
 

 

 بسكرة -جـــامـعـة محمد خيضر     

 البدنية و الرياضيةالنشاطات معهد علوم وتقنيات      

 ةقسم التربية الحركي

 مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في التربية البدنية و الرياضية                   

 تخصص: تربية حركية

 الموضوع:       

 

                                                    

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 ) دراسة ميدانية لبعض اساتذة ثانويات والية الوادي(

 إشراف األستاذ: تحت                                                       من إعداد الطالب :        

         عطا اهلل الطاىر                                                             حاجي عبد القادر 

      

 

 

 

 م2016 -م/2015الجامعية: لسنةا 

     

 
 

بعض جوانب الصحية النفسية لدى استاذ 

ربية البدنية و الرياضية و دورها في تال

 بدنية و الرياضيةالتربية ال تفعيل حصة



 

 
 بسم اهلل الرمحان الرحيم

 

 

 

  

 



 

  كرــــــتش

 

                      وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم و لئن كفرتم إن :» قال اهلل تعالى 
 ( سورة إبراىيم .07اآلية رقم )« عذابي لشديد 

                    ن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم وع
 )من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ( رواه احمد و الترمذي.

 بعد حمد اهلل و الثناء عليو و الصالة و السالم على نبيو و خير خلقـو ،أتقدم
تفضلو باإلشراف على  علىر عبد القاد يحاج المشرف بجزيل الشكر و التقدير إلى األستاذ

 و نصحو وصبره. وتوجيهاتوم ه الدراسة ، و على اىتمامو الدائىذ
                ووفاء للعطاء الكثير واعترافا بالجميل أتقدم بعظيم الشكر إلى كل أساتذتي 

و الذين اشرفوا على تدريسي طوال مرحلتي الدراسية، و الشكر موصول لكل من علمني ول
 األلف إلى ختم ىذه المذكرة . منذ بدأت رسم،   حرفا في ىذه الحياة

 المساعدة من قريب أو من بعيد.د ي نيوإلى كل من أمدّ 
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 اءإىـــــــــــد                              

 23-اإلسراء "  اقال تعالى "وقضى ربك أال تعبد إال إياه وبالوالدين إحسان    

 إلى بحر الدفئ والحنان ونبع السعادة واآلمال إلى رمز الحياة إلى الجوىرة الغالية إلى األغلى

 .الحادةأمي العزيزة  يمن كل غال

 لنفيس من أجل أن يراني أنضج علىإلى رمز الصمود ونبع الرجولة واالستقامة إلى من ضحى بالنفس وا

 .علي محمددرب العلم أبي العزيز 

 عبد اللطيف إلى كل من ذرفت عيناه دمعا وكل من حمل لي في قلبو حبا إلى ورود البيت إخوتي وأخواتي :

المجيد، ، السعيد، عبد العالي، ىناء ، عبد  و زوجها حمدي و ابنيها معتز و عصام و زوجتو خولة و ابنيهما عمار، تبر
 تركية، يسرى، عائشة.

 .ةإلى رفيقة دربي وسندي في ىذه الحياة خطيبتي مرو 

  بوبكر، حسين ،العيد، إلى أخوالي ،   منصور، والى من انتقل منهم الى رحمة اهللواألقارب : جدي  األىلإلى كل 
 تي و ابنائهم و ازواجهم.محمد، و كل خاالتي و ابنائهم و ازواجهم، الى اعمامي صالح و عبد الرزاق و كل عما

عمار، عمار، عبد الكامل، خليفة، خليفة،  الى صحبتي االوفياء سليمان، عبد الغني، بشير، توفيق، محمد، محمد،
 احمد ياسين، مصطفى، عبد الرزاق، مختار، العروسي.السعيد ، التجاني، حسين، ابراىيم، 

عيد، محمد رضا، زكريا، احمد، ابراىيم، حسين، حسان ، زيدان، الى اصدقائي الصغير، السعيد ، بوبكر، بوبكر، صالح، ال
 و الى كل من عرفتو في مسيرتي الدراسية.زينو ، علي ، البشير، 

 إلى كل من وسعو قلبي و سقط من قلمي سهواو 
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 مقدمة

بأبعادىا ك تأثَتاهتا على مصَت اجملتمع ك ارتباطاهتا دبعطيات ك عوامل عديدة اعلها االستاذ , الذم يعترب قدكة ك   اف العملية الًتبوية
تلقُت للعلم فقط كفاءة ك دائرة معارؼ للسائلُت ك ثقافة للمحتاجُت من ادلشرفُت ك ادلتعلمُت , حيث مل تقتصر رسالتو على اهنا 

ك لكنها رسالة شاملة جملتمع من ادلعارؼ ك التجارب ك االخبلؽ , ك اف االستاذ الذم يقتصر يف ناحية معينة من رسالتو اضاع 
ذلك بالكثَتين من تبلميذه ألنو صورة كاضحة  لكل صغَتة ك كبَتة يعمل بادلثاليات ليكوف النموذج ادلقتدل بو ك ادلرآة الصادقة  

 يعد العامل احلاسم يف مدل ربقيق اىداؼ ك اغراض عملية التدريس.كما انو 

بية ك دبا اف موضوعنا االساسي ىو استاذ الًتبية البدنية ك الرياضية, الذم يعترب القدكة االكىل ك ادلثالية للتبلميذ, دلا تقدمو حصة الًت 
يف ربسُت قدرات التلميذ ك ىذا يف رلاالت متعددة منها البدنية ك الرياضية من تكامل مع باقي ادلواد البيداغوجية ك ما ساعلت 

 اجملاؿ السلوكي احلركي ك اللياقة البدنية عن طريق تنويع كاسع من األنشطة التطبيقية  يف اجملاؿ العاطفي ك االجتماعي , 

ىو انساف ك قائد قادر ك من حيث اف مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية ليس رلرد رلموعة من اخلصائص ك الصفات احلميدة بل 
 على تلبية االحتياجات ك االنفعاالت االجتماعية للتبلميذ , ذلك الف لديو فرصا عريضة ك ثرية من خبلؿ مادتو اخلصبة

ك انطبلقا من اف رلاؿ الًتبية البدنية ك الرياضية  يتوقف بصورة كاملة على بصَتة استاذ ىذه ادلادة ك حالتو الصحية النفسية شلا 
اىل التحدث عن عناصر ك جوانب الصحة النفسية لدل استاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك مدل تأثَتاىا االغلايب على احلصة  يقودنا

 ك دكرىا االساسي يف تفعيل ىذه احلصة .

تفعيل حصتو  ك باعتبار موضوع حبثنا يدكر حوؿ بعض اجلوانب الصحية النفسية لدل استاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك دكرىا يف
التعليمية قمنا بتقسيم حبثنا اىل جوانب , كاف اكذلا اجلانب التمهيدم الذم ًب التناكؿ فيو اشكالية البحث ك الفرضيات العامة ك 

اجلزئية .كما ك قمنا فيو بتحديد الدراسات السابقة اك ادلشاهبة , ك تطرقنا ايضا اىل ربديد مفاىيم البحث ك ىي ) الصحة 
ستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية, ك حصة الًتبية البدنية ك الرياضية(بصورة مفصلة, ٍب تطرقنا اىل اىداؼ ك اعلية الدراسة النفسية, ك ا

 ك كذلك اسباب اختيار ادلوضوع.

 ٍب قمنا باللجوء اىل اجلانب الثاٍل ك ىو اجلانب النظرم ك الذم قمنا بتقسيمو اىل ثبلث فصوؿ كانت كما يلي;

 ; الصحة النفسية حيث تناكلنا فيو نقاط متعددة اعلها تعريف الصحة النفسية ك اىدافها ك اعليتها ......الفصل االكؿ

 الفصل الثاٍل; استاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك الذم تطرقنا يف موضوعو اىل تعريف االستاذ ك صفاتو ك مساتو........

 اليت كانت اىم نقاطها تعريف احلصة ك اىدافها ك اعليتها...... الفصل الثالث; حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ك



 

اما اجلانب الثالث ك ىو اجلانب التطبيقي كاف اكؿ زلاكره ىو الفصل الرابع ربت عنواف االجراءات ادلنهجية للبحث ك الذم 
ستعملة ك أداة الدراسة ك ىو تضمن ) الدراسة االستطبلعية , منهج الدراسة, رلتمع ك عينة البحث, االدكات االحصائية ادل

 االستبياف ك كذلك معامل الصدؽ(

اـ احملور الثاٍل ك ىو الفصل اخلامس فتناكلنا فيو عرض ك ربليل النتائج من خبلؿ اسئلة االستبياف حيث عرضها يف جداكؿ ك دكائر 
 نسبية , ك القياـ بتحليلها,

 ة الفرضيات على ضوء النتائج ادلعركضة.اما احملور الثالث ك ىو الفصل السادس ك الذم تضمن مناقش

ك اخَتا تضمن ىذا البحث اخلبلصة ك االقًتاحات ك التوصيات  بصفة خاصة ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك بصفة عامة اىل 
 اجملتمع .

ية يف رلاؿ نظرية ك منهجية ك يف االخَت ارجوا من اهلل اف يوفقٍت على العمل على انارة الطريق يف ىذا ادليداف من البحوث العلم
 الًتبية البدنية ك الرياضية.        
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  االشكالية-1 
اف هتتم هبا خاصتا باهنا  بأمتنايعترب موضوع الًتبية ك التعليم من اىم ادلوضوعات اليت تعٌت هبا االمم بصورة عامة ك جدير 

, ك باعتبار اجلزائر جزء من ىذه االمم ك من الضركرم االعتناء بالًتبية ك سلتلف  ك اجملتمع زلط االمل ك الرجاء لتقدـ كتطور الفرد
  ذلا  متطلباهتا اليت تعترب مطمح كل الشعوب ك اجملتمعات ك ىي دبثابة احملرؾ الرئيسي ك العمود الفكرم

تعليمة كمادة تربوية يتفاعل فيها االستاذ مع التلميذ ة الًتبية البدنية كالرياضة  جزء من ادلنظومة الًتبوية الحصكانطبلقا من اف 
 بشكل مباشر كذلك دلا ربويو من ميزات عديدة كخاصة منها رلاؿ الصحة النفسية

اصبحت فاف معظم الدكؿ حاليا ,ك باعتبار استاذ الًتبية البدنية ك الرياضية عنصر ىاـ من العناصر ادلكملة للعملية الًتبوية 
علية كبَتة يف مصَت الستمرار تقدمها ك تطورىا دبا اصبح يلعبو ىذا ادلريب من دكر ذك اكوين مربيُت حقيقيُت تركز باخلصوص على ت

اصبحت مهامو  الذم االمم ك اجملتمعات ك خاصة يف رلاؿ الًتبية البدنية ك الرياضية ,فتتطور ىذه االخَتة بتطور دكر ىذا ادلريب
 ة كادلعلومة بشكل صحيح ككاضح بالضبط يف اجلزائر كباخلصوص يف الثانويات اليتالرسالتوصيل لادلزيد من اجملهودات ذؿ تتطلب ب

 ساس بادلسؤكلية الفردية الكاملة للتبلميذ حمنطلق اال تعترب
ة ىذا االستاذ يف حياتو تعمل على تقليل من عزؽل اليتكرغم بذؿ كل اجملهودات اال انو ظهرت بعض الصعوبات كالعراقيل 

يف  كتأثر تأثَتذلا  اليت ك لؤلستاذ, كمن ىذه العراقيل ىي مستول الصحة النفسية  الًتبية ك التعليميف رلاؿ  األحرلكبادلهنية , 
حصة الًتبية البدنية كالرياضية , كذلك من خبلؿ ميوالت االستاذ اىل رياضة  اك اىل نشاط رياضي معُت سول كاف فردم اك 

اىل ماتتطلبو حصة الًتبية البدنية كالرياضية من معارؼ ذات اعلية بارزة   باإلضافةاذ , مجاعي ككذلك اخلربة الوظيفة ذلذا االست
 بالصرب كالثقة بالنفس كاالرتباط جبدكؿ زمٍت معُت كايضا كيفية تسيَت حصة الًتبية البدنية كالرياضة . كالتحلي

الًتبية البدنية كالرياضية كدكرىا  ألستاذكشلا سبق ذكره تبلورت فكرة البحث يف ادلشكلة ادلطركحة كىي الصحة النفسية 
  كىو ; التايل عاـالاالساسي يف تطوير كتفعيل كربسُت مستول حصة الًتبية البدنية كالرياضية كعلى ىذا االساس نطرح تساؤؿ 

 التساؤل العام :.

 ؟ًتبية البدنية كالرياضية ستاذ الًتبية البدنية كالرياضية دكر يف تفعيل حصة اللدل االصحة النفسية لبعض جوانب . ىل 
 :التساؤالت الفرعية 

 الستاذ دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضية ؟دل انفس لاللثقة ب. ىل ل
 الستاذ دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضية ؟دل اعلى التصرؼ ل لقدرة. ىل ل
 البدنية كالرياضية ؟  الستاذ دكر يف تفعيل حصة الًتبيةدل الصحة العقلية ل. ىل ل

 عن ىذه االسئلة كىي كالتايل ; لئلجابةكمن ىذا ادلنطلق ؽلكن كضع فرضيات 

 الفرضيات:-2
 الفرضية العامة :
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 . استاذ الًتبية البدنية كالرياضية دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضيةدل لصحة النفسية للبعض جوانب ا. 

 
 الفرضيات الجزئية :

 .الستاذ دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضيةدل انفس لالب. للثقة 
 .حصة الًتبية البدنية كالرياضية تفعيلالستاذ دكر يف دل اللقدرة على التصرؼ ل.

 .الستاذ دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضية دل ا.للصحة العقلية ل
 الدراسات السابقة: -3
 الدراسة االولى:-3-1

زبرج لنيل شهادة الدكتوراه يف نظرية منهجية الًتبية البدنية ك الرياضية بعنواف , اثر مسات شخصية استاذ الًتبية البدنية ك  مذكرة
ادلتمدرس, دراسة تتمحور حوؿ التبلميذ ادلتمدرسُت دبتوسطات الرياضية ك كفاءتو الًتبوية على ربسُت الصحة النفسية للمسعف 

 ـ.3123ـ 3122بوعركرم جعفر سنة  الشرؽ اجلزائرم. من اعداد
 نتائج الدراسة;-

 .للسمات االجتماعية) السيطرة, ادلسؤكلية, االتزاف االنفعايل( دكر يف ربسُت الصحة النفسية للمسعف ادلتمدرس 
  للكفاءات) زبطيط الربامج ك تنفيذىا, التواصل , طرؽ ك اساليب التدريس , التقوَل( دكر يف ربسُت الصحة النفسية

 سعف ادلتمدرس.للم
 الدراسة الثانية :-3-2

مذكرة رسالة دكتوراه بعنواف, اعلية الصحة النفسية للطالب اجلامعي, دراسة ميدانية لواقع الصحة النفسية  لدل طبلب اجلامعة, 
 ـ.3118جامعة تلمساف , اجلزائر. من اعداد نفقية العيد سنة 

 نتائج الدراسة;-
 لة احصائية يف البعد العيادم ادلتعلق باالكتئاب ك الغضب ك التوتر لصا ح الذكور فيما ؼلص اجلنس ىناؾ فركؽ ذات دال

 يف حُت كاف البعد العيادم  اخلاص بالقلق لصا ح طالبات العلـو انسانية.
  يف البعد فيما ؼلص متغَت التخصص فهناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بُت طلبة العلـو االنسانية ك طلبة العلـو النفسية

يادم ادلتعلق بعدـ الكفاية ك االكتئاب لصا ح طلبة العلـو االنسانية يف حُت كاف البعد العيادم اخلاص باحلساسية الع
 لصا ح طلبة العلـو النفسية.

 الدراسة الثالثة: -3-3
اسة كصفية ربليلية .من الًتبية البدنية ك الرياضية , در  ألستاذمذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجستَت بعنواف, احلالة النفسية اجلسمية 

 ـ.3112.3111اعداد مشتو عبد اللطيف, جامعة اجلزائر, قسم الًتبية البدنية ك الرياضية بدايل ابراىيم , السنة اجلامعية 
 نتائج الدراسة;-
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 فة كجود عبلقة بُت اخلالة النفسية اجلسمية ك جوانب الشخصية ادلختلفة ك الظركؼ البيئية ك االجتماعية سيما يف الثقا
 العربية.

  عبلقة االستاذ مع تبلميذه ك عبلقتو دبكاف العمل.كجود عبلقة انسانية يف زليط العمل ك ادلتمثلة يف 
  الًتبية البدنية ك الرياضية على التحضَت النفسي ك االعداد ادلهٍت قصد العمل  ألساتذةمن ادلهم ك الواجب اعداد برامج

 النفسية.  على التخفيف من شدة ىذا التغَت يف احلالة
 

 مصطلحات البحث:  -4
 :تعريف الصحة-4-1

  يف كل حلظة من حلظات احلياة.تعرؼ الصحة باهنا حالة من التوازف الواجب ربقيقها 
  ىي حالة من االحساس االغلايب, ك ىي حالة من التوازف بُت الوارد الفيزيولوجية ك النفسية ك االجتماعية ك اليات الدفاع ك

 1 احلماية.
 بُت ادلتطلبات ; ىي حالة من االحساس بالعافية يكوف فيها الفرد قادرا على ربقيق التوازف بطريقة مناسبة االجرائي التعريف

 اجلسدية الداخلية ك ادلتطلبات اخلارجية للبيئة
  تعريف الصحة النفسية:-4-3
 ك ليست رلرد اخللو من االمراض ك  حسب منظمة الصحة العادلية; ىي حالة السبلمة الكاملة يف النواحي اجلسمية ك العقلية

 التشوىات.
  حسب حامد زىراف; ىي حالة دائمة نسبيا يكوف فيها الفرد متوافقا نفسيا ك شخصيا ك انفعاليا ك اجتماعيا مع نفسو ك مع بيئتو

 2, ك يشعر فيها بالسعادة مع نفسو ك مع االخرين.
 الكامل بُت الوظائف النفسية ادلختلفة مع القدرة على مواجهة االزمات ; الصحة النفسية ىي التوافق التاـ  اك التعريف االجرائي

النفسية العادية اليت تطرأ عادة على االنساف ك مع االحساس االغلايب بالسعادة ك الكفاية ك توافق الفرد مع نفسو ك مع اجملتمع 
 الذم يعيش فيو.

 تعريق التربية:-4-3
  :من فعل رىب ام غذل الولد ك جعلو ينمو, ك رىب الولد ام ىذبو. مأخوذةالًتبية يف اللغة العربية لغتا 

كالًتبية تعٍت ايصاؿ الشيء اىل كمالو ك الكماؿ ىنا يتوقف على طبيعة الشيء الذم ؼلضع للًتبية حليز الفرد ك حليز االنسانية 
 اليت تنتمي اليها.

                                                           
1
 .59م, ص5115احمد عبد اللطٌف ابو سعد: الصحة النفسٌة , دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة ,عمان , الطٌعة االولى  
2
 .21ـ, ص:311مٌت عبد احلليم ; مدخل الصحة النفسية يف اجملاؿ الرياضي, دار الوفاء لدنيا الطباعة ك النشر االسكندرية, الطبعة االكىل  - 
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 :بل من مجيع النواحي لشخصيتو, العقلية , اخللقية, الًتبية ىي هتيئة الظركؼ ادلساعدة لنمو الشخص ظلوا متكام اصطالحا
 1اجلسمية ك الركحية.

  :تبدأ تربية االنساف منذ كالدتو, حيث ىي هتيئة ظركؼ تتاح فيها الفرص الف توجو كل مقومات الًتبية التعريف االجرائي
 ك العقلية. اليت ذبعلنا ننشئ االشخاص صغارا ك كبارا تنشئة سليمة يف النواحي اخللقية ك اجلسمية

 
 
 التربية البدنية و الرياضية:-4-4

  ىي فن من فنوف الًتبية العامة , هتدؼ اىل اعداد ادلواطن الصا ح جسما ك عقبل ك خلقا ك جعلو قادرا على القياـ
 2بواجباتو ضلو رلتمعو ككطنو.

 االنفعالية ك االجتماعية ك ذلك عن  ىي جزء من الًتبية العامة , هتدؼ اىل اعداد الفرد من النواحي البدنية ك العقلية ك
 3طريق الواف النشاط الرياضي ادلختار بغرض ربقيق ىذه اخلصاؿ.

 :كىي بناء الفرد بصورة شاملة ك ليس البدف فقط, ك هتدؼ اىل الًتبية العامة عن طريق استعماؿ  التعريف االجرائي
 يا ك نفسيا عن طريق نشاط رياضي منظم.الفعاليات الرياضية ادلختلفة بدنيا, عقليا, اجتماع ألداءالبدف 

 استاذ التربية البدنية و الرياضية:-4-5
 ىو عبارة عن كسيط بُت التلميذ ك الرياضة, لذا كاف من الضركرم اعداد ىذا االستاذ مهنيا ك ثقافيا ك اكادؽليا ك علميا. 
 التطوير الثقايف ك يهتم بًتبية  ىو الشخص الذم يكرس نفسو مهنيا لتعليم االخرين ك مساعدهتم , كما يشارؾ يف

 4االطفاؿ ك ربقيق االىداؼ الًتبوية اليت يصلوا اليها.
 :ىو الشخص الذم يعلم التبلميذ ادلهارات ك احلركات الرياضية اليت تساعدىم يف اكتساب قوة بدنية  التعريف االجرائي

 ك مهارات ثقافية ك اجتماعية ك نفسية. 
 اىمية البحث:-5

 ترب رسالة دلدرسي الًتبية البدنية ك الرياضية ك ىذا حبثهم عل االىتماـ باجلانب النفسي ك الذم لو اعلية  ىذه الدراسة تع
 كبَتة بالنسبة ذلم دلساعدهتم يف اجراء احلصة بشكل مثايل .

  البحث الًتبية البدنية الرياضية بشكل خاص , ك لباقي ادلطلعُت عل ىذا  ألساتذةزلاكلة توضيح اعلية الصحة النفسية
 من معلمُت اك طلبة اك غَتىم.

  نقدـ افادة جديدة يف رلاؿ البحث العلمي . ضلوؿ من خبلؿ ىذا البحث ادلتواضع اف 
 .ىي دبثابة رسالة للقائمُت على ىذا اجملاؿ. ذلك الجل السعي للتطوير ك التقدـ 

 اىداف البحث:-6
                                                           

1
 .46ص.44.ص2:9392رابح تركي, اصوؿ الًتبية ك التعليم, ديواف ادلطبوعات اجلامعية, اجلزائر, الطبعة 
2
 .57, ص2:98طبلس للدراسات ك الًتمجة ك النشر ,سوريا, الطبعة الثانية سنة  فايز مهنا, الًتبية الرياضية احلديثة, دار-- 
3
 .18, ص1991ج التربٌة الرٌاضٌة, دار الفكر العربً, القاهرة,محمد الحماحمً و امٌن الخولً , اسس بناء برام- 
4
 .284, ص8::2اكـر زكي خطابية , ادلناىج ادلعاصرة يف الًتبية الرياضية , دار الفكر للنشر ك التوزيع, عماف ,  - 



 الجانب التمهيدي
 

 

18 

 تول حصة الًتبية البدنية ك الرياضية.معرفة دكر اجلوانب النفسية لدل االستاذ يف تفعيل ك تطوير مس 
 .التعرؼ غلى دكر الثقة بالنفس لدل االستاذ يف تفعيل حصة الًتبية البدنية ك الرياضية 
 .التعرؼ على دكر الصحة العقلية لدل االستاذ يف فعالية حصة الًتبية البدنية ك الرياضية 
 صة الًتبية البدنية ك الرياضية.التعرؼ على دكر ك اعلية حسن التصرؼ لدل االستاذ يف تفعيل ح 

 اسباب اختيار الموضوع:-7

 .قلة الدراسات يف ىذا اجلانب اليت تناكلت الصحة النفسي لدل االستاذ 
  لؤلستاذالصحة النفسية حب الباحث للتعرؼ ك التوسع يف موضوع. 
 .توفر ادلراجع ك ادلعلومات البلزمة ك ادلساعدة يف اصلاز ىذا البحث 
  التخصص ك ىو الًتبية البدنية ك الرياضية .البحث من رلاؿ 
 .االتفاؽ مع االستاذ ادلشرؼ ك موافقتو على ادلوضوع ادلدركس 
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النظري
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 تمهيد :
 من كيتمكن فعاؿ بشكل االجتماعية عبلقاتو بناء من اإلنساف يتمكن عندما جيدة النفسية الصحة تكوف        

 يتمكن كعندما للمحيط ادلعقدة الظركؼ مع اخلاصة حياتو تكييف يستطيع كعندما رلتمعة أفراد مع كاالندماج قالتواف
 .الناجحة االجتماعية التنشئة نتيجة ىي الصحة أف نعترب أف ؽلكن ىنا كمن الفردم, مصَته تقرير من

 اإلطار يف اصلازىا أك اتذليله ؽلكن ال االتاجمل سلتلف يف متطلبات الفرد تواجو عندما سيئةالنفسية  الصحة تكوف ك 
 النفسي الشذكذ من أعراض يف الضرر ىذا كيتجلى هبا, ؽلر اليت احلياتية الفًتة كضمن فيو يعيش الذم االجتماعي
 .كاالجتماعية كاجلسدية النفسية باألمراض ا يسمىم كيظهر كاالجتماعي كاجلسدم
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 :تعريف الصحة 1-
 كاالجتماعي كالنفسي اجلسدم العادلية الصحة منظمة عرفت «OMS» اإلحساس تكامل حالة بأهنا الصحة      

 .كالعاىة ادلرض من اخللو حالة فقط كليست
 احلالة ىذه تكوف ما شخص عند كادلوضوعي الذاٌب اإلحساس من حالة عن عبارة الصحة« ;ىوريلمان تعريف-

 كأىدافو كقدارتو تويمكانا مع متناسبة كاالجتماعية اجلسدية النفسية صالشخ ذلذا النمو رلاالت تكوف عندما موجودة
  »للحياة ادلوضوعية الظركؼ كمع لنفسو ا يضعو اليت
 :نقاط مخسة يف الصحة أندرسوف يصنف كما

 .كنتيجة كنتاج 1-

 .معينة بوظائف القياـ أك ادلوجودة األىداؼ ربقيق اجل من كامنة كطاقة 2-

 .باستمرار متغَتة ديناميكية ظاىرة الصحة, سبثل حيث (اعليتف حدث ) كسَتكرة 3-

 .الفرد يعيشها كحالة 4-

 .غَته عن كسبيزه الفرد هبا يتمتع اليت اللياقة دبعٌت ككل, الفرد سبيز كصفة 5-

 :الصحي المنشأ مفهوم -2

 كلكنو كأعراضو, كمنشأه بادلرض يهتم الذم الطب فرع كيوجد ما, حد إىل كاضحة تكوف أف ادلرض مثل دلفاىيم ؽلكن
 الطب يتهم أحد ال النفسية, أك اجلسدية سوآءا الصحة على ضلافظ كيف السؤاؿ نفسو على الفرع ىذا يطرح قلما

 عليها؟ ضلافظ ككيف الصحة ماىية عن البحث بد ال ىنا من الشفاء, يريد ادلريض ألف باألمر باىتمامو
 .الصحي ادلنشأ على القائم ىو كالثاٍل ادلرضي ادلنشأ على القائم االذباه ىو األكؿ الصحة, فهم يف اذباىُت ىناؾ

 الصحة فهم ىنا من مريضا, أك صحيحا يكوف إما اإلنساف أف كيرل كالصحة ادلرض ثنائية على األكؿ االذباه كيرتكز
 مل كلكنو هانعاجل ككيف االمراض معرفة من ؽلكننا االذباه ىذا عبلجها, ككيفية كتطورىا األمراض منشأ منطلق من

 .الصحة على احملافظة كيفية معرفة من ؽلكننا

 1 .خاص بشكل النفسية كالصحة عموما الصحة معٌت على اإلجابة يصعب االذباه ىذا على االعتماد أف كصلد

                                                           
1
 . 11,14ص   ص , 1,2009 ط األردن, عمان, التوزٌع, و للنشر أسامة دار :النفسٌة الصحة :دلو أبو جمال - 
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 كيف:التايل النحو على للسؤاؿ طرحو خبلؿ من ادلرض نشوء كيفية يف ادلتمثل السؤاؿ بعكس : انتوفسكي قام
 النفسية الصحة ربقيق كيفية يف ادلتمثل اإلشكالية يف طرحناه بالذم شبيو السؤاؿ كىذا الصحة على فاإلنسا ػلافظ

 ككفاءتو كالرياضية, البدنية الًتبية أستاذ شخصية مسات :كعلا متغَتين تأثَت خبلؿ من ادلتمدرس ادلسعف للمراىق
  .الًتبوية
 األفراد أف ادلعركؼ فمن السؤاؿ, ىذا عن اإلجابة زلاكلة يف اإلرىاؽ كدراسات أحباث من انتوفسكي ينطلق      

 1موارد كجود ىي الفردية الفركؽ ىذه كبسبب(الضغط) اإلرىاؽ مع ككذلك األشياء مع التعامل كيفية يف ؼلتلفوف
 على احلفاظ احتماؿ من ترجع الفرد يف خاصة طاقة ىناؾ إذا باإلرىاؽ, شعوره عند الشخص إليها يلجأ كاحتياطات

 . صحةال

 األمراض من فقط اخللو ليست الصحة أف يف كادلمتثل للصحة العادلية ادلنظمة طرؼ من الصحة تعريف صياغة منذ
 .ادلتقدمة الدكؿ حىت تتحقق قلما احلالة ىذه صلد كاالجتماعي, كالنفسي اجلسدم اإلحساس تتكامل حالة بل

 القول بُت ادلواجهة من مستمرة  عملية الصحة يعترب إذ ذلك, عكس على الصحة يفهم الصحي ادلنشأ ظلوذج    
 .كادلعافاة ادلرض على للتغلب فرصة ؽللك فإنو مريضا الفرد يكوف عندما حىت ذلك على كيستدؿ كادلرضية الصحية

 اجل من االجتماعية الناحية من كادلستقر االجتماعية الناحية من ادلرضي باحمليط الصحي ادلنشأ يهتم ىنا كمن      
 القول إىل باإلضافة يلعب معو اآلخرين كتعاضد لبلمساف االجتماعي احمليط من ادلقدـ فالدعم الصحة, على ظاحلفا

 .الصحة دكر على احلفاظ يف كبَتا دكرا الذاتية

 من اإلنساف عند كادلرض الصحة حالة كتتحدد التماسك يف تتمثل النموذج ىذا يف جوىرية نقطة إىل ىنا كنصل  
  .للحياة كنظرتو عقيدتو خبلؿ من اخلاصة كحياتو العامل ضلو للفرد عاـ اذباه خبلؿ من نفسي فردم متغَت خبلؿ

 :اثنُت لسببُت الصحي, االذباه اذباه أم االذباه ىذا األطركحة ىذه يف كتبنينا

 ىذا أمبد مع يتطابق ما كىذا النفسية الصحة ربقيق أك احلفاظ كيفية على اإلجابة ىذا حبثنا خبلؿ من ضلاكؿ 1-
 .الصحة على احلفاظ كيفية على اإلجابة يف ادلتمثل االذباه

 اجملتمع نظرة األسرة غياب اجتماعية مشاكل من تعاٍل الفئة ىذه ادلتمدرس ادلسعف ادلراىق فئة ىي الدراسة عينة 2-
 خبلؿ من إليها لصناخ اليت اجلوىرية النقطة مع يتطابق ما كىذا النفسية صحتهم على ذلك أثر كبالتايل الفئة ىذه إىل

                                                           
1
 .15ص.مرجع سابق , :النفسٌة الصحة :دلو أبو جمال - 
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 اخلاصة كحياتو العامل ضلو للفرد عاـ اذباه خبلؿ من نفسي فردم متغَت ىي الصحة أف نراه كالذم الثاٍل لبلذباه سردنا
 .للحياة كنظرتو عقيدتو خبلؿ من

 لوالدينا غياب االجتماعية, احلالة الطبيعة, الكوارث, احلركب, , البطالة مثل اخلارجية الظركؼ أف فيو شك ال شلا
 اختبلؼ حسب التأثَت ىذا ؼلتلف كلكن خاصة, بصفة النفسية كالصحة عامة بصفة الصحة, يف تؤثر , احلرماف
 (التماسك مشاعر)اخلارجية العوامل ىذه دلواجهة األفراد قدرات

 الوقت يف كالدينامية كالدائمة الشاملة من درجة يصف عاـ اذباه عن عبارة  : «أهنا  على التماسك تعريف كؽلكن
 » منطقيا لو ادلتوقع بالشكل ستطور األمور كباف للتنبؤ كالشفافية كاخلارجي الداخلي األمل بقابلية نفسو

 .الصحة على احلفاظ كيفية على اإلجابة الصحي للنموذج بنسبة سبثل التماسك فمشاعر

 إمكانات بوجود الثقة من كنوع دلرىقةا األشياء ذباه التفاؤيل ادليل من يعترب بالتماسك كاإلحساس الشعور إذا        
 :يلي ما يتضمن كما للمواجهة

 . للضبط كقابلة منظمة ستكوف احلياة أمور بأف ادلتفائل التوقع -

 1 .الذاتية اجلهود خبلؿ من كادلستقبلية احلياتية األحداث على السيطرة سيتم بأنو الثقة - 

 من التضحية كينبغي رد الف على ستطرح حياتية مطالب عن عبارة ادلستقبلية األحداث بأف الفردية القناعة - 
 .اجلها

 .ذبنبها ؽلكن اليت ادلرىقة بالعوامل مليء عامل مع التكيف من عالية قدرة  -

 :النفسي التحليل من النفسية الصحة مفهوم -3

  »  كاحلياة احلب على القدرة « أهنا بقولو النفسية الصحة معيار حوؿ السؤاؿ عن فركيد أجاب  

 مدخبل كؽلتلك كاإلصلاز, التنظيم على الكاملة قدرهتا لديو األنا ؽلتلك الذم اإلنساف ىو نفسيا السليم فاإلنساف) 
 بعضهما إىل ينتمياف إظلا كاذلو, األنا بُت طبيعي عداء ىناؾ يوجد كال عليو, تأثَته شلارسة كيستطيع اذلو أجزاء جلميع
 (الصحة صا ح يف همابعض عن علميا فصلهما ؽلكن كال بعضا

                                                           
1
 .16,15ص, ,ص سابق,مرجع دلو أبو جمال - 
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 اليت العليا األنا حىت تتعارض كال كاذلو األنا تتكامل جيدة نفسية صحة يف الشخص يكوف عندما فركيد يفًتض حيث
 .الضمَت سبثل

 من تعد زلددة قيما ػلدد فهو االعتبار بعُت القيم يأخذ ال اذباىا ليس أنو النفسي التحليل يظهر ذلك على كبناءا
 أف ادلعركؼ فمن ربقيقها إىل اإلنساف يسعى أف يفًتض كاليت النفسية الكفاءات من النفسي التحليل نظر كجهة
 كاحلكاـ كاإلسقاط الكبت يف منهمكُت أكلئك يكوف حيث ادلضطربُت عند االصلاز يف نقصا الحظ كأدلر فركيد

 الصراعات غياب خبلؿ من يةالنفس الصحة مقدار يقاس ال منتجة حلياة رلاؿ لديهم يبقى لقلما أنو لدرجة ادلسبقة
 1 .عليها كالتغلب الصراعات حل على الفردية القدرة خبلؿ من تتجلى النفسية الصحة أف بل كجودىا, عدـ أك

 :الفردي النفس علم في النفسية الصحة مفهوم -4
 الفردم سالنف علم حدد قد النفسية, الصحة حوؿ النفسي للتحليل سلالفا سؤاال الفردم النفس علم يطرح      

 السلوؾ يعد ذلك إىل كاستنادا كالسواء االضطرابات بُت كللتفريق النفسية للصحة معيارا اجلماعي الشعور مصطلح
 على النظرة ىذه كانت فإذا رلتمعو من لآلخرين بنظرتو الفرد شفاء ادلر قاس كقد صحيا, سلوكا للمجتمع النافع
  .شفي انو الفرد اعتبار ؽلكن كالتعاكف التساكم أساس
 :ىي اجملاالت كىذه خبلذلا من نفسها عن النفسية الصحة تعرب حياتية رلاالت ثبلث كتوجد

 .الشراكة /احلب -

 .ادلهنة / العمل -

 .الصداقة / اجملتمع -

 احلب على القادر ىو السليم اإلنساف أف يف ادلتمثل النفسية الصحة يف فركيد معيار ؽلثبلف األكلُت الشرطُت        
  .لكالعم

 2 .األكىل بالدرجة اجتماعي سللوؽ عن عبارة اإلنساف أف الثالث الشرط كيذكر 
 صحي أنو اإلنساف اعتبار ؽلكن ال أدلر كحسب اجلماعي الشعور يتجلى الثبلث ادلهمات عن اإلجابة خبلؿ كمن

 للًتبية ىدفا أدلر حدد قدك  إنسانية أكثر عبلـ بتحقيق أخبلقيا كيلتـز اجملتمع بسعادة طموحو ارتبط إذا إالا  نفسيا
  كمشتغلُت متساكيُت , مساعلُت نكوف أف فركيد« ; يف يتمثل الفردم النفس علم القائم على للعبلج ىدفا كيعترب

                                                           
1
 .56وص.16,ص سابق,مرجع دلو أبو جمال - 
2
 .49 ص , 2005 مصر, القاهرة, للثقافة, بًالعل المجلس بشري, نجٌب عادل ترجمة أدلر, ألفرد - 
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 » احلضارة يف كمسؤكلُت
 من ترتكب أف ؽلكن اليت األخطاء على تركيزه خبلؿ من كذلك النفسية الصحة عوامل من مباشرة غَت صورة ادلر قدـ

 1.كادلرح التفاؤؿ حىت االىتماـ من العوامل ىذه كسبتد النفسية يةالناح
 :الوجودي التحليل نظرة من النفسية الصحة مفهوم-6

 للفرد النفسية الصحة فهم يف كتفيده باإلنساف تتصل األفكار من رلموعة فتحت اليت ادلعاصرة ادلذاىب احد الوجودية
 أفكارىا تبدأ اليت بالدين, تؤمن ال يتلكا ملحدة كالثانية الدين من اأفكارى مستلهمة مزمنة ىي األكىل شعبتاف كىي

 كرلاهبة اإلنساف بعزلة كاحدة بفكرة تؤمن كاليت بالدين ادلرتبطة التقليدية األخبلقية القيم مجيع كجحود ,كألوىية جبحود
 2.العدـ إىل ادلنتهي مصَته
 مسات بتحديد كثَتا الوجودم التحليل يهتم مل كلكن الصحة, من قاصر مشكل ادلرض أف الوجودم التحليل كيعترب

 :الثمانية اإلنساٍل للوجود اجلوىرية السمات يف ذلك عن اإلشارات بعض كجود عدا النفسية الصحة
 ؽلتلك اذلمـو من اخلايل كاإلنساف ادلكاف يف كجوده عن تصورا كحيدا سللوقا بوصفو البداية يف اإلنساف ؽلتلك1- 

 .ككاضحا اكصافي حرا كجدانا
 يف كؼلوض نفسو, الوقت يف الزمن أبعاد يف ؼلوض السليم كاإلنساف الزمن يف اإلنساف يعيش ادلكاف يشبو كدبا2- 

 .كحلوة سعيدة كذكرل كادلاضي للمستقبل كيتطلع احلاضر
 مباشرا طاارتبا ترتبط كالراحة اذلدكء,, االسًتخاء مثل كلمات خبلؿ فمن التجسد, رلرد من أبعد ىي اجلسمانية3- 

 .الصحة عن تعرب ذاتو حد يف كىي , اجلسد مع
 االجتماعي بااللتزاـ يذكر الذم الشيء كاالىتماـ كالرعاية التعاكف كيربطنا الوجود يف الوحدين لسنا أننا حقيقة 4-
 ادلر عند
 العبلقة بطبيعة يتوقف كظهورىا ا بركزه مدل أف غَت أمزجة من ؽلكن ما كل نفسو طيات يف اإلنساف ػلمل -6

 .بالعامل
 .ادلاضي من كاف دبا باالحتفاظ كعقلو اإلنساف ذاكرة تعمل -7

 .منها كاذلركب ادلوت حقيقة 7-

 .األخرل من أعلى كاحدة توجد ال الدرجة بنفس أعبله ادلذكورة السمات تعد 8-

                                                           
1
 .49 ص ,مرجع سابق أدلر, ألفرد- 
2
 .59 ص , 1995 مصر, القاهرة, والنشر, للطباعة القومٌة الدارسة والملحدة, المؤمنة  الوجودٌة  :محمد غالب- 
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 1. :التوايل على كىي اجلسمية للصحة األربعة اخلصائص كفق على النفسية الصحة إىل النظر ؽلكن

 .الظركؼ حسبا معه كيتكيف ة احليا مواقف دلختلف يستجيب الذم ىو :نفسيا السليم الفرد 1-
 مواقف ازباذه نتيجة ظاىرة عصابية استجابات عنو تصدر ال الذم ىو :النفسي المرض من الخالي الفرد 2-

 .معينة دلواقف يتعرض اعندم األعراض ىذه تظهر بل ظاىرة أعراض من يشكو ال الغرض ىذا فإف لذل ىامشية,
 بل :كاف كجو بأم اآلخرين مع التفاعلية ادلواقف يواجو أف يستطيع ال الذم ىو :نفسيا المريض الفرد 3-

 .ذىانية أك عصابية توافق استجابات ذلا يستجيب
 يهاف التأثَت من كيتمكن بناءه بصفة بيئتو مع كيتفاعل سلوكو دكافع يعي الذم ىو : نفسيا الصحيح الفرد 4-

 2.التأثَت من سبكنو اغلابية كامنة طاقة كؽلتلك كالرضا, السعادة مستشعرا , لآلخرين ادلثَتات كيوجو

 :النفسية الصحة تعريف -6

 :منها نذكر النفسية الصحة تعاريف عدة ىناؾ

Bohim- حاجاتو إشباع من  إليو تؤدم كما االجتماعية الفرد فاعلية كمستول حالة ىي;"بوىيم تعريف "   

 دبا احلياة مع التكيف على  كقدرتو بيتو يف التأثَت على الفرد قدرة دبدل تقاس النفسية الصحة  : «كيالندر تعريف-
 3.» كالسعادة كالكفاءة الشخصي اإلشباع من معقوؿ قدر إىل بصاحبو يؤدم

 4.»فيو يعيش الذم عاجملتم كمع ذاتو مع بالتوافق الفرد فيها يشعر نفسية حالة ىي النفسية الصحة3: « تعريف-

 عليو سخطهم يثَت أف دكف كأىدافو حاجاتو كؼلتار الناس مع يعيش أف على الفرد قدرة ىي  : «شوبن تعريف-
 5.»رلتمعو كثقافة معايَت مع تتفق بسلوكيات كشبعها

  ». كاالجتماعي اجلسدم كالنفسي اهالرف سباـ حالة ىي النفسية الصحة : « للصحة العالمية المنظمة تعريف

 :يلي ما نستنتج النفسية بالصحة اخلاصة التعاريف سلتلف كمن

                                                           
1
 28 ص , 1983 لبنان, بٌروت, العربٌة, النھضة دار النفسٌة, الصحة علم :مصطفى الشرقاوي - 
2
 .28 ص , مرجع سابق :مصطفى الشرقاوي- 
3
 .31 ص , 2009 األردن, عمان, للنشر, وائل دار جدٌدة, نظرٌة النفسٌة الصحة :الخالدي محمد أدٌب- 
4
 .19 ص , 1988 الكوٌت, الكوٌت, القلم, دار النفسٌة, الصحة علم إلى المدخل : مرسًكمال - 
5
 .17 ص , 1975 مصر, القاهرة, المعرفٌة, النھضة النفسٌة, الصحة أسس :القوصً العزٌز عبد- 
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 يكوف أف ىي النفسية الصحة أف ىذا معي السوم السلوؾ إىل كاالذباه النفسي ادلرض انعداـ ىي النفسية الصحة 1-
 .للحياة الطبيعية ادلمارسة ىي ىنا النفسية كالصحة سويا العادة يف اإلنساف يكوف أف كيفًتض طبيعيا اإلنساٍل

 .الكفاءة حد إىل النفسية الوظائف بُت التكامل ىي النفسية الصحة 2-

 اجملموعة سلوؾ متوسط أك الغالب السلوؾ إىل ننظر فهنا.اجملموعة أك اجلماعة سلوؾ متوسط ىي النفسية الصحة 3-
 .سيةالنف الصحة من مقبولة بدرجة يتمتع السلوؾ عن الفئة ىذه يف دخل كالذم السوم, السلوؾ ىو

 اإلنساف مكونات بُت كادلتكامل ادلرف التفاعل ىي النفسية الصحة 4-

 :النفسية الصحة مستويات -7
 زاد اإلنساف إرادة زادت فكلما الناس, مع كصبلهتم الناس أخبلؽ بتحسُت تكتسب كلكن هتب ال النفسية الصحة  

 .1ىنا كمن النفسية صحتو قلت ذلك أعلل ككلما النفسية صحتو زادت اآلخرين مع كعبلقاتو خلقو ربسُت يف جهده
 حسب للتغَت قابلة كىي كعبلقاهتم بأخبلقهم اىتمامهم باختبلؼ كؼلتلف تتباين الناس لدل النفسية الصحة أف نرل

 .البيئية كأحوالو ظركفو
 فهي راآلخ فرد من أما سابقة كعادات معينة أخبلؽ على الفرد تعود حسب نسبيا ثابتة ىي الواحد الفرد ففي   

 .كبيئتهم كعاداهتم أخبلقهم اختبلؼ حسب تتغَت
  :النفسية للصحة االعتدالي التوزيع-8

 شيء لديهم نفسيا األصحاء فال (منحرفُت) نفسيا أصحاء كغَت نفسيا أصحاء إىل الناس تقسيم األخطاء من     
 النفسية الصحة من جزء لديهم كادلنحرفُت االضلراؼ من
 يف مستوياهتم حسب الناس تقسيم ؽلكن كالنفسية اجلسمية كالسمات للخصائص االعتدايل التوزيع نظرية ضوء ىكعل

 :فئات 05 إىل النفسية الصحة

 .عالية بدرجة النفسية بالصحة ادلتمتعُت 1-
 .ادلتوسط فوؽ بدرجة النفسية بالصحة ادلتمتعُت -3

 .ادلتوسط بدرجة النفسية بالصحة ادلتمتعُت 3-
 .ادلتوسط ربت بدرجة النفسية بالصحة ادلتمتعُت 4-

                                                           
1
 .51,مرجع سابق,صمرسً كمال- 
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 .منخفضة بدرجة النفسية بالصحة ادلتمتعُت 5 -
 :فئات مخس إىل النفسية الصحة كىن حسب األفراد كيقسم

 .عالية بدرجة النفس كاىن 1-
 .ادلتوسط فوؽ بدرجة النفس كاىن 2-
 .ادلتوسط بدرجة النفس كاىن 3-
 .ادلتوسط ربت بدرجة النفس كاىن 4-

 .منخفضة درجةب النفس كاىن-6

 يف موضح ىو كما عكسية بصورة النفسي الوىن منحٌت على الصحة توزيع منحٌت انطباؽ النظرية الناحية من كنتوقع
 .1 :التايل الشكل

 

 النفوس في والوىن الصحة مستوى على الناس توزيع (1)رقم شكل 

  :عالية بدرجة نفسيا األصحاء -1
 أصحاب كاعتربىم بطبعهم خَتين ( مسكويو) اعتربىم كقد % 25 تمعاجمل يف نسبتهم كتبلغ قليل عددىم     

 أصحاب كاعتربىم كالواقع, كاذلو األعلى األنا مطالب التوازف ربقيق على قادرة قوية أنا أصحاب , النفسي التحليلي
 .فيو يعيشوف الذم اجملتمع يف النفسي التوافق من مكنتهم حسنة سلوكيات أصحاب السلوكية

 .الفراغ أكقات قضاء كيف العمل كيف االجتماعية عبلقاهتم يف لوففعا فهم  

                                                           
1
 .63.64ص , 1,5119 ط األردن, عمان, , المسٌرة دار النفسٌة, الصحة إلى مدخل :الصدفً عصام حوٌج, أبو مروان - 
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  :المتوسط فوق بدرجة نفسيااألصحاء2 -
 درجة كتنخفض النفسية الصحة درجة عندىم ترتفع حيث نفسيا, أصحاء كىم 13.5 % اجملتمع يف نسبتهم تبلغ   

 عامرة سليمة قلوب أصحاب أهنم أقل بدرجة كلكن األكىل الفئة على تيمية كابن الغزايل قالو ما عليهم كتطبق الوىن,
 . للسلوؾ APA مقياس  يف جدا جيد مستول يف سلوكاهتم كاإلؽلاف كتندرج التقول

 ; النفسية الصحة في العاديون 3-
 تفوؽ ال كاضلرافاهتم متحملة كأخطائهم متوسطة بدرجة نفسيا أصحاب كىو % 68 اجملتمع يف نسبتهم تبلغ      

 حاالت يف النفسية الصحة مظاىر عليهم كتظهر كاآلخرين أنفسهم ضلو مسؤكلياهتم ربمل من سبنعهم كال توافقهم
 الصعبة كادلواقف العسر

 :ملحوظة بدرجة نفسيا الواىنون 4-

 كتتعدد اخلطاء فتكثر , النفسية الصحة لديها تنخفض اليت الفئة كىم %" 13.5 اجملتمع يف نسبتهم تبلغ 
 توافقهم كيسوء كالناس, أنفسهم مع عبلقاهتم على تؤثر بدرجة النفسية االضلرافات كتظهر باطنةكال الظاىرة اآلثاـ

 علماء عند أما نفسيا, ادلرضى الشواذ, األسوياء غَت ادلنحرفُت فئة احلديث النفس علم عليهم كيطلق كثَتة مواقف يف
 يسوء أشخاص فهم السلوكية ماءعل عند أما ضعيف, أنا على قادر غَت أنا أصحاب فهم النفسي التحليل
 1 . .الواحد ادلوقف أماـ متناقضة سلوكيات تعلموا ألهنم اجملتمع مع التوافق

 .اخلَتة طاقاهتا إطبلؽ كيف الذات ربقيق يف فاشلُت فيعترب اإلنساٍل ادلذىب أما
 :كبيرة بدرجة نفسيا الواىنون 5-

 كاضلرافاهتم مشاكلهم كتزداد كبَتة بدرجة النفسية تهمصح تنخفض الذين كىم % 2.5 اجملتمع يف نسبتهم تبلغ   
 خطَتة فجرائهم كغَتىم, أنفسهم على خطرا الناس مع كجودىم كيصبح بالواقع عبلقاهتم يفقدكف كقد توافقهم كيسوء
 2.ميتة كقلوهبم سلتلة كعقوذلم يربىا ما ذلا ليس

 :المراىقين عند النفسية الصحة مظاىر -9
 الذات, تقدير الذات, تقبل :مثل زلددة مظاىر ضوء يف خاصة بصفة للمراىق نفسيةال الصحة عن سنتحدث 

 بالنفس, الثقة نفس, اؿ على االعتماد القلق, ربمل اإلحباط, ربمل على القدرة الشخصية, تكامل االستقبللية,

                                                           
1
 61,64,مرجه سابق, ص ص,حوٌج, أبو مروان - 
2
 65 .ص السابق, المرجع نفس :الصدفً عصام جوٌح, أبو مروان - 
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 .اخل....الشخصية العبلقات على الكفاءة
 :ادلختصوف ذكرىا اليت األساسية السلوكية ادلظاىر بعض استعراض كسنحاكؿ
 االنفعاؿ الثبات مبدأ النفسي التحليل نظرية أصحاب عليو كيطلق االستقرار حالة ىو :االنفعالي االتزان1-9-

 كالتوتر القلق من حالة يف يكوف فإنو دلثَت يتعرض دلا فاإلنساف معينة دلثَتات االستجابة على بالقدرة مزكد الفرد أف إذ
 .االتزاف حالة إىل كالوصوؿ التوتر من رلاذلا للقياـ يدفعو شلا ,انفعايل االتزاف عدـ أك

 بأف النفسية, الصحة مفهـو تفسَت يف النفسي التحليل نظرية مسلمات عن حديثو يف الغفار عبد السبلـ عبد كيشَت
 قدر ةاالستثار  من منخفض مستول إىل الوصوؿ أم االتزاف حاالت إىل الوصوؿ بغية دائما يعمل النفسي اجلهاز

 .اإلمكاف
 ىو ىذا الفرد فنشاط ثابتا ليس فاالضلراؼ استثاراتو, مصادر من للتخلص دائمة نشاط حالة يف اإلنساف يكوف فبهذا
 الصحة مستويات كاطلفضت اتزانو قل الفرد نشاط قل كإذا اتزانو ازدادت الفرد نشاط كثر فإذا اتزانو ػلدد الذم

 .لديو النفسية

 كادلن بالطمأنينة اإلنساف شعور كراء سبكن يكوف نفسية حالة ألنو النفسية الصحة مظاىر من هرمظ أنو االلتزاـ كيفسر
 .الذاٌب كاالكتفاء النفسي

 الذم األفضل إىل يتطلع دائما كىو مستمر كظلو نشاط يف أنو اإلنساٍل ادلذىب نظرية إليو تنظر كما ادلراىق كاف    
 .إنسانية بو ػلقق أف يستطيع

 من خالية حبياة التمتع بقصد اآلخرين كمع نفسو مع التوافق على قدرتو تتضمن للفرد النفسية ةالصح كاف  
 ىذا كشرط اجتماعيا متوافقا غلعلو النفسية الصحة دبعٌت الفرد إدراؾ أف أم , اتزاف لو ػلقق دبا النفسية االضطرابات

  1مرىوف النفسية الصحة كسوء اإلنسانية كالعبلقات االجتماعية احلياة فاالضطرابات االنفعايل, االتزاف ىو التوافق

 

 2.االنفعايل االتزاف بفقد األكىل بالدرجة

 كالتوافق االنفعايل االتزاف بُت العبلقة تفسر اليت النفسية لؤلسس " بينداؿ " لتحديد اإلشارة إىل يفيدنا ك  
 :يلي ما يف كخلصها النفسية كالصحة االجتماعي

                                                           
1
 .59 ص سابق, مرجع :الخالدي محمد أدٌب- 
2
 .117ص , 1987 مصر, االسكندرٌة, الجامعة, المعرفة, دار والتوافق, الذات سٌكولوجٌة :زٌد أبو داحم إبراهٌم- 



 الصحة النفسية                                                       الفصل األول:
 

 

- 15 - 

 .أىداؼ لتحقيق البيئة مع تعاملو يف الفرد شخصية تعامل 1-

 .تلقائيتو عن زبليو دكف االجتماعية احلياة مطالب مع الفرد تفاعل 2-

 .أىدافو لتحقيق ذلا كتقبلو الواقع شركط مع الفرد تكيف 3-

 .تعقيدا األكثر التفاعلية العمليات ػلقق كما السن اضطراد مع النضج يف الزيادة 4-

 .االنفعالية الشحنة ذات ادلواقف خاصة كبصفة ادلتزنة النفعاليةا حبالتو الفرد احتفاظ 5-

  . الفردية كفاءتو بزيادة اجلماعي النشاط يف الفرد مساعلة 6-

 تستثَت نفسية حالة يف الدافع النشاط هبذا للقياـ ػلركو ما بنشاط للقياـ الفرد يدفع ما ىو الدافع :الدافعية 2-9-
 أىداؼ نفهم كلكي بالدكافع كثيقا ارتباطا حياتو يف اإلنساف يسطرىا اليت ىداؼاأل كترتبط كتوجهو اإلنساف نشاط

 : إىل الدكافع كتنقسم كأىدافو, نشاطو فهم لنا يتسٌت حىت كفهمها بدافعو اإلدلاـ من بد ال اإلنساف
 للجنس, لدافعكا للطعاـ, الدافع مثل بيئتو من اإلنساف يكسبها اليت الدكافع ىي :(أولوية) عضوية دوافع -أ   

 .كسَتكرتو اإلنساف بقاء على احملافظة على الدكافع ىذه كتعمل
 التعاكف, االستقبلؿ, النجاح, التقدير, إىل الدافع النفسي, للمن الدافع مثل :(ثانوية )نفسية دوافع -ب

 اخل....التنافس,
 يف ادلهمة الدكافع من االصلاز دافع كيعترب .لئلصلاز الداخلي ىي النفسية الصحة مع تناسب اليت الدكافع أبرز كمن

 .النفسية الصحة مظاىر من أساسيا كمظهرا اإلنساٍل السلوؾ

 :العقلي التفوق 3-9-

 كإشباع ذاتو ربقيق على تساعد اليت الطاقة تلك ىي لديو, النفسية الصحة مظاىر من للفرد العقلية الطاقة تعد
 تكاملية استجابة ذلا يتعرض اليت كاألزمات لؤلحداث جيبيست حبيث ادلنظم التفكَت على قدرتو كتنتهي حاجاتو

 كىو للفرد العقلي التكوين يعترب العقلي فالتفوؽ النفسية الفرد بصحة مرتبطة استثنائية ظاىرة العقلي التفوؽ كيعترب
 الصحة من مناسب مستول ربقيق يف يساعد النشاط ىذا كأف ادلعريف كالفكرم العقلي نشاطو مظاىر من مظهر

 سلتلف انفعالية جوانب من بو يرتبط دبا لنفسيةا
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 قد كالفرد احلياة عن الرضا عن كالتعبَت ادلزاج باعتداؿ الشعور يعٍت بالسعادة الشعور إف:بالسعادة الشعور 4-9-
 .كاالستمتاع بالبهجة ق شعور أساس على سعادتو يصف

 .1   » شاملال الرضا «بالسعادة للشعور عاـ ربديد إىل متعددة دراسات كتوصلت
 لتحقيق الذاتية القدرات الصحة, الزكج, العمل, عن بالرضا الشعور مثل زلددة جوانب إىل العامل ىذا تقسيم كؽلكن
 .الذات

 يشعر أف ؽلكن ال الفرد ألف مستقبلف اف مصطلح علا بل البعض يضنو كما التعاسة نقيض السعادة كليست
 ادلشاركة التوظف, التعلم, االنبساطية, :ىي بالسعادة ادلرتبطة فالعوامل الوقت, نفس يف كالتعاسة بالسعادة

 االجتماعية ادلكانة العصابية, : يف التعاسة أك باحلزف ادلرتبطة العوامل حددت بينما الًتفيهية, األنشطة االجتماعية,
 .(ادلشقة )السلبية احلياة أحداث الذات, تقدير اطلفاض العتلة, الصحة النساء, , ادلنفضة

 :بالرضا الشعور 5-9-
 احلياة لنوعية عقلي تقدير كىي ,اغلابية انفعالية كحالة بالسعادة الشعور عن كزبتلف الفرد هبا يشعر عامة حالة كىي
 العمل, عن بالرضا اإلنساف يشعر احلياة عن بالرضا كبالشعور احلياة, عن بالرضا حكم أك ككل الفرد يعيشها اليت
 .اخل...الصحة عن الزكاج, عن

 كشعور النفسية الصحة مقومات بُت عالية قوية ارتباطيو عبلقة كجود عن "كجاكسوف , ككليج كاؿ" من كل وصلت
 عدة كىناؾ .للفرد النفسية الصحة اختبلؿ إىل يؤدم العمل عن الرضا درجات اطلفاض كإف عملو عن بالرضا الفرد
 ربكم كىو الداخلي بالضغط كالشعور لتقديراتا علا عنصرين يتضمن الذم النفس عن الرضا مثل العاـ للرضا أكجو
 2.سلوكو كتدعيم بانفعاالتو الفرد

 :النفسية الصحة مؤشرات -10
 النفسية الصحة مؤشرات على القوائم ىذه كربتوم النفسية صحتو مستول ربديد من للفرد تسمح قوائم عدة ىناؾ

 ;منها البعض نذكر أف كضلاكؿ
 بالوجود, الشعور كاحًتامها, الذات تقبل :التالية ادلؤشرات القائمة ىذه يف جاء :( 1985 ) جودال قائمة 1-

 الشخصية, العبلقات يف الكفاءة اإلحباط, ربمل على القدرة األنا, مركنة الشخصية, تكامل التلقائية, االستقبللية,

                                                           
1
 .63 ص سابق, مرجع :الخالدي محمد أدٌب- 
2
 .115 ص , 1990 مصر, القاهرة, العربٌة, النھضة دار النفسٌة, الصحة فً مقدمة :الغفار عبد السالم عبد- 
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 .التكيف علىة القدر  العمل, يف الكفاءة
  .كاالجتماعي لنفسيا بالبعدين هتتم مؤشر 14 على القائمة ىذه ربتوم

 يكذب, ال : الذم ذاؾ السوية النفسية الصحة صاحب الفرد أف القائمة ىذه تذىب :( 1968 )بارون قائمة 2-
 .صوابا يراه ما إالا  يفعل ال كظلوىا, احلياة سَت يهدد شيء أم يفعل ال يقتل, ال يغتاب, ال يسرؽ, ال

 يراه عما التعبَت عن الشجاعة اآلخرين, كمع نفسو مع لفردا صدؽ :التالية ادلؤشرات كتشمل :ماسلوا قائمة 3-
 يعرؼ أف غلب الذم كما يريده, ما ىو من يكشف أف يؤديو, أف غلب الذم العمل يؤدم أف يف يتفاٌل أف ك صوابا

 .لو اخلَت ىو ما
 1 :التايل القائمة ىذه كتؤكد

 مع الفرد يتوافق لكي أساسيا شرطا كتعد فلسفتو طسقرا ابتدأ قدؽلة مقولة ىذه :وإمكانياتو لذاتو الفرد معرفة -أ
 .النفسية بالصحة كلتمتعو نفسو

 أف اإلنساف تدعوا اليت الوجودية ادلقوالت من مقولة كىذه :إمكانياتو وفق يتصرف بأن نفسو مع الفرد صدق -ب
 .ذلك غَت ال شيء ىو ىو يكوف

 مؤشرات ربدد ماسلو قائمة إذف كالطمأنينة كالثقة فسالن عن الرضا ؽلنحو دبا :عنها ورضاه لذاتو الفرد قبول -ج
 :التايل النحو على النفسية الصحة كشركط

 2 . ذاتك تقبل (        ) معها صادقا كن (         ) نفس اعرؼ

 :كالتايل ادلؤشرات ادلقولة فتصبح كاؼ غَت ذلك أف الديٍت اإلسبلمي ادلنظور من كلكن

 .كذاتك قدرؾ تقبل (        ) كنفسك خالقك مع صادقا كن (        ) كنفسك خالق أعرؼ

 :النفسية للصحة التالية ادلؤشرات نقًتح أف ؽلكن كمؤشراهتا كمظاىرىا النفسية الصحة مفهـو من انطبلقا

 .كآفاهتا القلوب كأمراض احلقد من الصدر سبلمة النفس, على الصدؽ :النفسي الجانب 1-

 .العيوب من الفيزيولوجية كاألجهزة البدف سبلمة :البدني الفسيولوجي الجانب 2-

                                                           
1
 .58,ص ص5,1986ط.الكوٌت, القلم, دار واإلسالم, النفس علم ضوء فً النفسٌة الصحة :مرسً مابراهٌ كمال محمد, عودة محمد- 
2
 .59 , مرجع نفسه صمرسً ابراهٌم كمال محمد, عودة محمد- 
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 .العبادات , كالقدر باهلل اإلؽلاف :العقائدي الجانب 3-

  . كأدياهنم جنسياهتم تكن مهما مجيعا الناس مع طيبة عبلقات :االجتماعي الجانب 4-

 :إسالمي منظور في النفسية الصحة أبعاد -11

 حـر صلد حيث التشريع خبلؿ من كذلك كالنفسية اجلسدية سواءا الفرد بصحة اإلسبلمي الدين اىتم لقد    
 دبمارسة كسلم عليو اهلل صل النيب أمر كما البدف صحة على كاحلفاظ كادليتة اخلنزير كحلم كادلخدرات ادلسكرات

 كأمرىا افهذهب البشرية, بالنفس التشريع اىتم كما اخليل, كركوب كالرماية السباحة أبنائنا تعليم خبلؿ من الرياضة
 بالنفس الدين اىتماـ يتضح كهبذا , باختبلفو القلوب كأمراض الوسواس من كحفظها احلميدة كاألخبلؽ باإلؽلاف
 .البشرية

 :فهي االسبلـ منظور من النفسية الصحة أبعاد أما

 .(كالقدر كالقضاء خراآل كاليـو كرسلو ككتبو كمبلئكتو, باهلل اإلؽلاف الثبلثة, بأنواعو التوحيد) :كتضم :الشهادتاف -

 .(حج زكاة, الصبلة,) التكاليف -

 كعبلقتو ادلسلم, كغَت ادلسلم,ه ر جبا اجلار كعبلقة ادلسلم, على ادلسلم حقوؽ بادلسلم, ادلسلم عبلقة) :ادلعامبلت -
 . باجملتمع ادلر بويل

 1باألسباب األخذ -

 النفسية الصحة جوىر شلا كالتكاليف النفسية, للصحة خلادلد علا افالشهادت أف صلد, األربعة األبعاد ىذه يف كبالتأمل
 أما اجملتمع على التوافق ؽلثل اجملتمع مع كالتعامل (النفس مع التوافق) السلوؾ كتعديل النفس هتذيب تستهدؼ ألهنا

 ىذه عن النفسية الصحة أبعاد زبرج كال الطارئة كاألزمات ادلشكبلت مواجهة علة القدرة على يدؿ باألسباب األخذ
 .ادلوضحة األربعة األبعاد

                                                           
1
 .18ص , 2004 مصر, القاهرة, , والنشر للطباعة ابتراك للطفل, النفسٌة الصحة :داوود محمد الباري عبد - 
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 االسالمي المنظور في النفسية الصحة أبعاد يمثل(2) رقم شكل 
 الضار, األحد, الواحد ىو اهلل باف أقر الشهادتُت نطق إذا اإلنساف أف صلد :التوضيحي الشكل ىذا خبلؿ من  

 .ذلا مثيل ال نفسية درجة طمأنينة يف يدخل كهبذا النافع,
 صحة إىل ذلك كيؤدم معها كالتواؽ النفي هتذيب إىل تصل كسبرينات تطبيقات كىي الثاٍل البعد سبثل فالتكالي أما  

 الرابع البعد ؽلثل باألسباب األخذ أما االجتماعي التوافق ؽلثل الذم الثالث البعد فهو ادلعامبلت أما عالية نفسية
 .ادلستقبلية ادلشاكل ةمواجه يف كالقوة القدرة على يدؿ الذم

 :نفسيا األصحاء األشخاص صفات-12
 :والذات بالرضا الشعور 

 .كقدراتو إلمكاناتو مدركا الرد يكوف أف -
 .حقها قدر نفسو يعطي أف-
 .كػلًتمها نفسو مع يتسامح أف -
 .ادلستجدات مع التعامل مع بقدرتو الشعور-

 :وتقبلهم اآلخرين مع باالرتياح الشعور 1-
 .1مصاحلهم راعاةكم اآلخرين حب على القدرة  -

                                                           
1
 .19,مرجع سابق,صووددا محمد الباري عبد- 
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 باستقبللو ذلم يسمح كال اآلخرين يشغل ال -
 .مرػلة شخصية بعبلقات اآلخرين مع االرتباط -

 :الحياة أعباء تحمل على القدرة 2-
 .ذلا كالسعي ادلشاكل مواجهة على القدرة -
 .احمليطة الظركؼ مع التأقلم -
 .كاقعية أىداؼ لو تكوف أف -

 :النفسية الصحة ذوي ميزات
 :كىي النفسية صحتو ميزات على نطلع أف بد ال ما إنساف نفهم يلك
 عواطفهم كتدمرىم هتدمهم ال -
 .احلياة يف بالفشل يتأثركف ال -
 .كاآلخرين أنفسهم مع متساىلوف متسازلوف -

 .عليو ىي كمما أكثر يقدرهنا كال قدرهتم من يقللوف ال -

 .أخطائهم يتقبلوف -

  .أنفسهم ػلًتموف - 

 .مشاكلهم مواجهة على قادركف أهنم فيشعرك  -

 يضايقوهنم بأف اآلخرين يسعوف كال اآلخرين يضايقوف ال -

 .البشرية ذباه بادلسؤكلية يشعركف -

 .احلياة مطالب رلاهبة من يتمكنوف -

 .بأنفسهم مشاكلهم ػللوف -

 .مسؤكلياهتم يتحملوف -

 .بيئتهم على يؤثركف -



 الصحة النفسية                                                       الفصل األول:
 

 

- 18 - 

 .للمستقبل اخلطط يضعوف -

 .عمل كل يف بإجهاد يعملوف -

 :النفسية الصحة معايير-13

  .الشاذ السوم الشخص لتحديد معايَت عدة كضعت اذباىات عدة ىناؾ
 أىداؼ كربديد عنها, كالرضا احلياة ذباه بالسعادة كشعوره كاآلخرين نفسو مع التوافق يف الفرد قدرة ىو فالسواء
 ىو السوم كالشخص الناس, غالبية عند ادلألوؼ عادمال السلوؾ ىو السوم كالسلوؾ حياتو, يف سليمة كفلسفة

 1 .كانفعاليا شخصيا متوافق كيكوف كمشاعرىم تفكَته يف الناس سلوكات معظم مع سلوكو يتطابقو الذم الشخص
 اجملتمع كعن نفسو, الفرد عن خطَت مرض كالشذكذ ادلألوؼ, العادم على االضلراؼ ىو االسواء أك الشذكذ أما    

 تفهم ال السوية كانت إذا :«قولوب سلمَت يشَت الصدد كيف ىذا ادلرض, ىذا من كاجملتمع الفرد حلماية تدخبل يتطلب
 النفسية الصحة أك كالشذكذ العادية أك البلسواء ك  السواء ربديد يف معايَت كضعت قد فإنو لبلسوية إىل بالرجوع إالا 

  :2َتادلعاي ىذه أك كمن .»كاحدة داللة ذات التسميات ىذه ككل

 .البلسوية أك بالسوية السلوؾ على احلكم يف إليو يرجع مرجعيا إطارا ذاتو من الفرد يتخذ حيث :الذاتي المعيار 1-

 أك بالسوية السلوؾ على للحكم ا أساس االجتماعية ادلعايَت مسايرة من يتخذ حيث :االجتماعي المعيار 2-
 .اجتماعيا ادلتوافق ىو فالسوم البلسوية

 ىذا عن االضلراؼ ىي البلسوية كتكوف السوية ؽلثل معيارا ادلنواؿ أك ادلتوسط يتخذ حيث :اإلحصائي المعيار 3
 .إغلابا أك سلبا ادلتوسط

 ادلثل عن االضلراؼ ىي البلسوية ك الكلمات من يتقرب ا ـ أك مثالية حالة السوية تعد حيث :المثالي المعيار 4-
 3 .الكماؿ أك العليا
 لذا العصيب, اجلهاز تلف أك شعورية نفسية راعاتص إىل تعود بأهنا السوية تعد حيث :لنفسيا الطبي المعيار 5-

                                                           
1
 .30.41 ص سابق, مرجع :دلو أبو جمال- 
2
 .15 ص , 1979 مصر, القاهرة, مصرٌة, االنجلو مكتبة النفسٌة, للصحة المدخل :صالح مخٌمر- 
3
 .11 ص , 1988 مصر, القاهرة, المعارف, دار النفسً, والعالج النفسٌة الصحة :السالم عبد حامد زهران- 
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 االضطرابات من اخللو ىي السوية كأف اجملتمع كعلى نفسو, الفرد على خطر فيها مرضية حالة ىي البلسوية فإف
 1.ادلرضية كاألعراض

 

 إىل :خاص بشكل كاإلسبلمي عاـ, بشكل لدينا ادلنظور كفق الناس سلوكات تقيم حيث :الديني المعيار 6-
 كالزف كالقتل اهلل حدكد على كالتعدم العقل منها كيتغَت الشرع, منو كػلذرنا ك كينهي يرفضها (حراـ) سيئة سلوكات

 البشرم العقل كيتقبل عليها كػلثنا الشرع, هبا يأمرنا أخرل كسلوكات احملرمات من اخل... الوالدين كعقوؽ كالسرقة, ا
 .عامة بصفة احملرمات من كاالنتهاء الوالدين, كطاعة كالصدقات الواجبات, عمل :مثل عايل نفسية صحة على دؿكت
2 

 فادلعيار .العلماء بعض طرؼ من انتقادا يلقي معيار كل أف إالا  النفسية الصحة معايَت حوؿ قدمناه ما ضوء كعلى
 يف كذلك صلده ال قد رلتمع يف السوم كالسلوؾ لنفسيةا الصحة لتقييم ذاٌب معيار كضع إمكانية من ؼللو الذاٌب
 ؼلضع النفسي الطيب ادلعيار ادلتوسط, كربديد كالبلسوم السوم السلوؾ قياس صعوبة اإلحصائي ادلعيار آخر, رلتمع
 معنارلت ففي ,هكحد هلل الكماؿ ألف إليو الوصوؿ يستحيل ادلثايل ادلعيار.كثابتة مستقرة تعد ال اليت اجملتمع لثقافة

 ديٍت دبنظور السلوكات إىل ينظر أم اجلمع حولو يتفق الذم الديٍت ادلعيار ىو معيار أحسن أف نرل ادلسلم اجلزائرم
 3.كالتطرؼ التشدد من خايل كسطي

 :للتالميذ النفسية والصحة المدرسة -14
 فنموىم يف األطفاؿ مساعدة ىعل ادلدرسة تبدأ حيث ادلدرسة إىل الطفل ينتقل األكىل الطفولة سن انقضاء بعد      

 شديد تعلق من األسرة عليو تنطوم كما البيت من ربرره بازدياد للطفل النفسي النمو يف ادلدرسة أعلية كتزداد النفسي
 ما ادلدرسة كليست .للطفل الصحية الًتبوية الرعاية ظركؼ من ادلدرسة تقدمو أف تستطيع كما ناحية من بأبنائها
 من ادلًتابطة احلية العبلقات من رلموعة ىي بل للتبلميذ النفسية الصحة ربقق اليت ىي اتكقاع فناء من ربتويو

 :األمر آخر مستهدفة أقراف, كرلموعات كإدارة مدرسُت
 .النفس كصحيح سليم جيل تنشئة 1-
 .جديد من التوافق ػلاكلوف ككيف الفشل يقابلوف ككيف للنجاح يعملوف ككيف ػلبوف كيف أفراد تعلم 2-

                                                           
1
 .83 ص , 1998 األردن, عمان, والنشر, للطباعة الفكر دار للطفل, النفسٌة الصحة :الحمٌد عبد جان العنابً - 
2
 .166,ص1988 الكوٌت, الكوٌت, والتوزٌع, للنشر القلم دار النفسٌة, الصحة علم إلى المدخل :إبراهٌم كمال مرسً - 
3
 .71ص , 2011 سورٌا, دمشق, جامعة تمنشورا التكٌف, سٌكولوجٌة فً ودراسات النفسٌة الصحة :نعٌم الرفاعً - 
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 لكي أنانيتهم بعض من يتخلصوف ككيف كمحاس بأمل احلياة على كيقبلوف الرغبات بعض عن يتنازلوف كيف  
 .كمتعاكنُت متحابُت الناس مع يعيشوف

 :ىا للتبلميذ االنفعايل النضج ربقيق 3-
 إىل ستؤدم يتال العوامل ألف كذلك النفسية الصحة جوىر ىو الذم االنفعايل النضج ػلققوف كيف التبلميذ تعلم    

 انفعالية عوامل األساس يف ىي صحية, آثار من الفشل أك النجاح عن ينتج ما األمر آخر يف الفشل أك النجاح
  .العمل بأداء باحلافز مرتبطة

 :انفعالي مادي كيان جوىرىا في المدرسة -26
 على األنشطة قاعات ألقساـا يشمل حيث اختبلفها على ادلدرسة ادلرافق فتشمل للمدرسة ادلادم الكياف أما -أ 

 اجلميل, بالبناء التبلميذ فيتأثر للتبلميذ النفسية بالصحة عبلقة ذلا كلها كىذا كادلرافق ادلبلعب صورىا, اختبلؼ
 من كذلك كاجلرم للعب ادلبلعب كتوفَت ادلتسع, كالفناء اجليدة كالتهوية اإلضاءة ذات النظيفة كالقاعات كاألقساـ

 : إىل يؤدم أف شأنو
 .مدرستهم إزاء للتبلميذ احملبة للمشاعر كبنية -
 .البعض كيبعضهم هبا عبلقاهتم يف بالطمأنينة لشعور دعم- 
 .عاـ بوجو كالتعاكف اإلقباؿ إىل اخلارجي العامل إزاء مشاعرىم توجيو يف ذلك اثر-
 .التعليم على إقباذلم زيادة-
 كاجلو ادلادم, كياهنا من النفسية الصحة ربقيق يف بو تقـو افيم أعلية أكثر لعلو :للمدرسة االنفعايل البعد أما -ب

  .الًتبوية بفلسفتها الصحة كثيق للمدرسة االنفعايل
 :اآلٌب يشمل االنفعايل كاجلو
 :المدرسة تطبقو الذي التربوي لمنهجا-16

 1 . كاختزهنا ادلعارؼ من مًتاكم كم تستقبل أكعية الصغار غلعل الذم :الضبط منهج ىناك -أ
 .األكرب الشأف فيو كالعقاب للثواب يكوف صاـر لنظاـ التلميذ سلضعا

 كالذىٍت البدٍل النشاط فرص فيو تتوافر القيود من خالية بيئة للتلميذ يتيح الذم :الحر المنهج ىناك -ب
 .ادلقيد غَت كاالجتماعي

 إىل أحيانا حباجة فإف ينمو لكي احلرية إىل دائما حباجة الطفل كاف إذا بأف يرل :الموجو المادي المنهج -ج

                                                           
1
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 .النمو ػلقق لكي كالتوجيو الضبط
 ربقيق إىل يوصلنا أنشطة من عليو كيفرض النشاط يف حرية من للطفل يتيح كما التوازف ػلقق أف ػلاؿ ادلنهج ىذا  

 :اآلٌب يف يلخص أف ؽلكن لطفل كلو ذلك ربقيق يف ادلدرسة كسبيل معا النفسية , البدنية سواء الصحة من قدر أكرب
 احلرية من كبَتا قدرا كالذىٍت البدٍل للنشاط تتيح مرنا ادلنهج يكوف أف 1-
 تكوين كاىل , حاجاهتم كإشباع االجتماعي النمو على دلعاكنتهم متعددة فرصا للتلميذ ادلدرسية احلياة تتيح أف 2-

 . األسرة خارج عبلقات
 .لو قدمتها إالا  طبية رعاية إىل حباجة طفبل تًتؾ ال :زلكمة صحية خدمات 3-

 1 .كاجتماعيا سياكنف ا كفكرم ا بدٍل متوازنا الطفل غلعل ما :ادلدرسي النشاط كجود يشمل-4

 أف ؽلكن فيما ادلدرس األستاذ دكر ىو فما ذكره, سبق كما للتبلميذ النفسية الصحة يف كبَت أثر للمدرسة كاف كإذا
 للتبلميذ؟ النفسية الصحة لتدعيم بو يقـو

 :التالميذ حياة في شخصية أىم لمدرسا -17

 نفوس أثر من يًتكو دلا األعلية ىذه كترجع أبويو بعد التلميذ حياة يف شخصية أىم ادلدرس أف للتأكد حاجة من ما
 .شيئا فعل الواقع يف أنو إالا  السيكولوجية  الوجهة من شيئا يفعل ال يقف اليت ادلواقف بعض يف حىت , التبلميذ

 :المراىقين و الصغار نفوس في األثر قوية ةسلط المدرس -18
 ادكار عدة كللمدرس قصَت أك طويل حُت إىل سبتد قد اليت تبلميذه كبُت بينو ادلباشرة العبلقة عند األثر ىذا يقف     
 وجوكادل الصديق كدكر كاخلبَت العامل كدكر الرئيس, كدكر ادلشرؼ, بدكر يقـو ٍب األب بدكر يقـو أكال فهو , هبا يقـو

 الذم التبلميذ كلسن ناحية من لشخصيتو كفقا تبلميذه نفوس يف بو يقـو الذم ادلدرس دكر أعلية كؼلتلف كادلعاجل,
 .ثانية ناحية من عليهم يشرؼ

 .االنفعايل النضج على التبلميذ مساعدة األكىل فمهمتو ادلدرس بو يقـو الذم الدكر كأيا    
 أدرؾ كإذا كاضحا فهما رسالتو فهم إذا إالا  كاراألد هبذه القياـ دلدرس يتسٌت كال   
 .موجهة مضبوطة كحرية كتقدير كعطف امن من للتبلميذ النفسية احلاجات إشباع أعلية  

 1 . ;( ادلدرسة البيئة) ادلدرسي العمل ضلو االذباىات يف علماء عدة هبا قاـ دراسات عدة تأكده ما كىذا
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.11,15,مرجع نفسه, ص ص فھٌم كلٌو- 
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 كانطباعو كبزمبلئو مدرسيو مع عبلقتو يتأثر إظلا  "Northen"  كنورثن (Osten)أسنت هبا قاـ اليت الدراسة توضح
 ادلدرسة ادلواد ضلو كاستجاباتو مدرستو, بإدارة

 حيث   "Borgen"كبَتجُت "Powel" بويل من كل قاـ اليت الدراسة اجملاؿ ىذا يف بذلت اليت اجلهود بُت كمن
 حبا أظهركا قد ادلدرسة إدارة سبارسو الذم بادلركنة ادلتسم ألسلوبا مع ادلتوافقُت الطبلب بأف تفيد نتائج إىل توصبل
 غَت الطبلب عكس على ادلدرسة داخل عاليا اجتماعيا كتوافقا , مرتفع دراسي مستول حققوا دلدرستهم كبَتا

  .األسلوب ذلذا ادلسايرين
  

 على دراستهم اأجرك  فقد Tismer""كتسمر Gill" كجيل "Neol""  نيل هبا قاـ اليت اجلهود النتائج ىذه كعززت
 الطبلب لدل ادلوجهة االذباىات أف إىل تفيد نتائج إىل كتوصلوا مينسوتا  بوالية انويةثال ادلرحلة يف الطبلب من عينة

 مع إحصائية داللة ذات ارتباطا ترتبط هبا, يقوموف اليت ادلدرسية كاألنشطة كمدرسيهم مدرستهم إدارة ضلو كالطالبات
  .العقلية طاقاهتم إظلاء يف العبلقة ىذه كتسهم الدراسي همربصيل مستول

 التنظيم ىذا فيؤدم الدراسي, تفوقهم عن يعترب الذم ادلعريف العقلي نشاطهم من الطاقات ىذه تفاعل من فتزيد
 منحهم إىل يؤدم شلا الطبلب لدم االنفعايل بالتكوين ترتبط أخرل عوامل العقلي التكوين عوامل بُت االتساؽ

 2.السليمة النفسية لصحةا

 :النفسية الصحة اختالالت -19
  اليت اجلسمية اخلصائص جانب إىل كالدافعية كاالنفعالية كالعقلية الفكرية اخلصائص من رلموعة ىي الشخصية     
 اؼاضلر  ىو الشخصية كاضطرابات كاألحداث ادلرافق ضلو كاستجاباتو السلوكية أظلاطو فتعطس اآلخرين عن الفرد سبيز
 .السوم الوصف عن اخلصائص ىذه أحد

 اليت كاجلسمية النفسية األجهزة كافة بتنظيم كيقـو الفرد بداخل الذم الدينامي التنظيم ذلك الشخصية كتعد      
  .كالتفكَت السلوؾ يف اخلاص طابعو الفرد على سبلي

 على مباشرة ينعكس كالذم لفرد,ل كالنفسية الصحية اختبلالت مظاىر إحدل التنظيم عدـ مصطلح كيعد        
 يف كصفها ؽلكن اليت النفسية الصحة اختبلالت خانة يف التنظيم يف االضطرابات ىذه كضع كؽلكن كالتفكَت السلوؾ
 :ىي رلموعات ثبلث

                                                                                                                                                                                           
. 
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 .النـو اضطرابات 1-
 .األكل اضطرابات 2-
 1 .الكبلـ اضطرابات 3-

 

 :النوم اضطرابات -20
 دبرحلة تبدأ مراحل بعدة عادة النـو كؽلر ما, دبثَت منها يفيق أف ؽلكن اليت للفرد يالوع فقداف حالة ىو النـو   

 اليت (ألفا) موجة كتزداد العضبلت كترزبي اخلارجية دلثَتات الفرد استجابة تضعف الفًتة ىذه يف النـو يف الدخوؿ
 عدة ادلراحل ىذه يتعرض ما كعادة العميق النـو إىل ادلوجة بطئ نـو مرحلة يف للمخ الكهربائي النشاط عن تعترب

 .انتشارا الشخصية اضطرابات أكثر من االضطرابات ىذه كتعد اعتبلالت
 :كتشمل :النوم صعوبات -أ :رلموعتُت إىل النـو اضطرابات كتصنف

 .رؽالا اضطرب .1 .أ
 .النـو إفراط اضطرابات .2 .أ
 .اليقظة ك النـو جدكؿ اضطرابات .3 .أ

 :النوم مصاحبات -ب
 .الليلية الكوابيس اضطرابات .1 .ب
 .الليلي الفزع اضطرابات .2 .ب
 2.النـو أثناء ادلشي اضطرابات .3 .ب

  :األكل اضطرابات-32
 :التالية االضطرابات كتشمل الطعاـ تناكؿ يف الفرد سلوؾ اختبلالت يف الكل اضطرابات ترتبط
 تؤدم أسباب عدة ىناؾ اجلسم ة صور اضطراباتك  السمنة من الشديد اخلوؼ ؽليزىا :العصبي الشهية فقدان 1-

 :منها نذكر العصيب الشهية فقداف إىل

 :النفسية األسباب -أ
 .اجلنس عن سيئة أفكارك  سابقة خربات ترتب حيث اإلناث خاصة اجلنسي التوافق سوء 1-

                                                           
1
 .71 ص , 59ص2006 األردن, ,عمان, للنشر وائل دار االكلٌنٌكً, النفس علم فً مرجع ,خالدي أدٌب- 
2
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 .ضامر ىزيل يبدك أف ادلريض عند الرغبة - 2
 لطعاـا عن اضطراب عن ادلعٌت تعطي دفاعية آلية 3- 
 .النمو عملية مقاكمة 4 -

 .عدكانية عن للتعبَت األطفاؿ ؽلارسو إسقاطي أسلوب - 5
 1.االقتصادية باألزمات ادلصاب احلساس 6-

 :العضوية األسباب -ب

 .اإلمساؾ 1-

 .الدـ ضغط اطلفاض- 2

 .اجلفاؼ 3 -

 .كالشعر اجللد يف تغَتات 4-

 سلوؾ يف كالتحكم الذات على السيطرة فقداف من حالة كىو النهاـ كذلك عليو كيطلق :العصبي الشهية فرط 2-
 كيـو بالذنب الشعور يعقبو اجلسمي باإلجهاد يشعر عندما إالا  الطعاـ من كميات تناكؿ يف القهرم كاالندفاع األكل
 .كاالكتئاب الذات عن الرضا كعدـ النفس
 إليقاؼ كاجملهدة القاسية الرياضية التمارين رسكؽلا قياسي برنامج لنفسو يضع االضطرابات هبذه ادلصاب الفرد كذبد
 2 .الذكور من أكثر اإلناث كتصيب ادلراىقة فًتة يف االضطرابات ىذه تبدأ الوزف زيادة

  :الكالم اضطرابات-22
 :ميلي يف ادلتمثلة عضوية ألسباب ترجع الكبلـ اضطرابات معظم أف

 الصوتية احلباؿ حقر  1 -

 .الربد نزالت بببس الصوتية احلباؿ التهاب 2-

 .احلادة اخلنة 3-
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 .ادلراىقُت بعض عند تظهر اليت الصوت طفيلية إىل يؤدم شلا اجلنسية الغدد كظيفة سوء 4-

 :يلي فيما الكبلـ اضطرابات كربدد

 الكبلـ قلة - أ

 :صورتُت كتأخذ :التهتهة -ب

 .متكررة ارتعاشي حركات -1 -ب

 1.انفجار يعاقبو الكبلـ يف احتباس -2 -ب
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 خالصة:

الصحة النفسية ىي حالة يكوف فيها الفرد متوافقان نفسيا , كيشعر بالسعادة مع نفسو كمع اآلخرين , كيكوف قادرا 
على ربقيق ذاتو كاستغبلؿ قدراتو كإمكاناتو ألقصى حد شلكن كيكوف قادرا على مواجهة مطالب احلياة, كتكوف 

 ديان, حبيث يعيش يف سبلمة كسبلـ.شخصيتو متكاملة سوية , كيكوف سلوكو عا
كالصحة النفسية حالة إغلابية تتضمن التمتع بصحة السلوؾ كسبلمتو, كليست رلرد غياب أك اخللو من أعراض     

 ادلرض النفسي.
كادلرض النفسي دبا يفعلو يف الشخصية كتأثَته يف سلوؾ الشخص كإعاقتو للتوافق النفسي كإعاقتو عن شلارسة       

خاصة يف عصرنا ىذا فكل  التبلميذ يف مرحلة ادلتوسطةيعد من أخطر التحديات اليت تواجو  وية يف اجملتمعحياة س
شيء من حولنا يتطور حىت العوامل اليت تؤدم إىل األمراض النفسية, لذا فالوصوؿ إىل صحة نفسية متكاملة كسوية 

 يف تساعدنا على مواجهة ربديات العصر.شيء صعب كمن ىنا نكتشف مدل أعلية الصحة النفسية يف حياتنا كك
الرضا النفسي ىو من أىم العوامل اليت تساعد على تكوين صحة نفسية سوية كمتكاملة, كلكن ىناؾ معوقات تقف 

مثبل كبُت الوصوؿ إىل الرضا النفسي كىي كثَتة كمنها اإلحباط كىو يكوف نتيجة أشياء كثَتة منها  التلميذبُت 
أك من قبل  التلميذلعبلقة بُت التفوؽ الدراسي كحدة الذكاء, سواء أكاف ىذا االعتقاد من قبل اخلاطئ عن ا داالعتقا

أكلياء األمور أك من قبل اجملتمع أك من قبلهم كلهم , ففي النهاية احلقيقة كاضحة; أف النجاح يف الدراسة مرتبط 
لنجاح, كلكن ىذا ال يعٍت العكس, فالفشل بشكل إغلايب دبعدؿ الذكاء, كعلى ىذا فإف معدؿ الذكاء يرتبط بدرجة ا

الدراسي ال يعٍت قلة الذكاء, فهناؾ ظركؼ أخرل تتدخل كتلعب دكرىا يف النجاح مثل الظركؼ العامة للمعيشة .. 
 اجلو العاـ لؤلسرة .. الصحة العامة .. كجود ظاىرة السرحاف .. أك االىتماـ بأشياء أخرل غَت الدراسة.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
أستاذ التربية البدنية 

 والرياضية
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 تمهيد:

إف مكونػػػات ادلهنػػػة الًتبويػػػة مػػػن خػػػبلؿ كحػػػدهتا كعبلقتهػػػا ادلرتبطػػػة , تعطػػػي للنشػػػاط ادلػػػدركس اذباىػػػا زلػػػددا, 

كتطبيع عملو بأسػلوب ادلػريب, لػذا فاالختيػار ادلهػٍت لػو دكر كظيفػي متخصػص يتطلػب كجػود ارتبػاط بػُت طبيعػة ىػذا 

قدرات ككفاءات زبصصػية مناسػبة, كمنػو فػاف التػدريس ىػو عمليػة تفاعػل متبػادؿ بػُت األسػتاذ الدكر, كمتطلباتو من 

كادلتعلمُت, ادلعلومات كادلهػارات كالقػيم كاالذباىػات الًتبويػة ادلرغوبػة, الػيت ينبغػي ربقيقهػا يف فػًتة زمنيػة زلػددة تعػرؼ 

 بالدرس أك بوحدة النشاط. 
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 :اضيةأستاذ التربية البدنية والري -1
أف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية يلعب دكرا ىاما كحيويػا كلػو فاعليػة يف العمليػة الًتبويػة فمسػؤكلية كبػَتة جػدا 
كمهمتػػػو, إذ أف مهمتػػػو ال تقتصػػػر علػػػى الًتبيػػػة اجلسػػػمية فحسػػػب بػػػل يتعػػػداىا لتصػػػل إىل أكثػػػر مػػػن ذلػػػك, ألنػػػو ال 

 اء ادلدرسة, كاىل عبلقات التبلميذ بتبلميذ ادلدارس األخرل.يتفاعل مع تبلميذه يف الفصل فقط بل يتعداىا إىل فن

كمػػػا أف ألسػػػتاذ الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية أثػػػرا علػػػى حيػػػاة التلميػػػذ ادلدرسػػػية, فهػػػو الػػػذم يوجػػػو قػػػواه الطبيعيػػػة 
االذبػػػاه  التوجيػػػو السػػػليم  كيهيػػػئ لقػػػواه ادلكتسػػػبة البيئػػػة التعليميػػػة ادلبلئمػػػة, كمػػػا انػػػو يسػػػاعد التلميػػػذ علػػػى التطػػػور يف

االجتماعي السليم, كذلك الف كظيفة أستاذ الًتبية البدنية كالرياضػية ال تعػد مقصػورة علػى توصػيل العلػم إىل ادلػتعلم 
, كمػا يضػػن الػػبعض كلكنػػو مػػريب أكال كحجػر الزاكيػػة يف النظػػاـ التعليمػػي. فػػادلعلم دكره مهػم كخطػػَت, فهػػو نائػػب عػػن 

ليػو أمػر تربيػة أبنػائهم حػىت يصػبحوا مػواطنُت صػاحلُت, كلػيس ىنػاؾ معلػم الوالدين كموضع ثقتهما, ألهنمػا قػد ككػبل إ
يف أم مدرسػة تتػػاح لػو الفػػرص الػيت تتػػاح ألسػتاذ الًتبيػػة البدنيػة كالرياضػػية يف األخػذ بيػػد التبلميػذ إىل الطريػػق السػػوم 

 (1) ادلقبوؿ اجتماعيا, كذك األثر الصحي كالعقلي.

ة كالرياضػية يعػػد رائػدا اجتماعيػػا كيعػػٍت ذلػك انػػو يشػعر دبػػا يف اجملتمػػع كجبانػب مػػا سػبق فػػاف معلػم الًتبيػػة البدنيػػ
مػػػن مشػػػاكل, كيعمػػػل علػػػى أف يعػػػد التبلميػػػذ حبيػػػث يسػػػتطيعوف التعامػػػل مػػػع ىػػػذه ادلشػػػاكل كحلهػػػا كمػػػا أنػػػو يسػػػهم 
دبجهػػوده الشخصػػي يف إرشػػادىم إىل كيفيػػة التغلػػب علػػى مػػا يصػػادفهم مػػن أمػػراض اجتماعيػػة كمػػن تصػػرفات شػػاذة 

 (2) ا بعض الشواذ من اخلارجُت على اجملتمع, كبالتايل يساعد ذلك على محايتهم.يقـو هب

 :شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية -2

 3:الشخصية التربوية لألستاذ -2-1

                                                           
، 5118، 1. القااررة  دار الفكار البرباي،  طرق تدريس التربية الرياضـيةزينب عمي عمر، غادة جالل عبد الحكيم،  –( 1)

 .66-65ص 
. اإلساكندرية  دار الوااا  يـة الرياضـيةتكنولوجيا إعداد وتأهيل معمـ  التربمحمد سبد زغمول، مص فى السايح محماد،  –( 2)

  .197، ص 5114، 5لدنيا ال باعة والنشر،  
 .116-115،ص 5117، 1. القاررة  البمم واإليمان لمنشر والتوزيع،  تدريس التربية الرياضيةمحمد محمد الشحات، -1
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نظػػػرا للتطػػػور الًتبػػػوم ادلتواصػػػل لكػػػل مػػػن عمليػػػيت التعلػػػيم كالػػػتعلم غلػػػب علينػػػا إذا أف نراعػػػي اجلوانػػػب اخلاصػػػة 
  4 نػػو ىػػو العنصػػر األىػػػم يف العمليػػة التعليميػػة, كذلػػك يكػػوف مػػػن الناحيػػة النفسػػية كالبدنيػػة كاالجتماعيػػػةللتلميػػذ, أل

بالطرؽ ادلدركسة اذلادفة يف التعليم, كيدخل العمل ادلهم لؤلستاذ يف امتبلؾ الوسػائل ادلاديػة كادلعرفيػة ادلبلئمػة دلعاجلػة 
ذ الًتكيز على جانيب النمػو كالتكيػف كأىػداؼ لتحقيػق الغايػات ىذه اجملاالت اخلاصة بادلتعلم, كيفًتض على األستا

 ادلنشودة, بالتنسيق مع الربامج كالدركس, كما أف لؤلستاذ تأثَت كبَتا على جانب القيم كاألخبلؽ.

كبسبب العبلقػة احلميمػة بػُت التبلميػذ كأسػتاذ الًتبيػة البدنيػة فػإف أسػتاذ الًتبيػة البدنيػة كالرياضػية يعػد مػن ابػرز 
اء ىيئػػػة التػػػدريس بػػػاجملتمع ادلدرسػػػي تػػػأثَتا يف تشػػػكيل األخػػػبلؽ كالقػػػيم الرفيعػػػة لػػػدل التبلميػػػذ. كيف ظػػػل ىػػػذه أعضػػػ

ادلعطيات ال يتوقف دكر األستاذ علػى تقػدَل ألػواف النشػاط البػدٍل كالرياضػي ادلختلػف بػل يتعػدل ذلػك بكثػَت, فهػو 
و الشخصػية يف تقػدَل كاجبػات تربويػة يف إطػار بػدٍل يعمد إىل ادلؤمنة بػُت ميػوؿ تبلميػذه كإمكانيػات ادلػدرس, كقدراتػ

رياضي يستهدؼ النمو كالتكيف , حيث تتصف ىذه الواجبات بقدرهتا على تنشيط النمو كتعجيل مراحلػو عنػدما 
يسػػمح األمػػر بػػذلك, كمتابعػػة بػػرامج الًتبيػػة الرياضػػية ادلدرسػػية مػػن ادلهػػارات احلركيػػة, العبلقػػات االجتماعيػػة, أنشػػطة 

 (1) قواـ ادلعتدؿ, كالصحة العضوية كالنفسية, كادلعارؼ الصحية, كاالذباىات االغلابية.الفراغ, ال

 :الشخصية القيادية لألستاذ -2-2

( أف أسػػػتاذ الًتبيػػػة كالرياضػػػية يعتػػػرب قائػػػدا حلػػػد كبػػػَت حبكػػػم سػػػنو , كزبصصػػػو ARNOLDارنولػػػد ) يقػػػوؿ
مػع البعػػد الغريػزم للطفػل كىػػو اللعػب, كمػػا زادت  اجلػذاب, كمػا يعتػػرب الوحيػد مػن بػػُت ىيئػة التػدريس الػػذم يتعامػل

( أف دكر WILLIAMSكسػػائل اإلعػػبلـ مػػن فػػرض شخصػػية األسػػتاذ كقائػػد يف أيامنػػا ىػػذه ك يعتقػػد كيليػػامز )
معلػػم الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية فعػػاؿ جػػدا كذلػػك اغلابيػػا أك سػػلبيا, بػػالنظر إىل أف الطفػػل يطبػػق مػػا يتعلمػػو مػػن أسػػرتو 

 كمدرستو كرلتمعو.

كلقػػد أفػػادت بعػػض الدراسػػات أف شخصػػية مػػدرس الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية لػػو دكر علػػى النمػػو االجتمػػاعي 
كالعػػاطفي للتلميػػذ , كمػػن الواجػػب أف يػػدرؾ األسػػتاذ حساسػػة التبلميػػذ كادلشػػاكل الػػيت يعػػانوف منهػػا كالفػػركؽ الفرديػػة 

 اخلاصة ادلختلفة أثناء العملية التعليمية .
                                                           

 .116-115،ص مرجع سابق.محمد محمد الشحات،  –( 1)

. القااررة  دار الفكاار التربيــة الرياضـية المدرســيةد الفتاا  عنااان، عادنان دروياش جماون، أماين أناور اللاولي، محمااود عبا -5

 .14-11البربي، ال ببة الرببة، ص 
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( كقػػاـ خبلذلػػا بتحليػػل كتابػػات اثػػٍت عشػػر ألػػف تلميػػذ كطفػػل كمراىػػق WITTY )كيف دراسػػة قػػدمها كيػػيت
تتصػػػل بتصػػػوراهتم عػػػن تػػػوفَت األمػػػاف كتقػػػديرات التبلميػػػذ, تليهػػػا صػػػفات مثػػػل;   ) اىتمامػػػو باحلػػػافز , التعػػػرؼ علػػػى 

 3 (.تبلميذه, إظهار احلناف كاأللفة, اتصافو بركح مرحة, اىتمامو دبشاكل التبلميذ, التعاطف كالتسامح

كلقد توصلت ) جنجر بايل( أف الوصف الغالب للقيادات الناجحة ىو أهنم أناس يعطوف اآلخػرين إحساسػا 
   باالرتياح, كلديهم القدرة على إشعارىم باألماف كاالنتهاء كبعض االىتماـ

فَت كقػػػد أشػػػار "عػػػدناف جلػػػوف" إىل مػػػا اتفػػػق عليػػػو العديػػػد مػػػن العلمػػػاء يف اجملػػػاالت القياديػػػة علػػػى ضػػػركرة تػػػو 
ادلواصػػػػفات التاليػػػػة يف القيػػػػادة كىػػػػي ; مواصػػػػفات فطريػػػػة, مواصػػػػفات اجتماعيػػػػة , مواصػػػػفات علميػػػػة , مواصػػػػفات 

 عقلية... كتوفر ىذه ادلواصفات يعطي اجملتمع مدرسا كقائدا أفضل.

كمن اجلانب الديٍت يػذكر القػراف الكػرَل كصػفو للقائػد كالقيػادة يف أكثػر مػن موضػع كمناسػبة موضػحا األسػس 
اديػػة الصػػحيحة حيػػث كصػػف اهلل تعػػاىل رسػػوؿ ىػػذه األمػػة زلمػػد صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بأكصػػاؼ قياديػػة ; نػػذكر القي

 .5القلم اآلية ﴾ َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  ﴿منها على سبيل ادلثاؿ; اآلية الكرؽلة التالية ;  

ُهْم َواْسـتَـْغِفْر َلُهـْم َوَشـاِوْرُىْم ِفـي اأَلْمـرِ َوَلْو ُكنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمـْن َحْولِـَك  ﴿ ﴾  فَـاْعُف َعـنـْ
 .:26آؿ عمراف اآلية 

النحػػػػل اآليػػػػة ﴾  ادُْع ِإلِــــى َســــِبيِل رَبْــــَك بِاْلِحْكَمــــِة َواْلَمْوِعظَــــِة اْلَحَســــَنِة َوَجــــاِدْلُهم بِــــالَِّتي ِىــــَي َأْحَســــنُ  ﴿
236.(1) 

 والرياضية: السمات األساسية ألستاذ التربية البدنية -3
اشػػػًتطت الًتبيػػػة احلديثػػػة شػػػركطا دقيقػػػة جػػػدا لنجػػػاح العمليػػػة التعليميػػػة كأدائهػػػا علػػػى أحسػػػن كجػػػو, كدبػػػا أف 

 (2)األستاذ ىو ادلسؤكؿ األكؿ كاألخَت على صلاح ىذه العملية فهي تشًتط فيو التحلي بالسمات التالية ; 

 سػػهم يف تطػػوير جانػػب التكيػػف فيهػػا األسػػتاذ غلػػب أف يسػػتطيع اصلػػاز مهمػػات اجتماعيػػة كتربويػػة, كي
 كينظم العمليات الًتبوية باذباىاهتا احلديثة كػلسن استثمار التقنيات الًتبوية.

                                                           
 .16ص-11، ص المرجع السابقأمين أنور اللولي، محمود عبد الفتا  عنان، عدنان درويش جمون،  –( 1)
 .116حبارة محمود، نفس المرجع السابق، ص  –( 2)
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  غلػػب أف يػػتفهم بعمػػق مهماتػػػو اذبػػاه رلتمعػػو عػػػن طريػػق ادلواقػػف التعليميػػة , كمػػػا ينشػػأ عػػن العبلقػػػات
كالتفاعػل كالرعايػة كتبػادؿ اخلػربة,  ادلتبادلة بُت األسػتاذ كالتلميػذ, كىػي عبلقػات غلػب أف تتميػز بػاحلوار

حبيػػث تتعػػدل نقػػل ادلعرفػػة مػػن طػػرؼ آلخػػر لتػػؤدم إىل تنميػػة القػػدرات, كشلارسػػة قػػول التعبػػَت كالتفكػػَت 
كإطػػػبلؽ قػػػول اإلبػػػداع, كهتػػػذيب األخػػػبلؽ كتطػػػوير الشخصػػػية جبملتهػػػا, دبػػػا يكفػػػل ادلشػػػاركة يف تقػػػدـ 

 اجملتمع.

 علومات ما غلعل منو باحثا تربويػا يسػهم يف حػل ادلشػكبلت عليو أف ؽلتلك من القدرات كادلهارات كادل
 الًتبوية عن دراية ككعي.

  عليو أف يتحلى بركح ادلبادرة كالنزعة إىل التجريب كالتجديد, كاف يكوف كاثقا بنفسو يف تنظيم النشػاط
 الًتبوم حبرية كاختيار.

ة, كاف ىذه الشخصية نفسػها ذلػا القػدرة علػى أف الطابع الفعاؿ للشخصية اإلنسانية ربدده ظركؼ احلياة االجتماعي
تغيػَت تلػػك الظػػركؼ, فػػالوعي اإلنسػػاٍل ال يعكػػس العػػامل ادلوضػوعي فقػػط كإظلػػا يدعمػػو أيضػػا, ففعاليػػة األسػػتاذ تظهػػر 
مػػن خػػبلؿ حكمػػو علػػى تلػػك التغػػَتات الػػيت تطػػرأ علػػى خصػػائص نشػػاطو كمواصػػفات تأثَتاتػػو علػػى ذلػػك ادلوضػػوع, 

األسػػتاذ األساسػػي ىػػو ) التلميػػذ(, حيػػث أف طبيعػػة عمػػل األسػػتاذ مرتبطػػة خباصػػية ككمػػا نعػػرؼ فػػأف موضػػوع عمػػل 
التػػأثَت ادلتبػػادؿ بػػُت الػػذات ) األسػػتاذ( كادلوضػػوع ) التلميػػذ( أثنػػاء النشػػاط التعليمػػي, فاألسػػتاذ يف أيامنػػا ىػػذه لػػيس 

 ناقصا " بسيطا" للمعرؼ إظلا ىو منظم كقائد موجو.

 ية والرياضيةمسؤوليات أستاذ التربية البدن -4

 فهم أىداف التربية البدنية والرياضية:  -4-1

ربتم على مدرس الًتبية البدنية كالرياضية فهم أىداؼ مهنة الًتبية البدنية كالرياضية سواء كانت طويلػة ادلػدل 
يػومي, أـ أغراض مباشػرة, فػاف معرفػة ادلػدرس األىػداؼ الػيت يسػعى إىل ربقيقهػا ذبعلػو قػادرا علػى النجػاح يف عملػو ال

 كإذا ما عرفت أغراض الًتبية البدنية كالرياضية جيدا أمكن عمل زبطيط سليم لربارلها.

 تخطيط برنامج التربية البدنية والرياضية : -4-2

ادلسػػؤكلية الثانيػػة دلػػدرس الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية ىػػي زبطػػيط برنػػامج الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية كإدارتػػو يف ضػػوء 
  االىتماـ باعتبارات أكذلا كأعلها;األغراض, كىذا يعٍت
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احتياجػػات كرغبػػة األفػػراد الػػذين يوضػػع الربنػػامج مػػن اجلهػػم, كيراعػػى عنػػد كضػػع الربنػػامج ضػػركرة تعػػدد أكجػػو 
النشػاط, كىنػػاؾ عػػدة عوامػل تػػدخل يف ربديػػد الوقػت الػػذم ؼلصػػص لكػل مػػن ىػػذه األنشػطة مثػػل " العمػػر" كػػذلك 

 ات, كحجم الفصل, كعدد التبلميذ, كاألحواؿ ادلناخية.غلب أف يضع عينيو عدد ادلدرسُت, كاألدك 

كذلك غلب مراعػاة القػدرات العقليػة كاجلسػمية للمشػًتكُت, كتػوفَت عامػل األمػاف كالسػبلمة كمػن البػديهي أف 
 يتناسب مع ادلراحل التعليمية ادلختلفة.

 توفير القيادة: -4-3

ة البدنيػػػة كالرياضػػػية, كالقيػػػادة خاصػػػة تتػػػوافر يف أف تػػػوفَت القيػػػادة الرشػػػيدة يسػػػاعد علػػػى ربقيػػػق أعػػػراض الًتبيػػػ
 (1)ادلدرس الكفء, ىذه اخلاصية ذلا أثر على استجابة التبلميػذ لشخصػية ادلػدرس كتوجيهاتػو كمػن ب يػن الوظػائف

األساسػػية للقيػػادة الوصػػوؿ بقػػدرات الفػػرد إىل أقصػػى طاقاتػػو مػػن النػػواحي اجلسػػمية كالعصػػبية كالعقليػػة كاالجتماعيػػة 
 تتػػػأثر مػػػا مل ػلصػػػل ادلػػػدرس علػػػى التػػػدريب ادلهػػػٍت الكػػػايف كػػػي يصػػػبح قػػػادرا علػػػى فهػػػم ادلشػػػكبلت الػػػيت كالقيػػػادة ال

يتضػػمنها ميػػداف الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية, كغلػػب أف يػػدرؾ مػػدرس الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية أف مسػػؤكليتو سبتػػد خػػارج 
اجملتمع احمليط بػو, فهػو موجػود كسػط غلػب أف نطاؽ اجلماعة إىل ادلدرسة اليت يعمل هبا, كليس ادلدرسة فحسب بل 

 (2) يؤثر بو .

 مسؤوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية اتجاه المادة التعليمية: -5

ػلضػػا أسػػتاذ الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية اليػػـو بتجربػػة أكػػرب يف ربديػػد ادلػػنهج كأنػػواع النشػػاط التعليميػػة لتبلميػػذه, 
عداد خطط العمل لسػنة الدراسػية كذلػك فيمػا يتعلػق بادلػادة التعليميػة, ىكػذا نػرل فهم يشاركوف كأفراد كمجاعات إل

أف األسػػتاذ مل يصػػبح غائبػػا عػػن سػػاحة التعلػػيم إف صػػح التعبػػَت, كإظلػػا أتيحػػت لػػو الفرصػػة لوضػػع اخلطػػط التعليميػػة, 
 (3) كادلناىج كالطرؽ العلمية انطبلقا من كاقع التبلميذ من داخل أك خارج الصف ادلدرسي.

 مسؤوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية اتجاه التقويم -6

                                                           
 .19-18، ص ، نفس المرجع السابقأنور اللولي ، محمود عبد الفتا  عدنان درويش جمون أمين –( 1)
 .19، ص نفس المرجع السابقأمين أنور اللولي ، محمود عبد الفتا  عدنان درويش جمون،  –( 2)
 .51، ص نفس المرجع السابقمحمد سبد زغمول، مص فى السايح محمد، –( 3)
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أف عمليػػة تقػػوَل عمػػل التبلميػػذ ىػػي عمليػػة دقيقػػة كىامػػة جػػدا, كلكػػي يسػػَت بصػػفة صػػحيحة غلػػب اسػػتعماؿ 
الوسػػػػػائل البلزمػػػػػة لتسػػػػػجيل نتائجهػػػػػا, كللقيػػػػػاس الصػػػػػحيح لنمػػػػػو التبلميػػػػػذ غلػػػػػب االسػػػػػتعانة بأخصػػػػػائيُت يف عمػػػػػل 

ن أدكات القياس, كعلى عكػس األسػتاذ يف ادلدرسػة احلديثػة قػد اعػد إعػداد سػليما حيػث تعلػم االختبارات كغَتىا م
أف يقـو النمو يف االذباىات كادلثل كالعادات كاالىتمامات, كما انػو قػادرا علػى الكشػف عػن نػواحي ضػعف ادلػتعلم 

   كإعداده بادلواد كاألساليب العبلجية.

 ياضية اتجاه البحث العلمي:مسؤوليات أستاذ التربية البدنية والر  -7

تنحصػػػر ىػػػذه النقطػػػة يف بػػػذؿ األسػػػتاذ جلهػػػود مسػػػتمرة ضلػػػو ربسػػػُت عملػػػو, فهػػػو مطالػػػب باإلبػػػداع يف العمػػػل 
كالبحث ادلستمر يف أمور ىؤالء الذين يقػـو بتعلػيمهم, كال يبقػى خػامبل معتمػدا دكمػا علػى معارفػو السػابقة, فيجػب 

الػو عبلقػة دبجػاؿ عملػو , زلػاكال دمػج كػل أف يهتم بكل ما ىو جديد يف ميػداف الًتبيػة كالتعلػيم كعلػم الػنفس ككػل م
ىذه ادلعارؼ مع ما اكتسبو مػن خػربة ميدانيػة, كىػذا بػدكره سػينعكس اغلابيػا علػى كفاءتػو ادلهنيػة كغلعلػو أكثػر قناعػة 

 (1)بالعمل الذم يؤديو.

 الخصائص والصفات الواجب توفرىا في أستاذ التربية البدنية والرياضية:  -8

يػػة كالرياضػية يعتػػرب الوسػيط بػُت اجملتمػػع كالتلميػذ, كظلوذجػػا يتػأثر بػو التبلميػػذ حبيػث يقػػـو أف أسػتاذ الًتبيػة البدن
بتمكينهم من احلصوؿ على معارؼ جديدة, كما يعمل علػى كشػف مهػاراهتم احلركيػة كقػدراهتم العقليػة ٍب تػوجيههم 

كجػػب أف تتػػوفر فيػػو رلموعػػة  الوجهػػة الصػػحيحة, كلكػػي يػػؤدم أسػػتاذ الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية كضػػيفتو بصػػفة جيػػدة
 (2) من اخلصائص يف عدة جوانب باعتباره معلما كمربيا كأستاذا.

 الخصائص الشخصية: -8-1

دلهنػػػة التعلػػػيم دسػػػتور أخبلقػػػي ال بػػػد أف يلتػػػـز بػػػو مجيػػػع األسػػػاتذة كيطبقػػػوف قيمػػػو كمبادئػػػو علػػػى مجيػػػع أنػػػواع 

بإلقػػػاء الضػػػوء علػػػى بعػػػض مسػػػتلزمات شخصػػػية  سػػػلوكهم, كهبػػػذا الصػػػدد قػػػاـ مكتػػػب البحػػػوث الًتبويػػػة يف نيويػػػورؾ

األسػػتاذ كذلػػك دلسػػاعدة ىػػذا األخػػَت علػػى معرفػػة نفسػػو بصػػفة جيػػدة, سبحػػورت ىػػذه الدراسػػة حػػوؿ العناصػػر التاليػػة; 
                                                           

 .165،  صجع السابقنفس المر نثبيال كانتور  –( 1)
، ص 1991. الجزائاار  المسسسااة الو نيااة لمكتااب، ديااوان الم بوعااات الجامبيااة، أصــول التربيــة والتعمــي راباح تركااي    –( 2)

546. 
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كعبلقتػػػو مػػػع التبلميػػػذ, مػػػع زمبلئػػػو, مػػػع رؤسػػػائو, أكليػػػاء أمػػػور …( اذليئػػػة اخلارجيػػػة لؤلسػػػتاذ   ) النشػػػاط , اخلمػػػوؿ

 (1) التبلميذ.

 الصبر والتحمل : -8-1-1

أف األسػػػتاذ اجليػػػد ىػػػو الػػػذم ينظػػػر إىل احليػػػاة بوجهػػػة نظػػػر مليئػػػة بالتفػػػاؤؿ فيقبػػػل علػػػى عملػػػو بنشػػػاط كرغبػػػة, 
فالتبلميذ كوهنم غَت مسؤكلُت ىم حباجػة إىل السياسػة كادلعاجلػة كال ؽلكػن لؤلسػتاذ فهػم نفسػية التلميػذ إال إذا  

 .كاف صبورا يف معاملتهم قوم يف صلاحو يف مهنتو

 العطف واللين مع التالميذ : -8-1-2

فلو كاف األستاذ قاسيا مع التبلميذ فيعزذلم عليػو, كيفقػدىم الرغبػة يف اللجػوء إليػو كاالسػتفادة, كمػا ال يكػوف 
 4عطوفا لدرجة الضعف فيفقد احًتامهم لو كزلافظتهم على النظاـ.

 الحزم والمرونة: -8-1-3

ؼ سػػريع الغضػب حيػػث بػذلك إشػػرافو علػى التبلميػػذ كاحػػًتامهم فػبل غلػػب أف يكػوف ضػػيق اخللػق قليػػل التصػر 
   لو.

 أف يكوف طبيعيا يف سلوكو مع تبلميذه كزمبلئو.

 الخصائص الجسمية: -8-2

ال يسػػػػتطيع أسػػػػتاذ الًتبيػػػػة البدنيػػػػة كالرياضػػػػية القيػػػػاـ دبهمتػػػػو علػػػػى أكمػػػػل كجػػػػو إال إذا تػػػػوفرت فيػػػػو خصػػػػائص 
   (2) جسمية ىي;

                                                           
  .165، صالمرجع السابق ،نثبيال كانتور –( 1)

،ص 1984ال ببة االولى، . مصر  دار المبارف، التربية وطرق التدريسصالح عبد البزيز، عبد البزيز عبد المجيد، -1

51 . 
 
 . 51ص  مرجع سابق.صالح عبد البزيز، عبد البزيز عبد المجيد،  –( 2)
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 العامػة مػن األشػخاص خاصػة التبلميػذ, فاألسػتاذ غلػب أف يراعػي دائمػا  القواـ اجلسمي ادلقبوؿ عنػد
 صورتو احملًتمة اليت ذلا اثر اجتماعي كبَت.

 . التمتع بلياقة بدنية كافية ؽلكنو من القياـ بأم حركة أثناء عملو 

 .أف يكوف دائم النشاط فاألستاذ الكسوؿ يهمل عملو كال غلد احليوية ما ػلركو للقياـ بواجباتو 

  غلػػب أف يتمتػػػع بػػاالتزاف كالػػػتحكم العػػاـ يف عواطفػػػو كنظرتػػو لآلخػػػرين, فالصػػحة النفسػػػية كاجلسػػػدية
 كاحليوية سبثل شركطا ىامة يف إنتاج تدريس ناجع كمفيد.

 الخصائص العقلية والعلمية: -8-3

العقليػػة علػػى األسػػتاذ أف يكػػوف ذا قػػدرات عقليػػة ال يسػػتهاف هبػػا, كاف يكػػوف علػػى اسػػتعداد للقيػػاـ باألعمػػاؿ 

بكفػػاءة كتركيػػز, كذلػػك ألنػػو ػلتػػاج دائمػػا إىل ربليػػل سػػلوؾ التبلميػػذ, كربليػػل الكثػػَت مػػن ادلواقػػف الػػيت تنطػػوم علػػى 

 (1) مشكبلهتم الًتبوية.

كمن خبلؿ ما سبق ؽلكننا تلخيص أىم العناصر اليت ؽلكن لؤلستاذ أف ؽليز هبػا حػىت يصػبح ناجحػا يف مهنتػو 

 (2)ما يلي; 

 ل كالتجػػارب للتبلميػػذ حػػىت يعتمػػدكا علػػى أنفسػػهم كيكػػوف ذلػػم تفكػػَت مسػػتقبل أف يتػػيح فػػرص العمػػ
 كحر.

  أف يطبق ادلبادئ الًتبوية احلديثة يف عملو مثل التعاكف, احلريػة العمػل بالرغبػة, كاجلمػع بػُت النػاحيتُت
 العلمية كالعملية يف عملية التعليم.

  ب التبلميذ كاحًتامهم.على األستاذ أف يكوف ذا شخصية قوية سبكنو من الفوز بقلو 

  أف يكػػوف كاعيػػا بادلشػػػاكل النفسػػية كاالجتماعيػػػة للتبلميػػذ كيبػػُت ذلػػػك أمػػامهم حػػػىت يضػػعوه موضػػػع
 الثقة.

 .ادلثابرة دكما للتجديد يف العمل ضلو األفضل كاألصلع 

                                                           
 .18 ص، 1985. دار المبارف، ال ببة األولى، محمد الغد ودورهمحمد السباع،  –( 1)
 .18، ص ، نفس المرجع السابقمحمد السباعي –( 2)
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سػػريع كمػػا غلػػب أف يكػػوف أسػػتاذ الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية مػػنظم التفكػػَت قػػوم العقػػل, كاسػػع النظػػرة للحيػػاة, 
ادلبلحظػػة, قػػادر علػػى التصػػور كالتخيػػل كاالسػػتنباط, كباإلضػػافة إىل ىػػذه الصػػفات غلػػب أف يكػػوف متصػػفا بػػادلميزات 

 التالية ;

 اإللمام بالمادة : -8-3-1

األسػػػتاذ الكػػػفء ىػػػو األسػػػتاذ الواسػػػع االطػػػبلع كالثقافػػػة كالواثػػػق بنفسػػػو , كمػػػا غلػػػب أف يكػػػوف قػػػادر علػػػى 
ك غلػػػب أف يكػػػوف أسػػػتاذ الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية ميػػػاال لبلطػػػبلع كتنميػػػة اجتػػػذاب ثقػػػة تبلميػػػذه لػػػو, ككػػػذل

 ادلعارؼ, ألف إفادة التبلميذ من طرؼ األستاذ تكوف مػن خػبلؿ ادلعلومػات كادلعػارؼ الواسػعة لػدل األسػتاذ.

(1) 

 الذكاء: -8-3-2

حكػػيم كاف يكػػوف لػػو فاألسػػتاذ علػػى صػػلة دائمػػة بالتبلميػػذ كمشػػكبلهتم, لػػذا, لػػذا عليػػو أف يكػػوف ذا تصػػرؼ 
القدرة على حل ادلشاكل, فنجاحو متوقف على مدل ذكائو كسرعة بديهتو كتفكَته, فبل بد أف يكػوف دقيػق 

 (2)ادلبلحظة متسلسل األفكار قادرا على ادلناقشة كاإلقناع ؼللق ادليل دلادتو عند التبلميذ.

 الخصائص الخلقية والسلوكية : -8-4

دنيػػة كالرياضػية دكر فعػاؿ كاثػر اغلػايب خػػبلؿ تػدريس مادتػو علػى تبلميػذه كذلػػك لكػي يكػوف ألسػتاذ الًتبيػة الب
 يف معاملتو مع احمليط ادلدرسي غلب أف تتوفر فيو خصائص منها ;

 .أف يكوف زلبا دلهنتو جادا فيها كسللص ذلا 

 .أف يكوف مهتما حبل مشاكل تبلميذه, ما أمكنو ذلك من تضحيات 

 التبلميػػػذ, كال يبػػػدم أم ميػػػل ألم تلميػػػذ دكف اجلماعػػػة فهػػػذا  أف ػلكػػػم بإنصػػػاؼ فيمػػػا ؼلتلػػػف فيػػػو
 يؤدم إىل إثارة الغَتة بُت التبلميذ.

 .غلب أف يكوف متقببل ألفكار التبلميذ متفتحا ذلم 

                                                           
 .61. بيروت  دار النشر، ال ببة االولى، ص ممدرسالكفاية اإلنتاجية لمحمد مص فى زيدان،  –( 1)
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  األمل كالثقة بالنفس; فاألستاذ غلب أف يكوف قوم األمػل حػىت يػنجح يف مهمتػو, كاف يكػوف كاسػع
 (1)ذا ال يكوف إال بالثقة يف النفس.اآلفاؽ كي يصل إىل تفهم التبلميذ كى

 الخصائص االجتماعية : -8-5

يعترب أسػتاذ الًتبيػة البدنيػة كالرياضػية شػخص لػو ذباربػو اجتماعيػة يف احليػاة تكبػد مشػاقها كصػرب علػى أغوارىػا 
ؼ دبا كاجهو من صعوبات نفسية كاجتماعية, كاجهتو خبلؿ احليػاة, حيػث أكسػبتو رصػيدا معرفيػا صػقل تلػك ادلعػار 

كرسػػخت لديػػو دبػػا أحػػاط بػػو مػػن دراسػػة علميػػة قبػػل أف يكػػوف مربيػػا أك أسػػتاذا, لػػذا يعتػػرب األسػػتاذ رائػػدا لتبلميػػذه, 
 كقدكة حسنة ذلم, كلو القدرة على التأثَت يف الغَت.

كمػػػػا أف لػػػػو القػػػػدرة علػػػػى العمػػػػل اجلمػػػػاعي, لػػػػذا غلػػػػب أف يكػػػػوف لديػػػػو الرغبػػػػة يف مسػػػػاعدة اآلخػػػػرين كتفهػػػػم 
 اجلو الذم يبعث على االرتياح كالطمأنينة يف القسم.حاجاهتم, كهتيئة 

كىػػو إىل جانػػب مػػا سػػبق يعػػد رائػػدا اجتماعيػػا, كبالتػػايل فهػػو متعػػاكف يف األسػػرة الًتبويػػة كعليػػو أف يسػػاىم يف 
 (2) نشاط ادلدرسة كيتعاكف مع إدارهتا يف القياـ دبختلف   مسؤكلياهتا.

 :واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية -9

      3الواجبات العامة: -9-1

تتشكل الواجبات العامة ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية جزء ال يتجزأ من رلمػوع كاجباتػو ادلهنيػة يف ادلؤسسػة 
الػػػيت يعمػػػل هبػػػا, كىػػػي يف نفػػػس الوقػػػت تعتػػػرب النشػػػاطات كالفعاليػػػات الػػػيت يبػػػديها اذبػػػاه ادلؤسسػػػة يف سػػػياؽ العمليػػػة 

 التعليمية ادلدرسية.

 لبدنية كالرياضية اجلديد ما يلي أبرزت دراسة أمريكية أف مديرم ادلؤسسات يتوقعوف من مدرس الًتبية ا كلقد

 .لديو شخصية قوية تتسم باألخبلؽ كاالتزاف 

                                                           
 .16، ص نفس المرجع السابقصالح عبد البزيز، عبد البزيز عبد المجيد،  –( 1)
  .45، ص ، نفس المرجع السابقمحمد مص فى زيدان  –( 2)

، 151، ص 5115. القااررة  دار الفكار البرباي، ال بباة الثانياة، أصـول التربيـة البدنيـة والرياضـيةي ، أمين أنور اللول-1
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 .يعد إعدادا مهنيا جيدا لتدريس الًتبية البدنية كالرياضية 

 .يتميز خبلفية عريضة من الثقافة العامة 

 نمو األطفاؿ كتطورىم كأسس خلربات التعليم.يستوعب ادلعلومات ادلتصلة ب 

 .لديو القابلية للنمو ادلهٍت الفعاؿ كالعمل اجلاد ادلستمر لتحسُت مستواه ادلهٍت 

 .لديو الرغبة يف العمل مع التبلميذ كليس مع الرياضيُت ادلوىوبُت فقط 

 الواجبات الخاصة: -9-2

ع أف يؤديها مػن خػبلؿ ربملػو ادلسػؤكليات اخلاصػة إىل جانب الواجبات العامة توجد كاجبات خاصة بو, يتوق
بادلؤسسة, كىي متصػلة بالتػدريس اليػومي يف ادلدرسػة, كيف نفػس الوقػت تعتػرب مػن اجلوانػب اخلاصػة بادلؤسسػة, كىػي 

 متصلة بالتدريس اليـو يف ادلدرسة, كيف الوقت تعترب من اجلوانب ادلتكاملة لتقدير عمل ادلدرس بادلدرسة كمنها;

 ماعػػػػػات ىيئػػػػػة التػػػػػدريس, كاجتماعػػػػػات القسػػػػػم كلقػػػػػاءات تقيػػػػػيم التبلميػػػػػذ كفقػػػػػا للخطػػػػػة حضػػػػػور اجت
 ادلوضوعة.

 . تنمية كاسعة للمهارات احلركية كالقدرات البدنية لدل التبلميذ 

 . تقرير قدرات الطلبة يف مقرراهتم الدراسية 

 .السهر على سبلمة التبلميذ كرعايتهم بدنيا كعقليا كصحيا 

 (1) ذ عند تكليفهم بأم مسؤكلية.اإلشراؼ على التبلمي

 واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية بصفتو عضوا في المجتمع :-9-3

 من أىم كاجبات ادلدرس تدعيم العبلقة بُت ادلدرسة اليت يعمل فيها كالبيئة احمليطة بو من خبلؿ;

  ستو.التعاكف مع ادلؤسسات ادلوجودة يف اجملتمع كخاصة ادلؤسسات اليت زبدـ مدر 

  اشػػػًتاؾ أىػػػايل احلػػػي يف نػػػواحي النشػػػاط ادلختلفػػػة بادلدرسػػػة مػػػن خػػػبلؿ تنظػػػيم ادلسػػػابقات كالبطػػػوالت
 3 ادلفتوحة اليت يشًتؾ فيها أبناء اجملتمع احمللي مثل مسابقات اجلرم للجميع.

                                                           
 .155، 151، ص مرجع سابقأمين أنور اللولي ،  –( 1)
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 دم التطػوع يف األنديػػة ك اذليئػػات الرياضػػية كأف يسػػاىم دبجهػوده البنػػاء يف أف ػلقػػق ىػػذه اذليئػػات كالنػػوا
 كأىدافها.

  ادلسػػاعلة يف خدمػػػة اجملتمػػػع باالشػػػًتاؾ يف األعمػػػاؿ الػػػيت يتطلبهػػػا ىػػػذا اجملتمػػػع فيكػػػوف لػػػو دكر فعػػػاؿ يف
 الدفاع ادلدٍل أك التمريض أك التوعية إذا احتاج األمر لذلك.

 .أف يتحسس مشكبلت رلتمعو كأف يبصر ادلواطنُت هبا كيشاركهم يف معاجلتها 

  اليت يضعها اجملتمع احمللي كأف يكوف مثبل للمواطن الصا ح علما كخلقا.أف يتبع التقاليد كاحلدكد 

   أف يوثػػػق بػػػُت ادلنػػػزؿ كادلدرسػػػة فيػػػدعو أكليػػػاء أمػػػور التبلميػػػذ حلضػػػور احلفػػػبلت كادلهرجانػػػات الػػػيت تقػػػاـ
 داخل ادلدرسة كيناقشهم يف ادلشاكل العامة اليت قد تعًتض أبنائهم.

 والرياضية بصفتو عضوا في المهنة :واجبات أستاذ التربية البدنية  -9-4

علػػى أسػػتاذ الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية أف يػػتفهم مسػػؤكلياتو كعضػػو يف ادلهنػػة كعليػػو أف ػلػػًـت تقاليػػد مهنتػػو كأف 
يكوف عضوا فعاؿ من خبلؿ اشًتاكو يف سلتلف أنواع النشاط الػيت مػن شػاهنا أف تزيػد مػن كفاءتػو كتدفعػو إىل 

 كيشمل ىذا النشاط النواحي التالية;التقدـ ادلستمر يف مهنتو, 

  إذا مل يكػػن قػػد تلقػػى إعػػدادا كػػامبل فعليػػو أف ػلػػاكؿ تكملػػة إعػػداده عػػن طريػػق الدراسػػات ادلمكنػػة يف
 ادليداف.

  االطػػبلع ادلسػػتمر علػػى أحػػداث مػػا نشػػر مػػن حبػػوث يف الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية كطػػرؽ التػػدريس كأف
 يطبق معلوماتو يف تدريسو بقدر اإلمكاف .

 .االشًتاؾ يف اجملبلت كادلطبوعات الدكرية ادلهنية 

 .زلاكلة احلصوؿ على درجات علمية أعلى 

 .العمل على زيادة ثقافتو العامة كذلك عن طريق االطبلع ادلستمر على كل ما ىو جديد 

 .(1) أف يتبع تقاليد ادلهنة اخللقية 
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 :خالصة

ادلنظومػػػة الًتبويػػػة, كذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ درس الًتبيػػػة البدنيػػػة يعتػػػرب دكر أسػػػتاذ الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية مهػػػم يف 

الرياضػػية حيػػث انػػو يسػػاىم بنسػػبة كبػػَتة يف تربيػػة الػػنشء مػػن مجيػػع النػػواحي كفقػػا ألىػػداؼ الربنػػامج ادلدرسػػي كالػػذم 

يفػػًتض أف يسػػتفيد منػػو كػػل تبلميػػذ ادلدرسػػة, كنظػػرا للطبيعػػة التعليميػػة كالًتبويػػة للػػدرس غلػػب أف يراعػػى فيػػو ادلػػدرس  

كافػػػة االختبػػػارات ادلتعلقػػػة بطػػػرؽ التػػػدريس; الوسػػػائل التعليميػػػة كالتػػػدرج التعليمػػػي لتتػػػابع اخلػػػربات ادلتعلقػػػة, كطػػػرؽ 

القياس, كالتقوَل, شأنو شأف أم أستاذ آخر يف مادة علمية أك أدبية بل يقع عليو العبء أكثر مػنهم, كمػا غلػب أف 

 يكوف متكامل من مجيع النواحي.
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 تمهيد:

نظػػػرا ألعليػػػة الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية يف حياتنػػػا العصػػػرية كتأثَتىػػػا يف إعػػػداد  شخصػػػية الفػػػرد إعػػػداد 

 شامبل كمتزنا, كىذا ما جعل الدكؿ احلديثة تويل اىتماما كبَتا عند كضعها لربارلها التعليمية.

البدنيػة كالرياضػية ادلوضػوعة ارتباطػا كثيقػا بػالتخطيط اجليػد  كيرتبط ربقيق أعلى نتػائج لربنػامج الًتبيػة

 للدرس, الذم يعترب كحدة متكاملة األىداؼ, كلو أساليب كطرؽ كمنهجو اخلاص بو.
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 التربية العامة:  -1

 مفهوم التربية العامة:  -1-1

كمعػػػايَت االجتماعيػػػة,  تعتػػػرب الًتبيػػػة كسػػػيلة اجملتمػػػع للمحافظػػػة علػػػى بقائػػػو كاسػػػتمراره كثبػػػات نظمػػػو
فالًتبيػػة عمليػػػة هتػػدؼ إىل إعػػػداد كتشػػػكيل الفػػرد للقيػػػاـ بػػػأدكاره االجتماعيػػة يف مكػػػاف مػػػا كزمػػاف مػػػا علػػػى 
أسػػاس مػػا ىػػو متوقػػع منػػو يف ىػػذا اجملتمػػع كعمليػػة الًتبيػػة زبتلػػف مػػن رلتمػػع إىل آخػػر فػػدكر التلميػػذ ؼلتلػػف 

 عليمية أخرل. من رلتمع إىل آخر كما ؼلتلف من مرحلة تعليمية إىل ت

كتتضػح ىػػذه الصػػورة يف نظػػرة بػن خلػػدكف للًتبيػػة علػػى اهنػػا عمليػة تنشػػئة اجتماعيػػة للفػػرد, يكتسػػب 
من خبلذلا القيم كاالذباىات السػائدة يف رلتمعػو إىل جانػب ادلعلومػات كادلهػارات كادلعرفػة, كيػرل دكر كػاَل 

ى اجملتمػػع كنسػػق اجتمػػاعي كربػػافظ علػػى أف الوظيفػػة األساسػػية للًتبيػػة ىػػي إعػػداد اجليػػل اجلديػػد للحيػػاة علػػ
   (1)الشخصية القومية

 أىداف التربية العامة:  -1-2

 -العقليػػة –تتمثػػل أىػػداؼ الًتبيػػة العامػػة يف تكػػوين شخصػػية متكاملػػة مػػن كػػل النػػواحي اجلسػػمية 
االجتماعيػػػػة كال ؽلكػػػػن الفصػػػػل بينهػػػػا حيػػػػث أف النمػػػػو يف الشخصػػػػية أك اجلوانػػػػب  -الوجدانيػػػػة )النفسػػػػية(

 خرل. األ

 التربية الجسمية: -1-2-1

اىتمت الًتبية احلديثة باجلانب الصحي للطفػل فػبل ؽلكػن االكتفػاء بتنميػة قػواه البدنيػة كالعقليػة عػن 
طريػػق التػػدريبات الرياضػػية كشلارسػػة سلتلػػف النشػػاطات العمليػػة بػػل غلػػب أف ؼلضػػع لفحوصػػات طبيػػة دكريػػة 

                                                           
، األســس اتجتماعيــة لمتربيــة  ــي ضــوا متطمبــات التنميــة الشــاممة والثــورة المعموماتيــةساميرة أحمااد الساايد، –( 1)

 –. 17، ص  5114، دار الفكر البربي، القاررة، 1 
ــي الطــوري  األول و لضااارع عياااش، ميساااوع سااميمان،  -5 ــة ل ت، ب، ر   ــة التربوي ــي مــذكرة األهمي ــاني   الث

 -5111، الجزائااار  دالاااي مباااراريم، جامباااة الجزائااار،، تحااات مشاااراف بااان عكاااريش، دورة مرحمـــة التعمـــي  األساســـي

 .   15-11، ص  5111
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يػدرب علػى طريػق الوقايػة الصػحية كأسػاليب التغذيػة كيرسل إىل الطبيب إذا ظهرت لديو عبلمات ادلػرض ك 
 السليمة كذلك بتعليمو آداب الطعاـ كالسلوؾ بصفة كاملة.

   2التربية العقلية: -1-2-2

لقد كانت الًتبية القدؽلة تعتقد أف العقل ينمو بقدر ما يكتسب من ادلعلومػات فأصػبح علػو الوحيػد 
ت كاحلقػػػائق كذلػػػك دكف معرفتػػػو مػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه ىػػػو مػػػؤل ذىػػػن الطفػػػل بػػػأكرب قػػػدر شلكػػػن مػػػن ادلعلومػػػا

ادلعلومػػػات مناسػػػبة دلسػػػتول النضػػػج العقلػػػي للطفػػػل كال دلػػػدل مبلئمتهػػػا حلاجتػػػو كمطالبػػػو النفسػػػية كالعقليػػػة 
كاالجتماعية; على عكس الًتبية احلديثة فهنا يتعلق بًتبيػة الطفػل علػى حسػن التفكػَت كحسػن إدراؾ الفػرد 

كحسػػن التصػػرؼ يف ىػػذه ادلواقػػف, كمػػا هتػػتم باكتشػػاؼ القػػدرات العقليػػة دلػػا يصػػادفو مػػن مواقػػف معقػػدة 
اخلاصػػة لػػدل التلميػػذ كتقػػـو بعنايتهػػا كتنميتهػػا فػػإذا األطفػػاؿ جسػػميا يشػػًتكوف يف العقػػل أك الػػذكاء فؤلهنػػم 
بعد ذلك يتفاكتوف يف حظهم من القدرات اخلاصة فهذا ؽللك درجة عالية من القػدرة اللغويػة كىػذا يتفػوؽ 

 درة الرياضية كىكذا.يف الق

 التربية الوجدانية ) النفسية(:  -1-2-3

أثبتػػت الًتبيػػة احلديثػػة أف الصػػحة النفسػػية تعتػػرب أىػػم شػػيء يف التعلػػيم كيف بنػػاء الشخصػػية الناضػػجة 
كالكاملػػة كالسػػلمية ألف كػػاف الفػػرد مريضػػا نفسػػيا فػػإف عمليػػة التعلػػيم نتيجتهػػا الفشػػل, لػػذا أصػػبح األسػػتاذ 

   لة النفسية للتبلميذ على مساعدهتم نفسيا كذلك لتحقيق التوازف كالتوافق النفسي لديهم.يهتم أكثر باحلا

 التربية االجتماعية:  -1-2-4

تعمل الًتبية على غرس القيم كادلثل األخبلقية اليت تسود يف اجملتمع كتعلم الطفل كيفيػة التعامػل مػع 
الطفػل كاألفػراد التعػاكف فيمػا بيػنهم كادلبػادرة الػيت  اآلخرين كمعرفتو حقوقهم ككاجباهتم ذبػاه رلػتمعهم كتعلػم

   تنتفع منها اجلماعة كاجملتمع.

 مجاالت التربية:  -1-3
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إف مفهـو الًتبية يتسع لعػدة رلػاالت لػذا ال ؽلكػن حصػرىا يف رلػاؿ كاحػد, بػل غلػب أف يكػوف دكر  
,  ادلدرسػػػية كاجملتمػػع ىػػػم كػػل رلػػاؿ مػػػن اجملػػاالت الػػػيت سػػنذكرىا مكملػػة لػػػدكر بقيػػة اجملػػػاالت كمنػػو األسػػرة

     (1) الذين ؽلثلوف ىذه اجملاالت اليت سنذكرىا;

 األسرة: -1-3-1

كتعتػػػرب ادلبػػػدأ األكؿ للعمػػػل الًتبػػػوم, يشػػػارؾ كػػػل أفػػػراد األسػػػرة يف العنايػػػة بالطفػػػل فتغذيتػػػو كتنميتػػػو 
 ة تربوية.اجملتمع إذا فهي بعملي كتعليمو اللغة كتعويده بعض العادات االجتماعية, كرشح لو آداب

 المدرسة:  -1-3-2

كفيها ما يتلقى الطفػل الًتبيػة كالتعلػيم ادلقصػودين دبػا فيهػا النشػاطات االجتماعيػة العلميػة كالرياضػية 
 كالفنية فهي تصيب كلها يف عملية الًتبية. 

 المجتمع:  -1-3-3

فرد ضلو احػًتاـ دبا ػلتويو من مؤسسات دينية, ثقافية, اجتماعية, كسياسية كلها تساىم يف توجيو ال
مثل معينة كالقياـ بواجبات اجتماعية مفيدة, كتزكيده بالعادات الػيت ذبعلػو ػلسػن العػيش مػع اجلماعػة إذف 

 فهو يقـو بعملية الًتبية. 

فالًتبيػػة تعػػٍت كػػل عمليػػة تػػأثر يف اإلنسػػاف كتوجػػو سػػلوكو كظلػػو جسػػمو كعقلػػو, كمػػن ىنػػا يتضػػح أف 
سػػػػم, فكمػػػػا أف الطعػػػػاـ ػلفػػػػظ بقػػػػاء اجلسػػػػم كاسػػػػتمراره يف احليػػػػاة الًتبيػػػػة عمليػػػػة ضػػػػركرية مثػػػػل الطعػػػػاـ للج

   (2) فكذلك الًتبية تضمن احلياة كتوجيهها كجهة صاحلة سليمة مثمرة.

 التربية البدنية والرياضية:  -2

 نبذة تاريخية عن تطور ت. ب. ر. قديما وحديثا:  -2-1
                                                           

 . 15ص  نفس المرجع السابق،لضارع عياش، ميساوع سميمان،   –( 1)

 .9(، ص  1965 - 1964 ، دمشق  الم ببة التباونية، )األمل  ي التربية الرياضيةزرير الشوريحي،  –( 2)

، ص  5117، 1. القااررة  البمام واإليماان لمنشار والتوزياع،  تدريس لتربيـة الرياضـيةمحمد محمد الشحات،  -5

17  . 
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 التربية الرياضية قديما:  -2-1-1

وب البدائيػػة الػيت مل تػػزؿ العػػيش يف عصػرنا ىػػذا سبػػاس ألوانػا مػػن حركػػات مػن اجلػػدير بالػذكر أف الشػػع
الػػػرقص تصػػػور مظػػػاىر قػػػول الطبيعػػػة الػػػيت ربتػػػاج دلقاكمتهػػػا علػػػى الػػػدكاـ كمػػػا أف ىنػػػاؾ رقصػػػات تػػػؤدم يف 
االحتفػػػاالت الدينيػػػة كرقصػػػات تعػػػدىم للحػػػرب كالنصػػػر كأخػػػرل ال غايػػػة ال سػػػول ادلػػػرح كالػػػًتكيح كمػػػع أف 

ـ يثبػػت أف ىنػاؾ نػػواحي غػَت الػػرقص كألعػاب كادلباريػػات كانػت تعتػػرب مػن مظػػاىر حيػػاة لػدينا مػػن ادلصػادر 
الشعوب القدؽلة, إال أننػا ال نغػايل إذا مػا قلنػا أف الػرقص احتػل مكانػا خاصػا يف نشػاط ىػذه الشػعوب, مل 

 3يظهر مع أم شعب من الشعوب اليت أتت بعد ذلك كىناؾ ما يثبت أيضا كجود ألواف أخرل من 

البػػػػػدٍل غػػػػػَت الػػػػػرقص ظهػػػػػرت مػػػػػع ىػػػػػذه الشػػػػػعوب األكىل كمػػػػػن أمثلتهػػػػػا مسػػػػػابقات اجلػػػػػرم  النشػػػػػاط
 كاستخداـ األقواس كادلبلكمة كالتسلق كالرماية كالسباحة كبعض ألعاب الكرة. 

 التربية الرياضية في الصين القديمة:  -2-1-1-1

مػػػن نظػػػم كديانػػػات إف تػػػاريخ الصػػػُت القػػػدَل لػػػو أعليػػػة خاصػػػة نظػػػرا دلػػػا انفػػػرد بػػػو شػػػعب ىػػػذه الػػػببلد 
كتقاليػػد خاصػػة كمػػع أف ىػػذه ادلظػػاىر مػػن حيػػاة الصػػُت القدؽلػػة ذلػػا أعليتهػػا إال أهنػػا مل تػػًتؾ أثػػرا يفسػػر مػػا  
كانت تعينو تلك األلعاب الداخلية كادلباريات الكثػَتة الػيت ظهػرت عنػدىم كمػا امتيػازات بػو ألعػاب اخلػبلء 

يمتػػػو إال أنػػػو مل يػػػؤثر كثػػػَتا علػػػى نظػػػم الًتبيػػػة مػػن اسػػػتعماؿ الكػػػرات, كمػػػع أف مثػػػل ىػػػذا النشػػػاط كػػػاف لػػػو ق
   الرياضية كمظاىرىا.

 التربية الرياضية عند قدماء المصريين:  -2-1-1-2

يف تػػػاريخ مصػػػر القػػػدـ ظهػػػرت النقػػػوش كالصػػػور كالرسػػػـو علػػػى مقػػػابر القػػػدماء ادلصػػػريُت تػػػدؿ علػػػى 
دؿ علػى أهنػػم برعػوا يف ادلصػػارعة اىتمػامهم بالرياضػة ككلعهػػم بالنشػاط البػػدٍل كيف آثػارىم مػػن النقػوش مػا يػػ

كادلبػػػارزة بالعصػػػي كلعػػػب الكػػػرة كمارسػػػوا أنػػػواع الصػػػيد كاسػػػتعملوا القػػػوس كالسػػػهاـ كالنبػػػاؿ كاحلػػػرب, كمػػػا 
سبحوا كجدفوا ككجدكا يف شلارستهم تلك األنواع من الرياضة متعة بالغػة جعلػتهم ينقشػوف صػورا مػن ألػواف 

ب مػػع صػػلواهتم كمعتقػػداهتم الدينيػػة كيف مقػػابر بػػٍت حسػػُت نشػػاطاهتم علػػى اجلػػدراف مقػػابرىم جنبػػا إىل جنػػ
 كمعابد كادم ادللوؾ كغَتىا أدلة زلسوسة على ذلك. 

 التربية الرياضية عند الفرس:  -2-1-1-3
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لقد كانت الًتبية الفارسية هتػتم بالتػدريب اخللقػي كاكتسػاب ادلهػارات البدنيػة ككانػت ىػذه ادلهػارات 
كسػية كفػن ادلقاتلػة كلقػد كػاف شػباف الفػرس يؤىلػوف كيػدربوف علػى اخلشػونة تتصػل يف كثػَت مػن النػواحي الفر 

للخدمػػػة يف اجلػػػيش ككػػػاف الشػػػباب جبانػػػب ىػػػذه التػػػدريبات العسػػػكرية يػػػؤدم كثػػػَتا مػػػن األلعػػػاب كألعػػػاب 
 القول. 

 التربية الرياضية في بالد الهند:  -2-1-1-4

لرقػي كقػد يكػوف السػبب الرئيسػي يف استمرت اذلند مدة طويلة يف حالػة ال تسػاعدىا علػى التقػدـ كا
اعتقادىا ضلو التقدـ ىي ادلعتقدات الدينية اليت هتتم بالركح كتقهر اجلسػد كمػن ىنػا كانػت ذلػذه ادلعتقػدات 

   (1) عظيم األثر على إعلاؿ اجلسم كقهره كاالعتزاز بالركح كالسمو هبا.

 التربية الرياضية عند اإلغريق:  -2-1-1-5

ة احلديثػػػة يف مبادئهػػػا اليونانيػػػة القدؽلػػػة كال يقػػػف التشػػػابو ادلوجػػػود يف األلعػػػاب ترجػػػع الًتبيػػػة الرياضػػػي
كألعاب القول كادلنافسات الفردية كالرقص قدؽلا كحديثا عند حد ادلظهػر فقػط كإظلػا يف الفلسػفة الػيت بنيػت 

ول أداة لًتبيػػة عليهػا أيضػا, كمل تكػن الًتبيػة الرياضػية تعتػرب كسػػيلة نظاميػة أك طريقػة للتمرينػات الصػناعية سػ
 العضبلت كبنائها أك برنارلا آليا للذراعُت كالرجلُت احتل مكانة بُت حصص الدركس العلمية. 

كإظلػػػا كانػػػت طريقػػػة للحيػػػاة ككسػػػيلة للبحػػػث كراء اجلمػػػاؿ كالفػػػن كالياقػػػة كالواقػػػع أف الًتبيػػػة الرياضػػػية  
ول الفػػرد مػػن كػػل النػػواحي الركحيػػة كانػػت جػػزاءا حيويػػا مػػن نظػػاـ الًتبيػػة اإلغريقيػػة الػػيت هتػػدؼ إىل تنميػػة قػػ

كالعقلية كالبدنية فعنهم مل ينسوا اعتبارا ىاما ىو كحػدة اإلنسػاف الػذم شػبهوه بادلثلػث ادلتسػاكم األضػبلع 
 قاعدتو اجلسم كضلعاه ؽلثبلف الركح كالعقل. 

 التربية الرياضية في العصور الوسطى:  -2-1-2

رت يف مشػػاؿ أكربػػا قبائػػل مػػن الرببػػر الػػيت زحفػػت جنوبػػا يف القػػرنُت الرابػػع كاخلػػامس بعػػد ادلػػيبلد انتشػػ
فاحتلت اإلمرباطورية الركمانية ادلتداعية, كبذلك انتهػت ادلدينػة الػيت كنػت تسػود بػبلد الركمػاف كبػدأت فػًتة 
العصػػور ادلظلمػػة كبالتػػايل بػػدأت عصػػر مجػػود ذىػػٍت كمل يسػػتقر مصػػباح ادلعرفػػة كقػػادا إال يف كنػػائس " سػػنت 

                                                           
 .  19 -18ص   نفس المرجع السابق،محمد محمد الشحات،  –( 1)
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كثػػػَت مػػػن اجلامعػػػات يف القػػػرف الثػػػاٍل عشػػػر كانػػػت تقػػػـو بتػػػدريس ادلػػػواد ادلتصػػػلة بنػػػديكت" حيػػػث ظلػػػت  
بالعبلقػػات بػػُت " اهلل" كاإلنسػػاف كظػػل االعتقػػاد سػػائدا بػػأف اجلسػػم السػػليم أمػػر مشػػكوؾ يف ضػػركرية كأف 

 اجلسم ادلهمل ىو ادلظهر األكؿ للتلميذ الراىب. 

 التربية الرياضية في عصر النهضة:  -2-1-3

النهضػػػة فػػػًتة قيػػػاـ أكربػػػا مػػػن كبوهتػػػا بعػػػد عصػػػورىا ادلظلمػػػة كمػػػا يعتػػػرب أيضػػػا بػػػدأ العهػػػد يعتػػػرب عصػػػر 
احلديث, فقد ازدىرت الفنوف كالعلـو كاآلداب مرة ثانية كبػدأت ركح جديػدة يف البحػث كانتشػرت مبػادئ 

تمتػع اإلنسانية كفلسػفة مرغػوب فيهػا, كيف نفػس الوقػت قلػت أعليػة اإلعػداد دلػا بعػد احليػاة كزادت فػرص ال
باحليػاة ذاهتػػا, كمػػا بػدأت ادلعاىػػد كادلػػداس تعتػػٍت بًتبيػة أبنائهػػا بالًتبيػػة الرياضػية كتعتمػػد يف معظػػم مظاىرىػػا 
علػػى مػػا كانػػت عليػػو صػػاالت التػػدريب اإلغريقيػػة القدؽلػػة, كمػػا نشػػطت ألػػواف ادلهػػارات البدنيػػة كاأللعػػاب 

إىل تنميػػة قػػوة الػػدف كزيػػادة احتمالػػو  الًتكػليػػة كالتػػدريبات العسػػكرية علػػى صػػورة منافسػػات رياضػػية هتػػدؼ
 . (1)كاإلعداد للمهارات احلربية

 

 التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث:  -2-1-4

 التربية البدنية والرياضية األمريكية:  -2-1-4-1

تعتػػػرب الواليػػػػات ادلتحػػػػدة األمريكيػػػػة رلمعػػػػا لشػػػػعوب العػػػػامل إذ أف حركػػػػة ىجػػػػرة األكربيػػػػُت إىل القػػػػارة 
ديدة تتابعت كاستوطنت أراضػيها, ككػاف مػن ادلنتظػر يف ىػذا اخللػيط مػن الشػعوب كاألجنػاس أف تنتشػر اجل

مجيػػع طػػرؽ الًتبيػػة الرياضػػية يف بعػػض األكقػػات أك يف بعػػض األضلػػاء أك كلهػػا يف الواليػػات ادلتحػػدة كيف فػػًتة 
ة كإظلػا انتشػرت بعػض األلعػاب احلرب األىلية األمريكية مل تتقدـ الًتبيػة الرياضػية يف أمريكػا لدرجػة ملموسػ

األمريكية اجلديدة, ٍب بعد انتهاء احلرب األىلية تطػورت الًتبيػة الرياضػية بصػورة ملحوظػة فأنشػأت األنديػة 
الرياضية كصاالت التدريب كمحامات السػباحة كعمػت بػرامج غنيػة بالتمرينػات األدلانيػة كالسػويدية كألعػاب 

ية لتشمل النػوادم كادلػدارس كظػاىرة االحػًتاؼ كغَتىػا كانتشػرت السباحة كبعد ذلك تطورت الًتبية الرياض
 إىل حد كبَت كتنوعت إىل ما كصلت إليو اآلف. 
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 التربية البدنية والرياضية في جمهورية مصر العربية:  -2-1-4-2

سػػبق كأف أكضػػػحنا أف شلارسػػة األنشػػػطة الرياضػػية كانػػػت موجػػػودة منػػذ قػػػدـ اإلنسػػاف كأكضػػػح مثػػػاؿ 
نقػػػوش كزخػػػارؼ عنػػػد القػػػدماء ادلصػػػريُت, كعنػػػدما دخػػػل العػػػرب أرض مصػػػر اىتمػػػوا  لػػػذلك مػػػا كجػػػد مػػػن

دبمارسػة ألػػواف األنشػطة الرياضػػية التصػػاذلا حبيػاهتم اتصػػاال كثيقػػا كدلػا تتطلبػػو طبيعػػة العػيش يف الػػببلد العربيػػة 
  مػن قػػوة كربمػػل حػىت أصػػبحت الرياضػػة مظهػر مػػن مظػػاىر حضػارتو كلونػػا مػػن ألػواف تراثػػو, كللفركسػػية حػػظ
كبػػػَت عنػػػد العػػػرب كمقػػػاـ معػػػركؼ دلػػػا تتسػػػم بػػػو ىػػػذه الرياضػػػة أـ آداب كفػػػن, كالباحػػػث يف تػػػاريخ مصػػػر 
احلػػديث غلػػد الكثػػَت مػػن األدلػػة السػػاطعة علػػى العنايػػة بًتبيػػة الشػػباب بػػدنيا ففػػي بػػرامج مدرسػػية القلعػػة مػػا 

 ينص على تعليم الرياضة كفن احلرب كاستعماؿ السبلح كركوب اخليل 

كلت جلنػػػة البحػػػث حالػػػة التعلػػػيم يف مصػػػر كمػػػن ضػػػمن مػػػا قػػػدـ ىػػػو االىتمػػػاـ شػػػ 2931كيف عػػػاـ 
بالًتبية الرياضية كذلك بإعطاء التبلميذ بعض التمرينات البدنيػة ادلناسػبة كاسػتخداـ بعػض األدكات البديلػة 

عهػا أرسلت الوزارة أكؿ بعثة للًتبية الرياضية السػكتلندا تبت 2:36كادلساعدة يف تنوع التمرينات, كيف عاـ 
بعثػات أخػرل إىل بريطانيػا كالسػويد كأدلانيػا كأمريكػا كقػػاـ ادلبعوثػوف بعػد عػودهتم بوظػائف التػدريس كادلتابعػػة 
كترمجة كتأليف الكتب يف شىت اجلوانب بغرض نشر الرياضػة علػى أسػس كمبػادئ تربويػة سػليمة ٍب دخلػت 

 (1)ـ ف كأصػبحت  2:36البنػات عػاـ الًتبية الرياضية يف اخلطة الدراسية بصفة هنائيػة يف مػدارس البنػُت ك 
كمل يقتصػػر االىتمػػاـ بالًتبيػػة  2:41جػػزءا أساسػػيا مػػن اجلػػدكؿ الدراسػػي كاسػػتمرت العنايػػة هبػػا حػػىت عػػم 

الرياضية على ذلػك احلػد كلكػن ظػل االىتمػاـ بنشػر الًتبيػة الرياضػية بادلػدارس فقػد تكونػت اللجنػة األىليػة 
لعاب كالًتبية البدنية كتوثيق العبلقػات الوديػة بػُت سلتلػف بغرض العمل على ترقية األ 2:45للرياضة عاـ 

االرباديػػات الرياضػػية كمػػنح رعايتهػػا للبطولػػة, كتطػػورت الًتبيػػة الرياضػػية علػػى حػػد أكػػرب مػػن ذلػػك لتشػػمل 
النوادم كإنشاء كليػات للًتبيػة الرياضػية يف سلتلػف اجلامعػات ادلصػرية كاالىتمػاـ بػالكوادر الرياضػية النشػطة 

الوصػػوؿ بػػادلتفوقُت رياضػػيا إىل أعلػػى مراتػػب التػػدريب لبلشػػًتاؾ هبػػم يف سلتلػػف ألػػواف ادلسػػابقات كرعايتهػػا ك 
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الرياضػػػية علػػػى ادلسػػػتول احمللػػػي كالعػػػريب كالعػػػادلي سػػػواء كػػػاف ذلػػػك علػػػى مسػػػتول ادلػػػدارس أك الشػػػركات أك 
   (1) النوادم.

 مفهوم التربية البدنية والرياضية:  -3

 الًتبية البدنية على أهنا;  West and Butcher 1990ويست، بوتشر تعرؼ 

العمليػػػة الًتبويػػػة الػػػيت هتػػػدؼ إىل ربسػػػُت الػػػداء اإلنسػػػاٍل مػػػن خػػػبلؿ كسػػػيط ىػػػو األنشػػػطة البدنيػػػػة 
 لتحقيق ذلك. 

أف الػػػػبعض يػػػػرل أف الًتبيػػػػة البدنيػػػػة كالرياضػػػػية إظلػػػػا ىػػػػي مػػػػرادؼ  Lumpkinلــــومبكين كذكػػػػر 
رياضػػية, كبعػػد تعريفهػػا لكػػل ىػػذه التعبػػَتات, أبػػت إال أف للتعبػَتات مثػػل التمرينػػات, اللعػػاب, ادلسػػابقات ال

تػػديل برأيهػػا يف صػػياغة تعريفهػػا علػػى النحػػو التػػايل; الًتبيػػة البدنيػػة ىػػي العمليػػة الػػيت يكتسػػب الفػػرد خبلذلػػا 
 أفضل ادلهارات البدنية كالعقلية كاالجتماعية كاللياقة من خبلؿ النشاط البدٍل. 

; ( Kopesky Kozlik)كونســكي كوزليــك تعريػػف كمػػن تشيكوسػػلوفاكيا السػػابقة يػػربز 
الًتبية البدنية جزء من الًتبية العامة, ىدفها تكوين ادلواطن بدنيا كعقليا كاندفاعيا كاجتماعيا بواسػطة عػدة 

   .(2)ألواف من النشاط البدٍل ادلختار لتحقيق اذلدؼ

 مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في بعض الدول:  -4

ىيم كأغراض الًتبية البدنية كالرياضية تبعا لطبعة أىداؼ كفلسفة اجملتمع, كربػدد سياسػيتها تعدد مفا
 كبرارلها لتحقيق ىذه األىداؼ دبا يتماشى منع ىذه الفلسفة. 

 مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في االتحاد السوفياتي سابقا:  -5

ابقا كالػػدكؿ االشػػًتاكية أحػػد أىػػم الوسػػائط الًتبويػػة يف تعتػػرب الرياضػػة البدنيػػة يف اإلربػػاد السػػوفياٌب سػػ
إعػػداد ادلػػواطنُت باعتبػػار أهنػػػا هتػػتم بتنميػػة اإلنسػػػاف بشػػكل عػػاـ كإعػػداده للعمػػػل االجتمػػاعي كالػػدفاع عػػػن 
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. كيؤمنوف أنو عن طريق الًتبية البدنية ؽلكن االحتفاظ بصػحة ادلػواطن يف أحسػن حالتهػا  الوطن عند اللزـك
 العمل, كتعرؼ بأهنا;  كتزيد كفايتو على

ىػػي عمليػػة توجيػػو للنمػػو البػػدٍل كالقػػواـ لئلنسػػاف باسػػتخداـ التمرينػػات البدنيػػة كالتػػدابَت الصػػحية ك 
بعػػػض األسػػػاليب األخػػػرل بغػػػرض إكسػػػاب الصػػػفات البدنيػػػة كادلعرفيػػػة كادلهػػػارات كاخلػػػربات, كالػػػيت ربقػػػق 

 متطلبات اجملتمع أك حاجات اإلنساف الًتبوية. 

مج سليم يف الًتبية البدنية ؽلكن تطوير الصػفات اإلداريػة لػدل اإلنسػاف, كبادلمارسػة كعن طريق برنا
تتطػػور لديػػو الصػػفات اخللقيػػة كالػػيت تتماشػػى مػػع الػػركح العامػػة للمجتمػػع االشػػًتاكي, كمػػن النطػػاؽ السػػابق 

لشػعب السػوفياٌب  ربدد ىدؼ الًتبية البدنية يف اإلرباد السوفياٌب سابقا دبا يلػي; " التنميػة البدنيػة الشػاملة
) سػػػابقا(, تربيػػػة عمػػػاؿ ناشػػػطُت لبنػػػاء االشػػػًتاكية كالػػػدفاع الرجػػػويل للػػػوطن, يتمتعػػػوف باحليػػػاة مطمػػػوحُت 
فكتسػػػػاب ركح غنيػػػػة كأخػػػػبلؽ رفيعػػػػة مكتملتػػػػُت بػػػػدنيا ..." ىػػػػذا اذلػػػػدؼ حددتػػػػو متطلبػػػػات ادلوضػػػػوعية 

جلماعية كبناءا علػى ىػذا اذلػدؼ للحكومة السوفياتية سابقا مع أخذ يف االعتبار االىتمامات الشخصية كا
 ربددت ادلهاـ التالية لًتبية البدنية; 

كربتػػوم ىػػذه ادلهمػػة علػػى األغػػراض التاليػػة; أغػػراض صػػحية * التنميــة البدنيــة والصــحية لشــعب: 
 كتربوية كتعليمية. 

خبلقيػة كتتمثػل يف; عبلقػة الًتبيػة البدنيػة بالًتبيػة األ* تدعيم االرتباط بالوسائط التربوية األخرى: 
 كالًتبية العقلية كعبلقتها حبب العمل كعبلقتها بالًتبية اجلمالية. 

 كيتم ذلك عن طريق;* المشاركة في الحياة السياسية العامة: 

 جذب الشباب للنشاط السياسي العاـ.  -

 تربية الشعور الوطٍت لدل الشباب.  -

 (1)الصراع ضد مظاىر التخلف االجتماعي يف احلياة.  -
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 لًتبية البدنية كالرياضية كموضوع للمشاىدة.جعل ا -

 مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في الواليات المتحدة األمريكية:  -6

ال يوجد توجيو مركزم حلركػة الًتبيػة البدنيػة يف الواليػات ادلتحػدة األمريكيػة كإظلػا تلعػب اجلمعيػات ك 
كمػا أهنػا ال تأخػذ طػابع سياسػي, كمػا قامػت اجلمعيػة االربادات ادلتخصصة الدكر األكرب يف ىػذه احلركػة,  

 األمريكية للصحة الًتبية البدنية كالًتكيح بوضع ميثاؽ للًتبية البدنية. 

لًتبيػة البدنيػة كىػو; " الًتبيػة البدنيػة كىػي جػزء  2:75كلقد اخًتنا تعريػف ) تشػالرز بيوتشػر( سػنة 
ادلػػػػواطن البلئػػػػق مػػػػن الناحيػػػػة البدنيػػػػة كالعقليػػػػة  متكامػػػػل مػػػػن الًتبيػػػػة العامػػػػة", ميػػػػداف ذبػػػػرييب ىدفػػػػو تكػػػػوين

 كاالنفعالية كاالجتماعية. 

 كقد حددت مهاـ الًتبية البدنية يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف ربيق األغراض التالية; 

 غرض النمو البدٍل.  -

 غرض النمو احلركي.  -

 غرض التنمية العقلية.  -

 غرض العبلقات اإلنسانية.  -

 هٍت ىاـ كىو إعداد الشباب مربوف بدنيا. غرض م -

   مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية: -7

تعػػرؼ الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية يف اجلزائػػر علػػى أسػػاس أهنػػا; " نظػػاـ تربػػوم عميػػق النػػدماج النظػػاـ 
يػػة إىل بلوغهػػا كالراميػػة علػػى رفػػع مػػن شػػأف تكػػوين الًتبػػوم الشػػامل كزبضػػع لػػنفس الغايػػات الػػيت تسػػعى الًتب

 اإلنساف كادلواطن كالعامل دبا لديها من مزايا". 

 كينتظر من الًتبية البدنية كالرياضية يف ىذا اإلطار ألف تؤدم ثبلث مهاـ; 
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تػؤدم علػى ربسػُت قػدرات الفػرد الفيزيولوجيػة كالنفسػية احملركػة لتسػيَتىا مػن * من الناحيـة البدنيـة: 
ؿ ربكػػػم اكػػػرب يف البػػػدف. كتكيػػػف السػػػَتة مػػػع البيئػػػة, كذلػػػك بتسػػػهيل ربويلهػػػا بواسػػػطة تػػػدخل نػػػاجح خػػػبل

 (1)منظم تنظيما عقبلنيا. 

عػن ربسػػُت صػحة الفػػرد كمػا يكتسػػبو مػن ناحيػػة احملػرؾ النفسػػاٍل األمػػر * مـن الناحيــة االقتصــادية: 
مة يف العمػػل اسػػتخداما زلكمػػا, يزيػػد مػػن قػػدرات علػػى مقاكمػػة التعػػب كإذ ؽلكنػػو اسػػتعماؿ القػػوة ادلسػػتخد

 فإنو يؤدم بذلك على زيادة ادلردكدية الفردية كاجلماعية يف علم الشغل الفكرم كاليدكم. 

أف الًتبيػة البدنيػة كالرياضػية ذبعػل القػيم الثقافيػة كاخللقيػة الػيت * من الناحيـة االجتماعيـة والثقافيـة: 
ٍت مدخرة الظركؼ ادلبلئمة للفرد كي يتعػدل ذاتػو يف توجو أعماؿ كل مواطن كتساىم يف تعزيز الوئاـ الوط

العمل كتنمية ركح التعاكف كاالنضباط كادلسؤكلية كالشعور بالواجبات ادلدنية, كما زبفف الرياضػة الضػغوط 
 النفسية ك زبفف من التوترات النفسية كغَتىا. 

 يكػن يف اجلزائػر إال فػرع مل 2:73أما يف اجلانب التارؼلي كسياسة الدكلػة اذبػاه الرياضػة يف جويليػة 
مػػػن طػػػرؼ مفػػػتش عػػػاـ  -ادلػػػدير العػػػاـ للًتبيػػػة الوطنيػػػة –أكػػػادؽلي للًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية ربػػػت إشػػػراؼ 

كاألخَت ال يهتم إال بالرياضة ادلدرسية كاإلمتحانات, كبعد االستقبلؿ عمدت الدكلة إىل تنظيم ىػذا الفػرع 
قػي للثبػات فأنشػأت كزارة الرياضػة كالسػياحة الػيت ذلػا ادلهػاـ اذلاـ من اجل الصحة كالتوازف الفكرم كاألخبل

 التالية; 

اإلشراؼ علػى الًتبيػة البدنيػة ادلدرسػية كاجلامعيػة, التكػوين كاإلشػراؼ اإلدارم دلعلمػي الًتبيػة البدنيػة 
مػػػػن  كالرياضػػػية, كتنظػػػػيم ادلنافسػػػات الرياضػػػػية, ككػػػاف دكر اجلزائػػػػر ؽلثػػػػل يف إخػػػراج الرياضػػػػة كالًتبيػػػة البدنيػػػػة

التهمػػػيش الػػػذم أصػػػاهبا, ككػػػاف مػػػن االىتمامػػػات األساسػػػية لػػػوزارة الًتبيػػػة الوطنيػػػة حيػػػث أككلػػػت ذلػػػا مهػػػاـ 
   الربرلة كاإلشراؼ على نشاطات الرياضية داخل ادلؤسسة الًتبوية القاعدية نواة الًتبية كالتعبئة اجلماىَتية.

كػػػوين ادلدرسػػػي عػػػرب سلتلػػػف كعلػػػى ادلسػػػتول ادلدرسػػػي بػػػذلت جهػػػود جبػػػارة إلدمػػػاج الًتبيػػػة مػػػع الت
 ادلستويات التعليمية من ادلدرسة إىل اجلامعات, شلا استدعى إصدار النصوص القانونية التالية; 
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( كمػا يلعػب 8( كرلانيػة ) ادلػادة 6كل جزائػرم لػو احلػق يف الًتبيػة كالتكػوين كبأهنػا إجباريػة ) ادلػادة 
اضػػػية الوطنيػػػة لكػػػن النمػػػو الػػػدؽلغرايف اذلائػػػل الػػػذم القطػػػاع ادلدرسػػػي دكرا ىامػػػا كحيويػػػة يف بعػػػث احلركػػػة الري

تشاىده الببلد أثر كثَتا يف تكوين ادلكونُت كتػوفَت اذلياكػل كالعتػاد األساسػيُت للًتبيػة البدنيػة كالرياضػية مػن 
كمل توجػػػد إال ادلعاىػػػد اجلهويػػػة للًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية ) بسػػػَتايدم( ك )  2:98إىل سػػػنة  2:89سػػػنة 

 371أككلت ذلما مهاـ تكوين إطارات الًتبية كالرياضية, قدرة اسػتيعاب ادلعهػدين للطلبػة  الشلف( اللذاف
 (1)سنويا;  2451طالبا بدال من 

شلػػا أعطػػى فراغػػا كبػػَتا بالنسػػبة ألسػػاتذة التعلػػيم الثانويػػة كالتقػػٍت يف مػػادة الًتبيػػة البدنيػػة شلػػا اسػػتدعى 
أعطػت  2:93كيف عػاـ  2:92ا الفػراغ سػنة لسػد ىػذ -PA -فتح فركع لتكوين األساتذة ادلساعدين 

كزارة التعليم العايل اإلشارة لتكوين أكؿ دفعات أساتذة تربية كرياضية بفتح معاىد الًتبية البدنيػة كالرياضػية 
بػػػاجلزائر العاصػػػمة كسػػػطيف ٍب ربولػػػت إىل مسػػػتغاًل, ككػػػذلك ًب فػػػتح معهػػػد قسػػػنطينة مػػػؤخرا كادلهػػػاـ الػػػيت 

 أككلت ذلم; 

 األساتذة يف لًتبية البدنية كالرياضية بالنسبة للمرحلة الثانوية. مؤل الفراغ ب -

 .  (2)ضماف تعلم مقياس الًتبية البدنية كالرياضية يف معاىد التعليم -

 أىداف التربية البدنية والرياضية:  -8

تعتػػٍت الًتبيػػة البدنيػػة كالرياضػػية بالكفػػاءات البدنيػػة, أم صػػحة اجلسػػم كنشػػاطو كرشػػاقتو كقوتػػو كمػػا 
هتتم بنمو اجلسم كقياـ أجهزتو بوظائفها كتدرب الفرد على سلتلػف ادلهػارات احلركيػة ك تكوينػو مػن الناحيػة 

 النفسية كاخللقية كاالجتماعية كؽلكن تلخيص أىدافها يف ما يلي; 

 تنممية ادلهارات النافعة للحياة.   -أ

 تنمية القدرة العقلية كالذىنية.  -ب

 االندماج االجتماعي.  -ت
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 شلارسة احلياة الصحية السليمة.  -ث

 تنمية صفات القيادة الصاحلة.  -ج

 إتاحة فرصة للمواىب اخلاصة.  -ح

 الًتكيح كشغل أكقات الفراغ.  -خ

 خصائص التربية البدنية والرياضية:  -9

 تتميز الًتبية البدنية بعدد من اخلصائص أعلها; 

 (1)ؿ التعبَت. اعتمادىا على احلركات الديناميكية كشكل من أشكا -

اعتمادىا على التبادؿ بُت األفراد أثناء ادلمارسة كوسيلة اتصػاؿ داخػل اجملموعػة يف تنظػيم العمػل  -
 الفردم كاجلماعي بغية الوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرة يف أحسن الظركؼ. 

 إكتساب القيم كاخلصاؿ احلميدة زيادة عن ادلهارات كالقدرات البدنية.  -

 لبدنية بقسط كبَت يف الًتبية العامة كنذكر; كتساىم الًتبية ا

 زيادة التحصيل الدراسي.  -

 فهم جسم اإلنساف.  -

 فهم دكر الرياضة كالثقافة العلمية.  -

 االستهبلؾ ادلوضوعي كالنافع. -

 تقدير اجلماؿ.  -

 تنمية قيمة التعاكف.  -

 نشر مفاىيم اللعب السليمة كالركح الرياضية.  -
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 ت الرياضية النافعة. تنمية ادلهارا -

 الوقاية كالصحة كاحًتاـ البيئة.  -

 أىمية التربية البدنية والرياضية:  -10

إف الًتبيػػػػة البدنيػػػػة كالرياضػػػػية تسػػػػاعد كعلػػػػى ربسػػػػُت األداء اجلسػػػػماٍل للتلميػػػػذ كإكسػػػػابو ادلهػػػػارات 
 األساسية كزيادة قدراتو اجلسمانية الطبيعية. 

ألنشػطة الرياضػية سبػد التلميػذ بادلتعػة مػن خػبلؿ احلركػات ادلػؤداة أما عن خلػربات األساسػية دلمارسػة ا
يف ادلسابقات كالتمرينػات الػيت تػنم مػن خػبلؿ تعػاكف التلميػذ مػع اآلخػرين, أمػا ادلهػارات الػيت يػتم التػدريب 
عليهػػػا بػػػدكف اسػػػتخداـ أدكت صػػػغَتة أك األجهػػػزة الكبػػػَتة تػػػؤدم إىل اكتسػػػاب ادلهػػػارات الػػػيت تعمػػػل علػػػى 

ذ بقوة احلركة, الًتبية البدنية ىي عمليػة حيويػة يف ادلػدارس دبراحلهػا ادلختلفػة كذلػا دكر أساسػي شعور التلمي
 ادلنافسػة كعػادةيف تنمية اللياقة البدنية للتبلميذ, كالتبلميذ عادة ما يرغبوف يف شلارسة األلعاب اليت هبا ركح 

كقػادرين علػى التعامػل مػع اجلماعػات  ما يكوف التبلميذ ذلػم القػدرة علػى االنػدماج يف اجملتمػع بشػكل جيػد
    (1) كؽلكنهم عقد صداقات مع زمبلئهم.

ككجػػػػود برنػػػػامج رياضػػػػي يشػػػػتمل علػػػػى أنشػػػػطة تعمػػػػل علػػػػى إظهػػػػار الفػػػػركؽ الفرديػػػػة بػػػػُت التبلميػػػػذ 
   (2) كتشجيعهم لو أمر ىاـ جدا.

 كما أف ذلا أعلية يف عدة جوانب نذكر منها; 

ة نظػػاـ مسػػػتحدث يسػػتغل الغريػػزة الفطريػػػة للعػػب مػػن خػػػبلؿ إف الًتبػػػة البدنيػػأىميتهــا التربويــة:  -
 أىداؼ تربوية ففي شكلها كثقافية اجتماعية يف جوىرىا.

إف الًتبية البدنية تتعامػل مػع اإلنسػاف بكػل أبعػاده السػلوكية, فهػي كإف كانػت أىميتها النفسية:  -
االرتقػػػاء بوجػػػداف اإلنسػػػاف كهتػػػتم هتػػػتم باجلانػػػب البػػػدٍل احلركػػػي كاجلانػػػب ادلعػػػريف, فإهنػػػا تضػػػع يف اعتبارىػػػا 

 بسلوكياتو ك تفاعلو اإلنساٍل ككائن لو ذات يعتز هبا كػلرص على تأكيدىا. 
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إف الًتبيػػػة البدنيػػػة مػػػادة علميػػػة كظيفيػػػة تسػػػاعد الفػػػرد علػػػى إعػػػداده حليػػػاة أىميتهـــا االجتماعيـــة:  -
يعػيش فيػو, كمػن خػبلؿ  متزنة كشلتعػة, كمػا تسػاعده علػى التكيػف مػع اجلماعػة كالوسػط االجتمػاعي الػذم

 أنشطتها الودية كزبلق الصداقة بُت أفراد اجلماعة. 

أف سػػلوؾ الفػػرد يتشػػكل مػػن خػػبلؿ اتصػػاالتو باجلماعػػة األكليػػة أىميتهــا النفســية واالجتماعيــة:  -
مػػن أسػػرتو كجَتانػػو, كمجاعػػات اللعػػب الػػيت ينػػدمج فيهػػا, حيػػث يبػػٌت توافقػػو االجتمػػاعي بدرجػػة كبػػَتة علػػى 

 كؼ االتصاالت االجتماعية اليت تتم يف إطار اجلماعات اليت ؽلر هبا كيتلقى أفكاره منها. الطبيعة كظر 

كدبا أف اللعب ىو أبسط أشكاؿ النشاط كأكثرىا تفضيبل لدل الطفػل فإنػو يسػاىم بقسػط كبػَت يف 
م ذلػك التعرؼ على عادات اجملتمع كتقاليده كيكتسب الطفل كل أظلاط اخلربات احلركية األساسػية, كال يػت

 دبغزؿ عن التنمية ادلعرفية أك الوجدانية. 

للقػػػػد أفػػػػادت الدراسػػػػات كالبحػػػػوث الفيزيولوجيػػػػة أف النشػػػػاط  أىميتهــــا النفســــية واالجتماعيــــة: -
البدٍل ادلنتظم يساعد على اطلفاض نسبة الػدىوف يف اجلسػم ككػذا الكولسػًتكؿ يف الػدـ كالػذم يتسػبب يف 

 االنفعاليػػةويػة, كىػػو كػذلك قػادر علػػى خفػض التػػوترات كالضػغوط الكثػَت مػن أمػػراض القلػب كاألكعيػػة الدم
كزلاربػػة التػػدخُت كاإلدمػػاف كسػػوء التغذيػػة, النشػػاط البػػدٍل لػػو دكر يف زبفيػػف العديػػد مػػن آمل الظهػػر كعسػػر 

 اذلضم كضمور العضبلت كعبلج تصلب ادلفاصل كالتأىيل ما بعد اجلراحة. 

     (1)  عالقة التربية البدنية بالتربية العامة: -11

إف تعبػػَت الًتبيػػة البدينػػة كالرياضػػية اكتسػػب معػػٌت جديػػد بعػػد إضػػافة كلمػػة الًتبيػػة إليػػو, فكلمػػة بدنيػػة 
تشَت إىل البدف كىي كثَتا ما تستخدـ يف اإلشارة إىل صفات بدنية سلتلفة كالقوة البدنية, النمػو البػدٍل أك 

فحينمػػا تضػػاؼ كلمػػة الًتبيػػة إىل البدنيػػة الصػػحة البدنيػػة كىػػي تشػػَت إىل البػػدف مقابػػل العقػػل, كعلػػى ذلػػك 
ضلصل على تعبَت تربية بدنية, كادلقصود هبا تلك العمليػة الًتبويػة الػيت عنػد شلارسػة أكجػو النشػاط الػيت تنمػي 

 كتصوف جسم اإلنساف كتساعد على تقويتو كسبلمتو فإف عملية الًتبية تتم يف نفس الوقت. 

رغدا أك العكس تكوف من اذلداـ كيتوقػف ذلػك علػى نػوع ىذه الًتبية قد ذبعل حياة اإلنساف أكثر 
 اخلربة اليت تصاحب ىذه الًتبية, كتتوقف قوة الًتبية البدنية كالرياضية على ادلعاكنة يف ربيق أغراض الًتبية. 
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كيتمثل رأينػا يف أف العبلقػة ادلوجػودة بػُت الًتبيػة العامػة كالًتبيػة البدنيػة كالرياضػية ىػي عبلقػة إرتباطيػة  
اإلنساف كاف مشويل كىو يواجو حياتػو علػى ىػذا األسػاس, فػبل ؽلكػن عػزؿ جسػده عػن ركحػو كمػا ال  كوف

ؽلكن عزؿ بدنو عن قلبو ألف ىذا يؤثر على اجلسم كرلهوده, كهبذا ال ؽلكننا فصل الًتبيػة عػن البػدف, ألف 
بدنيػػة كاحلركيػػة كوسػػيلة الًتبيػػة البدنيػػة ال نقصػػد هبػػا تربيػػة البػػدف فقػػط كإظلػػا ىػػي االسػػتفادة مػػن األنشػػطة ال

لتحقيػػق أىػػداؼ الًتبيػػة حيػػث أف اإلنسػػاف ينمػػو كيتطػػور كيتكيػػف مػػع احلركػػة, ىػػذه األخػػَتة تػػؤثر يف بنػػاء 
    (1) الشخصية القوية.
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 خالصة: 

من خبلؿ ما قدمناه يف ىذا الفصل, يتضح لنػا بػأف الًتبيػة البدنيػة كالرياضػية جػزء مػن الًتبيػة العامػة 
تعتػػػػرب أحػػػػد العوامػػػػل اذلامػػػػة لبنػػػػاء اجليػػػػل الصػػػػاعد ادلتكامػػػػل مػػػػن النػػػػواحي األربعػػػػة; العقليػػػػة كالنفسػػػػية كأهنػػػػا 

كاالجتماعيػػة كاجلسػػمية, كىػػذا مػػن خػػبلؿ شلارسػػة احلصػػص الًتبويػػة الػػيت تسػػهم بشػػكل كبػػَت ىػػي كاألسػػتاذ 
ة ىػو الوقػت الػذم ادلشرؼ علليها يف صقل ادلواىب كجعػل الوقػت ادلخصػص دلػادة الًتبيػة البدنيػة كالرياضػي

 ؽلضي على أحسن حاؿ.
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بعد دراستنا للجانب النظرم سنحاكؿ يف ىذا اجلانب االىتماـ دبوضوع حبثنا بدراسة ميدانية , حىت نعطيو تمهيد: 
تذة ثانويات كالية الوادم حيث قمنا بتوزيع منهجية علمية ذات طابع تربوم , ك ذلك بعد زيارتنا لبعض اسا

 استمارة االستبياف. 

هتدؼ الدراسة االستطبلعية اىل اثبات مصداقية االستبياف اك االختيار ك ىذا من  الدراسة االستطالعي: -01
خبلؿ معرفة اف كاف لو مدلوؿ ك ىل ىو مفهـو ك ىل نستطيع استعمالو يف البحث ك ىذا قصد االستفادة 

 رلاالت البحوث العلمية. منو يف شىت

عبارة عن البوابة اليت ندخل من خبلذلا اىل عمق ادلوضوع ك ىذا من خبلؿ جس النبض ك  فالدراسة االستطبلعية 
بالتايل ربديد الصحة النفسية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية اثناء اجراء احلصة ك ماىي التغَتات اليت ربدث داخل 

 ة عنها.  احلصة ك االثار النامج

دبا اف الدراسة ادلستعملة ك ادلتبعة تعتمد على كصف الظاىرة اك احلالة ادلقصود دراستها . كتعتمد  منهج الدراسة:-02
ايضا على مجع احلقائق ك تلخيصها ك ربليلها, فاف من الواجب علينا اتباع ادلنهج الوصفي .ك الذم نبينو ك نعرفو كما 

 يلي.

 :اجراء من اجل احلصوؿ على احلقائق ك البيانات مع تفسَت لكيفية ارتباط ىذه ىو  تعريف المنهج الوصفي
البيانات دبشكلة الدراسة, ك البحث الوصفي غلب اف ؽلتد ابعد من رلرد مجع بيانات فاذا مل تكن البيانات 

ي دبثابة الدليل الذم ػلمل معٌت دلشكلة البحث , فاف عملية مجع البيانات تصبح غَت ذات قيمة ك لك
يصبح البحث الوصفي ذا معٌت فبل يقتصر عمل الباحث على اف يقرر ماىية البيانات اليت تتطلبها الدراسة ك 

لكنو غلب اف يقـو بتقسيم ك ربليل ىذه البيانات من اجل مقابلة اغراض الدراسة , ك لذلك فالبحث 
ك التفسَت ك بذلك ؽلكن القوؿ الوصفي يتضمن قدرا من التفسَت للبيانات أم زلاكلة ربط الوصف بادلقارنة 

اف الدراسة الوصفية تسعى اىل صياغة مبادئ ىامة ك التوصل اىل حل ادلشاكل , ك يف رلاؿ الًتبية البدنية ك 
الرياضية فاف الدراسات الوصفية تسهم يف اضافة معلومات حقيقية عن الوضع الراىن للظواىر الرياضية 

لى الرياضة ككل ك مثل ىذه ادلعلومات ربمل درجة كبَتة من االعلية يف ادلختلفة ك اليت تؤثر سلبا اك اغلابا ع
  1القدرة على تقوَل الوضع الراىن

 لقد استعملنا يف الدراسة أداة احصائية كىي االستبياف. ك نعرفها كاالٌب; ادات الدراسة:-03

                                                           
1
مروان عبد المجٌد ابراهٌم , اسس البحث العلمً إلعداد الرسائل الجامعٌة, مؤسسة الوراق للنشر و التوزٌع, عمان, الطبعة  

 .156م ص5111االولى
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 :راد ك يطلب منهم ىو عبارة عن عدد من االسئلة احملددة يعرض على عينة من االف تعريف االستبيان
االجابة عنها كتابة, فبل يتطلب االمر شرحا شفويا مباشرا اك تفسَتا من الباحث ك تكتب االسئلة اك تطبع 

على ما يسمى استمارة استبيانيو. ك يعترب االستبياف من اىم ك ادؽ طرؽ البحث ك مجع البيانات يف علـو ك 
وصفية, ك ىو يشَت اىل الوسيلة اليت تستخدـ للحصوؿ على الًتبية البدنية ك الرياضية ك خاصة يف البحوث ال

 1اجوبة ألسئلة معينة يف شكل استمارة ؽلؤلىا اجمليب بنفسو.

لقد قمنا يف ىذا البحث على اجراء دراسة على اساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية لوالية الوادم, مجتمع الدراسة: -04
استاذ , ك معرفتنا بعددىم كاف بعد اخذ تقرير من مديرية  211رلموع عددىم  ادلدرسُت بادلرحلة الثانوية, ك الذين كاف

 الًتبية ك التعليم لوالية الوادم. الذين مل يبخلوا علينا بالعدد الرمسي ك الدقيق.

العينة ىي االفراد الذين قامت عليهم الدراسة ك الذين طلتارىم من رلتمع الدراسة, ك ىم اساتذة عينة البحث: -05
 استاذ. ك دبا اف رلتمع211بية البدنية ك الرياضية للمرحلة الثانوية لوالية الوادم, حيث كما ذكرنا سابقا عددىم الًت 

 استاذ ك الذين اجريت عليهم الدراسة ذلذا41الدراسة كاف صغَت قمنا باختيار نسبة كبَتة من رلتمع الدراسة كىم 

 البحث.

ر العينة العشوائية البسيطة, ك الذم يعطى اك يتاح فيها لكل فرد من قمنا يف ىذا البحث باختيانوع العينة :-06
اجملتمع نفس الفرصة اليت تعطى لغَته عند االختبار , كىكذا يكوف لكل فرد من افراد اجملتمع فرص متكافئة يف االختبار 

 2.اك يكوف نصيب كل فرد من احتماؿ اف يسأؿ اك يستجوب مساكيا لنصيب أم فرد اخر من اجملتمع

ىي الطريقة االحصائية ادلعتمدة يف تفريغ البيانات ك حساب النسبة ادلئوية , حيث االدات االحصائية للدراسة: -07

     × 100اعتمدنا على اتباع الطريقة الثبلثية فكانت كالتايل;                
  

 
  =   X  

 النسبة ادلئوية. =   -  Xحيث; 

 لتكرارات.عدد ا =      -         

 رلموع العينة. =       -         

                                                           
1
 165إلعداد الرسائل الجامعٌة, مرجع سابق.صمروان عبد المجٌد ابراهٌم. اسس البحث العلمً  
2
 .161مروان عبد المجٌد ابراهٌم , مرجع نفسه,ص 
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ك كتابة اسئلة االستبياف , ًب توزيع االستمارة على زلكمُت من معهد علـو ك  بعد صياغة صدق االستبيان: -08
تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية , فتم تصحيح بعض العبارات ك تعديل بعضها ك ترؾ االخرل على شاكلتها, 

ستبياف على عبارات السن ك اخلربة ك كذلك عبارات تتبلءـ ك فرضيات البحث.حيث ػلتوم اال



 

 

الفصل الخامس: 

عرض و 
تحليل النتائج
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 ;نص العبارة; الفرؽ بُت اعمار االساتذة 12اجلدكؿ

 العمر            
 العبارة

 اىل36)من
 سنة( 41

 اىل 41)من 
 سنة( 46

 اىل 46)من 
 سنة( 51

 اىل 51)من
 سنة( 56

 عاجملمو 

 41 15 21 23 15 عدد االساتذة
 %211 %24 %44 %52 %24 النسبة ادلئوية

 الفرؽ بُت اعمار االساتذة ;نص العبارة;12الشكل

 

نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ اف اقل نسبة كانت من االساتذة االقل عمرا ك االكثر عمرا يف العينة  عرض نتائج الجدول:
سنة. اما النسبة ادلتوسطة  46اىل 41% كىي الفئة من52نسبة اليت بلغت% لكل فئة, اما االكثر 24كبلغت نسبتهم 

 %. 44سنة بنسبة 51اىل46فكانت للمرحلة ادلرية 

نستنتج من خبلؿ النتائج اف االساتذة الذين ك جو اليهم االستبياف كانوا اكثرىم فئة شباب ك ىذا ما يدؿ  التحليل:
 ط ك فعالية احلصة , ك رغبة يف العملعلى اهنم ذكا نشاط عايل , شلا يساىم يف تنشي

 

 

 

  

13% 

41% 

33% 

13% 

 (سنة 45الى 40من) (سنة 40الى  35من ) (سنة 35الى  30من ) (سنة30الى 25من)
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 ;نص العبارة; الفارؽ يف سنوات اخلربة بُت االساتذة 13اجلدكؿ

 اخلربة            
 العبارة

 اىل12)من
 سنوات( 16

 اىل 16)من 
 سنوات( 21

 اىل 21)من 
 سنة( 26

 اىل 26)من
 سنة( 31

 اجملموع

 41 19 :1 21 14 عدد االساتذة
 %211 %38 %41 %44 %21 النسبة ادلئوية

 ;نص العبارة; الفارؽ يف سنوات اخلربة بُت االساتذة13الشكل

 

من خبلؿ اجلدكؿ نبلحظ اف اكثر نسبة كجهت ذلا االستبياف الذين خربهتم  عرض نتائج الجدول:
ربة % على التوايل, اما اقل نسبة فكانوا ذكم اخل41%ك 44سنة ك الذين نسبتهم 26اىل 21ىسنوات ك 21اىل6من

 سنة.31اىل 26% ك ىي الفئة الذين خربهتم من 38% ك النسبة ادلتوسطة21سنوات بنسبة6اىل2القلية من

نستنج من خبلؿ النتائج ادلتحصل عليها اف االكثرية من االساتذة الذين سبت عليهم الدراسة كانوا اصحاب  التحليل:
 ,   سنوات , ىذا دليل على كجود حسن التعامل مع احلصة 6خربة فوؽ 

 

 

 

 

10% 

33% 

%30 

27% 

 (سنة20الى15من) (سنة15الى10من) (سنوات10الى05من) (سنوات05الى01من)
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 ;نص العبارة; الناس االخركف ليسوا افضل مٍت14اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 13 19 31 التكرار

 %211 %7 %39 %77 النسبة ادلئوية
 ;نص العبارة ; الناس االخركف ليسوا افضل مٍت14الشكل 

 

% ك ىي اكافق . 77حظ اف االجابة االكثر نسبة ىي ; من خبلؿ اجلدكؿ ك الرسم البياٍل نبلعرض نتائج الجدول
 %.7% . اما االجابة االقل نسبة ىي زلايد بنسبة 39كال اكافق بلغت نسبة االجابة عليها 

نستنتج من خبلؿ االجابات اف االكثرية من االساتذة يعتربكف ك يعتقدكف اف الناس االخركف ليسوا افضل التحليل: 
يهم ثقة بالنفس , كىذا ما يساعدىم يف تسيَت احلصة بصورة حسنة, ك دكف تعقد من اراء منهم ك ىذا دليل على اف لد

  ك انتقادات االخركف. 

  

66% 

28% 

6% 

 محاٌد ال اوافق اوافق
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 ;نص العبارة; اتقبل نفسي كما ىي ك انا سعيد اثناء اجراء احلصة  15اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 16 16 31 التكرار

 %211 %28 %28 %77 النسبة ادلئوية
; نص العبارة; اتقبل نفسي كما ىي ك انا سعيد اثناء اجراء احلصة  15الشكل   

 

% ك مثلها 28%.كال اكافق فكانت 77نسبة اجابة من االساتذة كانت اكافق بنسبة كثرالجدول: ا عرض نتائج  
 االجابة زلايد, كىذا من خبلؿ اجلدكؿ.

بة الكبَتة من االساتذة يكونوف سعيدين اثناء اجراء احلصة ك ىذا ما من خبلؿ نتائج اجلدكؿ نرل اف النس التحليل:
يساىم بشكل كبَت يف صلاح فعالية احلصة ك تأديتها بشكل جدم 

66% 

17% 

%17 

 اوافق

 ال اوافق

 محاٌد
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  يف حصة الًتبية البدنية ك الرياضية  ; نص العبارة; استمتع بالعبلقات االجتماعية مع التبلميذ16اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 12 12 39 التكرار

 %211 %4 %4 %5: النسبة ادلئوية
 يف حصة الًتبية البدنية ك الرياضية  ; نص العبارة; استمتع بالعبلقات االجتماعية مع التبلميذ16الشكل 

 

% ,ك 5:من اجلدكؿ ك الشكل البياٍل نرل اف االجابة دبوافق كانت بنسبة كبَتة جدا ك بلغت  عرض نتائج الجدول:
 % لكل منهما.4جابتُت ال أكافق ك زلايد حصلتا على نفس النسبة ك ىي اال

; نستنتج من خبلؿ اجلدكؿ اف االساتذة يستمتعوف بإقامو العبلقات االجتماعية مع تبلميذىم داخل احلصة ك التحليل
 ىذا ما يزيد من ترابط العبلقة بُت التبلميذ ك االساتذة, كمن ىنا تزيد فاعلية احلصة .

 

 

 

 

 

 

 

94% 

3% 3% 

 اوافق

 ال اوافق

 محاٌد



 ك ربليل النتائجعرض                                                                                   الفصل اخلامس 
 

   
95 

 اشعر اٍل ذك قيمة ك اف التبلميذ ػلتاجونٍت اثناء احلصة ; نص العبارة;17اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 2 2 39 التكرار

 %211 %4 %4 %5: النسبة ادلئوية
 اشعر اٍل ذك قيمة ك اف التبلميذ ػلتاجونٍت اثناء احلصة ; نص العبارة;17الشكل 

  

اما ال اكافق ك ، % كانت لئلجابة موافق من قبل االساتذة 5:نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ اف  :جدولعرض نتائج ال
 % لكل منهما.4زلايد فحصلتا على نسبة 

نستنج من خبلؿ اجابات االساتذة ادلعركضة على اجلدكؿ اف االساتذة يشعركف اهنم ذك قيمة عند تبلميذىم  التحليل:
  ثبت اف لؤلساتذة ثقة بالنفس تزيدىم يف االسهاـ يف فعالية احلصة.اثناء اجراء احلصة , ك ىذا ما ي

  

94% 

3% 3% 

 اوافق

 ال اوافق

 محاٌد



 ك ربليل النتائجعرض                                                                                   الفصل اخلامس 
 

   
91 

 احسن التفاعل مع التبلميذ داخل احلصة ; نص العبارة;18اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 23 5 25 التكرار

 %211 %52 %23 %58 النسبة ادلئوية
 بلميذ داخل احلصةاحسن التفاعل مع الت ; نص العبارة;18الشكل 

 

% 52% كانت لئلجابة اكافق ك نسبة 58البيانات ادلعركضة نبلحظ اف نسبة  من خبلؿ عرض نتائج الجدول:
 %.23لئلجابة زلايد ك ال أكافق كانت بنسبة ضعيفة جدا ك ىي 

صة , ك ما يساىم نستنج من خبلؿ النتائج اف معظم االساتذة ػلسنوف التفاعل مع تبلميذىم اثناء اجراء احلالتحليل: 
  يف سَت احلصة بشكل فعاؿ ك بطريقة حسنة,  
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 استطيع تقبل النقد بدكف الشعور بنقص اك احباط اثناء احلصة ; نص العبارة;19اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 19 13 31 التكرار

 %211 %38 %7 %78 النسبة ادلئوية
 تقبل النقد بدكف الشعور بنقص اك احباط اثناء احلصة استطيع ; نص العبارة;19الشكل 

 

% كانت لئلجابة اكافق ك ىي اكرب نسبة اما االجابة 78نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ اف نسبة عرض نتائج الجدول: 
 % لئلجابة ال أكافق.7% ك االقل نسبة ىي 38زلايد فكانت بنسبة 

شعركف بنقص اك احباط اثناء نقدىم كما ك اهنم يتقبلوف النقد ك نستنتج من خبلؿ النتائج اف االساتذة ال يالتحليل: 
 ىذا ما يدؿ غلى ك جود ثقة بالنفس لديهم ك ىذا ما يزيد من فاعلية يف اداء احلصة , ك سَتىا بشكل جيد. 
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 اتدارؾ اخطائي بسرعة  داخل احلصة ;نص العبارة;:1اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 23 13 27 لتكرارا

 %211 %52 %7 %64 النسبة ادلئوية
 اتدارؾ اخطائي بسرعة  داخل احلصة ;نص العبارة;:1الشكل 

 

%, 52% , اما االجابة زلايد فكانت بنسبة 64اكرب نسبة من االجابات كانت دبوافق بنسبةعرض نتائج الجدول : 
 % لئلجابة ال أكافق.7ك نسبة 

ؿ اجلدكؿ اف االساتذة ػلاكلوف تدارؾ اخطائهم بسرعة اثناء اداء احلصة , ك ىذا ما غلنبهم نستنتج من خبلالتحليل: 
من الوقوع يف مواقف حرجة , ك كذلك ىذا يسهم يف تعليم التبلميذ بشكل صحيح ك دقيق ك شلا يزيد من فعالية 

 احلصة.
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 ماانا سعيد ك شخص متحرر من اذلمـو ك التفكَت دائ ;نص العبارة;21اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 12 31 :1 التكرار

 %211 %4 %78 %41 النسبة ادلئوية
انا سعيد ك شخص متحرر من اذلمـو ك التفكَت دائما ;نص العبارة;21الشكل   

 

جابة % اما اال78نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ اف نسبة كبَتة من االجابات كانت ألكافق بنسبةعرض نتائج الجدول: 
 % .4% , اما زلايد فكانت 41اكافق فكانت بنسبة

نستنج من خبلؿ النتائج اف االكثرية من االساتذة ليسوا دائما يف سعادة ك اهنم غَت متحررين من اذلمـو  ك التحليل: 
 التفكَت ك كىذا ما قد يؤثر على اداىم للحصة . 
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 كف حويلانا ال ابايل دبا يعتقده االخر  ;نص العبارة;22اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 17 19 27 التكرار

 %211 %37 %38 %64 النسبة ادلئوية
 انا ال ابايل دبا يعتقده االخركف حويل ; نص العبارة;22الشكل 

 

% من االساتذة اجابوا دبوافق ك 64من خبلؿ اجلدكؿ ك الشكل البياٍل نبلحظ اف نسبة  عرض نتائج الجدول:
 %.37% ال أكافق اما زلايد فكانت 38

من خبلؿ ما عرض من النتائج نستنتج اف اكثر االساتذة ال يبالوف دبا يعتقده االخركف حوذلم خاصة اثناء التحليل: 
 احلصة , كىذا ما يعطيهم ثقة يف النفس , شلا يساىم يف تفعيل احلصة.
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  ػلًتمونٍت اثناء احلصة استحق اف ػلبٍت التبلميذ ك ; نص العبارة;23اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 12 12 39 التكرار

 %211 %4 %4 %5: النسبة ادلئوية
 استحق اف ػلبٍت التبلميذ ك ػلًتمونٍت اثناء احلصة ; نص العبارة;23الشكل 

 

موافق , اما االجابتُت زلايد % كانت لئلجابة على 5:نبلحظ من خبلؿ االجابات اف نسبة عرض نتائج الجدول: 
 %.4ك ال أكافق فحصلتا على نفس النسبة كىي 

نستنتج اف نسبة كبَتة من االساتذة يركف اهنم زلل ثقة ك احًتاـ من قبل تبلميذىم , ك ىذا ما يكسبهم ثقة التحليل: 
    بالنفس ك رغبة يف التعليم , ك تنشيط احلصة ك تفعيلها . 
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 لدم اقًتاحات دلواجهة الصعوبات اثناء اجراء احلصة ;نص العبارة; 24اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 15 13 35 التكرار

 %211 %23 %7 %93 النسبة ادلئوية
 لدم اقًتاحات دلواجهة الصعوبات اثناء اجراء احلصة ; نص العبارة;24الشكل

 

% ذىبت لئلجابة على موافق , ك اقل 93ل البياٍل اف نسبة نبلحظ من نتائج اجلدكؿ ك الشكعرض نتائج الجدول: 
 %. 7% , ك االجابة ال أكافق نسبتها 23منها نسبة االجابة زلايد بنسبة 

نستنتج من خبلؿ النتائج ادلعركضة اف االكثرية من االساتذة لديهم حلوؿ ك اقًتاحات دلواجهة الصعوبات التحليل: 
  على ك جود مركنة ك خطط بديلة من قبل االساتذة , شلا يزيد من فعالية احلصة.  اثناء اجراء احلصة , ك ىذا ما يدؿ
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 لدم فطنة ك سرعة يف اختيار افضل احللوؿ ; نص العبارة;25اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 19 13 31 التكرار

 %211 %38 %7 %78 النسبة ادلئوية
 ة ك سرعة يف اختيار افضل احللوؿلدم فطن ; نص العبارة;25الشكل 

 

% اما ال أكافق 38% من االجابات كانت موافق ك زلايد 78نبلحظ من اجلدكؿ اف نسبة عرض نتائج الجدول: 
 %.7فكانت نسبتها 

نستنتج اف معظم االساتذة ؽلتلكوف سرعة ك فطنة يف اختيار احللوؿ االفضل يف تأدية احلصة , ىذا ما يدؿ  التحليل: 
  جود فعالية داخل احلصة.على ك 
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 استخدـ لغة سهلة كمفهومة اثناء احلصة ; نص العبارة;26اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 13 1 39 التكرار

 %211 %7 %1 %5: النسبة ادلئوية
 استخدـ لغة سهلة كمفهومة اثناء احلصة ; نص العبارة;26الشكل 

 

% اما االجابة زلايد فكانت بنسبة 5:الكبَتة من االجابات كانت بالعبارة موافق كىي  النسبةعرض نتائج الجدول: 
 % حيث عدـ كجود أم اجابة على العبارة ال أكافق.7

نستنتج من خبلؿ النتائج اف االساتذة يستعملوف لغة سهلة ك مفهومة , ك ىذا يزيد من تفاعل بُت االستاذ التحليل: 
 ة احلصة ك نشاطها.تبلميذه , ىكذا تزيد فعالي
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 اربكم يف صوٌب حسب عدد التبلميذ يف احلصة ;نص العبارة;27اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 15 13 35 التكرار

 %211 %23 %7 %93 النسبة ادلئوية
 اربكم يف صوٌب حسب عدد التبلميذ يف احلصة ;نص العبارة;27الشكل 

 

%  23% كانت لئلجابة على موافق اما نسبة 93من خبلؿ نتائج اجلدكؿ نبلحظ اف نسبة : عرض نتائج الجدول
 %.7كانت االجابة زلايد ك االجابة ال أكافق فنسبتها 

لنتائج ادلعركضة اف االكثرية من االساتذة يتحكموف يف اصواهتم حسب عدد التبلميذ اثناء اجراء نستنتج االتحليل: 
  جود حسن التصرؼ لؤلساتذة داخل احلصة , ك ىذا ما يزيد من فعالية احلصة. احلصة ك ىذا ما يدؿ على ك 
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 اتعاطف مع مشاعر التبلميذ ;نص العبارة;28اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 16 12 35 التكرار

 %211 %26 %4 %93 النسبة ادلئوية
 اتعاطف مع مشاعر التبلميذ ;نص العبارة;28الشكل

 

% فأجابوا دبحايد ك 26% كانت لئلجابة على موافق اما 93نبلحظ من اجلدكؿ اف نسبة رض نتائج الجدول: ع
 % فأجابوا ببل أكافق.4نسبة 

نستنتج شلا عرض من النتائج اف االساتذة يتعاطفوف مع مشاعر تبلميذىم , ىذا ما يدؿ على كجود تصرؼ التحليل: 
ىذه من خصاؿ ك صفات االستاذ اجليد ك باألخص استاذ الًتبية البدنية ك  حسن من قبل االساتذة ذباه التبلميذ ك

  الرياضية.
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 اعرؼ قواعد السلوؾ بدرجة ذبنبٍت االحراج من التبلميذ اثناء احلصة ;نص العبارة;29اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 17 19 27 التكرار

 %211 %31 %41 %61 النسبة ادلئوية
 اعرؼ قواعد السلوؾ بدرجة ذبنبٍت االحراج من التبلميذ اثناء احلصة ;نص العبارة;29شكل ال

 

% كانت على 41% اجابوا دبوافق ك نسبة 61نبلحظ من اجلدكؿ ك الشكل البياٍل اف نسبة عرض نتائج الجدول : 
 % فكانت دبحايد.31اكافق اما 

ة يعرفوف قواعد السلوؾ اليت ذبنبهم الوقوع يف ادلواقف احلرجة اماـ من خبلؿ النتائج اف معظم االساتذ نستنتجالتحليل: 
 التبلميذ داخل احلصة ك ىذا ما يدؿ على حسن تصرؼ االساتذة شلا يزيد من فعالية احلصة. 
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 لدم القدرة على التواصل اجليد مع التبلميذ اثناء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;:2اجلدكؿ 

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 :1 1 32 التكرار

 %211 %41 %1 %81 النسبة ادلئوية
 لدم القدرة على التواصل اجليد مع التبلميذ اثناء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;:2الشكل

 

% على زلايد ك ال 41% من االجابات كانت دبوافق ك 81نبلحظ من اجلدكؿ اف نسبة عرض نتائج الجدول : 
 كجود إلجابة على غَت موافق.

نستنتج اف االساتذة لديهم القدرة على التواصل اجليد مع التبلميذ ك خاصة داخل احلصة , شلا يدؿ على التحليل: 
  كجود حسن تصرؼ من قبل االساتذة , ك ىذا يدؿ على كجود تفاعل داخل احلصة . 

70% 
0% 

30% 

 اوافق

 ال اوافق

 محاٌد



 ك ربليل النتائجعرض                                                                                   الفصل اخلامس 
 

   
116 

 الضركرم اثناء احلصةاستجيب للركتُت  ;نص العبارة;31اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 19 13 31 التكرار

 %211 %41 %7 %75 النسبة ادلئوية
 استجيب للركتُت الضركرم اثناء احلصة ;نص العبارة31الشكل

 

بالعبارة  % اجابوا41% اجابوا دبوافق ك 75نبلحظ من اجلدكؿ ك الشكل البياٍل اف نسبة عرض نتائج الجدول : 
 % فأجابوا ببل اكافق.7زلايد اما نسبة 

نستنج شلا عرض من النتائج اف االساتذة يستجيبوف للركتُت الضركرم اثناء اجراء احلصة , شلا يدؿ على ك التحليل: 
  جود حسن تصرؼ من قبل االساتذة , ك ىذا ما يساىم يف تفعيل احلصة.
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 صعبة اثناء اجراء حصة الًتبية البدنية ك الرياضيةاتغلب على ادلواقف ال ;نص العبارة;32اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 19 15 29 التكرار

 %211 %41 %26 %66 النسبة ادلئوية
 اتغلب على ادلواقف الصعبة اثناء اجراء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;32الشكل

 

% ذىبت لئلجابة زلايد 41% اجابوا دبوافق ك نسبة 66النتائج ادلعركضة اف نسبة  نبلحظ منعرض نتائج الجدول: 
 % اجابوا بغَت موافق.26اما باقي النسبة 

نستنتج من خبلؿ النتائج اف االساتذة لديهم القدرة على التغلب على ادلواقف الصعبة اثناء حصة الًتبية التحليل: 
  جود حسن تصرؼ من قبل االساتذة داخل احلصة ,  البدنية ك الرياضية, ك ىذا ما يدؿ على ك 
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 اربمل ادلسؤكلية لئلسهاـ يف موقف ما داخل احلصة ;نص العبارة;33اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 1 17 35 التكرار

 %211 %1 %31 %91 النسبة ادلئوية
 داخل احلصة اربمل ادلسؤكلية لئلسهاـ يف موقف ما ;نص العبارة;33الشكل

 

% فكانت 31% اما نسبة 91نبلحظ اف نسبة كبَتة من االجابات كانت دبوافق كىي عرض نتائج الجدول : 
 %.1االجابة ال أكافق اما االجابة زلايد فنسبتها 

نستنتج من خبلؿ النتائج ادلتحصل عليها اف معظم االساتذة لديهم ربمل للمسؤكلية داخل احلصة لئلسهاـ التحليل: 
  موقف ما , شلا يدؿ على حسن تصرؼ االساتذة , كىذا ما يزيد من فعالية حصة الًتبية البدنية ك الرياضية. يف
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 متحرر من ادلخاكؼ من االشياء التافهة  داخل احلصة ;نص العبارة;34اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 17 19 27 التكرار

 %211 %31 %41 %61 النسبة ادلئوية
 متحرر من ادلخاكؼ من االشياء التافهة  داخل احلصة ;نص العبارة;34الشكل

 

% كانت على االجابة ال أكافق ك نسبة 41% من اإلجابات كانت دبوافق اما نسبة 61نسبة عرض نتائج الجدول: 
 % اجابوا دبحايد.31

لتافهة داخل احلصة كىذا ما يدؿ على اهنم النسبة الكبَتة من االساتذة متحرركف من ادلخاكؼ ك االشياء االتحليل: 
  اصحاب صحة عقلية جيدة ك ىذا ما يزيدىم يف نسبة التفاعل مع التبلميذ ك ايضا ظركؼ ك مواقف احلصة. 
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 ليس لدم حساسية زائدة ذباه رد فعل التبلميذ داخل احلصة ;نص العبارة;35اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 19 :1 24 التكرار

 %211 %41 %43 %49 النسبة ادلئوية
 ليس لدم حساسية زائدة ذباه رد فعل التبلميذ داخل احلصة ;نص العبارة;35الشكل 

 

% كانت 43% اما نسبة 49نبلحظ اف النسبة الكبَتة من االجابات كانت دبوافق فنسبتها عرض نتائج الجدول: 
 زلايد.% كانت االجابة 41االجابة ال أكافق ك نسبة 

نبلحظ ك نستنتج من خبلؿ نتائج البيانات اف معظم االساتذة ال تكوف لديهم حساسية زائدة ك مفرطة ذباه التحليل: 
مواقف ك رد فعل التبلميذ داخل احلصة, شلا يدؿ على كجود صحة عقلية لدل االساتذة كىذا ما يزيد من فعلية احلصة 

  ك نشاطها. 
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 كثَت للًتفيو عن النفس اثناء احلصةلدم طرؽ   ;نص العبارة;36اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 13 1 39 التكرار

 %211 %7 %1 %5: النسبة ادلئوية
 لدم طرؽ كثَت للًتفيو عن النفس اثناء احلصة ;نص العبارة;36الشكل 

 

% 7% اما زلايد بلغت نسبة 5:سبتهانبلحظ اف النسبة الكبَتة من االجابات كانت دبوافق فن عرض نتائج الجدول:
 %.1ك غَت موافق من دكف أم اجابة أم 

نستنتج شلا عرض من نتائج اف جل االساتذة تقريبا لديهم السبل ك الطرؽ الكافية للًتفيو عن النفس اثناء التحليل: 
  صة.اجراء احلصة, ىذا ما يدؿ على اف لديهم صحة نفسية ك عقلية تساعدىم يف تفعيل ك تنشيط احل
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 ليس من السهل مضايقيت داخل احلصة ;نص العبارة;37اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 15 23 25 التكرار

 %211 %23 %52 %58 النسبة ادلئوية
 ليس من السهل مضايقيت داخل احلصة ;نص العبارة;37الشكل 

 

% االجابة 52كانت على االجابة موافق ك نسبة   %58نبلحظ من نتائج اجلدكؿ اف نسبة عرض نتائج الجدول: 
 % لئلجابة كحايد.23غَت موافق اما نسبة 

نستنتج من خبلؿ النتائج ادلعركضة اف األساتذة لديهم صحة عقلية من خبلؿ عدـ السهولة يف مضايقتهم التحليل: 
  داخل احلصة , ىذا ما يزيد من تفعيل احلصة ك حراكيتها.
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 ليس لدم خجل زائد اثناء شرح ادلواقف اثناء احلصة ;نص العبارة;38اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 13 15 35 التكرار

 %211 %7 %23 %93 النسبة ادلئوية
 ليس لدم خجل زائد اثناء شرح ادلواقف اثناء احلصة ;نص العبارة;38الشكل

 

%  7% كانت غَت موافق ك نسبة 23ة دبوافق كنسبة % توجهوا لئلجاب93نبلحظ اف نسبة عرض نتائج الجدول: 
 كانت االجابة زلايد.

نستنتج شلا عرض من نتائج اف معظم االساتذة ليس لديهم خجل اثناء شرح ادلواقف اثناء اجراء احلصة ,  التحليل:
زيد ايضا من ىذا ما يدؿ اف لديهم صحة عقلية , تكسبهم قابلية التفاعل مع التبلميذ ك مع مواقف احلصة ك شلا ي

  فعالية احلصة.  
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 اربكم يف غضيب اثناء اجراء احلصة ;نص العبارة;39اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 15 12 36 التكرار

 %211 %23 %4 %96 النسبة ادلئوية
 اربكم يف غضيب اثناء اجراء احلصة ;نص العبارة;39الشكل

 

% اما غَت 23% اما زلايد فنسبة 96بة االجابات على موافق بلغت نسبة نبلحظ اف نسعرض نتائج الجدول: 
 %.4موافق فكانت نسبتها 

نستنتج من النتائج ادلعركضة اف االساتذة لديهم القدرة يف التحكم يف غضبهم ك عصابيتهم اثناء اجراء التحليل: 
  يذ ك مع احلصة . احلصة ك ىذا دليل على خربهتم ك مهارهتم النفسية يف التفاعل مع التبلم
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 دلواقف ادلتغَتة داخل احلصةمع ااتكيف مباشرة  ;نص العبارة;:3اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 :1 :1 23 التكرار

 %211 %41 %41 %51 النسبة ادلئوية
 دلواقف ادلتغَتة داخل احلصةمع ااتكيف مباشرة  ;نص العبارة;:3الشكل

 

% ايضا  41% اجابوا ببل أكافق ك نسبة 41% اجابوا دبوافق ك نسبة 51نبلحظ اف نسبة ل: عرض نتائج الجدو 
 كانت على االجابة زلايد.

نستنتج من النتائج ادلعركضة يف اجلدكؿ اف معظم االساتذة لديهم من اخلربة ما يؤىلهم ك غلعلهم يتكيفوف التحليل: 
لرياضية, ك ىذا ما يدؿ على اكتساهبم صحة عقلية , تزيد من فعالية مع الواقف ادلتغَتة داخل حصة الًتبية البدنية ك ا

  احلصة.

40% 

30% 

30% 

 اوافق

 ال اوافق

 محاٌد



 ك ربليل النتائجعرض                                                                                   الفصل اخلامس 
 

   
116 

 متحرر من العقد الدكنية ك التعايل يف حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;41اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 19 15 29 التكرار

 %211 %35 %23 %75 النسبة ادلئوية
 متحرر من العقد الدكنية ك التعايل يف حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;41الشكل 

 

% اجابوا دبحايد ك نسبة 35% من االساتذة اجابوا دبوافق ك نسبة 75نبلحظ اف نسبة عرض نتائج الجدول: 
 % كانت اجابتهم ال أكافق .23

حرركف من العقد الدكنية ك التعايل يف حصة الًتبية البدنية ك نستنتج من النتائج ادلعركضة اف األساتذة متالتحليل: 
 الرياضية ك ىذا ما من تفاعلهم ك ارتباطهم مع تبلميذىم شلا يساىم يف تفعيل احلصة.
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 اربكم يف ادلواقف ادلتقلبة اثناء اجراء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;42اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 15 23 25 التكرار

 %211 %23 %51 %59 النسبة ادلئوية
 اربكم يف ادلواقف ادلتقلبة اثناء اجراء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;42الشكل 

 

%من االجابات كانت دبوافق ك نسبة 59نبلحظ من اجلدكؿ ك الشكل البياٍل اف نسبة عرض نتائج الجدول: 
 % كانت على االجابة زلايد.23كانت لغَت موافق اـ نسبة   51%

نستنتج من النتائج ادلعركضة اف معظم االساتذة لديهم القدرة يف التحكم يف ادلواقف ادلتقلبة ك ادلتغَتة اثناء التحليل: 
نهم من التصرؼ اجراء ك تدريس حصة الًتبية البدنية ك الرياضية, ك ىذ دليل على اكتساهبم صحة عقلية ك نفسية سبك

 اجليد داخل احلصة.
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 ال اربوؿ مباشرة اىل اكضاع متطرفة داخل حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ;نص العبارة;43اجلدكؿ

 اجملموع زلايد ال اكافق اكافق العبارة
 41 19 1 33 التكرار

 %211 %35 %1 %87 النسبة ادلئوية
 ىل اكضاع متطرفة داخل حصة الًتبية البدنية ك الرياضيةال اربوؿ مباشرة ا ;نص العبارة;43الشكل 

 

% كانت 35% ك نسبة 87نبلحظ اف النسبة الكبَتة من اإلجابات كانت دبوافق ك نسبتها عرض نتائج الجدول : 
 %.1على االجابة زلايد اما اجلابة ال أكافق فكانت نسبتها معدكمة ك ىي 

هم القدرة على اذلدكء داخل احلصة ك اهنم ال يتحولوف اىل اكضاع متطرفة نستنتج شلا عرض اف االساتذة لديالتحليل: 
اثناء اجراء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية, شلا يدؿ على اهنم يكتسبوف صحة عقلية ك ايضا نفسية سبكنهم من التفاعل 

 مع احلصة ك كذلك التبلميذ .   
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 حث في ضوء الفرضية الجزئية االولى:مناقشة نتائج الب-1

يف زلاكلة منا لتحليل مدل صدؽ الفرضية اجلزئية االكىل اليت تتمثل يف اف للثقة بالنفس لدل استاذ الًتبية البدنية ك 
 الرياضة دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية ك الرياضية.

كىل اتضح اف ىناؾ ردكد افعاؿ االساتذة اليت تبُت الثقة بعد ربليل سلتلف اسئلة االستبياف اليت زبص الفرضية اجلزئية اال
%, فنجد نسبة عالية من افراد العينة لديهم ثقة 77( بنسبة 14بالنفس ك ىذا ما يتضح يف لنا يف اجلدكؿ رقم )

دكؿ بالنفس اليت سبكنهم من تسيَت احلصة يف احسن حاؿ ك تزيد ايضا من فعالية احلصة , كما ك اقره االساتذة يف اجل
 % .5:(ك اليت تقدر بنسبة 17رقم )

كمن ىنا كمن خبلؿ ىذا نستنتج اف الفرضية االكىل ربققت نظرا دلا تشكلو الثقة بالنفس لدل االستاذ من تأثَت اغلايب 
 على حصة  الًتبية البدنية ك الرياضية. 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثانية: -2

صدؽ الفرضية اجلزئية الثانية اليت تتمثل يف اف حلسن التصرؼ لدل االستاذ دكر يف  تفعيل  يف زلاكلة منا لتحليل مدل
 حصة الًتبية البدنية ك الرياضة.

بعد ربليل سلتلف اسئلة االستبياف اليت زبص الفرضية اجلزئية الثانية استخلصنا مجلة من النتائج اليت تعرب عن كجود 
( 25ا يدؿ على ك جود فعالية داخل احلصة ك ىذا ما بينو اجلدكؿ رقم )حسن تصرؼ مع التبلميذ ك مع احلصة شل

% ,كما اكد اف حسن التصرؼ لدل االستاذ ؽلكنو من التحكم يف احلصة بصورة جيدة ك تسيَتىا بالشكل 78بنسبة 
 % .93( بنسبة 27ادلثايل كما ظهر من نتائج اجلدكؿ رقم )

انية ربققت نظرا دلا يعود بو حسن التصرؼ لدل االستاذ من نتائج اغلابية كمن خبلؿ ىذا نقوؿ اف الفرضية اجلزئية الث
 على سَت احلصة ك فعاليتها .

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثالثة:-3

يف زلاكلة منا لتحليل مدل صدؽ الفرضية اجلزئية الثالثة ك اليت تتمثل يف اف للصحة العقلية لدل االستاذ دكر يف تفعيل 
 صة الًتبية البدنية ك الرياضية.ح

بعد ربليل سلتلف اسئلة االستبياف اليت زبص الفرضية اجلزئية الثالثة اتضح لنا اف للصحة العقلية لدل االستاذ تأثَتا 
%, كما ك تزيد الصحة 91( بنسبة 33اغلابيا على سَت احلصة بصورة جيدة ك فعالة . ما اثبتتو نتائج اجلدكؿ رقم )
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االستاذ من قوة العبلقة بينو ك بُت التبلميذ ك ايضا تبلؤمو مع ظركؼ احلصة , كىا ما بُت يف اجلدكلُت رقم العقلية لدل 
 % على التوايل.96% ك 5:( بنسبة 39ك  36)

كمن ىنا نقوؿ اف الفرضية اجلزئية الثالثة ربققت نظرا دلا ظهر من نتائج كىي اف للصحة العقلية لدل االستاذ دكر كبَت 
 تسيَت احلصة ك كذلك تفعيلها.يف حسن 



 الخالصة
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 خالصة عامة:

شلا الشك فيو اف لكل دراسة ىدفا تسعى اىل ربقيقو ك ذلك من خبلؿ منهج متبع ك أداة احصائية مبلئمة , للوصوؿ 
اىل احلقائق ك االستنتاجات االزمة , ك باألحرل الوصوؿ اىل االجابة عن التساؤالت ادلطركحة ك كذلك تثبيت ك تأكيد 

 فرضيات. صحة ال

ك دبا اف دراستنا كانت تبحث عن بعض جوانب الصحة النفسية لدل االستاذ ك دكرىا يف تفعيل حصة الًتبية البدنية 
 ك الرياضية ك اليت قسمت اىل فرضيات جزئية ىي;

 للثقة بالنفس لدل االستاذ دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية ك الرياضية.-

 يف تفعيل حصة الًتبية البدنية ك الرياضية. حلسن التصرؼ لدل االستاذ دكر -

 للصحة العقلية لدل االستاذ دكر يف تفعيل حصة الًتبية البدنية ك الرياضية. -

ك على ضوء عرض نتائج الفرضيات ك ربليلها يتضح اف ىناؾ تأثَتات اغلابية  جلوانب الصحة النفسية لدل االستاذ 
بلؿ حسن سَت احلصة ك تفعيلها, ك كذلك الوصوؿ اىل االىداؼ ادلنشودة على حصة الًتبية البدنية ك الرياضية من خ

 ك ادلرسومة.

ك يف االخَت ؽلكن القوؿ اف ما تطرقنا اليو يف اجلانب النظرم ظهر جليا يف اجلانب التطبيقي , فما توصلنا اليو من 
ك نتائجو مطركحة للدراسة ك  نتائج يف ىذا البحث رلرد قطرة من فيض علم يف ىذا اجملاؿ, حيث يبقى حبثنا ىذا

 البحث قصد تطويره اكثر.

 توصيات و اقتراحات:

 يف ضوء ما توحي بو النتائج يوصي الطالب دبا يلي;

  ضركرة االىتماـ بالصحة النفسية لدل استاذ الًتبية البدنية ك الرياضية , فهذا االخَت رغم انو صاحب
 حاجاتو النفسية اليت يرنوا اىل ربقيقها. رسالة يستفاد هبا , اال انو انساف قبل كل شيء لو

  دلا كاف ميداف العمل احد احملددات الرئيسية للتغَت يف الصحة النفسية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية
فاف االذباه احلديث يف ىذا غلب اف يويل اعلية ذلذا ادليداف ك ىذا من خبلؿ توفَت جو مناخ مناسب يرقى 

 اذ.اىل مستول مسعة االست
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  غلب اعداد برامج ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية على التحضَت النفسي ك االعداد ادلهٍت قصد العمل
على الوصوؿ بادلستول العايل للصحة النفسية لؤلستاذ ك ذلك لتطوير مستول حصة الًتبية البدنية ك 

 الرياضية.
  ىذا ادلتغَت ك ىو الصحة النفسية لؤلستاذ, نظرا الف الدراسات ادليدانية احلديثة تؤكد ك تسعى لتطوير

فنوصي بإجراء البحوث  ادليدانية اليت تتناكؿ ىذا ادلتغَت ك ذلك لتطوير ادلستول التعليمي لؤلستاذ ك  
كذلك االرتقاء دبستول حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ك خاصة يف الثقافة العربية ك باألخص يف ببلدنا 

ب على ىذا ادلتغَت من تأثَتات على شخصية االستاذ ك على سلوكو ك شلارستو اجلزائر , ك ذلك دبا يًتت
دلهنتو , اذ اف االستاذ قد يبقى يف مهنتو ك يطورىا , اال انو ايضا قد يفتقد تلك الدافعية ك احلماس ك 

 اجلدية كاالبتكار من جهة اخرل.      
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 الخاتمة:  

اىل انػػو للصػػحة النفسػػية لػػدل األسػػتاذ دكر يف تفعيػػل  ك تنشػػيط مػػن خػػبلؿ ىػػذه الدراسػػة ادلتواضػػعة الػػيت قمنػػا هبػػا ارتأينػػا 
حصة الًتبيػة البدنيػة ك الرياضػية , ك الوقػوؼ علػى بعػض اجلوانػب للصػحة النفسػية لػدل االسػتاذ الػيت ذلػا دكر يف تفعيػل 

توصػل اليهػا احلصة ك ذلك من خبلؿ الدراسة اليت اجريت لبعض اساتذة ثانويات كالية الوادم , فمػن خػبلؿ النتػائج ادل
اغلابيػػة  تػأثَتاتيف تفعيػل احلصػػة , ك ك بعػد مناقشػػة ك ربليػل النتػػائج تبػُت اف للصػػحة النفسػية لػػدل االسػتاذ دكر اغلػػايب 

 .التبلميذ ك احاسيس ايضا على نفسيات 

ىي العنصر الوحيػد الفعػاؿ داخػل احلصػة  لؤلساتذةبالرغم من ذلك ال ؽلكن اجلـز هنائيا على اف للصحة النفسية كلكن 
   مستول احلصة. بل تتعدل ذلك اىل ابعاد اخرل تساىم يف تطوير

ث كحجػػر اسػػاس لبحػػوث نامػػل ك نرجػػوا اف نكػػوف قػػد ك فقنػػا يف عملنػػا ادلتواضػػع ك نتمػػٌت اف يكػػوف ىػػذا البحػػكختامػػا 
    اخرل يتم من خبلذلا تطوير ىذه الدراسة.
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 كزارة التعليم العايل ك البحث العلمي

 جامعة زلمد خيضر بسكرة

 معهد علـو ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية

 قسم الًتبية احلركية

 استمارة استبياف لدراسة;

 

 

 

 

 

 ربت اشراؼ االستاذ;               من اعداد الطالب;

 حاجي عبد القادر عطااهلل الطاىر

 الًتبية البدنية ك الرياضية)ادلرحلة الثانوية(; ألساتذةىذه االستمارة االستبيانية موجهة 

من متطلبات نيل شهادة ادلاسًت السبلـ عليكم اساتذتنا الكراـ نتقدـ اليكم هبذا االستبياف الذم يندرج يف اطار البحث العلمي ض
 الشخصية بشفافية على ما ربتويو ىذه االستمارة. آرائكم بإعطاءيف الًتبية البدنية ك الرياضية. لذا نرجوا منكم افادتنا 

 .بياف يبقى بغرض البحث العلمي فقطك ضليطكم علما اف ىذا االست

 ة.يف اخلانة ادلناسب ×االجابة تكوف بوضع العبلمة 

 اخلربة;                             السن;
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