44 حتديد مرحلة املراهقة 2
  45  سنة 17-14مرحلة املراهقة الثانية   2-1

 47 سنة 17- 14الثانية  خصائص املراهقة 3
 47 النمو اجلسمي 3-1
 47 النمو اجلنسي 3-2
 47 النمو االنفعايل 3-3

 48 النمو احلركي 3-4
 48 النمو العقلي 3-5
 49 النمو االجتماعي 3-6

 50 خصائص النمو و االنفعال 4
 50 العنف وعدم االستقرار 4-1
 50 القلق ومشاعر الذنب 4-2
 50 الذاتالتمركز حول  4-3

 51 سنة 17-14الثانية  املراهقة مرحلة أمناط 5
 51 "السوية"املراهقة املتكيفة 5-1
 51 "املنطوية"االنسحابيةاملراهقة  5-2
 51 "املتمردة"العدوانيةاملراهقة  5-3

 51 املنحرفةاملراهقة  5-4
 52 احلاجات النفسية للمراهق 6
 52 احلاجة إىل املكانة 6-1
 52 احلاجة إىل االنتماء 6-2

 52 احلاجة إىل االستقالل 6-3
 52 احلاجة إىل احلنان 6-4
 53 احلاجة إىل التكيف 6-5
 53 مشاكل املراهقة 7

 53 املشاكل النفسية 7-1
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 53 املشاكل العاطفية 7-2

 53 املشاكل االجتماعية 7-3
 54 أمهية الرتبية البدنية و الرياضية للمراهقني 8
 55 اخلالصة 
   

   
 

 

 58 متهيد 
  59  الدراسة االستطالعية 1

 59 املنهج املستخدم –منهجية البحث  2
 59 ا�تمع األصلي للبحث 3
 60 عينة البحث 4
 60 خصائص العينة و طريقة اختيارها 5

 61 أدوات البحث 6
 61 اإلحصائية املستعملةاألدوات  7
   
   

   
 63 عرض و حتليل النتائج 
 83 الدراسة فرضياتمناقشة  
 86  خالصة عامة 

 87 اقرتاحات 
 88  خامتة 

  قائمة املراجع و املصادر
  املالحق

 

 التطبيقيلجانب ا

 تحليل و مناقشة النتائج :الفصل الثاني

 التطبيقيلجانب ا

  البحث ةمنهجي: الفصل األول
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  قائمة الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  65  .ميثل مدى اهتمام التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الرياضية01:اجلدول رقم  01

  66  .يبني دافع التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية: 02اجلدول رقم   02
  67  .يبني العالقة بني األستاذ مع التالميذ: 03اجلدول رقم   03
  68  .يبني ما إذا كان التالميذ يشاركون يف األلعاب داخل املؤسسة: 04اجلدول رقم   04
يبني رد فعل التالميذ أثناء تقدمي األستاذ للعبة يف حصة الرتبية البدنية و : 05اجلدول رقم   05

  .الرياضية
69  

ما إذا كانت كثرة التالميذ يف القسم الواحد تساعد على إجراء يبني : 06اجلدول رقم   06
  .احلصة

70  

  71  .ما إذا كان عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضيةيبني : 07دول رقم اجل  07
  72   .حالة ووضعية املنشآت اليت توجد يف املؤسسةيبني  :08دول رقم اجل  08
  73  .ما إذا كانت املنشآت اليت تتوفر عليها املؤسسات جمهزةيبني  :09دول رقم اجل  09
  74  . ما إذا كانت الوسائل البيداغوجية مناسبة لكي يقوم األستاذ بعملهيبني  :10دول رقم اجل  10
  75  .ما إذا كانت املؤسسة تتوفر على غرف تغيري املالبسيبني  :11دول رقم اجل  11
  76  .ما إذا كان هناك تنسيق بني األستاذ و زمالء املادةيبني  :12دول رقم اجل  12
اليت تربط األستاذ بأستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة مع  العالقةيبني  :13مدول رقاجل  13

   .أساتذة املواد األخرى
77  

  78  .و الرياضية نظرة مدرسي املواد األخرى إىل أستاذ الرتبية البدنيةيبني  :14دول رقم اجل  14
أساتذة املواد ما إذا كانت هناك خالفات بني أستاذ الرتبية البدنية و يبني  :15دول رقم اجل  15

  .األخرى
79  

إذا كان أساتذة املواد األخرى يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و يبني  :16دول رقم اجل  16
  .الرياضية

80  

  81    .الرتبية البدنية و الرياضية أستاذما إذا كان املدير يقدر عمل يبني  :17دول رقم اجل  17
الرتبية البدنية و إدارة املؤسسة تدرج معظم حصص ما إذا كانت يبني  :18دول رقم اجل  18

    .الدراسييف �اية اليوم  الرياضية
82  

  83   . ما إذا كان املدير مينح األستاذ السلطة و احلرية للقيام بعملهيبني  :19دول رقم اجل  18
البدنية و األستاذ يواجه صعوبة يف تسيري حصة الرتبية ما إذا كان يبني  :20دول رقم اجل  20

  .الرياضية
84  
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  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  65  .دائرة نسبية متثل اهتمام مدى التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الرياضية: 01الشكل رقم   01
  66  .دائرة نسبية تبني دافع التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية: 02الشكل رقم   02
  67  .دائرة نسبية تبني العالقة بني األستاذ مع التالميذ: 03الشكل رقم   03
  68  .دائرة نسبية تبني ما اذا كان التالميذ يشاركون يف األلعاب داخل املؤسسة: 04الشكل رقم   04
البدنية و  دائرة نسبية تبني رد فعل التالميذ أثناء تقدمي األستاذ للعبة يف حصة الرتبية: 05الشكل رقم   05

  .الرياضية
69  

ما إذا كانت كثرة التالميذ يف القسم الواحد تساعد على إجراء دائرة نسبية تبني : 06الشكل رقم   06
  .احلصة

70  

  71  .ما إذا كان عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضيةدائرة نسبية تبني : 07الشكل رقم   07
  72  .حالة ووضعية املنشآت اليت توجد يف املؤسسةدائرة نسبية تبني : 08الشكل رقم   08
  73  . ما إذا كانت املنشآت اليت تتوفر عليها املؤسسات جمهزةدائرة نسبية تبني : 09الشكل رقم   09
  74  .ما إذا كانت الوسائل البيداغوجية مناسبة لكي يقوم األستاذ بعملهدائرة نسبية تبني : 10الشكل رقم   10
  75  .ما إذا كانت املؤسسة تتوفر على غرف تغيري املالبسدائرة نسبية تبني : 11رقم  الشكل  11
  76  .ما إذا كان هناك تنسيق بني األستاذ و زمالء املادةدائرة نسبية تبني : 12الشكل رقم   12
الرياضية مقارنة مع العالقة اليت تربط األستاذ بأستاذ الرتبية البدنية و دائرة نسبية تبني : 13الشكل رقم   13

  .أساتذة املواد األخرى
77  

  78  .و الرياضية نظرة مدرسي املواد األخرى إىل أستاذ الرتبية البدنيةدائرة نسبية تبني : 14الشكل رقم   14
ما إذا كانت هناك خالفات بني أستاذ الرتبية البدنية و أساتذة املواد دائرة نسبية تبني : 15الشكل رقم   15

  .األخرى
79  

إذا كان أساتذة املواد األخرى يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و دائرة نسبية تبني : 16الشكل رقم   16
  .الرياضية

80  

  81  .الرتبية البدنية و الرياضية أستاذما إذا كان املدير يقدر عمل دائرة نسبية تبني : 17الشكل رقم   17
الرتبية البدنية و إدارة املؤسسة تدرج معظم حصص ما إذا كانت دائرة نسبية تبني : 18الشكل رقم   18

  .الدراسييف �اية اليوم  الرياضية
82  

  83  .ما إذا كان املدير مينح األستاذ السلطة و احلرية للقيام بعملهدائرة نسبية تبني : 19الشكل رقم   18
صعوبة يف تسيري حصة الرتبية البدنية و األستاذ يواجه ما إذا كان دائرة نسبية تبني : 20الشكل رقم   20

  .الرياضية
84  

 قائمة األشكال
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  :مقدمة
 عملية عن املفهوم عبارة هذا حسب فالرتبية التكيف و التوافق عملية تعين هلا مفهوم أبسط يف الرتبية إن

 اليت االجتاهات و القيم و اإلنسان التكيف بني أو التوافق بغرض ذلك و , االجتماعية بيئته و الفرد بني تفاعل
 أن على اإلنسانية الشخصية مساعدة إىل �دف فالرتبية , فيها و الروحي املادي التطور لدرجة تبعا ،البيئة تفرضها

  1.الضغينة الكراهية و و احلقد من حيررها سليما  اخل...عقليا ,اجتماعيا انفعاليا منوا تنمو
تزكي النفوس  نأتعد الرتبية أساس صالح ا�تمعات البشرية وفالحها ، فالرتبية قوة هائلة تستطيع كما 

وتنقيها وترشدها إىل عبادة اخلالق، فهي منهج احلياة يف تنمية األفراد وصقل مواهبهم وشحذ عقوهلم وأفكارهم 
اد وحتث األفراد على التماسك فالرتبية هي وتدريب أجسامهم وتقويتها، كما أ�ا تدفع ا�تمع إىل العمل واالجته

  .وسيلة حلل املشكالت والنهوض باألفراد والرقي باألمم
 و املختلفة من العلوم نظريا�ا تستمد اليت األساسية الرتبية فروع إحدى الرياضية و البدنية الرتبية تعترب و
 مع يتالءم ما مع متكامال إعداًدا األفرادإلعداد  املنظم و املوجه املختار البدين النشاط طريق عن تستخدم
 .ا�تمع حاجات

ال يكاد أي جمتمع أن خيلو من  إذالرتبية البدنية و الرياضية حمط اهتمام كل الشعوب،  تولقد أصبح
شكل من أشكاهلا، أل�ا تشكل بنظمها و قواعدها ميدانا هاما وواسعا من ميادين الرتبية العامة و عنصرا أساسيا 

التفاعلي  إطارهاالفرد يف بناء ا�تمع، حيث أ�ا تعرب عن سلوكاته املنظمة بطابعها الرتبوي التعليمي، و يف  إلعداد
و بدنيا عرب أطوار حياته، و متكنه اجتماعيا من  الفرد فكريا، عاطفيا إعدادداخل اجلماعات، كما تساهم يف 

  2.حتقيق الصفات اخللقية كالنظام و الطاعة و االحرتام
 فينشأ على الرياضة الفرد تطبيع على تعمل كما ،األغراض هذه حتقيق يف جًدا هاًما دورا تلعب فهي

 أو رياضية ممارسة له تكفل اليت املهارات احلركية من مالئًما قدرًا مكتسبا ،حنوها إجيابية اجتاهات متبنيا ،متفهما
 إعداد و بناء إىل �دف اليت العامة الرتبية تكامل و بناء على مما يساعده ،حياته خالل من ممتعة و مفيدة تروحيية
  3.املسلم جمتمعنا يتطلع إليه الذي املواطن

 على و ،حتمل املسؤولية على قادر جيل تكوين يستطيع كفء مريب بوجود إال يتحقق ال كله هذا و
 شخصية تكامل و صالبة و بقوة اليوم تقاس صالبته و ا�تمع قوة ألن ،جمتمعه و نفسه ليخدم السليم التكيف

 . أفراده
 اليت السلوكات يف خمتلف الفعال تأثريه و الرياضية و البدنية الرتبية مريب دور أمهية أحد على خيفى ال و

 مادته على يقبلون جندهم لذلك، املربني من بقية بالتالميذ اتصاله و عمله طبيعة حبكم ذلك و التالميذ �ا يقوم

                                                             
 .09ص 1992اجلزائر ,اجلامعية املطبوعات ديوان ،2ط ،البدنية الرتبية طرق و نظريات ,الشاطئ ياسني فيصل ,بسيوين عوض حممد - 1
 .8، ص2007-ر، جامعة اجلزائر ,ب ,لورنق يوسف، دور الرتبية البدنية و الرياضية يف تفعيل النشاطات اللالصفية، رسالة ماجستري، معهد ت -2
  .19، ص1996،العريب الفكر دار – 2 ط ) ,الرياضية و البدنية الرتبية ,جلون درويش عدنان , الفتاح عبد حممود ,اخلويل أنور أمني - 3

 أ
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 مدى و املدرس شخصية و كفاءة و املادة طبيعة إىل احلاالت من يف الكثري ذلك يرجع و ،األخرى املواد من أكثر
 . املختلفة انفعاالتهيف  التحكم

و بالعودة إىل اهلدف األساسي ملهنة املريب يف الرتبية البدنية و الرياضية و الذي يكمن يف حتقيق الرتبية    
الشاملة، و من أجل تكوين فرد صاحل لنفسه و جمتمعه ووطنه، كما يعترب التالميذ عصب حصة الرتبية البدنية و 

ارسة األنشطة البدنية و الرياضية، ولكن املدرس الرياضية فهم الذين يبين عليهم املدرس هذه احلصة من خالل مم
يف هذه املرحلة يتعامل مع تالميذ مراهقني و الكل يعلم التغريات اليت تصاحب التلميذ سواء كانت نفسية أو 

  1.فيزيولوجية، فقد حياول التالميذ فرض أنفسهم بطريقة أو بأخرى على زمالئهم
 جسمية متغريات عدة من حتمله ملا وذلك وأصعبها اإلنسان حياة يف أساسية مرحلة املراهقةكما أن 

النمو  إىل باإلضافة العصيب العضلي التوافق قلة وكذلك املنظم غري السريع النمو خباصية تنفرد إذ وعقلية، ونفسية
 وانفعالية وعقلية فيزيولوجية تغريات من جسمه يف حيدث ما دراسة جيب األساس هذا وعلى، والتخيل االنفعايل
 .وسلوكية ونفسية وعاطفية
 ، الرياضية و البدنية الرتبية حصة تفعيل أثناءملعرفة العوائق اليت تواجه االستاذ  هذه دراستنا جاءت وقد  

 .على مستوى متوسطات مدينة بسكرة الدراسة وكانت
و  الدراسة أمهية و أهداف و الفرضيات و اإلشكالية فيه تناولنا عام مدخل إىل هذا حبثنا قسمنا وقد

 . السابقة الدراسات و و املصطلحات املفاهيم حتديد إىل إضافة أسباب اختيار البحث
 : فصول ثالث الذي حيتوي على النظري اجلانب مث
  . حصة الرتبية البدنية و الرياضية:  األول الفصل -
  .أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية:  الثاين الفصل -
 .املراهقةمرحلة : الثالث الفصل -
 : فصلني إىل قسمناه قد و  اجلانب التطبيقيمث
 . الدراسة يف املتبعة املنهجية لعرض األول الفصل -
 و االقرتاحات من مجلة وضع مثعام،  باستنتاج للخروج النتائج حتليل و عرض فيه مت فقد الثاين الفصل -

 .خبامتة البحث لنختتم املوضوع ختدم نراها اليت التوصيات

                                                             
-2001ر، جامعة اجلزائر، ,ب ,بارك، اجتاهات طلبة قسم الرتبية البدنية و الرياضية حنو مهنة التدريس، رسالة ماجستري، معهد تمعيزة مل - 1

  . 01، ص2002

  ب
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:    إشكالية البحث -1  
تعترب الرتبية البدنيـة و الرياضية بنظمها وقواعدها  ميدانا هاما من مياديـن الرتبيـة، لتأثيـرها يف إعـداد        

ــن الصـاحل   . و�يئـة املواطـ

امللحوظ يف ا�ال الرياضي بصفة عامة إال انه  مازال هناك  فهم  خاطئ للرتبية البدنية مم ونظرا للتقدم       
حتمله  من معاين سلبية عن  اللعب، وهذا ما جيعلنا نقول إن  دول العامل الثالث خاصة تعاين مما ميكن تسميته  

 .باألمية الثقافية يف هذا ا�ال

بية البدنية و الرياضية تعترب كباقي املواد األخرى، تعمل على  تنمية و أما عن  الوسط املدرسي فالرت           
بلورة شخصية الفرد يف مجيع  النواحي احلركية منها و النفسية و االجتماعية،معتمدة يف ذلك على النشاط احلركي 

فهي متنح  الفرد  الذي مييزها، والذي يأخذ مداه  من األنشطة البدنية و الرياضية كدعامة ثقافية واجتماعية،
املتعلم رصيدا  صحيا يضمن له  توازنا سليما، وتعايشا منسجما مع  احمليط  اخلارجي منبعه  سلوكيات فاضلة 

 .متنحه فرصة االندماج الفعلي

فخالل السنوات  األخرية  تفطنت الدولة ألمهية الرتبية البدنية و الرياضية وذلك بإصالح املنظومة         
بإعادة النظر يف الكثري من التعليمات سواء املتعلقة باإلعفاءات أو باملنشــآت  و الوسائل وكذلك ) نهاجامل(الرتبوية 

  1).شهـاديت التعليـم  األساســي و البكالوريا(إدراجها يف االمتحانات الرمسية 

 التعليم تالميذ وأن خاصة أمهية بالغة هلا التلميذ واحتياجات النمو خصائص معرفة فإن السياق هذا ويف
 والرشد الطفولة بني فاصلة ا مرحلةنهأ على النفس علماء من العديد أمجع واليت ، املراهقة مرحلة يعيشون املتوسط
 .علمي وبأسلوب حذر بكل معها التعامل يتطلب

ويف وسط كل هذا يعترب أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مبثابة ركيزة أساسية و عنصرا حساسا وجد هام 
و من اجل ذلك جيب أن تتوفر جمموعة من الشروط , لتحقيق ما هلذه املادة من أهداف مفروض عليه حتقيقها 

  .يصبوا إليهإال أن هذا األخري مل يصل إىل ما كان .الرئيسية للقيام �ذه املهام 

  : و من هذا طرحنا اإلشكالية التاليــة 

  هل يواجه أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عوائق أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟ -

تفعيل حصة الرتبية البدنية و  أثناء األستاذهل عدم اهتمام التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الرياضية يعيق  -
  ة ؟الرياضي

                                                             
 .  48: ص 2005 التعليم و الرتبية وزارة ثانوي، األوىل ةنالس الرياضية، و البدنية الرتبية منهاج - 1
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  تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟ أثناء األستاذو املنشآت تعيق  هل قلة املرافق و العتاد الرياضي -

تفعيل حصة الرتبية البدنية و  أثناء األستاذهل إمهال اإلدارة لألستاذ و نظرة مدرسي املواد األخرى يعيق  -
  الرياضية ؟

  :الفرضيات -2
  :الفرضية العامة -2-1

 .يواجه أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية العديد من العوائق أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية

  :الفرضيات الجزئية -2-2

  .عدم اهتمام التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الرياضية يعيق األستاذ أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية - 1

  .و املنشآت يعيق األستاذ أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية تاد الرياضيقلة املرافق و الع - 2

  .إمهال اإلدارة لألستاذ و نظرة مدرسي املواد األخرى يعيق األستاذ أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية - 3

  :أهميــــة البحث -3

  :األهمية العلمية النظرية -3-1

 احللول املناسبة للعراقيل و العوائق املهنية اليت تعيق سري حصة الرتبية البدنية  إجياديف تكمن أمهية البحث 

حصة الرتبية (و الرياضية و أمام كل هذا حناول الوقوف على احلقائق لنجاح العملية الرتبوية و بناء خطة الدرس 
  ).البدنية و الرياضية

  :األهمية العلمية التطبيقية -3-2

البحث من الناحية التطبيقية يف تسليط الضوء على أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية وذلك تكمن أمهية 
  .ملعرفة املشاكل اليت يواجهو�ا يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

  :أهداف البحث -4

العوائق و العراقيل اليت تقف يف وجه أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية و اليت  إىليهدف البحث إىل التوصل 
و تأدية مهامه و حماولة اقرتاح حلول مالئمة من اجل النهوض مبادة الرتبية  أهدافهحتقيق  إىلحتول دون وصوله 

  . أفضلنتائج  إىلالبدنية والرياضية و الوصول 
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  :أسباب اختيار البحث -5

دراسة اليت قضيتها يف قسم الرتبية البدنية و الرياضية الحظت الفرق الشاسع بني ما تعلمته خالل مدة ال
  .الرتبية البدنية و الرياضية أستاذو ما حتتويه املؤسسات الرتبوية وهو ما دفعين إىل البحث عن احلقيقة اليت يعيشها 

  : الدراسات السابقة و المشابهة -6

  :ملوضوعي هذا و جدت مذكرة واحدة و كانت حتت عنواننظرا لنقص الرساالت املشا�ة 

  ).الصعوبات التي تواجه األستاذ في درس التربية البدنية و الرياضية(

   وآخرونبوشارب شريف :  إعدادمن 

  :حبثه كالتايل إشكاليةكانت     
  الرتبية البدنية و الرياضية على جناح درس الرتبية البدنية؟ أستاذما مدى تأثري الصعوبات اليت تواجه 

  :الفرضية 
  .يواجه أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية العديد من الصعوبات يف العمل اليومي

  :الفرضيات اجلزئية
o عدم اهتمام التالميذ.  
o قلة الراتب الشهري.  
o إصرار املفتش على تطبيق املنهاج.  
o إمهال اإلدارة باملدرس.  
o قلة العتاد الرياضي.  

  :عينة البحث
ثانويات كما  مت اختيار معظم  25مت اختيار الثانويات اختيارا عشوائيا عن طريق السحب حيث كانت 

  .مدرس 50مدرسي الثانويات املختارة و الذي كان عددهم 
  :االستنتاجات

  . املدرسون ال جيدون صعوبات فيما خيص العمل مع التالميذ - 1
  .نقص و تقصري يف الراتب الشهري مع زيادة املسؤوليات و الواجبات عليهاملدرسون جيدون  - 2
تفاعل بني املدرسني و املفتش  إجيادالرتبوي و هذا ما يعقد  اإلشرافهناك بعض التقصري فيما خيص  - 3

  .لتسهيل عمله
  .درس ناجح أهدافمما يؤثر سلبا على قابلية املدرس يف حتقيق  اإلدارةهناك عدم اهتمام من قبل  - 4
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داخل الثانوية و هذا يؤثر سلبا على درس  األجهزةاملادية و  اإلمكانياتمعظم املدرسني لديهم نقص يف  - 5
 .الرتبية البدنية و الرياضية

 :      شرح مصطلحات البحث _7
  :  أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية - 1

هو الفرد الكفء القادر على ممارسة عمله الرتبوي على الوجه األكمل الرياضي نتيجة بعض أو كل العناصر       
  : التالية

 . املؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد يف جمال ختصصه  - 
 .اخلربة العلمية الناجتة عن ممارسة فنية تطبيقية   - 
طيط، ال ينفعل بسهولة و يساعد التالميذ على حتقيق حتصيل دراسي هو اهلادئ و احملافظ مييل إىل التخ   - 

  1.جيد
  اإلجرائيالتعريف 

  .والتعلم التعليم يف عمليات الرئيسي الدور صاحب الرياضي املريب أو والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يعترب

  : الرتبية البدنية و الرياضية  - 2

من الرتبية العامة الذي يتم عن طريق النشاط الذي يستخدمه اجلهاز تعترب الرتبية البدنية و الرياضية جزء 
  2 ".احلركي جلسم اإلنسان و الذي ينتج عنه أن يكتسب الفرد بعض االجتاهات السلوكية

  :التعريف اإلجرائي

ينشأ  ما أحسن على الفرد ينشأ أن احلرص على تعمل ، العامة للرتبية مكمل جزء والرياضية البدنية الرتبية
وإشراف  بقيادة متارس اليت املختارة البدنية األنشطة طريق عن ونشاط وحيوية البدن وسالمة جسم قوة عليه من
  .واالجتماعية العقلية البدنية اجلوانب من الئقة بصفة إعداده دفبه وهذا ؛ أساتذة

  :مرحلة املراهقة - 3
و إطراء الشعور بالنضج و االستقالل و املراهقة  هي االنتقال من املرحلة اإلعدادية إىل املرحلة الثانوية        

  3.الوسطى هي قلب مرحلة املراهقة و فيها تتضح كل املظاهر املميزة ملرحلة املراهقة بصفة عامة 
  

                                                             
 .25ص ،1998 ،1ط القاهرة، العريب، الفكر دار فلسفة، تاريخ مدخل الرياضية، و البدنية الرتبية أصول اخلويل، أنور أمني د - 1
  .30، ص 1964تشارلز أبيكور، أسس الرتبية البدنية، حسن عوض و كمال صاحل عبده، القاهرة،  - 2
 .50 ص ،1992 البيضاء، الدار اجلديدة، النجاح مطبع الرتبية علوم منشورات املدرسية، العالقات و املراهق: األوزي أمحد -3
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  التعريف اإلجرائي
هي فرتة التحوالت اليت تطرأ على اجلسم و النفس، كما تسمى باملرحة اجلديدة لعمليـة التحرر ملختلف 

  .التبعية القدميـة، فهي كلمة واسعة ودقيقة، حيث أن املعىن يعطي االنتقال إىل الرشد أشكـال 
  :العوائق و العراقيل - 4

  1.هي املعوقات و املشاكل اليت تقف أمام الفرد أثناء القيام بعمله  
  :التعريف اإلجرائي

  .هي مجيع املشاكل اليت تعيق األستاذ و حتول دون و صوله إىل اهلدف املسطر
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .املنجد العريب -1
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  :تـمهيد
الرياضة يف يومنا هذا حقيقة اجتماعية ال جدل فيها تأخذ أكثر فأكثر مكا�ا يف احلياة اليومية  أصبحت

إلنسان القرن العشرين كذلك فاملمارسني للرياضة يف ازدياد مستمر و يكرسون أنفسهم كل لرياضته املفضلة لكل 
  .اخل ...بدنية إزالة اإلرهاق البدين ، الوصول إىل أحسن لياقة : عادة بأهداف خمتلفة 

، كذلك )رياضة مدرسية، رياضة ترفيهية ، منافسات ( إن ملمارسة الرياضة أشكال متعددة و كثرية 
إلرضاء متطلبات املمارس جيب أن يكون لدى أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أو املدرب تكوينا مالئما ملختلف 

، و ذلك للمسامهة يف تفعيل خمتلف ... لسيكولوجية مستويات املمارسة من النواحي البدنية ، املعرفية و ا
  1.األنشطة الرياضية سواء كانت داخلية أم خارجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
-Jean Michel science biologie de l’enseignant sportif : Doin éditeur – 1985 p : 01  1  
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 : التربية العامة -1
  :تعريف التربية العامة 1 -1

  : لغة
رىب تبليـغ من الفعل رىب يربو أي مبعىن زاد وناما مثل غذى الولد وجعله ينمو أما يف القاموس فتعين كلمة 

الشيء إىل كماله أما عند املفكرين املسلمني فيستخدمو�ا مبعىن سياسة اإلدراك، التوجيه، التنمية والقيادة أي قيادة 
الفرد من حالة إىل أخرى وقد اشبع لفظ هـذه الكلمة أل�ا تفيد الرياضــة و السياسـة كمـا تدل على العلم و 

  .األخالق معا
  :  اصطالحا

الفالسفة يف حتديد مفهوم الرتبية فهي عملية عند البعض تدريب عن بعض اآلخر جمموعة لقد اختلف 
  .اخلربات اليت متكن من فهم اخلربات اجلديدة بطريقة أفضل

أن الرتبية هي تنمية للفرد من مجيع النواحي العقلية ": " فريينود" ويرى أشهر املربيني بإيطاليا يف عصر النهضة (
   ".ة ليكون فردا صاحلا مفيدا يف تكوين وتطوير ا�تمعواخللقية و اجلسمي

فرتبيــة . النبات، احليوان واإلنسان وبكل الطرق اخلاصة بالرتبية: تفيد معىن التنمية تلك املتعلقة بكل كائن"
أل�ا توجه كل اإلنسان تبد أ يف احلقيقة قبل والدته وتنتهي مبوته، فالرتبية ما هي إال �يئة ظروف تتـاح فيها الفرص 

املقومات الرتبوية اليت جتعلنـا ننشئ األشخاص صغار أو كبــار نشأة سليمة من الناحيـة اخللقيـة و اجلسيمة و 
  1".الروحيـة

الرتبية هي مجيع ما نقوم به من أجل أنفسنا وما يقوم به اآلخرون من اجلنا ": " ستيوارت ميل"ويرى  
يرى أن الرتبية هي جمموعـة القدرات و ا�هودات اليت "  هنري" أما عامل النفس. بغيــة االقرتاب من كمال طبيعتها 

  .تسهل للفرد االمتالك الكلي ملختلف ملكياته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .20، 19، ص1990، اجلزائر 2الرتبية والتعليم، ديوان املطبوعات اجلزائرية، ط رابح تركي، أصول - 1
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  :التربية البدنية و الرياضية   -2
إىل إن الرتبية البدنية و الرياضية جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة، وعلى هذا األساس فهي يف أمس احلاجة 

املربني أكثر منها إىل املعلمني فنجاح أو فشل الرتبية البدنية و الرياضية متعلق بالدرجة األوىل مبريب ماهر وقادر ذو 
  .خربة وجتربة من اجل السيطرة و التحكم يف مواهب الطفل ويف الفطرية ليواصلها أو يقر �ا إىل العامل الكامــل

  :تعريف التربية البدنية   2-1
تشري إىل البدن وهي كثري ) البدنية ( ة البدنية جزء من الرتبية العامة أو مظهر من مظاهرها فكلمة الرتبي"

ما تستخدم لإلشارة إىل صفات بدنية كالقوى البدنية والنمو البدين وصحة البدن و املظهر اجلسماين، وهي تشري 
ة حنصل على تعبري الرتبية البدنية ، و إىل البدن أو اجلسم كمقابل للعقل على ذلك، وحينما نضيف كلمة بدني

املقصود �ا تلك العمليات الرتبوية اليت تتم عند ممارسة النشاطات اليت تنمي وتصون جسم اإلنسان باملشي أو 
اجلري أو السباحة أو التدرب على التوازن أو ممارسة أي نوع أو لون من ألوان الرتبية البدنية اليت تساعد على تقومي 

   1".مته، فان عملية الرتبية قد جتعل حياة هذا اإلنسان أكثر جناحا جسمه وسال
روبرت " الرتبية البدنية تعرف من بعض األخصائيني يف هذا ا�ال وتأخذ بعض التعاريف حيث عرفها " 

ية و الرتبية البدنية تلك األنشطة البدنية املختارة لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب البدنية و العقل"  " بوبان
ــامل للفرد- النفس ــ ـــ    2".حركية �دف حتقيق النمو الكـ

من كل هذه التعارف نستنتج أن هناك إمجاع حول مفهومها فهي بصفة عامة مجلة خمتارة من النشاطات 
  .البدنية �دف إىل تكوين الفرد من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية 

  :التربية الرياضية تعريف 2-2
تعين رياضة وتشمل مجلة من أنواع اللعب و النشـاط الـمـنظـم و الغيـر منـظـم للصغـار و الكبـار "  sport" كلمة 

  3.على حـد السـواء
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .35، ص 1998، 1د أمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية و الرياضية، مدخل تاريخ فلسفة، دار الفكر العريب، القاهرة، ط -1
   .29أمني أنور اخلويل، نفس املرجع ، ص  -  2
  .17، ص 1987ج، اجلزائر، .م.الشاطئ، نظريات و طرق الرتبية البدنية، د د حممود عوض، د ياسني -3
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  :مفهوم التربية البدنية و الرياضية   -3
كل جمتمع و مل يتفق أخصائي   تعدد و ختتلف تعاريف الرتبية البدنية و الرياضية باختالف أهداف فلسفة

  .الرتبية البدنية  على إجياد مفهوم حمدد وواضح للرتبية البدنية و الرياضية و لكنهم اتفقوا على مضمو�ا 
هي العملية الرتبوية اليت �دف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل : " بأ�ا "  1990وبست، بونشر " فريى 

  " .ختارة لتحقيق ذلك وسيط و هي األنشطة البدنية امل
الرتبية البدنية هي العملية اليت يكتسب الفرد خالهلا أفضل املهارات البدنية و " فريي " لوميكني " و أما 

  ".العقلية و االجتماعية و اللياقة من خالل النشاط البدين 
الرتبية البدنية جزء من الرتبية " : "  كوبسكي و كوزليك" و من تشيكوسلوفاكيا السابقة يربر تعريف

الشاملة هدفها تكويـن املواطن بدنيا ، عقليا ، انفعاليا و اجتماعية بواسطـة عدة ألوان من النشاط البدين املختار 
  1".هلـذا اهلدف 

تلك األنشطة املختارة لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب " يعرفها " روبرت بوبان " و من فرنسا وضح 
  ".قلية و النفسية و النفسحركية �دف حتقيق النمو املتكامل للفرد الع

هي اجلزء املتكامل من العملية الرتبوية اليت " : " الرتبية البدنية و الرياضية " برت أرنولد " و عرف الربيطاين 
عبـر النشاط البدين  تثري و توافق اجلوانب البدنية، العقلية، االجتماعية و الوجدانية لشخصيـة الفرد بشكل رئيسي

   2".املباشر 
جزء من الرتبية العامة و أ�ا تستغل دوافع النشاط الطبيعة املوجودة يف كل شخص " على أ�ا " : ناش " و عرفها 

لتنميته من الناحية العضوية و العقلية و االنفعالية هذه األعراض تتحقق حيثما ميارس الفرد أوجه نشاط الرتبية 
   .البدنية

أ�ا إحدى صور الرتبية أي أ�ا احلياة املعيشية بذا�ا و البد من أن متارس : " عبد الفتاح لطفي  عرفها
  ".أنشطتها بسبب ما تبعثه فينا من شعور الرضا و االرتياح 

هي اجلزء املتكامل من الرتبية العامة �دف إىل إعداد املواطن الالئق ف "  : " بونشر " و عرفها 
و العقلية و االنفعالية و االجتماعية و ذلك عن طريق أألوان النشاط الرياضي املختار بغرض باجلوانب البدنية 

  3".حتقيق هذه اخلصائل 
  
  

                                                             
   21د حممود عوض بسيوين، د فيصل ياسني الشاطئ، نظريات و طرق الرتبية البدنية، مرجع سابق، ص  -1
 . 39د أمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية و الرياضية، مرجع سابق، ص  -2
  .19، ص1990مني أنور اخلويل، أسس بناء برامج الرتبية البدنية،  دار الفكر ، د حممد احلمامحي، د أ -3
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الرتبية البدنية هي ذلك اجلزء من الرتبية العامة الذي خيتص باألنشطة القوية و " : " نيكسون " و عرفها 
  1".ة فيها من تعلم اليت تتضمن عمل اجلهاز العضلي و ما ينتج عن املشارك

  " الرتبية البدنية هي جمموعة من اخلربات اليت يكتسبها الفرد خالل احلركة " : " أوبرتيفر " و عرفها 
الرتبية البدنية هي جمموعة األنشطة البدنية لإلنسان اليت اختريت كأنواع و فقدت  " : " ويليامز " و عرفها 

  ". كخصائل 

ذلك اجلانب يف الرتبية الذي يهتم يف املقام األول بتنظيم و قيادة هي " : " هيدز جنتون " و عرفها 
األطفال من خالل أنشطة العضالت الكبرية الكتساب التنمية و التكيف يف املستويات االجتماعية و الصحية و 

معوقات  إتاحة الظروف املالئمة للنمو الطبيعي و ترتبط ذلك بقيادة األنشطة من أجل استمرار العمليات الرتبوية
  ".هلا 

الرتبية البدنية هي كافة التغريات اليت حتدث يف الفرد بواسطة اخلربات املتمركزة " : " كاسيدي " و عرفها 
  ". يف النشاط الرياضي
الرتبية البدنية هي العملية االجتماعية لتغيري سلوكيات الكائن البشري الناشئ " : " كويل " و عرفها 

   ".خالل أنشطة العضالت الكبرية و ما يرتبط �ا من نشاط أساسا و استثارة اللعب من 
و باستعراض جمموعة التعريفات السابقة للرتبية البدنية جند أنه ميكن استخراج العناصر املشاركة ملفهوم الرتبية 

  : البدنية و هي
 .إن الرتبية البدنية جزء أو جانب مكمل للجانب الرتبوي  •
على العضالت الكبرية مبا يف ذلك األنشطة الرياضية إمنا هي وسائل تربوية  إن األنشطة البدنية اليت تعتمد •

  .إلكساب اخلربات السلوكية
 .إن جناح األنشطة يف حتقيق األهداف املرغوبة يتوقف على اختيارها و تنظيمها •
 .إن اخلصائل و املكتسبات السلوكية الناجتة عن برامج النشاط البدين تنمي اجلانب البين فقط •
إن العمليات األساسية يف الرتبية الرياضية تتطلب تنسيقا و اختيارا لألنشطة و تتابعها و جناحها، فهي  •

 2. بالدرجة األوىل) برامج ( عمليات 
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .19د حممد احلمامحي، د أمني أنور اخلويل، أسس بناء برامج الرتبية البدنية، مرجع سابق، ص -1
  .19د أمني أنور اخلويل، نفس املرجع ، ص / د حممد احلمامحي  - 2
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  : و نعتقد أن املفهوم الصحيح للرتبية البدنية و الرياضية ميكن أن يتأسس يف ضوء الفئات العريضة التاليـة 
ب الفنيــة تستهدف اكتساب القدرات البدنية و املهارات احلركيــة باإلضـافة إىل جمموعة من األسالي •

 .معارف و اجتاهـــات
 .جمموعــة نظريات تعمل على تربير و تفسري استخدام األساليب الفنية •
  1.جمموعة من القيم و املثل تعرب عنها األهداف و تكون مبثابة حمكان و موجهات لنوع و حجم التعلم •

  :أهمية التربية البدنية و الرياضية  -4
اهتم اإلنسان من قدمي األزل جبسمه و صحته و لياقته و شكله، كما تعرف عرب ثقافته املختلفة على 
الفوائد و املنافع اليت تعود عليه من جزء ممارسة األنشطة البدنية، و اليت اختذت أشكاال اجتماعية كاللعب و 

  .بدين و الرياضةالتمرينات البدنية و التدريب ال
كمـا أدرك أن املنافع الناجتة عن ممارسـة هـذه األشكـال من األنشطـة مل تتوقف على اجلانب البدنـي و 
الصحي فحسب ، و إمنا تعرف هذه اآلثار اإلجيابية النافعة على اجلوانب النفسية، االجتماعية، العقلية و املعرفية 

  .و الفنيةو اجلوانب احلركية املهارية و اجلمالية 
و هي جوانب يف جمملها تشكل شخصية الفرد تشكيال منسقا و كامال و متثل الوعي بأمهية هذه 
األنشطة يف تنظيمها يف أطر ثقافية تربوية حيث عربت عن اهتمام اإلنسان و تقديره و كانت الرتبية البدنية و 

شكاال و اجتاهات تارخيية و ثقافية خمتلفة يف الرياضية هي التتويج املعاصر جلهود تنظيم هذه األنشطة، و اختذت أ
  2.أطرها و مقاصدها، لكنها اتفقت على أن جتعل من سعادة اإلنسان هدفا غائيا و تارخييا

فالرتبية البدنية و الرياضية عملية توجه للنمو البدين ، و قيام اإلنسان باستخدام التمرينات البدنيـة و 
  .مع الوسائط الرتبوية بتنمية اجلوانب النفسية ، االجتماعية و اخللقيةالتدابيـر الصحية اليت تشارك 

و لكن على مستوى املدرسـة فهـو يتضمن النمو الشامـل و املتزن للتالميذ و حتقق احتياجا�م البدنية 
   .سةطبقا ملراحلهم السنية، و تدرك قدر�م احلركية لالشرتاك يف أوجـه النشاط التنافسي داخل و خارج املدر 

أن الرتبية البدنية متدنا بتهذيب لإلرادة و يقول أنه ال يتأسف على الوقت الذي " : " ريد " و كما يعتقد املفكر 
  3".خيصصه لأللعاب يف مدارسنا 

  
  
  
  

                                                             
   . 21-20اخلويل، مرجع سابق، أسس بناء برامج الرتبية البدنية، ص د أمني أنور / د حممد احلمامحي  -1
  . 41د أمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية و الرياضية، مرجع سابق، ص  -2
 .24 -23ص  1986نظريات و طرق الرتبية البدنية ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية سنة : د حممود عوض بسيوين  -3
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  :درس التربية البدنية و الرياضية   -5
 : ماهية و أهمية درس التربية البدنية   5-1

أشكال املواد األكادميية و لكنه خيتلف عن هذه املواد بكونه ميد التالميذ يعترب درس الرتبية البدنية أحد 
ليس فقط مبهارات و خربات حركيـة و لكنه ميدهـم أيضا بالكثيـر من املعـارف و املعلومـات اليت تغـطي اجلوانـب 

وين جسم اإلنسـان، الصحية، النفسية و االجتماعية، باإلضافة إىل املعلومات اليت تغطي اجلوانب العلمية بتك
اليت تتم حتـت ) اجلماعيـة و الفرديـة ( وذلك باستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينات و األلعاب املختلفة 

  .اإلشراف الرتبوي، من مربيني أعدوا هلذا الغرض
ام التمرينـات البدنية عملية توجيه للنمو البدين و القوام لإلنسان ، باستخـد" و إذا كانت الرتبية البدنية عرفت بأ�ا 

و التدابيـر الصحية، و بعـض األساليـب األخـرى اليت تشتـرك مع الوسائل الرتبوية بتنميـة النواحي النـفسية، 
  .االجتماعية و اخللقية

فإن ذلك يعين أن درس الرتبية البدنية كأحد أوجه املمارسات هلا ، حيقق أيضا هـذه األهـداف و لكـن 
ة، فهو يضمن النمو الشامل و املتزن للتالميذ و حيقق احتياجاتـه البدنية، طبقا ملراحـلهم على مستوى املدرس

السنيـة و تدرج قدرا�م احلركية، و يعطى الفرصة للنابغيـن لالشتـراك يف أوجـه النشـاط التنافسي داخـل و خارج 
ساحة زمنية فقط لكنه حيقق األغراض الرتبوية الثـانوية، �ذا الشكل فإن درس الرتبية البدنية و الرياضية ال يغطي م

   1.اليت رمستها السياسة التعليمية يف جمال النمو البدين و الصحي للتالميذ على كل املستويات
  :درس التربية البدنية و الرياضية في المؤسسات التربوية   5-2

باقي أشكال التدريس يف إن درس الرتبية البدنية و الرياضية يف املؤسسات الرتبوية ال خيتلف عن 
الرياضيات ، العلوم الطبيعية ، ( األكادميية و ذلك العتباره شكل من أشكال املواد األكادميية األخرى 

  ..).اآلداب
و ذلك باعتبار درس تربية بدنية و رياضية تلك الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي يف الرتبية البدنية و 

 . يةوحدة من أشكال املواد األكادمي
لكن جند أن درس الرتبية البدنية و الرياضية ميتاز عن باقي املواد األخرى يف كونه حيقق ليس فقط تعليم 
املهارات احلركية بل ميد التالميذ بالكثري من املعارف عن اجلوانب الصحية و النفسية و االجتماعية إضافة إىل 

ة البدنية يف حد ذا�ا أين جندها عملية لتوجيه النمو للفرد املعلومات العلمية و هذا إذا نظرنا إىل تعريف الرتبي
  2.باستخدام خمتلف ألوان النشاط احلركي لبلوغ التنمية النفسية و االجتماعية

  
  

                                                             
   . 94، ص مرجع سابق د عوض بسيوين، د فيصل ياسني الشاطئ، نظريات و طرق الرتبية البدنية، د حممو   -1
  .39ص اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات الرياضية،ديوان و البدنية الرتبية طرق و نظريات: الشاطئ فيصل د  -2
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  :درس التربية البدنية و الرياضية في ظروف خاصة   -6
اهلواء الطلق و لكن وجـب ال تتالءم دروس الرتبية البدنية و الرياضية عادة مع اجلو املعتدل و تعطى يف 

مراعاة بعض النقاط اهلامة إذا كان اجلو باردا جدا أو حارا جدا و ليس باملتوسطة فناء أو ملعب لتنفيذ الدرس أو 
رمبا وجدت صالة ألعاب مكيفة و جمهزة بكل اإلمكانات، و هلذا وجب على األستاذ مستعدا ملواجهة مثل هذه 

  .الظروف
  : ة و الرياضية في حالة الجو البارد جدادرس التربية البدني  6-1

  .جيب أن يعمل األستاذ على تدفئة التالميذ فتكون احلركة املستمرة طيلة احلصة
  فاملقدمة مثال جيب أن تكون طويلة و متنوعة عبارة عن جري و وثب و تكون مد�ا أكثر من املعتاد جزء 

التمرينات حيتوي على مترينات كبرية يف الشدة فتشمل أجزاء اجلسم كلها مثل ثين اجلذع، ال تدع التلميذ يقف  من
حلظة يستمع لشرح و لكن يكتفي بتقليد النموذج فقط و يكون تصحيح األخطاء يف حيز ضيـق ألن اهلدف هو 

  .تدفئة التالميذ
رة بسيطة ميكن أداؤها فورا، ال تتقيد خبطوات التعليم ميكن إلغاء جزء من النشاط التعليمي أو تعليم مها

  .و لكن يرتك للتلميذ حرية تنفيذ هذه املهارة مع حماولة التصحيح بنفسه أو بتوجيه بسيط من األستاذ
يزداد وقت النشاط التطبيقي و التدريب على املهارة يف صورة منافسات تعمل على تنشيـط الدورة الدمويـة 

  .حالة حركة دائمة فال حيس بالربدو جتعل اجلسم يف 
ميكن إضافة وقت النشاط اخلتامي إىل النشاط التطبيقي أو إعطاء بعض التمرينات البسيطـة اليت تعمـل 
على التهدئة مع االحتفاظ بدرجة حرارة اجلسم و يستحسن اإلكثار من املسابقات و املطاردات، اليت تبعث عـلى 

الميذ عن حالة اجلو، مع مراعاة لبس التالميذ مالبسهم كاملة مبجـرد االنتهاء من املرح و السرور و اليت تلهي الت
 .الدرس مباشرة

  :درس التربية البدنية و الرياضية في وجود صالة مغلقة   6-2
اجليدة مع عدم وجـود  يعطى الدرس كاملعتاد سواء كانت الصالة مكيفة أو غري مكيفة و تراعى التهوئة

تيـار هوائي مباشـر على التالميذ و حبيث تكون درجة احلرارة مناسبـة كاجلو العـادي أو أبـرد قليـال، و ميكـن التعديل 
يف حجم ا�موعات و طريقة التغيري طبقا للمساحة املتاحة للصالة، و عمومـا ليس هناك تغيري جوهري يف درس 

  1.حظة الصوت حيث أنه أقوى داخـل الصالةالرتبية البدنية خالف مال
  
  
  
  

                                                             
  .158، ص1996د حممد سعيد عزمي، أساليب تطوير و تنفيذ درس الرتبية البدنية و الرياضية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر  - 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 حصة التربیة البدنیة والریاضیة: الفصل األول 
 

 
19 

  :درس التربية البدنية و الرياضية في حالة الجو الحار جدا   6-3
يكون اإلمحاء بسيط و مشوق سواء اجلري : جيب تعديل الدرس حبيث يتناسب مع اجلو فاملقدمة مثال 

دة و يتم الرتكيز على اكتشاف و تصحيح اخلفيـف أو لعبة تبعث على املرح و السرور، و التمرينات سهلة غري معق
األخطاء، و ال داعي للتمرينات العنيفة حيث يكون النشاط التعليمي أكثر من النشاط التطبيقي، مع إجراء بعض 
املسابقـات و األلعاب الصغرية اليت تبعث روح املرح، و يكون النشـاط اخلتامي أطول إلعطاء وقت أكبـر لتجفيف 

  .جلسم لوضعه الطبيعيالعـرق و استعادة ا
  :درس التربية البدنية و الرياضية داخل الفصل   6-4

قد يضطر األستاذ إىل إعطاء درسه داخل الفصل أو القسم، رمبا بسبب املطـر أو عدم صالحية األرض 
املعرفية لوجود مياه أو أوحال، و هلذا يعطي األستاذ فرصة تنويـر التالميذ باملعلومات النظرية، و حتقيق األهداف 

للدرس كشرح قوانني لعبة ما أو مهارة سيقوم بتدريسها يف حصة قادمة، و بذلك ال حيرم التلميذ من حصة الرتبية 
  .البدنية و الرياضية بسبب املطر أو أي شيء أخر

و مما سبق يتضح لنا أن أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية جيب أن يكون على استعداد دائم و تـام ملواجهـة 
أي موقف قد يؤثر على تنفيذ درسه مع مراعاة التقدم الدائم يف الدرس و كـل هذا يأيت من خـالل إعداد و حتضري  

  1 .و تنفيذ جيـد لدرس الرتبية البدنية و الرياضية
  :واجبات درس التربية البدنية و الرياضية في المؤسسات التربوية   -7

  : لقد حتددت واجبات درس الرتبية البدنية فيما يلي
 املساعدة على االحتفاظ بالصحة و البناء البدين السليم لقوام التالميذ  •
على تكامل املهارات و اخلربات احلركية، و وضع القواعد الصحيـة لكيفية ممارستها داخـل و  املساعدة •

 .اخل. القفز، الرمي، الوثب، التعلق، املشي و اجلري: خارج املؤسسة الرتبوية مثل
 .اخل...القدرة ، السرعة ، التحمل ، املرونة ، الرشاقة : املساعدة يف تطوير الصفـات البدنيـة مثل  •
 .لتحكـم يف القـوام يف حالـيت السكـون و احلـركةا •
اكتساب املعارف و املعلومات و احلقائق على أسس احلركة البدنية و أصوهلا البيولوجية و الفيزيولوجية و  •

 2.البيوميكانيكية
 .تدعيم الصفات املعنوية و السمات اإلرادية و السلوك الالئق •
 .اضيةالتعود على ممارسة املنظمة لألنشطة الري •
  3.تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو ممارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة الالصفية •

                                                             
  .158، صمرجع سابقد حممد سعيد عزمي، أساليب تطوير و تنفيذ درس الرتبية البدنية و الرياضية،   - 1
  .160، 159 – 158ص  نفس املرجع،الرتبية البدنية و الرياضية،  د حممد سعيد عزمي، أساليب تطوير و تنفيذ درس - 2
  . 135د حممود عوض بسيوين ، د فيصل ياسني الشاطئ، نظريات و طرق الرتبية البدنية، مرجع سابق، ص  -3
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  :و الرياضية أهداف درس التربية البدنية  -8
تتحدد واجبات و حمتويات و طرق و أساليب التنظيم للعملية الرتبوية و التعليمية يف ضوء أهداف حمددة 

  .و الرتبوي، الذي يتم على أساس مدى حتقيقها لألهداف املوضوعية بنـاء على تقومي نتائج العمل العلمي
و من الضروري أال ننظر إىل أهداف درس الرتبية البدنية و الرياضية على أ�ا شعارات مرفوعة حتمـل طابـع الدعاية 

التعليمية و  أو اإلعالن أو املبالغة، و لكن هذه األهداف تعد أهم ركيزة يسرتشد فيها �ا املخططون للسياسـة
  .الرتبوية و علماء الرتبية الرياضية و املدربون و الرياضيون يف جمال عملهم

إن اهلدف األمسى للعمل الرتبوي يف أي جمال من ا�االت، هو تكوين الشخصية املتكاملة بالنسبة 
  .ارتقاء ا�تمع ككلللمجتمعات النامية بصفة خاصة، فتعد الرتبية الشاملة للفرد مسألة حيوية و يتأسس عليها 

و يرجى أن يكون اهلدف الرئيسي لدروس الرتبية البدنية هو اإلسهام الفعال يف تنمية الشخصية املتكاملة املتزنة 
اليت تشكل قوام ا�تمع املتطور، لذا ينبغي حتديد أهداف الرتبية البدنية وفقا ملتطلبات ا�تمع، و يف ضـوء 

  .طرائق الرتبية البدنية األهداف يتحدد بالتايل حمتوى و
ينبثق عن أهداف الرتبية البدنية العديد من األغراض اليت يسـعى درس الرتبيـة البدنيـة إىل حماولة حتقيقـها 
مثل االرتقاء بالكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم و بالصفات البدنية و اكتساب املعارف الرياضية و الصحية، و 

و أساليب السلوك السوية، و بذلك يستطيع درس الرتبيـة البدنيـة أن يسهـم  تكون االجتاهات القومية الوطنية
   .بنصيب يف حتقيق أهداف الرتبية و التعليم يف ا�تمع

  : و كأمثلة على األهداف الرتبوية اليت يساهم يف حتقيقها درس الرتبية البدنية و الرياضية
 اإلجيابية حنو تربية بدنية و رياضيـة عن طريـق إكساب األطفال و الشباب امليول الرياضي و االجتاهات •
 .إكسا�م للعديد من املعارف و القدرات الرياضية •
إكسا�م العديد من السمات النفسية و اإلجيابية كالنظام، الطاعة، املبادرة، الشجاعة االستقالل و  •

 .االعتماد على النفس
  1.التسيري احلركي و الرقص إكسا�م القدرات اجلمالية، عن طريق األداء االبتكار أو •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
   .15-14، ص1998حممد أمحد فرج، مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية، ملتزم الطبع و النشر، دار الفكر العريب،  د عنايات 1-
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  :أهمية تدريس التربية البدنية و الرياضية -9
تسهم الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية و تقدم ثقافة األمة و تساعد بصفتها لونا من ألوان الرتبية يف 
العمل على حتقيق األهداف الرتبوية، فهي حلقة يف سلسلة من العوامل املؤثرة الكبرية اليت تساعـد على حتقيق املثل 

تصر الرتبية على حدود املدارس فهي أوسع بكثري من ذلك، و العليا للدولة اليت تسهم يف رسالة ا�تمع، و ال تق
لكـن الثانويـة متثل املكان الذي يتم فيه أرقى أنواع الرتبية تنظيما و الغرض من وجود الثانويات هو إكساب 
 التالميذ روح احلياة الدميقراطية و العمل على  تربية النظام االجتماعي السائد، كلما أمكن ذلك، فهي املكان
الذي يقضي قيه  التالميذ جزءا كبريا من وقتهم، كذلك فهي متثل املكـان الذي يقضي جتري فيه احملاوالت 
لتشكيل مواطنني حيافظون على العمل الصاحل، و تلعب الرتبية البدنية و الرياضية يف الثانويات دورا هاما يف توفري 

امال من النواحي البدنية و العقلية و النفسية، فهي تعـد فرص النمو املناسبـة يف إعـداد النشء إعدادا سليما متك
عنصرا هامـا يف عملييت النمـو و التطور، كما أنه اتضح من وجهة النظر الوظيفية البحتة، يركز مجيع األطباء على 
 أمهيـة النشاط احلركي بالنسبة لألطفال الشباب، حيث حيتاج أعضاء اجلسم و جلهزتـه احليويـة يف حالـة من

التمرينـات و األنشطـة جتعلها قويـة، وصيانتها حىت تكون يف حالة صحية جيدة لذلك كان االعتناء بالرتبية البدنية 
   1.و الرياضية مسؤوليـة قومية خللق حبل قوي واع متوازن عقليا، جسمانيا، نفسيا و اجتماعيا

 : األهداف العامة للتربية البدنية و الرياضية - 10

  :    للرتبية البدنية الرياضية عدة أهداف تنموية هي
التنمية اجلمالية و التذوق احلركي      -التنمية االجتماعية، -التنمية املعرفية، -التنمية احلركية، -التنمية البدنية، -
  .الرتويـح و أنشطة الفراغ -

وكذلك التنميـة االجتماعيـة و النفسية ملا هلم من  ويف بـحـثـنا هـذا نـتطرق إىل أهداف التنميـة البدنيـة  و احلركيـة
  .أمهيـة كبرية

  :التنمية البدنية  1- 10
تعترب من أهم األهداف على العموم حيث أن الرتبية البدنية تساعد على ارتقاء األداء البدين الوظيفي "

لبدنية املتقنة و لإلنسان و تعتمد على تطوير و حتسني وظائف أعضاء جسم اإلنسان من خالل األنشطة ا
  2".املختــارة و كذلك احملافظة على مستوى أداء هذه الوظائف و صيانتها 

  
  

                                                             
  .18حممد سعيد عزمي، أساليب تطوير و تنفيذ درس الرتبية البدنية و الرياضية، مرجع سابق، ص  -د - 1
  .168جع سابق، ص د أمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية و الرياضية، مر  - 2
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واملقصود من هذا أن اجلسم السليم من الناحيـة الفيزيولوجية أي سالمة اجلهـاز الدوري والتنفسي وكذالك 
ــة أو اجلهاز العضلي العصيب وسالمة العظام واملفاصل، و خلوه من التشوهات اجلسمية  أو مصاب بأمراض وراثيـ

مكتسبة وان يراعى النظام الصحي يف التغذية والنظافة وان يعد اجلسم مب يناسبه من مترينات أو تدريبات مناسبة 
لتنمي وتقوي العضالت واملفاصل وتنمي القدرة الوظيفية لألجهزة، و باختصار يتضمن هدف التنمية البدنية قيما 

  : ا يف هذه العناصربدنية وجسمية مهمة خنتصره
  . القوام السليم اخلايل من العيوب و االحنرافات -.                              اللياقة البدنية -
  . السيطرة و التحكم يف البدانة - .                         الرتكيب اجلسمي -

  : التنميــة الحركية 2- 10
الوثب، و الرمي تعتمد على العمل املتوافق و املتناسق بيـــن املشي ، اجلري ، : إن حتركات اإلنسان مثل 

اجلهازين العصيب و العضلي حبيث تأهل اجلسم بأن يؤدي مجيع حركاته يف كفاءة منطقية و إثر ما اكتسبه اجلسم 
 ذلك من خفة و رشاقة و مرونة يف املفاصل و القوة و التحمل و السالمة و آليــة التنفس و اجلهـاز الدوري و غري

  .من عناصر اللياقة البدنية حىت يستطيع أن ينشطر يف األداء احلركي
و حىت يتحقق هذا اهلدف جيب أن تقدم الرتبية البدنية و الرياضية من خالل األنشطة احلركية  و هي " 

طرة الفـرد على يف سبيل اكتساب الكفـاية اإلدراكية و الطاقة احلركية و املهـارة احلركيـة و هي يف معظمها تتصل بسي
  ".حركته

و تنمية القدرة احلركية جيب أن يراعى فيها العمر و اجلنس و ما تستطيع إن تتحمله القدرة احلركية 
العضليــة لكل مرحلة من اجلهد حىت يعد هلا الربنامج اخلاص لذلك من هذا إن القدرة احلركية وسيلتها هي 

  .نيةالتدريب وتربيـة العضالت عن طريق الرتبية البد
  :  التنميـة االجتماعيـة 3- 10

تتميز الرتبية البدنية و الرياضية كغريها من علوم الرتبية بأ�ا تعمل على متتني العالقات بني اإلفراد حيث " 
جند املساعدة و التعاون و روح املنافسة و حتقيق أهداف ا�ال االجتماعي العاطفي، حيث يندمج املراهق يف 

ركة يف النشاط البدين، و يتهذب خلقيا، و كذا يعمل هذا األخري على احرتام القوانني، القسم عن طريق املشا
تقبل اهلزميـة بصدر رحب و يتضامن فعليا مع زمالئه، و كذا حتمله املسؤولية يف املهام اخلاصة و يبذل جمهودات 

  1".نت فردية أو مجاعيـة متزايدة قصد احلصول على نتائج جيدة و هذا مبزاولته لأللعاب الرياضية سواء كا
  
  
  
  

                                                             
  .169 -168د أمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية و الرياضية، مرجع السابق، ص  -1
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  :   التنميـة النفسيـة 4- 10

إن هدف التنمية النفسية يؤثر على تشكيل الشخصية املتزنة و اليت توصف بالشمول و التكامل حيث يعرب " 
ــــري من  هذا اهلدف  عن خمتلف القيم و اخلريات و اخلصائل االنفعالية الطيبة و املقبولة كما انه يتيح مقابلة الكثـ

االحتياجات النفسية للفرد و تأثري األنشطة  الفنية  البدنية و احلركية يف إطــارها الرتبوي علي احلياة و انفعاالت 
ته  الوجدانية و الفرد، حيث ال ميكن جتاهل املغزى الرئيسي جلسم اإلنسان و دوره يف تشكيل الفرد  و مسا

  :العاطفية وهناك تأثريات  اجيابية يف الرياضة و نلخصها فيما يلي

 االتسام باالنضباط االنفعايل و الطاعة واحرتام السلطة  •
   1".اكتساب املستوى الرفيع من الكفايات النفسية املرغوبة مثل الثقة يف النفس ، االخنفاض يف التوتر  •

الطفل له القدرة على أداء واجبات و أفعال حركية اعتمادا على نفسه إن " : " جوردون " و ما وضحه 
بعدما كان يعتمد على غريه غي ارتداء مالبسه و ربط حذائه ، و لكن هذا يؤثر يف تكوين صورة جيدة عن ذاته 

  2".فيما يعرف بصورة الذات و بالتايل هناك ارتباط عايل بني اللياقة احلركية و بني مفهوم الذات 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   168ص مرجع سابق، نظريات و طرق الرتبية البدنية،  ،د ياسني الشاطئ، د حممد عوض بسيوين -1
 . 168د أمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية و الرياضية، مرجع سابق، ص  -2
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  :الخالصة

يف الطور املتوسط تشكـل الرتبية البدنيـة دورا كبيـرا و فعـاال يف تكويـن التالميذ من مجيـع النواحـي البدنيـة، 
الفكرية، احلركية و حىت االجتماعية، و يسهم درس الرتبية البدنية الذي يعترب أهم األشكال األكادمييـة يف بناء 

الشخصية حىت تنمى الطاقات النفسحركية، مما يؤدي إىل زيادة القدرة علـى العمل و  التالميذ، من حيث البدن و
حتسينه و خلق روح االنضباط و بفضل الرتبية البدنية يتعلم التلميذ كيفيـة التحدي الصعـاب من جهـة و كيفية 

 . ناترفيه من جهة أخرى، و منه فالكل يعرتف باألمهية البالغة للرتبية البدنية يف جمتمع
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  :تمهيد
 الرتبية من إمكانيات الكثري لتحقيق أساس هي مؤهلة قيادة إىل بشدة والرياضية البدنية الرتبية حتتاج          

 جمرد يعد مل فهو املاضي، يف عليه عما كان خيتلف ثقيل عبء عليه أن اليوم مريب فليعلم ولذا والرياضية، البدنية
 يف مرنا يكون أن جيب ذلك فوق هو وإمنا فحسب األساسية معلم للمهارات أو ثقافة، ناقل أو معلومات، حافظة
 عن ا�تمع فهمه ما ضوء يف واجتاهاته نفسه يكيف وان ويقومها، اجلديدة األفكار يتقبل على أن قادرا تفكريه
 جمتمعة طريقها عن واليت الالزمة والكافية، الشخصية بالسمات يتحلى أن عليه جيب أدق وبصفة فيه، يعيش الذي

 حيصل اليت الدراسية للمؤهالت نتيجة السمات اكتساب هذه كان التدريس، سواء يف الكفاءة على يتحصل
عاليا  الصوت نرفع أن جيب وعليه التطبيقية، الفنية املمارسة عن الناجتة اخلربة العلمية نتيجة أو ختصصه يف عليها

 احلاضر، لذا الوقت الكاف يف بالقدر متوفر غري القيادة من النوع هذا أن هلم ونقول ا�ال هذا على للمسؤولني
 أهم من اليوم تعترب اليت املهنة هذه يف أعضاء املؤهلني ليصبحوا لألفراد إال تسمح ال اليت املستويات وضع جيب

حمرتمة  مهنة تصبح أن والرياضية البدنية للرتبية أريد ما إذا العقبة هذه مواجهة األجيال،كما جيب تربية يف ا�االت
  .ثقتهم حمل وتكون اجلماهري �ا تؤمن أن ميكن
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 : والرياضية البدنية التربية أستاذ تعريف  1-
 والتعلم، التعليم يف عمليات الرئيسي الدور صاحب الرياضي املريب أو والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يعترب

 حتقيق خالهلا من يستطيع حبيث وخارجه يف الدرس للتالميذ املناسب النشاط أوجه اختيار عاتقه على يقع حيث
  .الواقع أرض على وتطبيقها وترمجتها والرتبوية التعليمية األهداف

 ويرشد وينظم فهو خيطط والرياضية البدنية الرتبية درس يف اإلجرائية األعمال اجناز يف كبري دور ولألستاذ
 بشكل نشاطهم يقود مما اجيابية التالميذ بينه وبني العالقة تكون أن الضروري ومن الدرس، يف التالميذ ويوجه
 مشاكلهم وصدق، ويتفهم بثقة ومشاعرهم وطموحا�م أفكارهم األستاذ التالميذ مشاركة خالل من وهذا اجيايب،
 بل له املتعدد، الرياضي البدين النشاط أوجه تقدمي على األستاذ دور يقتصر وال الوقت، يف نفس أراءهم وحيرتم

 تنمية إىل �دف الرياضية اليت األنشطة خالل من تربوية واجبات تقدمي على يعمل فهو ذلك، من اكرب دور
 معتدل وقوام بدنية قدرات اكتساب يساعدهم على التالميذ، مما لدى الرفيعة واألخالق القيم ورع وتشكيل
  1.اجيابية وميوالت واجتاهات ومعارف اجتماعية حركية وعالقات ومهارات ونفسية عضوية وصحة
 األكمل الوجه الرتبوي على عمله ممارسة على القادر الكفء الفرد هو األستاذ أن القول ميكن سبق ومما •

 : يلي ملا توظيفه نتيجة املرضي
 .ختصصه جمال يف عليه حصل الذي الدراسي املؤهل •
 .تطبيقية فنية ممارسة عن الناجتة الفعلية العلمية اخلربة •
 .نتائجها ونشر علمية بأحباث القيام •
 : والرياضية البدنية التربية أستاذ وخصائص صفات  2-

 حمققا الدول دولة من أي يف أو ا�تمعات من جمتمع أي يف املدرس إعداد يكون أن جيب عامة بصفة
 :التالية لألمور
  .فيه يعيش الذي ا�تمع يف السائدة واالجتاهات املفاهيم يعرف أن •
 من حاجا�م منه املتعلمون يستمد صاحلا موردا منه جتعل اليت األوىل بالدرجة الدراسية باملادة يلم أن •

  .   واخلربات املعلومات
 .املعلومات توصيل على القدرة لديه يكون أن •
 .وحمتوياته وتوجيهاته الدراسي املنهج ألهداف واعيا يكون أن •
 2.وحاجا�م املتعلمني خبصائص علم على يكون أن •
  
  
 

                                                             
  .173.174 ،، ص1997عمان، ،والتوزيع للنشر الفكر الرياضية، دار الرتبية يف املعاصرة املناهج خطايبة، زكي أكرم -1

  .88، ص2001خيلف امحد، ظاهرة التفاعل االجتماعي الصفي، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الرتبية البدنية و الرياضية، اجلزائر،  - 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة:الفصل الثاني 
 

 
28 

   1.التعامل معها وطرق وقوانينها ونظمها املدرسية اإلدارة بعلم تامة دراية على يكون أن •
 حسن.د ) والرياضية ويقول البدنية الرتبية مدرسو ضمنهم ومن ككل للمدرسني عامة الصفات هذه وتعترب

 :جوانب يف أربع تلخيصها ميكن الرتبية ملدرس صفات هناك ، إن1982، معوض
  .شخصية جوانب •
 .اخلربة جوانب •
 .املهين اإلعداد جوانب •
 .الصحة جوانب •

 الرتتيب أعلى يف البدنية والرياضية الرتبية مدرس صفات النتائج وضعت قد باجنلرتا، املدارس جملس دراسة ويف
  :بالرتتيب التايل وجاءت واملدرسات املدرسني من جمموعة بني

  .التالميذ ثقة واحرتام كسب على القدرة •
 .األفكار توصيل يف القابلية •
 .بالثقة اإلحياء على القدرة •
  .للمادة املعريف التمكن •
  2.واالستقامة األمانة من عال مستوى •

 يفضلها اليت الصفات والسلوكيات بينت األردن، يف " 1993 النهار حازم " أجراها قد كان دراسة ويف
  وشخصية  مهنية قسمني إىل وقد صنفها ,والرياضية البدنية الرتبية مدرسي يف تتوفر أن الطالب
    :مهنية كفايات

  .الرياضة ممارسة على كثريا الطالب يشجع - 
 .الطالب بآراء يهتم -
 .        امليداين التطبيق يف يشارك -
 .املدرسية الرياضية البطوالت ينضم -
 .اجليد التمرين فائدة يوضح -
 .جيد بشكل املهارة يشرح -
  3.الدرس بداية قبل واألجهزة األدوات حيضر -
  
  

                                                             
 .88، ص مرجع سابقخيلف امحد، ظاهرة التفاعل االجتماعي الصفي،  - 1
  .42، ص1998 مصر، ،2ط ،العريب الفكر دار، املدرسية الرياضية اخلويل، الرتبية أنور د أمني -2
   . 153د أمني أنور اخلويل، نفس املرجع، ص -3
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    :شخصية كفايات
 .الدرجات إعطاء يف عادل  -
 .ومرح مهذب يكون ن أ -
 .الطالب وحاجات ميول يتفهم أن  -
 .الطالب بني اجتماعية عالقات إجياد يف يساهم  -
 .جيدة رياضية مسعة لديه - 
 الكفء للمدرس الرئيسية الصفات كانت املعلمني إلعداد كاليفورنيا جملس قائمة ويف
 :هي
 .التالميذ تعليم على قادر يكون أن - 
 .حبكمه الطلبة ويوجه يرشد أن - 
 .الثقايف الرتاث فهم على التالميذ يساعد - 
 .وا�تمع املدرسة بني طيبة عالقات تكوين على يساعد - 
  1.املدرسي النشاط فيوجه بفاعلية يساهم أن - 

 :الناجح األستاذ صفات 3-
 الرتبوية العملية التعليمية وجناح املنهج تنفيذ هي والرياضية البدنية الرتبية ألستاذ الكبرية املسؤولية إن

 نلخصها ومتنوعة متعددة بصفات أن يتصف البد الفعال الدور ذلك له يتم وحىت ,املنشودة لألهداف وحتقيقها
 : يلي فيما

   :الشخصية الصفات3-1
   اآليت يف وتتمثل

 .األعضاء أو احلواس يف وخاصة العاهات من خلوه  -
 .اللسان وجسة كالتلعثم التعبريية العيوب من خاليا واضحا كالمه يكون أن
 .والربو وغريها العام كاهلزال املزمنة األمراض من خال واضح، ونشاطه جيدة صحته  -
  2.املبالغة دون املظهر حسن - 
  
  
  

                                                             
  .153ص ،سابق املدرسية ، مرجع الرياضية اخلويل، الرتبية أنور أمني -1
 .40، 34، ص 1999،والتوزيع، األردن للنشر الثقافة دار مكتبة احلديث، جامل، املرشد السالم عبد الرمحن الفرا، عبد عمر اهللا د عبد -2
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 :النفسية الصفات3-2
 .النفس وضبط والتحمل الصرب  -
 .قسوة بغري حزما ولكن و�موعته لنفسه إرادته يف حازما يكون أن - 
 .التالميذ على والعطف احملبة  -
 .الشخصية وقوة الصاحلة القدوة - 
 :العقلية الصفات3-3

 .مهنة أي يف للنجاح ضروري الذكاء - 
 .عمله يف األستاذ لنجاح أساسي شرط العملي، التمكن أو العملية الكفاية - 
 .الطويل التدريسي واملران اخلربة - 
  .واسعة علمية ثقافة - 
  :االجتماعية الصفات3-4

 .ابتذال غري يف املرح - 
 .واهلزل اجلد بني اخللط وعدم واالبتسام الود - 
 .اإلرادة وقوة قيادي ميول إظهار - 
 .االنفعال وعدم الرأي سداد - 
  1.خصوصيا�م واحرتام اآلخرين مبشاعر االستهزاء عدم-
 :التعليمية العملية في والرياضية البدنية التربية أستاذ دور -  4
 :كمربي والرياضية البدنية التربية أستاذ - 4-1

 اجلسمية مجيع النواحي يف التلميذ تربية هي النامية األمم يف سيما وال األساسية األستاذ وظيفة إن
 عليها، وبذلك جيده اليت األوىل احلالة التلميذ من ينمي أن هي كمريب ومهمته ,واالجتماعية واحلركية والعقلية

 الفطرية االستعدادات من انطالقا متوقعة حالة أحسن إىل سنوات الدراسة أثناء التلميذ قاد انه يقول أن له يتهيأ
 .التلميذ ذات يف

 اليت الطاقة االستفادة من إىل حتما به يؤدي صاحل تربوي بعمل القيام على نفسه يوطن الذي فاملريب
 املعهد يف درسه ما بكل التلميذ املريب إمداد األستاذ واجب من انه كما األحسن، حنو وتوجيهها التلميذ بداخل
 اخلارجية الالصفية النشاطات أو التالية الدراسية املراحل سواء كانت املستقبلية للحياة جيهزه حىت وجربه وتعلمه
   2.باليد األخذ وحسن املرافقة حبسن وذلك

  

                                                             
  .34،40احلديث،  مرجع سابق، ص جامل، املرشد السالم عبد الرمحن الفرا، عبد عمر اهللا عبد -1

  .65ص ,1994 ,مصر ,العريب الفكر دار النفس، وعلم الرتبية رمضان، أصول رفعت حممد 2-
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  :التدريسية والممارسات لألنشطة كقائد والرياضية البدنية التربية أستاذ - 4-2
 ال األستاذ أن دور حيث التعليم، عملية توجيه يف األستاذ يساعد معني بيداغوجي أسلوب استخدام إن

 من كفاءته طريق عن وهذا وتفهم العالقات، حضوره طريق عن املساعدة إىل يتعداه بل فقط التلقني يف يكمن
 كفاءة يتطلب وهذا وللجماعة، للفرد النشاطات على تسهيل يعمل انه كما واملمارسة، األنشطة خالل

 . والغاية اهلدف فهم على التالميذ يساعد الذي احلوار خالل املمارسة، كعملية من مكتسبة مهنية وخصائص
 الن اآلخرين،وتفهم  التشاور نطاق يف وذلك املفيدة التعليمات ويعطي يوجه مجاعته يف قائد فاألستاذ

  ). سلوكية عملية القيادة ووظيفية بان ومسؤولية مهمة ولكنها العام، باملفهوم لفرد ملكا ليست حاليا القيادة
 :في الدرس النشاط وإدارة وتنظيم تخطيط في والرياضية البدنية التربية أستاذ دور -3- 4

 األستاذ وعلى  جوانب أربع التعليمية للعملية ( Robert Dreeben )دربيني روبرت حددت لقد
  : وهي تدريسه يف مراعا�ا

   .التعليمي النشاط أوجه وتنظيم واختيار التعليمي املوضوع حمتوى تقدمي طرق♦ 
   .املشاركة على حثهم اجل من وذلك املتعلمني دوافع استثارة♦ 
 .ذلك على وتعويدهم النظام حفظ على املتعلمني تعويد خالل من وذلك الفصل ضبط♦ 
  1 .املتعلم حول تدور واليت املشاركة على القائمة التعليم طرق استخدام♦ 

 : التعليمية العملية يف للمدرس مهام أربع حتديد مت ) دافيس اليفوراك (دراسة ويف
  : التخطيط

 يعد فالتخطيط اإلدارة األخرى، عناصر مجيع على أولوية وله اإلدارة عناصر من أساسيا عنصرا يعد وهو
 :منها التساؤالت بعض على باإلجابة وتكون اختاذ القرار، يتم ضوئها يف واليت التنفيذ تسبق اليت التفكري مرحلة
 والوسائل؟ الطرق أفضل هي ما ؟ حتقيقه يريد ماذا
  ؟ ذلك لتحقيق الالزمة اإلمكانيات هي ما

  :التنظيم
حتقيقه من أهداف،  يراد ملا مناسبة تعليمية لبيئة متعمد خلق بعملية املدرس يقوم التنظيم خالل من

 :تتضمن التنظيم وعملية
 .الدرس يف سيتبعه الذي للتسلسل وفقا الدرس أجزاء ترتيب  -
 .استخدامها يتم سوف اليت واألدوات املالعب وجتهيز أعداد  -
  .2�م يستعني سوف الذين املتعلمني وتعيني املتعلمني على القيادية األدوار توزيع  -
  

                                                             
  .39، ص1998 احلديث، مصر، اجلامعي املكتب اجلماعة، مع العمل مجعة، ديناميكيات حممد سلمى - 1
  .182، ص1990، القاهرة العريب، الفكر الرياضية، دار الرتبية برامج بناء أسس اخلويل، أنور أمني احلمامحي، حممد -  2
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   :والتوجيه القيادة
 برتمجة أهداف املدرس يقوم وهنا النشاط، تنفيذ مرحلة تأيت للنشاط والتنظيم التخطيط عملييت بعد

 إحدى القدرة هذه املدرس، وتعد وتوجيهات إرشادات خالل من وذلك املتعلمون به يقوم سلوك إىل النشاط
  .املرجوة األهداف إىل والبلوغ املتعلمنيمساعدة  اجل من يبذله الذي اجلهد على تدل وهي املدرس قدرات

  :التدريس بيئة في كمنشط والرياضية البدنية التربية أستاذ - 4-4
 ما ويستثمرون كل يستغلون وجعلهم التالميذ نفسية يف هو ما كل وتفريغ بتحريك التنشيط يكون

 اجلماعة أطراف بني اجيابية جتاوباتوتظهر  األخر، يف الواحد فيؤثر إبداعية، وأفكار تعبريية مواهب من ميلكونه
 والعالقات التفاعالت وإحداث امليوالت وتوجيه استثارة الدوافع خالل من وذلك والتالميذ األستاذ ميثلها اليت

 من خصائص جمموعته وتقوية حتديد على يقوم كمنشط ودوره ,والتكافل اإلحساس بالتضامن متنحهم اليت اجليدة
 الرتبية حتقيق يوصل إىل احلقيق، فالتنشيط مبعناها احلركة مجاعته أفراد بذلك فيعيش الرياضية، خالل األنشطة

 .�ا حفظها واالهتمام ينبغي مسؤولية وهذه املرجوة، األهداف وحتقيق املطلوبة
 التلميذ يف سلوك املوجب التغيري بإحداث وذلك التدريس يف الفاعلية حيققان عامالن والتنشيط فالرتبية

 .املهارة من بدرجة
  :التدريسية لإلجراءات ضابطا والرياضية البدنية التربية أستاذ - 4-5

 اجليدة، الضبط واملراقبة على القدرة بصفة األستاذ يتمتع أن فاعال تنفيذا وتنفيذه التعليم إدارة تتطلب
  .االنتظام من خالية عملية التدريس جتعل الضبط عملية وغياب الدرس أهداف حتقيق له يتسىن حىت

 وحتقق ,خطوات سريه عن ورضاه األستاذ حكم توجه مبعايري وحمددة خمططة عملية الضبط وعملية 
  .تعلمي كنتاج التالميذ أداء لقبول حتديدها مت اليت الدرجات

 النواتج سريه حنو تقدم متابعة على قدرته يف األستاذ كفاءة تضمن واعية عمليات الضبط وعمليات
  1 .املوقف �اية يف التالميذ حققها اليت التحصيل بنقاط البدء نقاط مقارنة طريق عن عادة النواتج هذه وتتحدد
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 : والرياضية البدنية التربية أستاذ واجبات -5
 :العامة الواجبات -5-1

 يف املهنية جمموع واجباته من يتجزأ ال جزءا والرياضية البدنية الرتبية ألستاذ العامة الواجبات تشكل
 أستاذ من يتوقعون املدارس مديري أن ،أنور اخلويل أمني حسب أمريكية دراسة أبرزت ولقد ،�ا يعمل اليت املدرسة
 :يلي ما والرياضية البدنية الرتبية
 .االنفعايل باالتزان تتسم قوية شخصية لديه - 
 .والرياضية البدنية الرتبية لتدريس جيدا مهنيا إعدادا معد - 
 .العامة الثقافة من عريضة خبلفية يتميز - 
 .للتعلم كأساس وتطورهم األطفال بنمو املتصلة للمعلومات مستوجب - 
  .املستمر اجلاد والعمل ,الفعال املهين للنمو القابلية لديه - 
 .توضيحها على وقادر ومربرا�ا والرياضية البدنية الرتبية فلسفة يفهم - 
  .صفا�م بكل التالميذ كل مع للعمل الرغبة لديه - 

 : النقاط التالية يف والرياضية البدنية الرتبية ألستاذ العامة الواجبات خطايبة زكي أكرم أيضا وحدد
   وغري املدى طويلة كانت سواء والرياضية البدنية الرتبية أهداف وفهم معرفة♦ 

 1.ومباشرة املدى قصرية و املباشرة
 :التالية األمور مراعاة مع أغراضها االعتبار بعني األخذ مع والرياضية البدنية الرتبية لربنامج التخطيط♦ 
 .التالميذ ورغبات احتياجات  -
  .الفردية والفروق امليول - 
 .النشاط أوجه وتعدد تنويع - 
 .الدراسي الفصل حجم وحتديد األنشطة هذه لتنفيذ املالئمة الزمنية الفرتة حتديد - 
 .العمرية املرحلة االعتبار يف األخذ - 
  املدرسة يف املوجودين األساتذة عدد - 
   .التالميذ لتعلم املناسبة التعليمية واألنشطة املواد واختيار تطوير♦ 
 التالميذ يتعلمها أن جيب اليت املعلومات حتضري مثل اليومية ودروسها التدريسية للوحدة والتخطيط التحضري♦ 

 2.هلا املناسبة التدريس طرق اختيار مث أكثر أو درس خالل

                                                             
  .163، ص 1996مصر،  ،العريب الفكر دار املهين، واإلعداد البدنية الرتبية أصول ,اخلويل أنور د أمني -1
  .39، ص1998 مرجع سابق، اجلماعة، مع العمل مجعة، ديناميكيات حممد سلمى - 2
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 حتضري ذلك ويشمل والتعلم، لالستعداد وتنظيمها والرياضية البدنية الرتبية درس لبيئة والتحضري ألعدادا♦ 
 أو تلميذ كل فيها سيشارك اليت األدوار حتديد التعليمية وكذلك والوسائل املساعدة واألجهزة الضرورية األجهزة

 .كفريق تالميذ عدة
   .البدنية الرتبية أغراض حتقيق على تساعد اليت واحلكيمة الرشيدة القيادة توفري♦ 
   .األغراض هذه حتقيق معرفة ملدى والتقومي القياس استخدام♦ 
   .حللها والسعي املنهج تنفيذ عملية تواجه اليت والعراقيل الصعوبات حتديد♦ 
  1.النتائج هذه وحتليل والتقومي القياس نتائج خالل من دورية بصفة والرياضية البدنية الرتبية برامج تقومي إعادة♦ 
 :الخاصة الواجبات -5-2

 حتمله من خالل يؤديها أن يتوقع به خاصة واجبات توجد الذكر السابقة العامة الواجبات جانب إىل
 األستاذ عمل لتقدير املتكاملة احد اجلوانب تعترب قد الوقت نفس يف وهي املدرسة، يف اخلاصة املسؤوليات بعض
  : ،منها

 .ولقاءاته القسم واجتماعات التدريس هيئة اجتماعات حضور •
 .القسم نفس يف الزمالء مع والتنسيق التعاون • 
 .هلا الطلبة استخدام أثناء املالبس تبديل غرفة على اإلشراف • 
 .احلاجة دعت إذا الضرورية األولية باإلسعافات القيام • 
 .الرياضية واملنافسات املباريات وإدارة تنظيم يف املشاركة • 
  2.املوضوعية للخطة وفق الطالب تقييم • 
 : والرياضية البدنية التربية درس إعداد في األستاذ دور -6

 من حيتويه ما للدرس بكل واإلعداد التخطيط يف األساسي العنصر هو والرياضية البدنية الرتبية أستاذ
 احملتوى اختيار بكيفية عميقة معرفة منه هذا يتطلب أن شك وال التعليمية، املستويات مجيع ختص وخربات أنشطة

 يف احلديثة واملناهج الطرق معرفة ذلك مقدمة يف ويأيت للدرس، التنفيذ السليم لضمان اجليدة والطرق والوسائل
 عملية النقائص باستمرار وحتسني تطوير وحماولة عناصرها بكل الرتبوية البيئة طبيعة تقتضيه ما الدرس وفق إخراج
  3.لذلك املوصلة والوسائل الربامج تقومي

  
  
  

                                                             
  .178-176سابق، ص مرجع الرياضية، الرتبية يف املعاصرة املناهجخطايبة،  زكي أكرم -1
  .165-164سابق، ص مرجع املهين، واإلعداد البدنية الرتبية أصول اخلويل، أنور أمني -2
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 :الحديثة المدرسة في والرياضية البدنية التربية أستاذ مسؤوليات -7
تنتظر  اليت الواجبات على يدل إمنا شيء على دل إن فهذا مسؤوليات، كلمة على جيدا نركز هنا و          

 : يلي كما األستاذ مسؤوليات تقسيم وميكن وجه، أحسن على بعمله وللقيام مهنته، ألداء األستاذ
 :التعليمية المادة اتجاه والرياضية البدنية التربية أستاذ مسؤوليات -7-1

 التعليمي النشاط أنواع و املنهج حتديد يف أكرب بتجربة حيظى اليوم والرياضية البدنية الرتبية أستاذ          
 باملادة يتعلق فيما وذلك الدراسية، للسنة العمل خطط إلعداد مجاعات و كأفراد يشاركون لتالميذه، فهم

 لوضع الفرصة له أتيحت إمنا و التعبري صح إن التعليم ساحة عن غائبا يصبح مل األستاذ أن هكذا نرى التعليمية،
 ومن املدرسي الصف خارج أو داخل من التلميذ واقع من انطالقا العملية والطرق ، واملناهج التعليمية اخلطط
 التدريس، وطرق رياضية، مهارات من املدرسي الرياضي بالنشاط يتعلق ما جبميع اإلملام اجليد األستاذ واجب

 النشاط أنواع من نوع يف مشاركا األستاذ يكون أن الرتبوية العملية يف املستحب من يف التعليم، حديثة وأساليب
 يكون ما كثريا النشاط وهذا له، رائدا يكون أن أي فصل، رئاسة أو النشاط، مجعيات من مجعية املدرسي، كرئاسة

اكتشاف  من للتالميذ تسمح اجلميلة واملبادرة التجربة وهذه سليما، تربويا وتفكريا ومهارة جهدا تتطلب خربة سارة
جوانب  يكتشف أن األخري هلذا ميكن كما بالدروس، القيام أثناء خيبؤها كان األستاذ حياة من عديدة جوانب
  1.تالميذه حياة من عديدة

  :التقويم اتجاه والرياضية البدنية التربية أستاذ مسؤوليات -7-2
يكون  أن جيب صحيحة بصفة تسري ولكي جدا، وهامة دقيقة عملية هي التالميذ عمل تقومي عملية إن           

وللقياس  نتائجها، لتسجيل الالزمة الوسائل استعمال جيب اجليد وللتقومي تالميذه، تقدم بوضوح يفهم األستاذ
عكس  وعلى القياس، أدوات من وغريها االختبارات عمل يف بأخصائيني االستعانة جيب التالميذ لنمو الصحيح
يف  النمو يُّقوم أن تّعلم حيث سليما قد أعد إعداًدا احلديثة املدرسة يف األستاذ فان التقليدية، الرتبية يف األستاذ

باملواد  وإعداده املتعلم ضعف نواحي عن الكشف على قادر انه كما واالهتمامات، والعادات واملثل االجتاهات
نشاط  من تنفيذه يتم ما أو تنفيذه مت انه من التأكيد يتم وفيها األخرية املرحلة هي العالجية، والتقومي واألساليب

  2.املقررة اخلطة إطار يف أهداف من حتقيقه يراد ملا مطابقا يكون
  
  
  
  

                                                             
  20، ص2001املعمورة، حبرين،  ،1ط الفنية، اإلشعاع مكتبة الرياضية، الرتبية معلم إعداد تكنولوجيا : حممد السايح مصطفى ، زغلول سعد محد1- 

  186 ص ، 1999 مصر، ، القاهرة ، العريب الفكر دار ، الرياضية الرتبية برامج بناء أسس : احلمامحي حممد -2
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 باعتبارات االهتمام يعين األغراض، وهذا ضوء يف إدارته الرياضية و البدنية الرتبية ألستاذ الثانية واملسؤولية         
 الربنامج ضرورة وضع عند يراعى و أجلهم، من الربنامج يوضع الذين األفراد ورغبة احتياجات أمهها و أوهلما معينة
 األنشطة، كذلك هذه من لكل خيصص الذي الوقت حتديد يف تدخل عوامل عدة هناك و النشاط،  أوجه تعدد
 جيب مراعاة كذلك املناخية، التالميذ، واألحوال عدد األدوات،  املدرسني،  عدد االعتبار بعني يأخذ أن جيب

 يتناسب  أن البديهي ومن والسالمة، األمان عامل وتوفري (التالميذ) للمشرتكني اجلسمية و العقلية، القدرات
   1.املختلفة التعليمية املراحل مع الربنامج

  :طبيعة عمل أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -8
يعترب أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف قطاعات التعليم املختلفة من الدور األكثر عمقا و إثراء للرتبية 
عن سائر جماالت العمل املهين يف إطار الرتبية البدنية مبختلف ختصصا�ا، و أستاذ الرتبية البدنية الذي حيقـق أدوارا 

ملدرسة و جمال الرتبية البدنية و الرياضية، يتوقف على هذا يدير أستاذ مثاليـة يف عالقا�ا بالثقافة و ا�تمع و ا
الرتبية البدنية و الرياضية نظرته حنو نظامه األكادميي و مهنته كما يتوقف كذلك على البيانات الرتبوية و املناخ 

يدركها هو شخصيا و ليس  الرتبوي املدرسي، و أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية حيقق أهداف و تتمثل أدواره كما 
كما تصبـح هذه األهداف و األدوار يف أذهان املسئولني الرتبويني، ألنه الشخص الذي يعمـل يف خط الواجهـة 
املباشـرة مـع التالميذ يف الثانويات، فهو يعكس القيم و األهداف اليت يتمسك �ا، و جند لديـه قناعة شخصية و 

  .وك و التعليم و تشكل شخصيـة التالميـذمهنية خاصة بتلك اليت تربط بالسل
و البيئة املعرفية يف الرتبية البدنية و الرياضية اليت تشق منها املناهج و الربنامج سوف تقرر إىل حـد بعيد 

  .حمتوى اخلبـرات و تنظيمها و طريقـة تدريسـها اليت تعكـس االهتمامـات و نوعيـة اإلسهـام املهين يف الرتبية
األول يتصل بالتعليم، بالتحديد تنفيذ و متابعة برامج يف الرتبية البدنية التعليمية، و عليه  واجب األستاذ

أن يدرك أهداف الرتبية البدنية يف عالقا�ا باألهداف العامة للرتبية يف جمتمعه، و هذا اإلدراك يعرب عن التقومي 
انب الربامـج و طـرق التدريـس يف ضـوء األهـداف املستمر للتالميذ من خمتلف اجلوانب السلوكيـة، كـذلك تقييـم جو 

  2.املوضعيـة للربامـج
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .154ص ،1998 العريب مصر، الفكر دار ، ا�تمع و الرياضة ، اخلويل أنور أمني -1
  .138، أصول الرتبية البدنية و الرياضية ، مرجع سابق، ص  د أمني أنور اخلويل -2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2012 .أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة:الفصل الثاني 
 

 
37 

  :إعداد أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -9
يعترب إعداد األستاذ من األسس اهلامة اليت تقوم عليها السياسـة التعليمية، تلك السيـاسة الـيت يعتين 
األستاذ بتنفيـذها و تتمثـل يف إعداد املتعلم للحياة يف ا�تمع الذي يعيش فيه وفقا للفلسفة اليت ارتضاها ا�تمع 

ال يسمـح ": " تشارلز مرييل " ن أمهية إعداد األستاذ يقول لنفسـه و للعملية التعليمية أبعادها و ركائزها، و م
  " ألحـد مبمارسـة مهنـة التعليـم ما مل يعـد إعدادا أكادمييـا خاصـا �ا

حيث أ�ا تتطلب من القائمني عليها التخصص الدقيق يف املادة العلمية و اإلملام التام بأساليب و طرق 
ألسس النفسية و االجتماعية اليت �تم حباجـات التالميذ و دوافعهم و تدريسها، كما ينبغي أن يكون خبريا با

ميوهلـم، حىت نتمكن من التعامل معهم و إرشادهم و توجيههم، و حيث أنه ألستاذ الرتبية البدنية دور هام يف 
   1.علميـا إعداد التلميذ، هلذا يكون من الضروري إعداد هذا التلميذ إعـدادا مهنيـا، أكادمييـا، ثقافيـا و 

  :األستاذ و برنامج التربية البدنية و الرياضية  - 10
يتمثل دور األستاذ الرتبية البدنية و الرياضية الرتبوي فيما يتصل بربنامج الرتبية البدنية يف املؤسسة خالل 

  : أربعـة جوانـب هي
  :تدريس التربية البدنية   - 1- 10

  .من خالل دروس الرتبية املقررة يف املؤسسة حسب كل صف مدرسي و ذلك
  :إدارة النشاط الداخلي - 2- 10

  .و هي األنشطة الرتبوية املكملة للدرس و هي ذات طابع تطبيقي و تتم داخل أسوار املؤسسة
  :إدارة النشاط الخارجي - 3- 10

  .ا يف املسابقات خارج املؤسسةو هي أنشطة ذات طابع تنافسي، حيث متثل فرق املؤسسة و منتخبا�
  : إدارة البرامج الخاصة - 4- 10

وهي أنشطة تتعهد حاالت اإلعاقة بأنواعها مبا يناسبها، كما أ�ا على اجلانب اآلخر تتعهـد حاالت 
  2.التفـوق و االمتياز الرياضي مما يعمل على استمرارية االرتقاء به 

  
  
  
  
  

                                                             
  .21، ص1996املعارف، اإلسكندرية، مصرة منشأ د حممد سعيد عزمي، أساليب تطوير درس الرتبية البدنية و الرياضية، -1
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  : و ملدرس الرتبية البدنية و الرياضية عدة مسؤوليات تعليمية ميكن اجنازها على النحو التايل       
من املستوى اليومي و مرورا باملستوى قصري املدى وصوال إىل املستوى  التخطيط الواعي للتدريس بدءا •

  .بعيد املدى، و صياغة األغراض التعليمية اجلزائية السلوكية اليت حتقق أهداف املنهج
انتقاء احملتوى من ألوان األنشطة البدنية، احلركية و الرياضية املختلفة، و اليت حتقـق األغراض التعليميـة و  •

  .كتسـاب التالميـذ خبصاهلـا السلوكيـة تتيـح ا 
اختيار و تنفيذ طرق و اسرتاتيجيات مناسبـة للتدريـس و كذلك الوسائـل املالئمة لتحقيق األغراض  •

  1.التعليميـة بكفـاءة عاليـة 
  :معلومات األستاذ عن المادة  - 11

التعليمية تقوم على أسـاس هذه تعترب معلومات األستاذ عن املادة اليت يدرسها هامة جدا، و أن العملية 
املعرفة و للعملية التعليمية أبعادها و ركائزها و يأيت األستاذ يف مقدمة هذه األبعاد و الركائز، و من هـذا تظهر 

  أمهية هذه املعارف 
ال يسمح ألحد مبمارسة مهنة التعليم، مـا مل يعد إعـدادا أكادمييـا خاصـا �ا، ": " شارلز مرييف " فبقول 

التخصص الدقيق يف املادة العلمية و اإلملام التام بأساليب و طرق تدريســها كما ينبغي أن يكون خبريا باألسس 
  " .النفسية و االجتماعيـة اليت �تم حباجيات التالميذ و دوافعهم و ميوهلم و إرشادهم و توجيههم 

إىل معرفة متكاملة و معارف كثرية  و حىت يصل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية إىل أهدافها، حيتاج
  .الكتساب النواحي الرتبوية و اخلربات الفنية اليت تساعده على مواجهة مشاكل التالميذ و حلها 

كما أن شخصية األستاذ و كفاءته تؤثران كثريا على النجاح، و أيضا ال ميكن أن ننسى تأثري بعض املواد  
  .لتعليم و التعلم معا و نظريا�ما و أسسهما و وسائل التقومي و القياس كعلم النفس الذي يزوده باإلملام بطبيعة ا

كما يعد التدريب العلمي أو التطبيقي، تنفيذا هلذه الدراسات النظرية و املعلومات الفكرية، فهـي لب أو 
لك باكتسابـه جوهـر العملية التعليمية، و إعـداد األستاذ مهنيا عن طريق تطوير سلوكه املهين البدين خاصة، و ذ

ملختلف اخلربات احلركية، و كفاءته البدنية و األمناط الالزمة لرفع مستواه املهين لتكوين وحدة إنتاجية شاملة قـادرة 
   2.عـلى مواجهة املهنـة، فتعطي سلوكا تربويـا ناجحـا 

  
  
  
  
  

                                                             
   . 147أصول الرتبية البدنية و الرياضية، مرجع سابق، ص :  أمني أنور اخلويل -1
 . 29حممد سعيد عزمي ، أساليب تطوير درس الرتبية البدنية و الرياضية، مرجع سابق، ص  - 2
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  :العوائق و العراقيل  - 12
  :ميكن تقسيم هذه العوائق إىل عدة جوانب و هي

 :الجوانب اإلدارية - 1- 12
  .النظرة غري الشاملة و املوضوعية إىل الرتبية البدنية و الرياضية من قبل املدرسة و إدار�ا - 1
  .كثرة نصاب املعلم من احلصص - 2
 .عدم توافر البدائل عن الصاالت و املالعب املغطاة بسبب حرارة اجلو- 3

 :الجوانب الفنية - 2- 12
  .تدريبية مهنية وإعادة النظر مبحتوى الرتبية البدنية و الرياضيةقلة التأهيل من دورات  - 1
  *املشرفني*قلة املوجهني  - 2
  .تدخل بعض املوجهني الرتبويني يف اجلوانب الفنية مما يؤثر سلبا على التدريس - 3

  :الجوانب المنهجية  - 3- 12
 .و األجهزةعدم مناسبة بعض حمتويات املنهج مع طبيعة التالميذ و كذلك األدوات  - 1
 .عدم وضوح وفهم تقومي أهداف املنهج باعتباره احملصلة للدروس  - 2
 .عدم تنفيذ منهاج الرتبية البدنية و الرياضية تبعا للخطة الدراسية السنوية - 3
  . نقص يف املنافسات الرياضية - 4

  :الجوانب الخاصة بالتلميذ - 4- 12
  .يذ عدم ارتداء الزي الرياضي لعدد كبري من التالم - 1
  .عزوف بعض التالميذ ملمارسة النشاط الرياضي - 2
  .عدم االهتمام بالرتبية البدنية و الرياضية لكو�ا مادة غري أساسية - 3
 .شعور التالميذ حبرارة اجلو يقلل من إقباهلم على ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية - 4
  .هناك بعض األنشطة ال تتناسب مع ميول و رغبات التالميذ - 5

  :الجوانب الخاصة باإلمكانيات - 5- 12
  .عدم توفر و تناسب اإلمكانيات احلالية من مالعب و أدوات و منشآت رياضية لعدد التالميذ - 1
  1.قلة امليزانية املخصصة للرتبية البدنية و الرياضية - 2
  
  
  
  

                                                             
  .مستنتجة من طرف الطالب عن طريق إجابات األساتذة على االستبيان -1
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  :الخالصة
بق ذكره يتضح لنا جليا أن ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية دور مهم و فعال ال يستهان به، شأنـه مما س

  .اخل ... شأن املواد األخرى يف تربية النشء يف مجيع النواحي املعرفية و اخللقية و البدنية 
ستاذ مع التالميذ خاصـة و الحظنا كذلك أن جناح درس الرتبية البدنية و الرياضية مرتبط بكيفية تعامل األ

 اإلمكانياتأن هناك بعض املشاكل اليت يواجهها األستاذ خاصة نقص  إال) مرحلة املراهقة(يف مثل هذه املرحـلة
  .الرياضية و املرافق و العتاد الرياضي
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  :تـمهيد
يرتكز علماء النفس على أن املراهقة منعرج خطري، إذ تعترب مرحلة اختاذ القرارات احلامسة و حتــول الفرد 
من الطفل إىل عضو يف جمتمع الراشدين، تتسم بكو�ا مرحلة معقدة حتدث فيها تغريات هامة و خمتلفة، حيث يتم 

  .عامة و كذلك الوظائف النفسية املختلفةخالهلا نضج الوظائف البيولوجية و الفيزيولوجية، أي اجلسمية 
كما تعترب مرحلة مشاكل ناجتة عن التطورات اليت مير �ا املراهق، و اليت متتاز بالعنف واالندفاع، وهذا ما 
يالقي الرفض و النبذ من طرف ا�تمع الراشد يف اغلب األحيان، ومن هذا نري أن هناك صراعات يعــاين منها 

  1. توترات  اضطرابات انفعالية حادةاملراهق تؤدي به إىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .15، ص 1982. 9فاخر، علم النفس الرتبوي، دار العلم للماليني، بريوت الطبعة  عاقل -   1
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  :مرحلة المراهقة -1
  : تعريف المراهقة -1-1

      :كاآليت للمراهقة اّللغوي التعريف العروس تاج يف وجاء
   1.عشرة واحلادية العاشرة بني وذلك مراهقة واجلارية احللم، قارب أي الغالم راهق

هو السن الذي يلي البلوغ ويتقدم حىت من الرشد، : » Robert«روبارت : واملراهقة حسب قاموس
  .أما املعىن املألوف فهو يرمز للفرتة األوىل من الشباب، أي املرحلة اليت تقع بني الطفولة و الرشـد 

فهي فرتة التحوالت اليت تطرأ على اجلسم و النفس، كما تسمى باملرحة اجلديدة لعمليـة التحرر ملختلف 
  .ـال التبعية القدميـة، فهي كلمة واسعة ودقيقة، حيث أن املعىن يعطي االنتقال إىل الرشد أشك
إن ظاهرة البلوغ تغري متاما الطبع بالنسبة للشباب، هذا التطور يؤدي ويؤثر فجأة على العواطف و       

من جديد مع هاته اجلسم، واجتاهات قيمة تصبح شيء خمالف ملا كنت عليه، حيث أنه يصعب عليه التالؤم 
األشيـاء، وترتيبها بشكل صحيح، وتسلط اآلباء يزيد كلما استمرت هذه املرحلة، يف حني واجبهم ميكن أن يكـون 
يف توجيهه ومحايته، وتسيري أبنائه  احلائرين حىت يتسىن هلم األمر يف أخذ مسؤوليتهم، فيبحث املراهق على هويته، 

   .خاص احمليطني بـه فيحاول من خالهلا املقارنة مع األش
  " :  Ausbell"  1955تعريف أوسبل 

   2.»املراهقة هي الوقت الذي حيدث يف التحول يف الوضع البيولوجي للفرد « 
إن كلمة املراهقة لغة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم و بذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن يف 

  .3النضجالفرد الذي يدنو من احللم و اكتمال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 185ص ,1994 ,بريوت ,الفكر دار ,القاموس جواهر من العروس تاج ,مرتضى حممد السيد فضل ايب الدين حمي1 - 

   .25ص 1980سعدية حممد علي �ادر، يف سيكولوجية املراهقة، دار البحوث العلمية، سنة  - 2
  .5، ص1994، 1األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة ، دار الفكر العريب ، القاهرة، ط: فؤاد البهي السيد -3
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:                                                                                                                            تحديد مرحلة المراهقة  -2
شيء مجيل أن يتذكر الفرد أيام طفولته، فاملراهقة مرحلة مقلقة، تسودها الفوضى و األمل فهي مرحلة من 

  . احلياة تقع بني الطفولة و من الرشد
، هذه التحديدات غري دقيقة ألن ظهـور املراهقـة و مد�ا ختتلفان 18سنة و متتد حىت  13إذ تبدأ من 

العوامل االقتصادية و االجتماعية، تتصـف بتحديد النشاط اجلسمي و  حسب اجلنس و الظروف اجلغرافية و
نضجه، فاملصاحل املهنية و االجتماعية و الرغبة يف التحرر و االستقالل، تتميز عن احلياة االنفعالية بتنوع الذكاء، 

يف هذا الصدد »« هي فؤاد السيد الب« وتعدد القدرات اخلاصة بأكثر من دقة، و تزداد القدرة مع التجديد و يؤكد 
  .»أن املراهقة هي عملية بيولوجية حيوية عضوية يف منشئها و ظاهرة اجتماعية يف �ايتها 

و يعتقد بعض الباحثني أنه ال جيوز تقسيم املراهقة إيل فرتات زمنية حمددة و ذلك علي أ�ا وحدة 
املتفق بني غالبية العلماء اليوم هو أن متكامـلة من النمو، لكن ختتلف فرت�ا من جمتمع إيل آخر، ورغم ذلك ف

  : املراهقة تتألـف من مراحل فرعية خمتلفة وهي كاآليت
 . سنة و تقابلها املرحلة املتوسطة) 15إىل  13(من : املراهقة املبكرة

 . سنة و تقابلها املرحلة الثانوية) 17إىل  14(من : املراهقة املتوسطة
  1. سنة وتقابلها املرحلة اجلامعية) 21إىل  18(من : املراهقة املتأخرة

فبودنا أن نعرف هذه املرحلة واخلصائص  16 - 14ومبا أن جمال حبثنا يقتصر على مرحلة املراهقة الثانية   
  .املميزة هلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                             
  .203، ص1981مالك سليمان خمول، علم النفس الطفولة و املراهقة، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق سنة  -1
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  :17 -14مرحلة المراهقة الثانية  -2-1
عرضا بشكل ملحوظ، وهنا تظهر يف هذه املرحلة يكون منط اجلسم قد بلغ أقصى طول مع ازدياد النمو     

عالمة الشباب يف بنية اجلسم ومجال القوام لدى البنات، وهنا ترتبط التغريات اجلسمانية الفسيولوجية ارتباطا مع 
التغريات االجتماعية واالنفعالية والعقلية اليت مير �ا الفرد، وهنا يكون االختالف بني اجلنسني يف هذه املرحلة 

هذه املرحلة خيتلف الرجل عن املرأة من الناحية التشرحيية، حيث تكون عظام الرجل من  واضحا وظاهرا، ففي
األشكال النوعية، وحجمها أكرب وكمية النسيج العضلي عنده أكثر من كمية الدهن، أما يف املرأة فتكون سعتها 

  .احليوية أقل
�ا على استكمال لياقتها وجيب أن إن أقصى جمهود رياضي تقوم به املرأة يف هذه املرحلة، وذلك لقدر     

يراعي عند اختيار التمارين حبيث تتصف باالنسيابية واليت حتوي على الرشاقة واخلفة والتوازن، أما بالنسبة للرجل 
فإن جسمه يف هذه املرحلة العمرية تظهر عليها القوة العضلية، ومتتاز بقوة التحمل والصرب واجللد واملثابرة، وكذلك 

ماعية مثل كرة القدم، السلة، الطائرة، واليد، كذلك تظهر لديهم املهارة احلركية، كما حيتاج الشخص األلعاب اجل
  .يف هذه املرحلة إىل االعتماد على النفس عن طريق املعسكرات والرحالت اخللوية

إن املراهقني واملراهقات ضمن هذه املرحلة جيب أن يتدربوا على التمارين الرياضية، وذلك من أجل تنمية     
جهازهم احلركي، ملا لذلك من أمهية كبرية على هذه املرحلة، ففي الوقت الذي يكون فيه شكل اجلسم تتم دوافع 

لديهم منوا ضيقا وإمكانية واطئة  وضعف يف النمو، فالشباب الذين ال يزاولون األنشطة الرياضية، نالحظ أن 
  .العضالت وأحيانا شحوم إضافية، وتكون احلركات غري منسقة وضعيفة وغري رشيقة

إن هذه املرحلة تظهر تطورا واضحا وملموسا وخاصة عند البنني، حيث تزداد القوة وقيمتها سنويا،   
  .ة ركض املسافات القصريةوتتحسن القوة السريعة وقوة عضالت اجلسم، كذلك نالحظ زياد

والقفز العريض والعايل والرمي، أما مطاولة القوة فتتطور بشكل قليل، وبالنسبة للبنات يكون تطور القوة 
قليال ونفس الشيء بالنسبة للقوة السريعة وقوة عضالت اجلسم بالنسبة للوزن، إن تطور السرعة يصل إىل مستوى 

  1.سنة 15 - 14وىل حىت عمر البالغني يف �اية مرحلة املراهقة األ
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إن ديناميكية سري احلركات تتحسن من خالل املراهقة الثانية، وكذلك دقة هدف التصرفات احلركية، فهنا 
يتطور البناء احلركي والوزن احلركي واالنسيابية والدقة احلركية وثبات احلركة، وهذه مجيعها تعمل من أجل حتسني 

على العموم إن هذه املرحلة تعترب مرحلة جيدة لقابلية التعلم احلركي عند اجلنسني، إضافة قابلية التوجيه احلركي، و 
إىل ذلك يأيت تطور قابليات القوة واملطاولة، وكذلك التوقع احلركي وسرعة رد الفعل، وعلى هذا فإن هذه املرحلة 

  .قمة جديدة للتطور احلركيتعترب فرتة زمنية جيدة للتعلم السريع والتقدم باإلجناز وبالتايل تعترب 
فبالنسبة للركض السريع مثال حيدث عند البنني تطور سنوي يف هذه املرحلة، أما عند البنات فيقل هذا   

التطور، أما النمو السنوي عند البنني يف فاعلييت القفز العايل والعريض فإنه أكرب مما هو عليه عند البنات، كما أننا 
سنة عند البنني، يف الوقت الذي حيدث ذلك عند  17العايل والعريض يف عمر  ال نرى توقعا بالنسبة للقفز

البنات، أما إجناز الرمي فيوجد اختالف كبري بني اجلنسني، حيث أن التطور السنوي للبنات يكون قليال إضافة إىل 
فهي الصفة سنة، أما بالنسبة للمرونة  17سنة وبشكل قطعي يف عمر  16ذلك تظهر عالمات التوقف يف عمر 

  .الوحيدة اليت تتطور عند البنات أحسن منه عند البنني
من خالل هذا العرض نالحظ أن قدرة املراهقني يف تلك املرحلة تزداد يف أخذ القرار والتفكري السليم،   

واالختيار، والثقة بالنفس، واالستقاللية يف التفكري واحلرية، واالستكشاف، حيث يؤثر ذلك كله ليس فقط على 
شخصية الالعب احلركية فحسب بل على شخصيته املتكاملة، وهلذا وجب على مدرسي الرتبية الرياضية انتقاء 
لون النشاط لكل طالب، فالدرس بأي شكل كاف يكون غري حمبب للطلبة يف هذه املرحلة من عمرهم، فلكل 

  .منهم له نوع خاص ومميز من النشاط الرياضي خيتلف عن اآلخر
بة كرة القدم، وذلك يرغب لعبة كرة الطائرة، وآخر يرغب ألعاب امليدان واملضمار وعلى فهذا يرغب لع  

ذلك فمدرس الرتبية الرياضية جيب أن يأخذ دلك بعني االعتبار عند وضعه للدرس، وبناء على ذلك يتطور 
خذ يف عني االعتبار مستوى املهارات احلركية األساسية كالعدو والوثب والرمي كصفة مميزة هلذه املرحلة، مع األ

  .الفروق الفردية للمستوى، و�ذا تأخذ هذه املرحلة أمهية خاصة كو�ا مرحلة كمال النضج والنمو والتطور احلركي
حيث يبدأ جماهلا باملدرسة فاجلامعة فالنادي الرياضي، وعليه فإن هذه املرحلة ال تعترب مرحلة تعلم وغنما مرحلة  

  1.رات واملهارات احلركية، فهي مرحلة أداء متميز خال من احلركات الشاذةتطوير وتثبيت باملستوى للقد
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  : 17 -14خصائص مرحلة المراهقة الثانية  -3
حتدث للمراهقة عدة تغريات وذلك بتوفر عوامل داخلية تقصد �ا عامل الدراسات و عوامل خارجية،       

  .هـم اخلصـائص يف هـذه املرحـلة من العمـروتتمثـل يف األسـرة و العمـل ونستعـرض فيـما يلي أ
  : النمو الجسمي -3-1

إال أن ) املراهقة األوىل(يشهد اجلسم ثباتا يف معدل النمو خالل هذه املرحلة إذا ما قورن مبرحلة البلوغ   
فيها  زيادة واضحة وفوارق ملموسة يف كل من الوزن والطول عند اجلنسني وخصوصا يف �اية املرحلة واليت يتميز

املراهق حبالة صحية جيدة يف تقدير كل من الزمن واألبعاد  وتتحدد املالمح النهائية والنسب واألمناط اجلسمية 
  .املميزة للفرد يف �اية املرحلة وتعتدل، ويأخذ كل من اجلسم والوجه شكليهما العام 

ف الفسيولوجية واحلسية االنفعالية باإلضـافة إىل توازن غددي مميز يلعب دورا كربا يف التكامل بني الوظائ  
  1.للفرد

  : النمو الجنسي -3-2
من اإلناث ينضجن جنسيا بني الثاين % 50تسمى مبرحلة البلوغ حيث يتفق معظم الباحثني على أن       

اجلانب البيئـي الذي  و اخلامس عشر عاما، هذا يعين أن اختالف الولد و البنت هو علم إذا جيب أن ال نـهمل
  .يتميز بقدرة أعضـاء التناسـل

  : النمو االنفعالي -3-3
فهو كل ما خيص املشاعر و العاطفة ، إذ يتميز املراهق بالعنف ، فهو يثور ألتفه األسباب و هذا راجع       

نفسي و إحبـاط بسبب  للنمـو السريع، فاملراهق إذ كثريا ال يستطيع التحكم فيها كما أنه يتعرض حلالة يأس و أمل
  . فشله مبشروع أو تكون عواطف حنو لذا فهو يشعر أنه ليس فعال ، و�ذا تكون العواطف جمردة 

جيمع علماء النفس على أن انفعاالت املراهق ختتلف يف نواحي كثرية عن انفعاالت الطفل و الشباب، «       
فعاالت عنيفة، إذ نالحظ املراهق يثور ألتفه األسباب ضد حبيث متتاز الفرتة األويل من هذه املرحلة بأ�ا فرتة ان

ا�تمع، شأنه شأن الطفل الصغري، كما متتاز انفعاالته بالتقلب و عدم الثبات، فمثال جنده يضحك و فجأة 
  2.يبكي

وبالنسبة لكل من النبض وضغط الدم فنالحظ ارتفاعا قليال جدا يف ضغط الدم، وهبوط للنبض الطبيعي   
بعض ا�هود األقصى، دليل على حتسن ملحوظ يف التحمل الدوري، ومما يؤكد حتسن التحمل، هو  مع زيادة

  3.اخنفاض نسبة األوكسجني املستهلك عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل األوالد
  

                                                             
  .69مروان عبد ا�يد إبراهيم، النمو البدين و التعلم احلركي، مرجع سابق، ص - 1
 .29ص ،1973مصطفى غالب، بسيكولوجية الطفولة و املراهقة، منشورات مكتبة اهلالل، بريوت،  - 2
 .183، ص1996، 1بسطيوس أمحد، أسس ونظريات احلركة، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،ط 3
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  :النمو الحركي -3-4
لتوازن، حيث يرى الباحثني أنه ال مييل املراهق للخمول و الكسل يف بداية املراهقة، كما أنه يفقد الثقة و ا      

يفقد نسبا يف قدرته احلركية و توافقه احلركي، فإذا رأينا يف امللعب جند أنه مل يفقد شيئا من حركاته من أجل 
  . التقدم

أما يف الفرتة بني اخلامسة و السادسة عشر يصل املراهق إىل النضج يف حركاته و يكون النشاط له دور        
  .رحلة، الكتساب التوافق احلركي، كالرشاقة و التوازنكبري يف هذه امل

  .أما بالنسبة لإلناث تنحط نشاطا�ن بسبب عدم الرغبة و عدم ميوهلن ملثل هذه النشاطات      
  :النمو العقلي -3-5

يطور الطفل يف مراهقته فاعليته العقلية، حيث تتطور وتنمو قابليته للتعلم والتعامل مع األفكار ا�ردة،   
انتباه : النمو العقلي إىل أربعة خصائص وهي "زيدان مصطفى"وإدراك العالقات وحل املشكالت، إذ قسم 

  1.املراهق، اخليال، التذكر، االستدالل والتفكري، الذكاء، امليول
  :التذكر - 5-1- 3

هذه العملية على أساس التفهم و امليل، و تعتمد على قدرة االستنتاج للعالقات اجليدة بني  تبىن« 
  2.»موضوعات التذكر، كما ال يتذكر موضوعا إال إذا فهمه متاما، و يربطه بغريه من اخلربات 

  :الذكاء - 5-2- 3
لعامة و االستعدادات و القدرات يف مرحلة املراهقة ينمو الذكاء العام، و الذي يسمى القدرة العقلية ا«     

  3.»اخلاصة، و تزداد قدرة املراهق على القيام بالعديد من العمليات العقلية، كالتفكري و التذكر و التعلم 
  :االنتباه - 5-3- 3
تزداد قدرة املراهق على االنتباه سواء يف مدته أو مداه، فهو يستطيع أن يستوعب مشاكل معقدة يف «       

  .»ة، و يستطيع أن تلفت انتباهه ونظرته إىل أدىن األشياء متعـن و سهول
  :امليول - 5-4- 3

تتضح امليول يف مرحلة املراهقة، و تتصل بتمايز مظاهر احلياة العقلية للفرد و يعرف امليل بأنه شعور «       
  4.»يصاحب انتباه الفرد و اهتمامه مبوضوع ما، و هو مظهر من مظاهر االجتاه النفسي 

  
  

                                                             
  .53، ص1972، 1زيدان حممد مصطفى، النمو النفسي للطفل املراهق وأسس الصحة النفسية، اجلامعة الليبية، ط - 1
   .91، ص 1984عبد الرمحان عيسوي، معامل علم النفس، دار النهضة العربية، سنة  -2
 .30-29مصطفى غالب، بسيكولوجية الطفولة و املراهقة، مرجع سابق، ص -3
   .166حمي الدين خمتار، حماضرات علم النفس االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص -4
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  :التخيل - 5-5- 3
يتسم خيال املراهق بأنه الوسيلة اليت من خالهلا يتجاوز حواجز الزمان و املكان، و له وظائف عدة، «       

  1.»ميكـن أن حيققها، فهو أداة تروحيية كما أنه مسرح للمطامع الغري حمققة 
  :التفكري - 5-6- 3

هذا التفكري بأنه أرقى من ذلك عند الطفل، إذ أن التفكري عند املراهق يكون ذا أبعاد و  ينتمي«            
   2.»معاين عميقة، يهدف من خالهلا إىل البحث عن حلول ملشاكله 

  : النمو االجتماعي -3-6
مرحلة النمو االجتماعي من املراحل احلساسة اليت يعيشها املراهق، إذ فيها حيقق كيانه االجتماعي  تعترب      

  . و حيس أنه أصبح له مكانة بني جمتمعه و حميطه
واملراهق يقبل الرفقاء عند توفري صفات الشخصية، وأمهها أن األقران احملبوبني يكونون حسن املظهر ويتسمون 

نطالق وميتلكون املهارات االجتماعية ملستوى سنهم وجيعلون اآلخرين يشعرون أ�م مقبولون، باألناقة واملرح واال
أما األقران الغري حمبوبني فيوصفون بأ�م خجولون، غري اجتماعيني ومنطوين جيعلون اآلخرين ينظرون إليهم على 

  3.أ�م عدميو اإلحساس
  . دخل لالنفعاالت فيها يعاجل واجهات النظر املختلفة بصورة موضوعية ال      
إن اكتساب الفرد هلذه العادات و االجتاهات هي شـرط أساسي « " : مصطفى غالب " ويف هذا الصدد يقول    

من شروط حصوله على التكيف االجتماعي الذي حيقق له االستقرار و الراحة النفسية، ومن ذلك يف عدم 
   4.»هدافه، وتعرضه لبعض األزمات واالضطراب يف االستقرار التكيف بطريقة غري سوية حيول بينه وبني حتقيق أ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .16حمي الدين خمتار، نفس املرجع، ص -1
  .91عبد الرمحان عيسوي، معامل علم النفس، مرجع سابق، ص -2
  .226، ص1974، 1مصطفى فهمي، سيكولوجية الطفولة واملراهق، مكتبة مصر للطباعة، مصر، ط - 3
   . 197مصطفى غالب، بسيكولوجية الطفولة و املراهقة، مرجع سابق، ص -4
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  : خصائص النمو و االنفعال -4
  : العنف وعدم االستقرار -4-1
إن أهم اخلصائص اليت يتميز �ا النمو االنفعايل للمراهق هي العنف وعدم االستقرار ويف املرحلة األوىل       

أن يتحكم يف  ستطيعيالاملراهـق يثور ألتفه األسباب، شأنه شأن األطفال الصغار، وإذا أثري أو غضب فانه 
يه، أو ميزق مالبسه، أو يتلف ما حوله، موجها املظاهر اخلارجية حلالته االنفعالية، فقد حيطم ويلي كل ما يف يد

  1.بذلك الطاقة االنفعالية العنيفة إىل اخلارج، وأحيانا أخرى إىل الداخل مسببا إيذاء نفسه وممتلكاته 
  : القلق ومشاعر الذنب -4-2

ـلق هـو إىل جانب التقلبات املزاجية، ينتاب املراهق بعض االضطرابات االنفعالية األخرى مثل القلق، فالق
اخلوف من ا�هول أو اخلوف حينما ال يكون هناك شيء حمدد خميف، و املراهقون معرضون للقلق أل�م يواجهون 
مشاكل جديدة غالبهم، مما يسبب هلم الصداع و الدوافع اجلنسية اليت تظهر يف املراهقة كثريا ما تكون سببا يف 

بشكل أو آخر وقد يرتتب على ذلك الشعور بالقلق، وقد يكون  هذا القلق، فإذا تعرض املراهق إلثارة هذه الدوافع
  . القلق يف غالب األحيان مسبب يف ظهور سلوك عدواين

  :التمركز حول الذات   -4-3
إن التمركز حول الذات الذي مييز مرحلة الطفولة املبكرة فيبدأ يقل تدرجييا كلما منا الطفل حبيث يدخل 

أكثر واقعية وموضعية مما كان عليه، فالتمركز حول الذات يعود بصورة أخرى يف الطفل مرحلة املراهقة، فيبدأ 
  .مرحلـة املراهقة كالنتيجة الطبيعية النمو االنفعايل والعقـلي 

يف هذه املرحلة يتضمن مفهوم التمركز حول الذات عددا من املظاهر السلوكية اليت ميكن أن نشاهدها 
كـون املراهق يعتقـد أن اآلخرين » احلساسية حول الذات « ، ومن هذه الظاهرة عنـد املراهق بوضوح يف هذه الفرتة

  . مشغولون بنفـس األمـور الـيت تشغلـه 
وما يشغله بشكل أهم هو مظهره وسلوكه، هلذا يكون املراهق حساسا بشكل واضح لفكرة اآلخريـن «

د الذي يتومهه باستمرار، وكأنـه مراقـب من طرف عنه، فيما يشغل باله وتصل احلساسية حنو الذات باملراهق إىل احل
  .  شخص يشاهده يف حركاته ويف مظهره وتصرفاته، سواء كان وحـده أو وسـط زمـالئه

فاملراهق يتوهم وجود ذلك الشخص ألنه يف املركز من اهتمام اآلخرين، وقد ينتج عن هذا اختاذ سلوك            
   2.غـري مقبـول

  
  
  

                                                             
 .118، ص1982، 1حممد عماد إمساعيل، النمو يف مرحلة املراهقة، دار القلم، الكويت، ط  -1
  .118، ص1982نفس املرجع، نمو يف مرحلة املراهقة، حممد عماد إمساعيل، ال - 2
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ومن جهة أخرى جند أن األفراد احمليطني باملراهق قد ال يراعون األمهية الكبرية البالغة هلذه هذا من جهة       
املرحلة من النمو، جند املراهق يعيش صراعا بينه وبني نفسه، فهو قد أصبح ناضجا، وبالتايل يتصرف مبوجب 

اال ولذلك يشرتط يف أعضـاء إرادته، و لكن إن تعارض رأيه مع رأي اآلخرين فإنه يرفضه بشدة، ويلقي هلا ب
    1.ا�تمع أن يهتـموا باملراهقة، لكي يوفروا له اجلو ليعرب عن رغباته و ميوله حبرية 

  : 17 - 14أنماط مرحلة المراهقة الثانية -5
املراهقة تتخذ أشكاال خمتلفة حسب الظروف االجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها الفرد، وهناك عدة   

  .ةأشكال للمراهق
  ":السوية"المراهقة التكيفية  -5-1

  .هي املرحلة اليت تنمو حنو االعتدال يف كل شيء، وحنو اإلشباع املتزن وتكامل االجتاهات املختلفة  
  ":المنطوية"المراهقة االنسحابية  -5-2

  2.تتسم باالنطواء والعزلة الشديدة والسلبية والرتدد وشعور املراهق بالنقص وعدم املالئمة  
  ":المتمردة"المراهقة العدوانية  -5-3

  .هي مراهقة متمردة ثائرة، تتسم بأنواع السلوك العدواين املوجب ضد األسرة  
  ":المنحرفة"المراهقة  -5-4

  3.وهي صورة مبالغة ومتطرفة للمراهقة االنسحابية املنطوية، واملراهقة العدوانية املتمردة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .118حممد عماد إمساعيل، النمو يف مرحلة املراهقة، مرجع سابق، ص - 1
  .449، ص1994، 3خليل ميخائيل معوض، سيكولوجيا النمو الطفولة واملراهقة، دار الفكر اجلامعي، مصر،ط - 2
  .449رجع ، صنفس املواملراهقة، خليل ميخائيل معوض، سيكولوجيا النمو الطفولة  - 3
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  : الحاجات النفسية للمراهق    –6
ال خيتلف املراهق عن الطفل و الراشد من حيث احلاجات األولية و البيولوجية، أما احلاجـة الثانوية       

النفسيـة فتختلف يف املراهقة عنها يف الطفولة، من حيث تغيريا�ا االنفعالية، و آثارها السلوكية، و لذلك كان البـد 
  : جات النفسية للمراهق، ومن أمهها ما يليمـن استعراض احلا

  :الحاجة إلى المكانة   -6-1
يرغب املراهق أن يكون شخصا هاما، و أن يكون له مكان يف مجاعته، و أن يتعرف به كشخص ذو «       

قيمـة فيتخلى عن موضعه كطفـل، و لذلك يالحظ عند املراهقني، و الفتيان أ�م يدخنون و يقومون بأعمال 
  .»شدين متبعني لطرائقهم و أساليبهم الرا
  :الحاجة إلى االنتماء   -6-2

إن التعارض بني احلاجات املختلفة اليت يعيش املراهق يؤدي به إىل الشعور بعدم األمن و الطمأنينـة، و       
، و ميكن بـذلك تزداد رغبته إىل االنتماء و احلاجة إىل احلماية، و البحث عن املساعدة حلل املشاكل الشخصية

  1.إشباع هذه الرغبة باالنضمام إىل اجلماعات األفراد، أو اشرتاكه يف عضوية الفرق الرياضية
  : الحاجة إلى االستقالل   -3–6

عن نفسه و هو حريص  يف هذه الفرتة يرغب املراهق أن يتخلص من قيود األهل و أن يصبح مسؤوال«       
على أن ال يظهر تعلقه الشديد بأسرته، و اعتماده عليها و هو حريص أيضا على حتمل مسؤولياته اليت تظهره 
مبظهر املستقل الذي ميكن االعتماد عليه، و جند أن املراهق الذي يعامل معاملة الراشدين و يظهر قدرته على 

  2.»اإلبداع بالرغم من أنه خيطأ أحيانا 
  : الحاجة إلى الحنان   -6-4

إن املراهق يف حاجة إىل أن يتبادل مع غريه عاطفة احلب، فواجب املدرسة توفري اجلو العائلي للتلميذ،       
جـو من احلب و العطف و االحرتام املتبادل، و ال يقمع هذه احلاجة قدرة شـدة املربني يف معامـلة املراهـق و 

و جرح الكرامة بالسب و الشتم و سوء املعاملة، و ترتب عن هذا القمع لبعض جلوئهـم إىل العقوبات البدنية 
  3.املراهقني انتهاز الفرصة للهروب من الثانوية، كما يرتتب عنه قسوة املراهقني يف معاملة بعضهم البعض 

  
  
  
  

                                                             
  .118عاقل فاخر، علم النفس الرتبوي، مرجع سابق، ص - 1
  .118عاقل فاخر، علم النفس الرتبوي، مرجع سابق، ص - 2

 .119 -118عاقل غافر، علم النفس الرتبوي، مرجع سابق، ص  - 3
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  :   الحاجة إلى التكيف   -6-5
ر به املراهق من صراعات و تغريات كبرية و حىت التكيف االجتماعي ضرورة يف املراهقة، نظرا ملا مي«          

يكون املراهق متكيفا، ما عليه إال أن يتكيف مع اآلخرين يف جو من االحرتام املتبادل و األلفة و يكون قادرا على 
�ذيب الذات و ضبطها خاصة يف املواقف احلرجة و لقد بينت بعض الدراسات أنه من بني الصفـات اليت حتـول 

  1.» اخلداع، العدوان و سوء الظن و كذلك كثرة الشك : يف السليم عند املراهق و هي دون التك
  : مشاكل المراهقة -7
هذه املرحلة بالفوضى و التناقض، فيبحـث الفرد عن هوية جيدة كما أن املراهـق حياول جتـاوز هذه  تتميز      

األزمات و التوترات بالرياضة يف أول األزمة تبدأ ببطء مث تتفجر و يعود سببها إىل اإلحسـاس باخلوف أو اخلجل 
  . أو اخلطأ، فهي مرتبطة مبستـوى الذكاء

املشاكل لعدة عوامل، من بينها عوامل نفسية كالعزلة و عوامل اجتماعية كعدم كما يبني إرجاع هذه       
  .االمتثال

فيبحث عن العادات و الذات فيتكـون له القلـق و هـذا جنده عنـد الشباب و سنلخص أهم هذه العوامل       
  : يف النقـاط التاليـة 

  :المشاكل النفسية   -7-1
النفسي لكي يسهل االندماج االجتمـاعي ألن االصطدام السيكولوجيـة  إن املراهقة تقوم على النضج       

كثرية يف هذه املرحلة، كتأكيد الذات فيظهر هذا إما عن سلوكيات عدوانية يقوم �ا و تزيد األزمة ملا يبدأ بالبحث 
  .عن اهلوية و األصالة 

  : المشاكل العاطفية -7-2
ارتأينا التطور العادي للمراهقني، فمبدأ احلياة يؤكد أعراض التصرفات هذه الفئة من األفراد و تقابل «      

  .»أحيـانا إصالحات يف الصحة كاألحزان العميقة و انطواءات على الذات و مشاكل اجلوارح و االنعزال 
 :المشاكل االجتماعية -7-3
د على املراهق، ففي ا�تمعات البدائية ، كمجتمعات إفريقيا إن النقص يف الرتبية أو يف التكوين يعو       

رأسها البنت و الرجل يتزوجن يف سن مبكرة فتكون هلم مسؤوليات كبرية مما يعقد من األزمة، وأحيانا يف هذه 
   2.ا�تمعات �مل مرحلة املراهقة وال يعطى هلا اهتمام 

  
  
  

                                                             
 .06ص  ،1982 ،)اإلسكندرية ( منشأة املعارف  ،التلميذ يف التعليم األساسي ،عزيز حنا داوود - 1

2- pierre dneo .op – cit .1988.p373 et 374.         
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  :  قين أهمية التربية البدنية و الرياضية للمراه  -8
 حتقق لكي املراهق ونفسية لشخصية ومكيفة ومنشطة مساعدة كمادة والرياضية البدنية الرتبية أمهية تظهر

النبيلة  القيم على يتحصل فتجعله احلياة يف وتفاعال رغبة تزيده اليت احلركية واملهارات اخلربات اكتساب له فرصة
 تكسب الرياضية املمارسة إن، العصر هذا متطلبات مع يتماشى مبا والعقلية البدنية وقدراته مواهبه بصقل وتقوم
 وهذا اجلماعة مع واحتكاك عملية اندماج يف هاما دورا تلعب اليت و والنفسية، العقلية والقدرات املميزات املراهق

 .االجتماعي النفسي التوازن اكتساب له يسمح ما
 نفس من البدنية القوة حيث من يتفوقون التالميذ أن (صاك يارون، فزاز ) الروسيان العاملان حسب

 "روتر"النفساين الباحث الحظ كما الدراسي، والتحصيل الرياضي النشاط حيث من ديناميكية هم أكثر السن،
تالميذ  على أثبتت املالحظة ونفس جيد بدين بنمو يتمتعون جيدة دراسية نتائج على يتحصلون الذين أن التالميذ

اللعب  أن اعتبار يف "فروي "مع " ادلرمان ريتشارد"ويتفق ، 90 بون مدينة يف األملانية املدارس إحدى يف مراهقني
يتمكن  الرياضي والنشاط اللعب وبفضل ، اإلحباط وليد هو الذي والتوتر للقلق كمخفض الرياضي والنشاط
 البدنية الرتبية ممارسة باستمرار بفضل تطويرها وحماولة والبدنية والعاطفية الفكرية إمكاناته وتقومي تقييم من املراهق

 جتعله وطموحاته، كما عن مشاكله ويعرب الفيزيولوجي، املنشأ ذات الداخلية الضغوطات املراهق خيفف والرياضية
 بغرض وذلك واهليمنة، رغبة التفوق حتقيق غاية إىل اجلسدي وحضوره الشخصية لكينونته حسنه صورة يعطي
 . 1اآلخرين على املثالية أناه صورة إثبات

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
    .444،ص 1965 مصر، القاهرة، الكتب، عامل ،البدنية الرتبية واألسس الرياضي النفس علم األفندي، حممد -1
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  :الخالصة
تناولنا يف هذا الفصل فرتة املراهقة وما تتميز به من خصائص متيزها عن الفرتات األخرى، فاملراهقة خالهلـا 

إىل تقلبات مزاجيـة متكررة،  يتعرض لعدة تغريات جسمية، جنسية، نفسية و اجتماعية و كـذا عقلية تـؤدي به
  .وحاالت قلق شديدة، جتعله ينحرف عن ما هو عليه طبيعيا 

هلذا فإن أي اختـالل هلذه املرحلة تؤدي إىل ظهور سلوك عدواين غري الئق وجد عويص و اخلروج عن املعايري 
  . والسري يف اجتاهات خمالفة للمجتمع 

فرتة و إعطاؤها األمهية الكبرية لتفادي مثل هذه املشاكل اليت هلذا على كل مريب و الوالدين مراعاة هذه ال
  .تنجم عن ذلك 

فأي خطأ من معاملة املريب للمراهق تؤدي إىل ظهور سلوكيات عدوانية تؤدي به إىل إيذاء نفسه أو غريه       
 .  وعدم احرتام الغري 
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  :تمهيد
من خالل تطرقنا جلانب النظري عرفنا أنا أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يعاين من تصرفات التلميذ     

يف هذا اجلزء أن  وسنحاولغريه، املراهق فهو يعيش حتوالت نفسية و مورفولوجيا  تؤثر على تكيفه مع نفسه و مع 
يع استمارة االستبيان على أفراد العينة املختارة، حنيط باملوضوع من اجلانب التطبيقي بدراسة ميدانية عن طريق توز 

والذي متحور أساسا حول الفرضيات اليت قمنا بوضعها، مث تقدمي مناقشة، وحتليل نتائج األسئلة اليت طرحناها يف 
االستبيان، وقمنا بوضع جداول هلذه األسئلة تتضمن عدد اإلجابات والنسب املئوية واملوافقة هلا ويف األخري نقوم 

  .   بعرض االستنتاج ونوضح فيه مدى صدق الفرضيات اليت يتضمنها البحث
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  :الدراسة االستطالعية -1
  :المجال المكاني -1-1

     - بسكرة –مت توزيع استمارة االستبيان املوجه لألساتذة يف بعض املتوسطات يف مدينة 
  :المجال الزماني -1-2

وتنقسم الفرتة إىل  2012حىت �اية شهر ماي  2012شرعنا يف إجناز هذا البحث من بداية جانفي 
  :مرحلتني
  :01املرحلة 

من بداية جانفي حىت شهر مارس وهي مرحلة البحث النظري حيث قمنا من خالهلا جبمع أهم وخمتلف 
  .سنة 16-14و الرياضية و مرحلة املراهقة  املعلومات عن الرتبية البدنية و الرياضية و أستاذ الرتبية البدنية

  :02املرحلة 
وهي مرحلة خصصت للجانب التطبيقي من خالل مجع  2012من شهر مارس حىت شهر ماي 

  .املعلومات ومناقشة النتائج
  :- المنهج المستخدم –منهجية البحث   -2

يف دراستنا هذه ولطبيعة يرتبط استخدام الباحث ملنهج دون غريه لطبيعة املوضوع الذي يتطرق إليه و 
املشكلة املطروحة نرى أن املنهج الوصفي يصلح للتعامل مع املعطيات املشتقة من حاالت املالحظة البسيطة سواء  

  .كانت قد مت مالحظتها فعليا وطبيعيا أو قد مت مالحظتها من خالل االستبيان أو الفنيات األخرى
ام بدراسة العالقة بني ما هو كائن وبني بعض وهو عبارة عن وصف وتفسري ما هو كائن واالهتم

األحداث السابقة واليت تكون قد أثرت أو حتكمت يف هذه األحداث والظروف القائمة، فالبحوث الوصفية حتدد 
الطريقة اليت توجد �ا األشياء حيث يتم غالبا مجع بيانات البحوث الوصفية عن طريق االستبيان أو املالحظة أو 

  1.املقابلة
  :المجتمع األصلي للبحث  -3

إن ا�تمع يعترب مشول كافة وحدات الظاهرة اليت حنن بصدد دراستها سواء كانت وحدات العد على 
  .شكل جمموعات املتوسطات وبذلك فا�تمع ميثل حجم اجلموع

  .أستاذ 64وجمتمع حبثنا هذا يشمل املتوسطات يف مدينة بسكرة ويصل عدد األساتذة �ا اىل 
  
  
  
  

                                                             
  .9، اإلسكندرية، ص2002الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، عبد اجلواد بكر، منهج البحث املقارن، حبوث ودراسات، دار  -د - 1
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  : ينة البحثع -4
حرصا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة عشوائية بسيطة 

" هي ا�موعة الفرعية من عناصر جمتمع حبث معني : دون قيود أو خصائص  وميكن تعريف هذه العينة كما يلي
  1 ".ار عن كل وحدة من ا�تمع األصليوهي ذلك النوع الذي يعطي احتماالت متساوية ومتكافئة لالختي

أو هي العينة اليت يتم سحب مفردا�ا على أساس تساوي أو تكافئ الفرص الختيار مجيع مفردات       
جمتمع البحث، أي ال يتم التحيز ألي مفردة على حساب أخرى وهذا يعين إتاحة احتمال متساوي مستقل                                 

  2 .القيام بوضع وحدات ا�تمع يف إطار" السابق" ة، واألمر يقتضي منا لتحقيق مبدأ العشوائية لكل مفرد
  :وتتمثل هذه العينة يف جمموعة من 

  .  والرياضية أساتذة الرتبية البدنية - 
  : خصائص العينة و طريقة اختيارها  -5

 العينة هي النموذج األويل الذي يعتمد عليه الباحث إلجناز العمل امليداين فهي جزء من جمتمع الدراسة إن       
لذي جتمع منه البيانات امليدانية، فهي تعترب جزء من الكل مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد ا�تمع على أن تكون ا

 .ممثلة �تمع البحث
معينة من أفراد ا�تمع األصلي، مث تعمم نتائج الدراسة على ا�تمع  جزء معني أو نسبة "فالعينة إذا هي 

   3".كله، ووحدات العينة تكون أشخاصا كما تكون أحياءا أو شوارعا أو مدن أو غري ذلك
إىل العينة على أ�ا جزء من كل أو بعض من مجيع وتتلخص فكرة دراسة العينات يف انه إذا كان  ينظر

  4.هدفنا الوصول إىل تعميمات حول ظاهرة معينة
ويف حبثنا مشلت العينة جزءا من جمتمع الدراسة على مستوى متوسطات مدينة بسكرة وحرصا منا يف مدى 

اقع قمنا باختيار عينة حبثنا بطريقة عشوائية حيث أعطي جلميع أفراد جمتمع تقدير الثقة يف النتائج ومصداقية للو 
  :  الدراسة فرصا متكافئة ومتساوية  ومل خنص العينة  بأي خصائص أو مميزات وذلك لسببني

العينة العشوائية تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد أل�ا ال تأخذ أي اعتبارات أو متييز أو إعفاء أو صفات  -
  .غري اليت حددها البحثأخرى 

 .أستاذ 20اختيار العينة العشوائية أل�ا هي أبسط طرق اختيار العينات وقد مشلت على    -
  
  

                                                             
  .20، ص2000، دار الكتاب احلديث، الكويت، 1بشري صالح الرشيدي، مناهج البحث الرتبوي رؤية تطبيقية بسيطة،ط. د -1
   .21، ص2001جامعة اإلسكندرية، مصر، إبراهيم على إبراهيم عبد ربه، مبادئ علم اإلحصاء، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية اإلدارة املتزنة، . د -2
  .334،ص2007:، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر1ط"مناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية"رشيد زروايت،  - 3
  .305رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية، دار الفكر املعاصر، دمشق سوريا بدون تاريخ، ص - 4
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  :أدوات البحث -6
  :االستبيان

وسيلة جلمع املعلومات تستعمل كثريا يف البحوث العلمية، وعن طريق االستبيان تستمد املعلومات  هو
. مباشرة من املصدر األصلي، ويتمثل يف مجلة من األسئلة، واليت تكون بدورها إما مغلقة، مفتوحة، نصف مفتوحة

عها فدراستها وحتليلها مث استخالص النتائج أو اختيارية ويقوم الباحث بتوزيعها على العينة املختارة، مث يقوم جبم
  . منها

  .سؤاال 20أما بالنسبة لالستمارة اخلاصة باألساتذة فقد مشلت على نوعني من األسئلة و عددها كان 
وقد قمنا باختيار االستبيان لكونه يسمح لنا بعملية مجع املعلومات وحتليلها بسهولة ويكون تعريف هذه األنواع 

  :يلي من األسئلة كما
  :األسئلة املغلقة

وهي أسئلة بسيطة يف أغلب األحيان تطرح على شكل استفهام، تكمن خاصيتها يف حتديد مسبق    
  .لألجوبة من نوع موافقة أو عدم موافقة وقد تتضمن أجوبة حمددة  وعلى املستجوب اختيار واحد منها

  :األسئلة نصف مفتوحة
" نعم"لنصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة فيه تكون مقيدة حيتوي هذا النوع من األسئلة عن نصفني، ا  

  .والنصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاص" ال"أو 
  :األدوات اإلحصائية المستعملة -7

  :النسبة املئوية
بغية معاجلتها بصورة موضوعية و العملية (%) يتم حتويل النتائج املتحصل عليها إىل أرقام و نسب مئوية       

 : هي على الشكل التايل 
  100× العدد الفعال=    النسبة المئوية  
   مجموع العينة                                                    
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  هل هناك اهتمام من طرف التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟: السؤال األول
   .لديهم اهتمام �ا معرفة درجة ميول التالميذ جتاه احلصة و إذا كان : الغرض منـه
  .يمثل مدى اهتمام التالميذ بحصة التربية البدنية و الرياضية  01:جدول رقم

  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
ü  التالميذ يهتمون حبصة الرتبية البدنية و الرياضيةمن أساتذة العينة يرون أن % 85نسبة.  
ü  من أساتذة العينة يرون أن التالميذ يهتمون حبصة الرتبية البدنية و الرياضية% 15أما نسبة.  

  :االستنتاج
من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن هناك اهتمام من طرف التالميذ بدرس الرتبية البدنية و هذا 

يضبط املدرس النظام الذي يساعده يف استغالل جيد لوقت حصته  كما تبقى ظاهرة تغيب  ما ساهم  يف أن
تالميذ األقسام النهائية  يسبب الضيق اثنا ء احلصة ، كما أن قلة من التالميذ الذين يهتمون حبصة الرتبية البدنية 

  .و هذا يفسر أن معظم التالميذ يهتمون حبصة الرتبية البدنية
  .دائرة نسبية تمثل اهتمام مدى التالميذ بحصة التربية البدنية و الرياضية :01الشكل رقم 

  

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

  

85%

15%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %85  17  نعم
  %15  3  ال

  %100  20  المجموع
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   ؟هل التالميذ لديهم الدافع يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية  :السؤال الثاني

  .معرفة ما إذا كان لدى التالميذ دافع يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية :الغرض منه

  .يبين دافع التالميذ في حصة التربية البدنية و الرياضية: 02جدول رقم 

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    

ü  من أساتذة العينة يرون أن التالميذ لديهم دافع يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية%) 85(نسبة.  
ü  من أساتذة العينة يرون أن التالميذ ال يوجد لديهم دافع يف حصة الرتبية البدنية %) 15(أما نسبة

  .والرياضية

  : االستنتاج

الميذ لديهم دافعية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية كما أ�م يشاركون يف و منه نستنتج أن جل الت
حصة الرتبية البدنية و الرياضية بشكل دائم و منتظم و هذا ما يساعد أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية على تفعيل 

  .احلصة بشكل جيد دون أي صعوبات

  .حصة التربية البدنية و الرياضية دائرة نسبية تبين دافع التالميذ في: 02الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

85%

15%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة
  %85  17  نعم
  %15  3  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟كيف ترى عالقتك مع التالميذ أثناء تفعيل حصة ت، ب، ر  :السؤال الثالث
  .معرفة عالقة األستاذ مع التالميذ أثناء تفعيل احلصة :الغرض منه

  .يبين العالقة بين األستاذ مع التالميذ: 03جدول رقم 
  

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر
  :نالحظ من خالل اجلدول أن

ü   من أساتذة العينة صرحوا أن العالقة اليت تربطهم مع التالميذ عالقة جيدة%) 75(نسبة. 
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن العالقة اليت تربطهم مع التالميذ عالقة عادية%) 25(ونسبة .  

  :االستنتاج

و منه نستنتج أن كل التالميذ تربطهم عالقة جيدة مع األساتذة و يكنون هلم كل االحرتام و التقدير و هو ما     
تعيق عمله وهذا ما يبني لنا مدى أمهية حصة  يساعد األستاذ يف القيام بعمله املقرر دون ضغوط أو مشاكل قد

  .الرتببية البدنية و الرياضية لدى التالميذ و حبهم لألستاذ

  .دائرة نسبية تبين العالقة بين األستاذ مع التالميذ :03الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

75%

25% 0%

دائرة نسبية

جيدة عادية سيئة

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة
  %75  15  جيدة
  %25  05  عادية
  00%  00  سيئة

  %100  20  العام  المجموع
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  ؟هل يشارك التالميذ يف األلعاب داخل املؤسسة  :السؤال الرابع

  .معرفة ما إذا كان التالميذ يشاركون يف األلعاب داخل املؤسسة:نهالغرض م

  .يبين ما اذا كان التالميذ يشاركون في األلعاب داخل المؤسسة: 04جدول رقم 

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :اجلدول أننالحظ من خالل 

ü  من أساتذة العينة صرحوا أن التالميذ يشاركون يف األلعاب داخل املؤسسة%) 85(نسبة. 
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن التالميذ ال يشاركون يف األلعاب داخل املؤسسة%) 15(ونسبة .  

  :االستنتاج

و منه نستنتج أن معظم التالميذ يشاركون يف األلعاب داخل املؤسسة و ذلك راجع اىل معرفتهم أمهية 
هذه األلعاب و اهتمامهم حبصة الرتبية البدنية و الرياضية سواء تعلق األمر بالدرس أو باأللعاب و املنافسات وهو 

  .البدنية و الرياضيةما يسهل على األستاذ التعامل معهم أثناء القيام بدرس الرتبية 

  .دائرة نسبية تبين ما اذا كان التالميذ يشاركون في األلعاب داخل المؤسسة: 04الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

85%

15%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة
  %85  17  نعم
  %15  03  ال

  %100  20  العام  المجموع
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  ؟ كيف يكون رد فعل التلميذ أثناء تقدميكم للعبة يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية  :السؤال الخامس
  .التالميذ أثناء تقدمي األستاذ للعبة يف حصة الرتبية البدنية و الرياضيةمعرفة رد فعل :الغرض منه

  .يبين رد فعل التالميذ أثناء تقديم األستاذ للعبة في حصة التربية البدنية و الرياضية: 05جدول رقم 
  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن
ü  من أساتذة العينة يرون أن رد فعل التالميذ يكون اجيايب أثناء تقدمي لعبة يف حصة الرتبية %) 65(نسبة

 .البدنية و الرياضية
ü  ية من أساتذة العينة يرون أن رد فعل التالميذ يكون سليب أثناء تقدمي لعبة يف حصة الرتب%) 35(نسبة

  .البدنية و الرياضية
  :االستنتاج

و منه نستنتج أن معظم التالميذ لديهم رد فعل اجيايب أثنا تقدمي األستاذ للعبة ما يف حصة الرتبية البدنية 
و الرياضية و هذا ما يبني لنا الثقافة الرياضية اليت يتمتع �ا التالميذ و تركيزهم أثناء قيام األستاذ بشرح اللعبة و 

بعض التالميذ يكون لديهم رد سليب و هو ما يعكس أن بعض هو ما يساعد األستاذ يف تقدمي الدرس إال أن 
التالميذ اليهتمون بدرس الرتبية البدنية و الرياضية و يركزون على األلعاب اليت يعرفو�ا فقط و هو ما يسبب بعض 

  .الضيق لألستاذ أثناء تقدمي الدرس
ذ للعبة في حصة التربية البدنية و دائرة نسبية تبين رد فعل التالميذ أثناء تقديم األستا: 05الشكل رقم 

  .الرياضية

  من إعداد الطالب: المصدر 
  

65%

35%

05:الشكل رقم
ایجابي سلبي

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة
  %65  13  ايجابي
  %35  07  سلبي

  %100  20  العام  المجموع
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  ؟هل كثرة التالميذ يف القسم الواحد يساعد على إجراء حصة الرتبية البدنية و الرياضية :السؤال السادس
  .معرفة ما إذا كانت كثرة التالميذ يف القسم الواحد تساعد على إجراء احلصة :الغرض منه

  .ما إذا كانت كثرة التالميذ في القسم الواحد تساعد على إجراء الحصةيبين : 06جدول رقم 
  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن

ü  من أساتذة العينة يرون أن كثرة التالميذ يف القسم الواحد ال يساعد على اجراء حصة %) 100(نسبة
  .الرتبية البدنية و الرياضية

  :االستنتاج

و منه نستنتج أن كثرة التالميذ يف القسم الواحد ال يساعد على إجراء حصة الرتبية البدنية و الرياضية وهو ما     
ة ضبط النظام يف بداية احلصة ويأخذ وقت كبري مما ال يساعد األستاذ يف إيصال املعلومة يعيق األستاذ يف عملي

  .للتالميذ بطريقة صحيحة و أكثر دقة 

  .ما إذا كانت كثرة التالميذ في القسم الواحد تساعد على إجراء الحصةدائرة نسبية تبين : 06الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

0%

100%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة
  %0  0  نعم
  %100  20  ال

  %100  20  العام  المجموع
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  ؟ هل عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية  :السؤال السابع
  .معرفة ما إذا كان عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية :الغرض منه

  .يبين ما إذا كان عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية: 07جدول رقم 
  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن

ü  من أساتذة العينة يرون أن عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية املتاحة%) 15(نسبة .  
ü  من أساتذة العينة يرون أن عدد التالميذ ال يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية املتاحة %85أما نسبة.  

  : االستنتاج

نستنتج أن عدد التالميذ ال يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية، كما أن نظام املقاربة بالكفاءات يتطلب     
إمكانيات كثرية مما يصعب يف العملية التعليمة ونظرا لكثرة التالميذ يف األقسام فان األستاذ يواجه صعوبات من 

  .ناحية اإلمكانيات املتاحة و عدد التالميذ

  .دائرة نسبية تبين ما إذا كان عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية: 07لشكل رقم ا

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

  

15%

85%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابة 
  %15  03  نعم
  %85  17  ال

  %100  20  المجموع
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 ؟ هل املنشآت الرياضية اليت تتوفر عليها مؤسستكم :السؤال الثامن
  .معرفة حالة ووضعية املنشآت اليت توجد يف املؤسسة :الغرض منه

   .حالة ووضعية المنشآت التي توجد في المؤسسةيبين : 08جدول رقم 
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
ü  م غري كافية من أساتذة العينة يرون أن) %60(نسبة�املنشآت الرياضية اليت تتوفر عليها مؤسسا.  
ü م صاحلة) %25(و نسبة�من أساتذة العينة يرون أن املنشآت الرياضية اليت تتوفر عليها مؤسسا.  
ü  م حسنة) %15(ونسبة�من أساتذة العينة يرون أن املنشآت الرياضية اليت تتوفر عليها مؤسسا.  
ü م كافية من أساتذة العينة) %00(و نسبة�يرون أن املنشآت الرياضية اليت تتوفر عليها مؤسسا.  

  :االستنتاج
من خالل البيانات يف دراسة هذا السؤال نستنتج أن املنشآت الرياضية غري كافية لكي يقوم األستاذ 

ويرتجم ذلك نقص املنشآت الرياضية كما أن  %60بعمله املقرر و ذلك كما أكده األساتذة و ذلك بنسبة 
يعين أن هناك بعض املؤسسات حتتوي على منشئات تساعد لو  %25ة األساتذة الذين أجابوا بصاحلة بنسبة نسب

أجابوا بكافية ذلك يرتجم ذلك نقص %00أجابوا حبسنة و نسبة  %15بقدر بسيط يف تفعيل احلصة، وبنسبة 
 .و إمهاهلا و عدم االهتمام �ا املنشآت الرياضية

.حالة ووضعية المنشآت التي توجد في المؤسسةدائرة نسبية تبين : 08الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 
  

25%

15%

0%60%

دائرة نسبية

صاحلة حسنة كافية غري كافية

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %25  5  صالحة
  %15  3  حسنة
  %00  0  كافية

  %60  12  غير كافية
  100%  20  المجموع
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  ؟ هل هذه املنشآت جمهزة  :السؤال التاسع
  .معرفة ما إذا كانت املنشآت اليت تتوفر عليها املؤسسات جمهزة: الغرض منه

  .عليها المؤسسات مجهزة ما إذا كانت المنشآت التي تتوفريبين  :09جدول رقم 
  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    

ü  م جمهزة %) 25(نسبة�من أساتذة العينة يرون أن املنشآت اليت تتوفر عليها مؤسسا.  
ü م%)  75(ونسبة�غري جمهزة من أساتذة العينة يرون أن املنشآت اليت تتوفر عليها مؤسسا.  

  : االستنتاج

من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول نستنتج أن نسبة كبرية من األساتذة يرون أن املنشات 
نشات و كذلك إمهال هذه املادة و املتوفرة عليها املؤسسات غري جمهزة و يرجع ذلك إىل إمهال املسؤولني هلذه امل

جهلهم ألمهيتها يف املنظومة الرتبوية، كما أن نسبة قليلة أقرت بان املنشات جمهزة وهذا يعين أن هناك بعض 
  .اجلهات املعنية سواء كانت اإلدارة أو املسؤولني على أعلى مستوى �تم بالرتبية البدنية و الرياضية

  . ما إذا كانت المنشآت التي تتوفر عليها المؤسسات مجهزة دائرة نسبية تبين: 09الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

25%

75%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %25  05  نعم
  %75  15  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟هل الوسائل البيداغوجية مناسبة لكي تقوم بعملك بشكل جيد  :السؤال العاشر
  .معرفة ما إذا كانت الوسائل البيداغوجية مناسبة لكي يقوم األستاذ بعمله: الغرض منه

  . يبين ما إذا كانت الوسائل البيداغوجية مناسبة لكي يقوم األستاذ بعمله: 10جدول رقم 
  
  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن
ü  م مناسبة  %) 15(نسبة�من أساتذة العينة يرون أن الوسائل البيداغوجية اليت تتوفر عليها مؤسسا

  .للقيام بعملهم بشكل جيد
ü م غري %)  30(أما نسبة�من أساتذة العينة يرون أن الوسائل البيداغوجية اليت تتوفر عليها مؤسسا

  .مناسبة للقيام بعملهم
ü م مناسبة من أساتذة العينة يرون أن ال%)  55(أما نسبة�وسائل البيداغوجية اليت تتوفر عليها مؤسسا

  .للقيام بعملهم إىل حد ما
  : االستنتاج

أي أن بعض املؤسسات مشا�ا غري  -كانت ب ال  %30من خالل إجابات األساتذة نرى أن نسبة 
أن املنشآت يرون  %55يرون أن املنشآت مناسبة و نسبة  %15مناسبة لكي يقوم األستاذ بعمله املقرر و نسبة 

  .الرياضية تساعد على القيام بالعمل املقرر إىل حد ما أي أن املنشآت الرياضية تشكل عائق أمام األستاذ
  .دائرة نسبية تبين ما إذا كانت الوسائل البيداغوجية مناسبة لكي يقوم األستاذ بعمله: 10الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 
  

15%

30%55%

دائرة نسبية

نعم ال اىل حد ما

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %15  03  نعم
  %30  06  ال

  %55  11  إلى حد ما
  %100  20  المجموع
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  ؟مؤسستكم على غرف تبديل املالبس هل تتوفر  :السؤال الحدي عشر
   .معرفة ما إذا كانت املؤسسة تتوفر على غرف تغيري املالبس: الغرض منه

  .يبين ما إذا كانت المؤسسة تتوفر على غرف تغيير المالبس: 11جدول رقم 
  

  

  إعداد الطالبمن : المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    

ü  م تتوفر على غرف تغيري املالبس )%75(نسبة�من أساتذة العينة صرحوا أن مؤسسا.  
ü  م ال تتوفر على غرف تغيري املالبس%) 25(أما بنسبة�من أساتذة العينة صرحوا أن مؤسسا.  

  : االستنتاج

نستنتج أن معظم املؤسسات حتتوي على غرف تغيري املالبس و هو ما جيعل األستاذ و التالميذ  و منه    
مرتاحون من هذه الناحية يف حني ينفي قلة من املدرسني ذلك و هو ما يقلق التالميذ و جيعلهم يأتون مرتدين 

  .اللباس الرياضي

  .على غرف تغيير المالبس دائرة نسبية تبين ما إذا كانت المؤسسة تتوفر: 11الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

  

75%

25%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %75  15  نعم
  %25  05  ال

  %100  20  المجموع
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   ؟هل يوجد تنسيق بينك و بني زمالء املادة يف حتديد األهداف يف كل مستوى :السؤال الثاني عشر
  .معرفة ما إذا كان هناك تنسيق بني األستاذ و زمالء املادة: الغرض منه

  .يبين ما إذا كان هناك تنسيق بين األستاذ و زمالء المادة: 12جدول رقم 
  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
ü  من أساتذة العينة أكدوا أن هناك تنسيق يف حتديد األهداف يف كل مستوى مع زمالء  )%75(نسبة

  .املادة
ü  من أساتذة العينة صرحوا بأنه ال يوجد تنسيق يف حتديد األهداف مع زمالء املادة%) 25(أما بنسبة.  

  : االستنتاج
  .يف حتديد األهداف يف كل مستوى و منه نستنتج أن هناك تنسيق بني أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية    

  .دائرة نسبية تبين ما إذا كان هناك تنسيق بين األستاذ و زمالء المادة: 12الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 
  
  
  
  
  

  

75%

25%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %75  15  نعم
  %25  05  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟ر مقارنة مع أساتذة املواد األخرى , ب, كيف هي عالقتك بأستاذ ت :السؤال الثالث عشر
  .ربط األستاذ بأستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة مع أساتذة املواد األخرىمعرفة العالقة اليت ت: الغرض منه
يبين العالقة التي تربط األستاذ بأستاذ التربية البدنية و الرياضية مقارنة مع أساتذة المواد : 13جدول رقم

  . األخرى
  

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر
  :نالحظ من خالل اجلدول أن    

ü  من أساتذة العينة صرحوا أن العالقة اليت تربطهم مع أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  )%85(نسبة
  .مقارنة مع أساتذة املواد األخرى حسنة

ü  العالقة اليت تربطهم مع أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية من أساتذة العينة صرحوا أن %) 15(أما بنسبة
  .مقارنة مع أساتذة املواد األخرى نفسها

  : االستنتاج
و منه نستنتج أن عالقة أستاذ الرتبية البدنية بأساتذة املواد األخرى عالقة حسنة ووطيدة مما يساعد 

املواد األخرى مقارنة مع أستاذ الرتبية البدنية و األستاذ على القيام بعمله دون أي مشاكل من طرف أساتذة 
  .الرياضية

دائرة نسبية تبين العالقة التي تربط األستاذ بأستاذ التربية البدنية و الرياضية مقارنة مع : 13الشكل رقم 
  .أساتذة المواد األخرى

  من إعداد الطالب: المصدر 
  

85%

15% 0%

دائرة نسبية

حسنة نفسها سيئة

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %85  17  حسنة
  %15  03  نفسها
  %00  00  سيئة

  %100  20  المجموع
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  ؟درسي الرتبية البدنية و الرياضية عادية هل نظرة مدرسي املواد األخرى مل :السؤال الرابع عشر
  .معرفة نظرة مدرسي املواد األخرى إىل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية: الغرض منه

  .يبين نظرة مدرسي المواد األخرى إلى أستاذ التربية البدنية و الرياضية: 14جدول رقم 
  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل أن    

ü  من أساتذة العينة يرون أن نظرة مدرسي املواد األخرى اىل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  )%90(نسبة
  .عادية
ü  أستاذ الرتبية البدنية و  من أساتذة العينة يرون أن نظرة مدرسي املواد األخرى اىل%) 10(أما نسبة

  .الرياضية غري عادية
  : االستنتاج

و منه نستنتج أن نظرة مدرسي املواد األخرى ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عادية وهذا ماجيعل األستاذ ال     
كري يف املشاكل يشعر بأي نوع من النقص جتاه أساتذة املواد األخرى مما يساعده على القيام بعمله املقرر دون التف

مع أساتذة املواد األخرى مما يؤدي إىل نوع من التعصب، إال أن نسبة قليلة جدا من األساتذة ترى أن نظرة 
  .أساتذة املواد األخرى نظرة غري عادية ما يشكل نوع من املشاكل

  .الرياضية دائرة نسبية تبين نظرة مدرسي المواد األخرى إلى أستاذ التربية البدنية و: 14الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

90%

10%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %90  18  نعم
  %10  02  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟هل مناخ العمل يف مؤسستكم يتميز باخلالفات مع مدرسي املواد األخرى  :السؤال الخامس عشر
   .معرفة ما إذا كانت هناك خالفات بني أستاذ الرتبية البدنية و أساتذة املواد األخرى: الغرض منه

  .بين أستاذ التربية البدنية و أساتذة المواد األخرى يبين ما إذا كانت هناك خالفات: 15جدول رقم 
  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
ü  م يتميز باخلالفات مع مدرسي  من أساتذة العينة صرحوا )%15(نسبة�أن مناخ العمل يف مؤسسا

  .املواد األخرى
ü  م ال يتميز باخلالفات مع %) 85(أما نسبة�من أساتذة العينة صرحوا أن مناخ العمل يف مؤسسا

  .مدرسي املواد األخرى
  : االستنتاج

تذة الرتبية البدنية و منه نستنتج أن مناخ العمل يف معظم املؤسسات ال يتميز باخلالفات بني أسا
والرياضية مع مدرسي املواد األخرى مما يساعد األستاذ على القيام بعمله بشكل جيد ، إال أن نسبة قليلة من 
األساتذة أدلوا بان مناخ العمل يف مؤسسا�م يتميز باخلالفات مع مدرسي املواد األخرى مما يعيق األستاذ يف 

  .عمله
ن ما إذا كانت هناك خالفات بين أستاذ التربية البدنية و أساتذة المواد دائرة نسبية تبي: 15الشكل رقم 

  .األخرى

  من إعداد الطالب: المصدر 
  
  

15%

85%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %15  03  نعم
  %85  17  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟هل معظم املدرسني يف مؤسستك يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  :السؤال السادس عشر
  .أستاذ الرتبية البدنية و الرياضيةمعرفة إذا كان أساتذة املواد األخرى يقدرون عمل : الغرض منه

  .يبين إذا كان أساتذة المواد األخرى يقدرون عمل أستاذ التربية البدنية و الرياضية: 16جدول رقم 
  
  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
ü  من أساتذة العينة يرون أن أساتذة املواد األخرى يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و  )%55(نسبة

  .الرياضية
ü  من أساتذة العينة يرون أن أساتذة املواد األخرى ال يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية %) 15(أما نسبة

  .و الرياضية
ü أساتذة العينة يرون أن أساتذة املواد األخرى يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و من (%)30ونسبة

  .الرياضية إىل حد ما
  : االستنتاج 

و منه نستنتج أن معظم األساتذة يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مما يساعد األستاذ و 
ة ، إال أن نسبة قليلة من األساتذة يرون بان أساتذة يشجعه على القيام بعمله دون أي ضغوط و ذلك بنسبة كبري 
  .املواد األخرى ال يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية

دائرة نسبية تبين إذا كان أساتذة المواد األخرى يقدرون عمل أستاذ التربية البدنية و : 16الشكل رقم 
  .الرياضية

  من إعداد الطالب: المصدر 
  

55%15%

30%

دائرة نسبية

نعم ال اىل حد ما

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %55  11  نعم
  %15  03  ال

  %30  06  إلى حد ما
  %100  20  المجموع
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  ؟هل يقدر مدير املؤسسة اجلهد الذي تقوم به  :السابع عشرالسؤال 
  . معرفة ما إذا كان املدير يقدر عمل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية: الغرض منه

    .يبين ما إذا كان المدير يقدر عمل أستاذ التربية البدنية و الرياضية: 17جدول رقم 
  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    

ü  من أساتذة العينة صرحوا أن مدير املؤسسة يقدر اجلهد الذي يقومون به )%75(نسبة.  
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن مدير املؤسسة ال يقدر اجلهد الذي يقومون به%) 25(أما نسبة.  

  : االستنتاج

و منه نستنتج أن معظم املدراء يقدرون العمل و اجلهد الذي يقوم به أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مما 
يدفع بأستاذ الرتبية البدنية يف بذل جهد اكرب أثناء العمل، إال أن نسبة قليلة من األساتذة يرون أن املدير ال يقدر 

  .ية مما جيعلهم يهملون و لو بقدر قليل احلصةعمل أستاذ الرتبية البدنية و الرياض

  .دائرة نسبية تبين ما إذا كان المدير يقدر عمل أستاذ التربية البدنية و الرياضية: 17الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

75%

25%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %75  15  نعم
  %25  05  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟ر يف �اية اليوم الدراسي , ب, هل إدارة املؤسسة تدرج معظم حصص ت :السؤال الثامن عشر
إدارة املؤسسة تدرج معظم حصص الرتبية البدنية و الرياضية يف �اية اليوم  معرفة ما إذا كانت: الغرض منه

  . الدراسي
إدارة المؤسسة تدرج معظم حصص التربية البدنية و الرياضية في نهاية ما إذا كانت  يبين: 18الجدول رقم 
  .  اليوم الدراسي

  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن إدارة املؤسسة تدرج معظم حصص الرتبية البدنية و الرياضية  )%65(نسبة

  .يف �اية اليوم الدراسي
ü  إدارة املؤسسة ال تدرج معظم حصص الرتبية البدنية و من أساتذة العينة صرحوا أن %) 35(أما نسبة

  .الرياضية يف �اية اليوم الدراسي
  : االستنتاج

و منه نستنتج أن معظم إدارات املؤسسات تدرج معظم حصص الرتبية البدنية و الرياضية يف �اية اليوم     
ذلك نتيجة التعب و اإلرهاق يف �اية الدراسي وهذا ما جيعل األساتذة ال يقومون جبهد إضايف أثناء احلصة و 

  .اليوم الدراسي
إدارة المؤسسة تدرج معظم حصص التربية البدنية و دائرة نسبية تبين ما إذا كانت : 18الشكل رقم 

  .الرياضية في نهاية اليوم الدراسي

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

65%

35%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %65  13  نعم
  %35  07  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟ السلطة و احلرية للقيام بعملك املقررهل مينحك مدير املؤسسة قدرا كبريا من  :السؤال التاسع عشر
  . معرفة ما إذا كان املدير مينح األستاذ السلطة و احلرية للقيام بعمله: الغرض منه

    .يبين ما إذا كان المدير يمنح األستاذ السلطة و الحرية للقيام بعمله: 19جدول رقم 
  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن مدير املؤسسة مينحهم قدرا كبريا من السلطة و احلرية للقيام  )%80(نسبة

  .بعملهم املقرر
ü من أساتذة العينة صرحوا أن مدير املؤسسة ال مينحهم قدرا كبريا من السلطة و احلرية %) 20(نسبة  أما

  .للقيام بعملهم املقرر
  : االستنتاج

و منه نستنتج أن املدير مينح األستاذ كامل السلطة و احلرية للقيام بعمله املقرر مما جيعل األستاذ يقوم 
و التالميذ وذلك بعدم تدخل املدير يف صالحيات األستاذ، إال أن نسبة  بعمله بشكل جيد و االهتمام باحلصة

قليلة من األساتذة يرون أن املدير ال مينحهم كامل احلرية و السلطة يف القيام مبهامهم مما يشكل ضغط على 
  .األستاذ

  .ام بعملهدائرة نسبية تبين ما إذا كان المدير يمنح األستاذ السلطة و الحرية للقي: 19الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

80%

20%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %80  16  نعم
  %20  04  ال

  %100  20  المجموع
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  ؟هل تواجهون صعوبات يف تسيري حصة الرتبية البدنية و الرياضية  :السؤال العشرون
  .معرفة ما إذا كان األستاذ يواجه صعوبة يف تسيري حصة الرتبية البدنية و الرياضية: الغرض منه

  .تسيير حصة التربية البدنية و الرياضيةيبين ما إذا كان األستاذ يواجه صعوبة في : 20جدول رقم 
  
  
  

  من إعداد الطالب: المصدر

  :نالحظ من خالل اجلدول أن    
  .من أساتذة العينة أقروا أ�م يواجهون صعوبات أثناء تسيري حصة الرتبية البدنية و الرياضية )%55(نسبة  

  .من أساتذة العينة أقروا أ�م ال يواجهون صعوبات أثناء تسيري حصة الرتبية البدنية و الرياضية%) 45(أما نسبة 
  : االستنتاج

و منه نستنتج أن معظم األساتذة يواجهون صعوبات أثناء تفعيل احلصة و تبني ذلك من خالل إجابات     
األساتذة أي أن هناك أشياء تقف يف وجه األستاذ و تعيقه و متنعه من حتقيق األهداف وأداء مهامه خاصة 

تنفي و جود أي مشاكل تعيق سري  صعوبة التعامل مع التالميذ يف مرحلة املراهقة، كما أن نسبة من األساتذة
  .احلصة

دائرة نسبية تبين ما إذا كان األستاذ يواجه صعوبة في تسيير حصة التربية البدنية و : 20الشكل رقم 
  .الرياضية

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  

55%

45%

دائرة نسبية

نعم ال

  النسب المئوية  التكرارات  اإلجابات
  %55  11  نعم
  %45  09  ال

  %100  20  المجموع
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Ø مناقشة فرضيات البحث: 
v  البدنية و الرياضية يعيق األستاذ افرتض الطالب يف الفرضية األوىل أن عدم اهتمام التالميذ حبصة الرتبية

 :أثناء تفعيل احلصة، وقد نفت نتائج استمارة االستبيان صدق هذه الفرضية يف األسئلة التالية
  :السؤال األول
ü  من أساتذة العينة يرون أن التالميذ يهتمون حبصة الرتبية البدنية و الرياضية% 85نسبة.  

  :السؤال الثاين
ü  العينة يرون أن التالميذ لديهم دافع يف حصة الرتبية البدنية و الرياضيةمن أساتذة %) 85(نسبة.  

  :السؤال الثالث
ü   من أساتذة العينة صرحوا أن العالقة اليت تربطهم مع التالميذ عالقة جيدة%) 75(نسبة. 

  :السؤال الرابع
ü  سسةمن أساتذة العينة صرحوا أن التالميذ يشاركون يف األلعاب داخل املؤ %) 85(نسبة. 

  :السؤال اخلامس
ü  من أساتذة العينة يرون أن رد فعل التالميذ يكون اجيايب أثناء تقدمي لعبة يف حصة الرتبية %) 65(نسبة

 .البدنية و الرياضية
  :السؤال السادس

ü  من أساتذة العينة يرون أن كثرة التالميذ يف القسم الواحد ال يساعد على إجراء حصة %) 100(نسبة
 .و الرياضية الرتبية البدنية

v و املنشآت يعيق األستاذ أثناء تفعيل  افرتض الطالب يف الفرضية الثانية أن قلة املرافق و العتاد الرياضي
 : احلصة، وقد أكدت نتائج استمارة االستبيان صدق هذه الفرضية يف األسئلة التالية

  :السؤال السابع
ü  ناسب مع اإلمكانيات الرياضية املتاحةمن أساتذة العينة يرون أن عدد التالميذ ال يت %85نسبة .  

  : السؤال الثامن
ü  م غري كافية) %60(نسبة�من أساتذة العينة يرون أن املنشآت الرياضية اليت تتوفر عليها مؤسسا.  

  :السؤال التاسع
ü  م%)  75(ونسبة�غري جمهزة من أساتذة العينة يرون أن املنشآت اليت تتوفر عليها مؤسسا.  

  :السؤال العاشر
ü م مناسبة للقيام %)  55(نسبة�من أساتذة العينة يرون أن الوسائل البيداغوجية اليت تتوفر عليها مؤسسا

 .بعملهم إىل حد ما
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ü م غري مناسبة %)  30(نسبة�من أساتذة العينة يرون أن الوسائل البيداغوجية اليت تتوفر عليها مؤسسا
  .للقيام بعملهم

  : السؤال احلادي عشر
ü  م تتوفر على غرف تغيري املالبس )%75(نسبة�من أساتذة العينة صرحوا أن مؤسسا.  
ü  م ال تتوفر على غرف تغيري املالبس%) 25(بنسبة�من أساتذة العينة صرحوا أن مؤسسا.  
v  افرتض الطالب يف الفرضية الثالثة أن إمهال اإلدارة لألستاذ و نظرة مدرسي املواد األخرى يعيق األستاذ

 :صة، وقد نفت نتائج استمارة االستبيان صدق هذه الفرضية يف األسئلة التاليةأثناء تفعيل احل
  :السؤال الثاين عشر

ü  من أساتذة العينة أكدوا أن هناك تنسيق يف حتديد األهداف يف كل مستوى مع زمالء  )%75(نسبة
  .املادة

  :السؤال الثالث عشر
ü  بطهم مع أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية من أساتذة العينة صرحوا أن العالقة اليت تر  )%85(نسبة

  .مقارنة مع أساتذة املواد األخرى حسنة
  :السؤال الرابع عشر

ü  من أساتذة العينة يرون أن نظرة مدرسي املواد األخرى اىل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  )%90(نسبة
  .عادية

  :السؤال اخلامس عشر
ü  م ال يتميز باخلالفات مع مدرسي من أساتذة العينة صرحوا أ%) 85(نسبة�ن مناخ العمل يف مؤسسا

  .املواد األخرى
  :السؤال السادس عشر

ü  من أساتذة العينة يرون أن أساتذة املواد األخرى يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و  )%55(نسبة
 .الرياضية

ü أستاذ الرتبية البدنية و من أساتذة العينة يرون أن أساتذة املواد األخرى يقدرون عمل (%)30نسبة
  .الرياضية إىل حد ما

  :السؤال السابع عشر
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن مدير املؤسسة يقدر اجلهد الذي يقومون به )%75(نسبة. 
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  :السؤال الثامن عشر
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن إدارة املؤسسة تدرج معظم حصص الرتبية البدنية و الرياضية  )%65(نسبة

  .يف �اية اليوم الدراسي
ü  من أساتذة العينة صرحوا أن إدارة املؤسسة ال تدرج معظم حصص الرتبية البدنية و %) 35(نسبة

  .الرياضية يف �اية اليوم الدراسي
  :السؤال التاسع عشر

ü  ن أساتذة العينة صرحوا أن مدير املؤسسة مينحهم قدرا كبريا من السلطة و احلرية للقيام م )%80(نسبة
 .بعملهم املقرر
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  :خالصــة عــــامة

من خالل تفحص نتائج االستبيان الذي مت توزيعه على أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف مدينة 
، وجدنا أن التالميذ ال بسكرة، مت التوصل إىل بعض احلقائق اليت كنا نصبوا إليها واليت مت تسطريها يف الفرضيات، 

التالميذ لديهم اهتمام حبصة الرتبية البدنية و الرياضية يشكلون عائق أمام األستاذ ألن معظم األساتذة صرحوا أن 
و لديهم دافع ملمارسة الرياضية و وجدنا أيضا أن األساتذة تربطهم عالقة جيدة مع التالميذ، كما يشارك التالميذ 

خلة يف يف مجيع األلعاب و املنافسات داخل املدرسة و لديهم رد فعل اجيايب عندما يقوم األستاذ بشرح أي لعبة دا
إطار الرياضة أي حصة الرتبية البدنية و الرياضية، كما ال خيفى علينا أن كثرة التالميذ يف القسم الواحد ال يساعد 

املنشآت و اإلمكانيات الرياضية املتاحة تشكل عائق أمام  إال أن على إجراء حصة الرتبية البدنية و الرياضية،
و الرياضية حيث أ�ا ال تتناسب مع عدد التالميذ و غري كافية و غري  األستاذ أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية

جمهزة و غري مناسبة لكي يقوم األستاذ بعمله املقرر،كما أن معظم املؤسسات حتتوي على غرف تغيري املالبس،  
جد أي كما أن أساتذة الرتبية البدنية ينسقون فيما بينهم لتحديد األهداف يف كل املستويات،كما أنه ال يو 

مشكل مع أساتذة املواد األخرى الذين يقدرون عمل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية و يكنون له كل التقدير و 
االحرتام، ووجدنا أن معظم مدراء املؤسسات يقدرون قيمة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية و مينحوه كامل السلطة 

ارة املؤسسات تدرج معظم حصص الرتبية البدنية و الرياضية يف �اية اليوم و احلرية يف القيام بعمله املقرر غري أن إد
  .الدراسي
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  :اقتراحات

بعد االطالع على أهم العوائق اليت تواجه األستاذ أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية، و اليت 
هذا يف املؤسسات الرتبوية يف مدينة بسكرة خرجنا حتول دون وصوله إىل حتقيق أهداف الرتبية البدنية و الرياضية و 

من حبثنا هذا مبجموعة من االقرتاحات و التوصيات نطرحها إميانا منا بأ�ا ستحسن الواقع الذي يعيشه أستاذ 
  .الرتبية البدنية و الرياضية

o ة أساسيةضرورة االهتمام حبصة الرتبية البدنية و الرياضية من طرف املسؤولني و النظر إليها كماد. 
o  إعادة النظر يف حتديد أهداف الرتبية البدنية و الرياضية وفق الظرف التعديلي احلايل الذي ميس قطاع

 .الرتبية و التعليم
o وذلك  ضرورة جتهيز أي مؤسسة تربوية بالوسائل و املنشآت ملمارسة النشاطات البدنية و الرياضية

 .التدريس عملية إجراء لتسهيل
o رتبوية بأساتذة مؤهلنيتزويد املؤسسات ال. 
o زيادة ميزانية النشاطات البدنية و الرياضية داخل املؤسسات الرتبوية. 
o إقالل عدد التالميذ على مستوى األقسام. 
o  شرح و توضيح أهداف الرتبية البدنية و الرياضية و اليت تعود على التالميذ بالفائدة أثناء ممارستها من

 .اخل...النفسيةالناحية الصحية، العقلية و 
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  :خاتمة

و اليت تتمثل يف العوائق اليت تواجه األستاذ أثناء تفعيل حصة الرتبية  �ا قمنا اليت الدراسة خالل من
 النظرية يف ةحتديد اخللفي مث التمهيدي اجلانب يف الفرضيات وصياغة املشكلة حتديد وبعد، البدنية و الرياضية

معتمدا يف ذلك  األول، الفصل يف املنهجي اإلطار حتديد فيه مت والذي التطبيقي، بمرورا باجلان ياجلانب النظر 
مذكرات و دراسة سابقة، معتمدا على املنهج  4مصدر علمي باللغة العربية و مرجعني باللغة األجنبية و  42على 

أساتذة التعليم سؤال مت توزيعها على جمموعة من  20الوصفي حيث استخدمت استمارة استبيانيه حتتوي على 
  .أستاذ مت اختيارهم بطريقة عشوائية 20املتوسط يف مدينة بسكرة و البالغ عددهم 

أن أستاذ الرتبية البدنية و  لنا اتضح ومناقشتها وحتليلهااستمارة االستبيان  نتائج عرضو من خالل 
املرافق و العتاد و املنشآت الرياضية،  الرياضية يواجه عوائق أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية من ناحية 

  .كما أنه ال يواجه أي صعوبة من جانب التالميذ و اإلدارة و أساتذة املواد األخرى
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  .القرآن الكريم -
  :المراجع باللغة العربية

إبراهيم على إبراهيم عبد ربه، مبادئ علم اإلحصاء، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية اإلدارة املتزنة، جامعة  .1
  . 2001اإلسكندرية، مصر، 

 البيضاء، الدار النجاح اجلديدة، مطبع الرتبية علوم منشورات املدرسية، العالقات و املراهق: األوزي أمحد .2
1992.  

  .1997عمان، والتوزيع، للنشر الفكر الرياضية، دار الرتبية يف املعاصرة املناهج خطايبة، زكي أكرم .3

 الفكر دار 2ط الرياضية، و البدنية الرتبية جلون، درويش عدنان الفتاح، عبد حممود اخلويل، أنور أمني .4
 .1996العريب، 

 ،1ط القاهرة، العريب، الفكر دار فلسفة، تاريخ مدخل الرياضية، و البدنية الرتبية أصول اخلويل، أنور أمني .5
1998. 

 .1998مصر،  ،2العريب، ط الفكر دار، املدرسية الرياضية اخلويل، الرتبية أنور أمني .6
 الفكر دار املهين، النظام األكادميي، أمني أنور اخلويل،  أصول الرتبية البدنية و الرياضية، املهنية االعداد .7

 .1996مصر،  ،العريب
 .1998العريب مصر،  الفكر دار ، ا�تمع و الرياضة اخلويل، أنور أمني .8
 .1996، 1بسطيوس أمحد، أسس ونظريات احلركة، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،ط .9

، دار الكتاب احلديث، 1بسيطة،طبشري صالح الرشيدي، مناهج البحث الرتبوي رؤية تطبيقية  .10
  .2000الكويت، 

 .1964تشارلز أبيكور، حسن عوض و كمال صاحل عبده، أسس الرتبية البدنية، القاهرة،  .11
 اإلشعاع مكتبة الرياضية، الرتبية معلم إعداد تكنولوجيا حممد، السايح مصطفى ، زغلول سعد محد .12

  .2001املعمورة، البحرين،  ،1ط الفنية،
  .1994، 3ميخائيل معوض، سيكولوجيا النمو الطفولة واملراهقة، دار الفكر اجلامعي، مصر،طخليل  .13
  .1990، اجلزائر 2رابح تركي، أصول الرتبية والتعليم، ديوان املطبوعات اجلزائرية، ط .14
رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية، دار الفكر املعاصر، دمشق  .15
  .ا دون سنةسوري
، دار اهلدى، عني مليلة، 1رشيد زروايت، مناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، ط .16

  .2007اجلزائر،
، 1زيدان حممد مصطفى، النمو النفسي للطفل املراهق وأسس الصحة النفسية، اجلامعة الليبية، ط .17

1972.  
  . 1980لمية، سنة سعدية حممد علي �ادر، يف سيكولوجية املراهقة، دار البحوث الع .18
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  .1998 احلديث، مصر، اجلامعي املكتب اجلماعة، مع العمل مجعة، ديناميكيات حممد سلمى .19
 .1982، 9عاقل فاخر، علم النفس الرتبوي، دار العلم للماليني، بريوت، ط  .20
، 2002عبد اجلواد بكر، منهج البحث املقارن، حبوث ودراسات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  .21
 .سكندريةاإل

   .1984عبد الرمحان عيسوي، معامل علم النفس، دار النهضة العربية،  .22
والتوزيع،  للنشر الثقافة دار مكتبة احلديث، جامل، املرشد السالم عبد الرمحن الفرا، عبد عمر اهللا عبد .23

 . 1999األردن،
 .1982عزيز حنا داوود، التلميذ يف التعليم األساسي، منشأة املعارف اإلسكندرية،  .24
عنايات حممد أمحد فرج، مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية، ملتزم الطبع و النشر، دار الفكر العريب،  .25

1998.  
، 1فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، دار الفكر العريب، القاهرة، ط .26

1994.  
 .الرياضية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرفيصل الشاطئ، نظريات و طرق الرتبية البدنية و  .27
 .1981مالك سليمان خمول، علم النفس الطفولة و املراهقة، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق،  .28
  . 1965مصر، القاهرة، الكتب، عامل البدنية، الرتبية واألسس الرياضي النفس علم األفندي، حممد .29
 .1990 القاهرة، العريب الفكر دار الرياضية، الرتبية رامجب بناء أسس ،اخلويل أنور أمني ،احلمامحي حممد .30
 .1994العريب، مصر،  الفكر دار النفس، وعلم الرتبية رمضان، أصول رفعت حممد .31
حممد سعيد عزمي، أساليب تطوير درس الرتبية البدنية و الرياضية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  .32
 .1996مصر
 .1982، 1حممد عماد إمساعيل، النمو يف مرحلة املراهقة، دار القلم، الكويت، ط  .33
 املطبوعات ديوان ،2ط البدنية، الرتبية طرق و الشاطئ، نظريات ياسني بسيوين، فيصل عوض حممد .34

  .1992اجلامعية، اجلزائر، 
  .1986ة اجلزائرية، حممود عوض بسيوين، نظريات و طرق الرتبية البدنية، ديوان املطبوعات اجلامعي .35
  .1994بريوت،  الفكر القاموس دار جواهر من العروس تاج مرتضى، حممد السيد فضل ايب الدين حمي .36
  .حمي الدين خمتار، حماضرات علم النفس االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية .37
للنشر و التوزيع،  مروان عبد ا�يد إبراهيم، النمو البدين و التعلم احلركي، الدار العلمية الدولية .38

  .2002، 1األردن،ط
 .1973مصطفى غالب، بسيكولوجية الطفولة و املراهقة، منشورات مكتبة اهلالل، بريوت،  .39
 .1974، 1مصطفى فهمي، سيكولوجية الطفولة واملراهق، مكتبة مصر للطباعة، مصر، ط .40
  .املنجد العريب .41
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 .   2005وزارة الرتبية و التعليم، منهاج الرتبية البدنية و الرياضية، السنة األوىل ثانوي،  .42
  :قائمة المذكرات

خيلف امحد، ظاهرة التفاعل االجتماعي الصفي، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الرتبية البدنية و  .1
  .2001الرياضية، اجلزائر، 

ملبارك، اجتاهات طلبة قسم الرتبية البدنية و الرياضية حنو مهنة التدريس، رسالة ماجستري، معهد  معيزة .2
  .2002 - 2001الرتبية البدنية و الرياضية، جامعة اجلزائر، 

معيزه ملبارك، اجتاهات طلبة قسم الرتبية البدنية و الرياضية حنو مهنة التدريس، رسالة ماجستري، معهد  .3
  .2002 -2001ة و الرياضية ، جامعة اجلزائر، الرتبية البدني

لورنق يوسف، دور الرتبية البدنية و الرياضية يف تفعيل النشاطات اللالصفية، رسالة ماجستري، معهد  .4
 .2007الرتبية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر، 

  :المراجع باللغة الفرنسية
1. Jean Michel science biologie de l’enseignant sportif ;Doin éditeur 
2. pierre dneo ; op – cit ; 1988.        
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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  قسم التربية البدنية و الرياضية

  
  

  :املوضوع
  .استمارة استبيانيه موجهة إىل أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية 

  .يف إطار اجناز حبث  لنيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية و الرياضية 
  :حتت عنوان

  .العوائق التي تواجه األستاذ أثناء تفعيل حصة التربية البدنية و الرياضية  •
وأتعهد أن كامل البيانات ا�معة بواسطة هذه .وموضوعية نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بصدق 

  .االستمارة ستكون سرية و ال تستخدم إال ألغراض علمية حبتة
  .و تقبلوا منا فائق االحرتام و التقدير 

  
  
  
 : تحت إشراف            :                                                             عداد الطالبإ

                                         مزروع السعيد. د       عبد العزيز                                                             شبوكي
  
  
  
  
  
  

      2012 - 2011 :السنة الجامعية
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 ؟ الرتبية البدنية و الرياضيةهل هناك اهتمام من طرف التالميذ حبصة  .1
  ال                    نعم            

 ؟  الرتبية البدنية و الرياضيةهل التالميذ لديهم الدافع يف حصة  .2
  نعم                                ال

  ؟ الرتبية البدنية و الرياضيةكيف ترى عالقتك مع التالميذ أثناء تفعيل حصة  .3
 سيئة             عادية                          جيدة           

 هل يشارك التالميذ يف األلعاب داخل املؤسسة ؟  .4
 ال                         نعم             
  كيف يكون رد فعل التلميذ أثناء تقدميكم للعبة يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟  .5

  إجيايب                                              سليب           
  ؟ الرتبية البدنية و الرياضيةهل كثرة التالميذ يف القسم الواحد يساعد على إجراء حصة  .6
 نعم                                  ال       
 هل عدد التالميذ يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية ؟ .7

  نعم                                ال        
 ر عليها مؤسستكم؟ هل املنشآت الرياضية اليت تتوف .8

  صاحلة                    حسنة                 كافية              غري كافية             
 ؟ جمهزةهل هذه املنشآت  .9

  نعم                                ال 
  هل الوسائل البيداغوجية مناسبة لكي تقوم بعملك بشكل جيد ؟ .10

 نعم                     ال                            إىل حد ما          
 هل تتوفر مؤسستكم على غرف تبديل املالبس ؟   .11

  نعم                               ال           
  هل يوجد تنسيق بينك و بني زمالء املادة يف حتديد األهداف يف كل مستوى ؟ .12

 نعم                                     ال                                   
 مقارنة مع أساتذة املواد األخرى ؟ الرتبية البدنية و الرياضيةكيف هي عالقتك بأستاذ  .13

  حسنة                            نفسها                         سيئة           
 عادية ؟               الرتبية البدنية و الرياضيةهل نظرة مدرسي املواد األخرى ملدرسي  .14

  نعم                                     ال    
  

 هل مناخ العمل يف مؤسستكم يتميز باخلالفات مع مدرسي املواد األخرى ؟  .15
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  نعم                                     ال     
 ؟ الرتبية البدنية و الرياضيةهل معظم املدرسني يف مؤسستكم يقدرون عمل أستاذ  .16

  نعم                          ال                     إىل حد ما           

 هل يقدر مدير املؤسسة اجلهد الذي تقوم به ؟  .17
  نعم                                ال  

  يف �اية اليوم الدراسي ؟  الرتبية البدنية و الرياضيةهل إدارة املؤسسة تدرج معظم حصص  .18

  نعم                                ال                  

 هل مينحك مدير املؤسسة قدرا كبريا من السلطة و احلرية للقيام بعملك املقرر؟  .19

   ال     نعم                                   

  ؟ الرتبية البدنية و الرياضيةهل تواجهون صعوبات يف تسيري حصة  .20
  نعم                             ال   
  

  )نعم، فما هي هذه الصعوبات ؟ : إذا كانت اإلجابة بـ(  
  

.............................................................................................  
 
  
  
  
  
  
  
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  ملخص الدراسة
 .العوائق التي تواجه األستاذ أثناء تفعيل حصة التربية البدنية و الرياضية :عنوان الدراسة

v مشكلة الدراسة:  
  الرياضية عوائق أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟هل يواجه أستاذ الرتبية البدنية و _ 
تفعيل حصة الرتبية البدنية و  أثناء األستاذهل عدم اهتمام التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الرياضية يعيق _ 

  الرياضية ؟
  تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟ أثناء األستاذو املنشآت تعيق  هل قلة املرافق و العتاد الرياضي_ 
تفعيل حصة الرتبية البدنية و  أثناء األستاذهل إمهال اإلدارة لألستاذ و نظرة مدرسي املواد األخرى يعيق _ 

  الرياضية ؟
v فرضيات الدراسة:  

  .ةيواجه أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عوائق أثناء تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضي_ 
  .تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية أثناء األستاذعدم اهتمام التالميذ حبصة الرتبية البدنية و الرياضية يعيق _ 
  .تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية  أثناء األستاذو املنشآت تعيق  قلة املرافق و العتاد الرياضي_ 
تفعيل حصة الرتبية البدنية و الرياضية  أثناء األستاذإمهال اإلدارة لألستاذ و نظرة مدرسي املواد األخرى يعيق _ 

  :أهداف الدراسة
   .العوائق و العراقيل اليت تقف يف وجه أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  إىليهدف البحث إىل التوصل 

v إجراءات الدراسة:  
   -أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ملتوسطات مدينة بسكرة - عينة عشوائية  :العينة

  .من شهر مارس إىل غاية شهر ماي :المجال الزمانيمدينة بسكرة       :المجال المكاني
  .النسبة املئوية :اإلحصائيةاألدوات  .االستبيان :األدوات .املنهج الوصفي :المنهج المستخدم

v إليهاالمتوصل  جالنتائ:  
ü يواجه األستاذ عوائق أثناء تفعيل احلصة من ناحية املرافق و العتاد الرياضي و املنشآت.  
ü ال يواجه األستاذ عوائق أثناء تفعيل احلصة من ناحية التالميذ. 
ü  و مدرسي املواد األخرى اإلدارةال يواجه األستاذ عوائق أثناء تفعيل احلصة من ناحية. 
v االقتراحات:  

              . ضرورة جتهيز املؤسسات باملنشات_            .االهتمام حبصة الرتبية البدنية و الرياضية ضرورة _ 
 .شرح و توضيح أهداف الرتبية البدنية و الرياضية_     .إعادة النظر يف حتديد أهداف الرتبية البدنية و الرياضية_ 
  . إقالل عدد التالميذ على مستوى األقسام_                   .تزويد املؤسسات الرتبوية بأساتذة مؤهلني_ 

v الكلمات الدالة:   
  .حصة الرتبية البدنية و الرياضية، أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية، مرحلة املراهقة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

