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 وعرف ان شكر           

و اللكر ععل اليممت و عوالت فف اامام  لا اليمم  , اللمم   اللي ععل ااالنان  ا لل  يعل  
. و  ا  يال الررم عالما  ا  عل اليعل ف ان  ظ االت ععل ففم رجم  , 

المدموو  ي و  المفمم  بي م اللكر و المفم ر و ااالمرام و اا متان  لل  أمااالا الل اضم  
 التلرة و اللائيم و البيياات المموااعم   وائتاللي لل  يبم ععلتا  ميعو اات الفلمم و  أعلل  

دما اللكرر ععل الووق اللي إلللت لل طع ععل  ,  إلراا  لا اليمم  لكعت التجائف  
. دم ديلرة و اصلرة فف االباا  لا اليمم  

دما المورت  اللكر  لل دافم  نسولف  و  أاالة  يجم ععوم وافتلات التلا ات  
اليماللم و الر اضلم  نكرة ععل دم  ا وم ور لتا  ظ انجلطت و النظ الميا عم فف  

.  لواوالا المواأف  

 وشلبتا  ا  س غراب  ةاألأماا  اوق شا خ  واللم ق  امام عما ر ون  ن التنل  
.  لل  يبم ععلتا  أي شفء فلما  بص اطيلق المواأم الملمااللم ليلثتا  لا  اللي

. و فف ااإللر اللكر دم  ظ أا ل  ظ ور ل او  ظ  يلم فف اامام  لا اليمم  

. و الل دم  ظ ععمتا الرف ا و االاو لتا  و ا  

 لل دم  عيم  يجم ععوم وافتلات التلا ات اليماللم و الر اضلم  و

. 2015/2016 فيم  

  لل دم  ساء  لف شكر



 

 

 

                                                  



 إهـــــــداء
: واار  ظ و الت ععل و ا  وأول ععل النطم و اللطة و ا   نل

 أوار  وفق ا و ا ار  ا  ا ي ف ط , اليمم  لا االباا فف ففتف و اللي   اللمم
 :  لا رجمي ثمرة ا مي ,  يم ا ا...

 اادوان إلالق  رضل و رضا ا           ***          البتان اوما جا الق المف الل

 . الصاللم ا ف الورو  فف  ا اغعل الل

     ااععل  ثعف الل الماللا  ل اأم  ظ  لملتف اللي الموع الل , إلطوااف وأل  ظ الل
 . اليي ي ا ف الكل اح و الفوة و ي و

    إلواالف  بااليف ولوا و الل ظ  لل  ر ا و  لعو ا اللااف  يف عاشوا الل ظ  لل
 الل   ,ادرام. دتية و ف ا مم الي راء   إلمف و  مو الم ظ و عيم الو اب   ,االمم  اأف

 دم اأاالاف دم  إأمت  الل ظ  وأوالف  وال اللااف المواألم

دم ااإلوال    ارما ي ودم عائعم  تلل والل لل اليمم  لا ا مي ان ي لواظ ا دما
,  ا را لل والنلظو الوو الم ظ. لام العوة و اوق  امو ائفودم  والباات  واليمات  

   ..الم ظ ألفو ,الم ظ الوو, و اءااك.   وب.  وأف و اليلم وفللم ولي اوي وعطوةو

   . لبضر  رااق ام ق  ال ووح ىعم  ارالل  ن  النل ا دما و

  تلل  لمم اليللر  يرف  ظ دم  لل

  .اافضم الصم ليتاء اليعل فف  اارمجا   س ظ  موح االنان دم الل
                                             

                                                                   

  لمم اليللر  تلل                                                       
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 :مقدمة
 اإلمكانيات بالغة كتسخر أعلية ادلتطورة الدكؿ توليها اليت احليوية ادليادين من كالرياضية البدنية الًتبية تعترب       
 الكبَتة األدكار إذل اجملتمعات إضافة كل فعاليات يستقطب نظاـ فهي كجو أكمل على كظائفها لتؤدم البلزمة

 .البلزمة الوسائل ك ذلا األساليب كحددت برامج ذلا فصيغة كالتقوصل التنشئة رلاؿ يف تعبها اليت
 احد يعترب كما انو العالية ادلستويات ألفضل بالرياضيُت للوصوؿ األساسية ادلبادئ بُت من التكوين كيعترب     
 إضافة أكفاء أساتذة تكوين يف ادلختصة كادلعاىد اجلامعات على كجب لذا كالرياضية البدنية الًتبية أىداؼ أىم
 تكمن كفاءتو الف يؤمن أف كعليو التعليم نظاـ يف كمركزه كالفعاؿ اخلاص بدكره كاعًتافنا األستاذ بقيمة إؽلاننا إذل
 .العلمية قدراتو كإعداد تعاملو كأساليب كأسس شخصيتو يف

 عملو على حرصو كمدل زلاؿ ال نفسيتو على ينعكس الذم ك كالبدنية النفسية كمهارتو األفراد قيادة يف ككفاءتو
 كادلهارات كالعلـو ادلعارؼ سلتلف تلقُت من بو يقـو فيما ألستاذ النفسي التكوين دكر حقيقة يف كادلتمعن كتفانيو
 بادلستول االرتقاء اجل من كلو كىذا النضج االنفعارل إذل باإلضافة كالتخطيط التنظيم كحسن كالرياضية احلركية

 النتائج ربقيق يف األخرل ىي تساىم اليت اجليدة بالتقنيات كتدعيمو تقويتو اجل كمن األلعاب كل يف الرياضي
  .ادلرجوة
 تدىور يف ىي اليت ك كالرياضية البدنية الًتبية معاىد من ادلتخرجُت لؤلساتذة ادلتدشل ادلستول حلالة كنظرا     

 . ادلراىقُت كخاصة التبلميذ مع تعاملو على يؤثر ما كىذا األستاذ نفسية طبيعة على تنعكس كاليت مستمر
 نفسي اؿاجلانب اثر تناكلنا خبللو من الذم ك أيدينا بُت الذم البحث ىذا بإعداد نقـو أف كارتأينا      

 قمنا حيث التبلميذ، مع تعاملو خاصة كبصفة ىٍتادل أدائو على كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ كاالجتماعي
 .فصوؿ ثبلثة على ػلتوم نظرم باب بابُت، إذل حبثنا بتقسيم
 الًتبية كدرس اخلاصة ك العامة كإغراضها كالرياضية البدنية الًتبية عن التحدث إذل فيو تطرقنا األكؿ الفصل يف     ك
 . التدريس يف ادلستعملة كاألساليب الطرؽ كسلتلف الرياضية ك البدنية
 كتكوينها كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ كشخصية عامة بصفة الشخصية عن فيو ربدثنا الثاشل الفصل كيف     

 الفصل كيف كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ يف توفرىا الواجب كالصفات خاصة بصفة اجلامعية ادلرحلة يف النفسي
 كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذىٍت ادل األداء على االجتماعيك النفسي اجلانب  اثرعن فيو ربدثنا فقد الثالث

 .أداءه تعيق اليت كالصعوبات
 التطبيقي للجانب الثاشل الباب كخصصنا    
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: اإلشكالية-1
 ك تكوينا يتماشى الشباب تكوين يف تساىم اليت كاالجتماعية الًتبوية ادلؤسسات حدلإ الثانوية تعترب      

 صحيح كتوجيها االجتماعية الناحية من لشبابنا توجيو يف أساسا دكرا تلعب كما ادلسيطرة الًتبوية األىداؼ
 .سليمة تربية كتربيتهم

 التطور يف مرموقة مكانة كربتل الًتبوم الوسط يف فعاال جزءا أصبحت كالرياضة البدنية الًتبية أف كحبكم      
 كذبعلو الفكر تنشيط على تعمل ألهنا كذلك نشاط كسيلة كتعترب العلمية النواحي صبيع من اجملتمع يف الفردم كسَت
 إذ األساسية الركيزة دبثابة كالرياضة البدنية الًتبية أستاذ ىذا كل كسط كيف العلمي لئلبداع كمهيئا قاببل دائما

 ربقيق ىي الرئيسية األىداؼ ربقيق ىي الرئيسية كمهمتو األساس عنصر كىو عادم بشكل احلصة تسَت بفضلو
 .أقل بدرجة كلو كالرياضة بالًتبية البدنية كخاصة عامة الًتبوية األىداؼ

 يف كيتمثل خاصا طابعا تكتسي الثانوية باألخص ك الًتبوية ادلؤسسات يف كالرياضة البدنية الًتبية فحصة     
 جهة من التعليم يف تتمثل اليت االذباه مزدكجة فمهمتو التبلميذ مع العمل يف األستاذ طرؼ من ادلتبعة الطريقة

 . ادليداف يف التبلميذ مقابلة طريق عن كاحد آف يف أخرل جهة من كالتدريب
 ادلهارية لقدراتو الرياضي ربسُت يف كاغلايب فعاؿ دكر ذلا كاالجتماعية النفسية االنعكاسات تأثَت أف كما    

 .مردكده على بدكرىا تؤثر كاليت كاحلركية
 النفسية الناحية من كخاصة كامبل تكوينا يتكوف أف ادلعهد من ادلتخرج الطالب أك األستاذ على يتوجب كلذا    
 احلرجة ادلرافق يف تتمثل كاليت كاالجتماعية النفسية انعكاساتو علي تؤثر كاليت الصعوبات بعض سيواجو ألنو كىذا

كبعد اتصالنا ببعض أساتذة  أمامهم كالوقوؼ التبلميذ سلاطية أثناء خجل أك حركية مهارة أك سبرين أم يف كاالرتباؾ
كذالك بعد إطبلعنا على بعض الدراسات السابقة كادلشاهبة امثاؿ ببلؿ , االختصاص يف مرحلة التعليم الثانوم

رابح كنصر الدين كرافع ادلنور كدراسة شوقية ابراىيم كدراسة باريس كاخركف اليت أشارت إذل أثر كل من اجلانب 
 طرح أماـ أننا صلد ادلنطلق ىذا كمنالنفسي اك االجتماعي على ادلردكد ادلهٍت ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية 

 :التارل التساؤؿ
 والرياضية؟ التربية البدنية ألستاذ مهنيال األداء على واالجتماعي النفسي الجانبما ىو أثر -

 :التالية التساؤالت تتفرع التساؤؿ ىذا كمن
 ؟ كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ ىٍتادل األداء علىسي النفاجلانب  يؤثر ىل -
 البدنية كالرياضية؟ الًتبية لؤلستاذ ادلهٍت األداء على االجتماعياجلانب  يؤثر ىل -
 :العامة الفرضية-2

 .الثانوية ادلرحلة يف كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ ادلهٍت داءاأل على كاالجتماعي النفسي يؤثر اجلانب 
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 :الجزئية الفرضيات-3
 . كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ ىٍتادل األداء على النفسي  يؤثر اجلانب - 
 . كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ ىٍتادل األداء على االجتماعي  يؤثر اجلانب - 
 
 : الموضوع اختيار أسباب-4

 :التالية لؤلسباب ادلوضوع ىذا على اختيارنا كقع لقد
 الًتبية ألستاذ ىٍتادل األداء على تؤثر كاليت مكاالجتماع النفسي اجلانب دلعاجلة ناجحة حلوؿ إذل الوصوؿ- 

 .كالرياضية البدنية
 .كجيدة سهلة بطريقة مهامو لتأدية عالية كفاءة ذك ألستاذ اجليد التكوين- 
 كالصعوبات التعليمية بالعملية يتعلق ما بكل علم على نكوف أف علينا كجب التخرج على مقبلُت طلبة كوننا- 
 .كاالجتماعية النفسية الناحية من األستاذ يتلقاىا اليت
 أدائو يف أعليةف ـ لو كدلا كاالجتماعي النفسي انباجل من كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ تكوين مستول نقص- 
 .ادليداف يف
 .كالرياضية البدنية الًتبية معهد يف التكوين لربنامج العامة احلالة كاقع -
 .حبثنا موضوع يف خاصة اجملاؿ ىذا يف الدراسات نقص-  

 . ىٍتادل أداؤه تعرقل اليت كاإلدارية البيداغوجية كادلشاكل الصعوبات -
 :البحث أىداف-5

 : يلي ما يف نلخصها أىداؼ عدة ربقيق إذل حبثنا خبلؿ من نطمح
 .ادلهٍت  داءاأل لعل كاالجتماعية النفسية كانباجل ررلاؿ اث يف كمهم جديد مرجح إضافة-  
 .النفسي التكوين رلاؿ على تطفو اليت النقائص بعض كحصر كشف-  
 .األستاذ لشخصية االعتبار ترد أف شأهنا من اليت كاحللوؿ توصيات اقًتاح زلاكلة-  
 الًتبية أستاذ منها يعاشل اليت كالنقائص كاالجتماعية النفسية اليت سبس اجلوانب الصعوبات لتفادم هندؼ-  

 .ادليداف يف كالرياضية البدنية
 .ذلا اإلدلاـ من تتمكن دل جوانب من دراستنا موضوع إذل التطرؽ خبلؿ من ادلتخرجُت للطلبة جديدة آفاؽ فتح- 
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 : السابقة الدراسات-6
تعترب الدراسات  كالبحث العلمية السابقة من بُت الركائز األساسية اليت يعتمد عليها الباحث لوضع االنطبلقة     

" " رابح تركي" فيقـو بإكماؿ مات كصوؿ إليو األحباث السابقة كما يؤكد لنا ضركرهتا ' احلقيقية دلوضوع حبثو 
من الضركرم ربط ادلصادر األساسية من الدراسات كالنظريات السابقة حىت يتسٌت لنا تصنيف " حينما قاؿ بانو 

                                 1.' كربليل معطيات البحث كالربط بينهما كبُت ادلوضوع ادلراد البحث فيو 
  ( :2000 ) دراسة شوقية إبراىيم*

تناكلت ىده الدراسة موضوع الضغط النفسي لدل معلمي الًتبية اخلاصة كمعلمي التعليم العاـ يف ضوء     
معلما من  ( 80)جنس ادلعلم كمدة خربتو كعبلقتو بتبلميذه كبزمبلئو كحاجاتو اإلرشادية كتصنيف عينة الدراسة 

. معلما بالتعليم العاـ بادلنصورة (100)معلمي الًتبية اخلاصة ك
' استعماؿ الباحث يف دراستو مقياس اإلهناؾ النفسي للمعلم الذم ػلتوم على العبل قة الشخصية دبدرسة 

. عبلقتو بتبلميذه كزمبلءه كاإلدارة ادلدرسية 
كما ىناؾ ' أكضحت النتائج أف معلمي الًتبية اخلاصة أكثر شعورا بالضغط بادلقارنة مع معلمي التعليم العاـ 

كقد أكضحت الدراسة أيضا إف ادلعلمُت األكثر ' ارتباطا سلبيا بُت خربة ادلعلم ك الضغوط النفسية دلهنة التدريس 
كاىم مصادر ضغوط مهنة .شعورا بالضغط ىم األكثر اضطرابا يف عبلقاهتم بتبلميذىم ك زمبلئهم كبإدارة ادلدرسة 

باإلضافة إرل اذباىات اجملتمع السلبية .صراع كعبء الدكر ' ىي عبلقة ادلعلم بطبلبو ك بإدارة ادلدرسة' التدريس 
.   ضلو مهنة التدريس 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      
  . 24ص  ،  1990  ، اجلزائر2.ط.  أصوؿ الًتبية كالتعليم ادلطبوعات اجلامعية : رابح تركي– 1
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 (:1988 ) ونردراسة باريس واخ*
 موضوع ىده الدراسة يف التعرؼ على العوامل الشخصية ك البيئة اليت تساىم يف          

.          كىي دراسة أجريت يف القاىرة .أحساس ا  دلدرس باالهنماؾ النفسي 
معلما كمعلمة بادلدارس االبتدائية كلقد توصل الباحثوف اذل تبياف العوامل  (1213)اشتملت عينة الدراسة 

:  ادلختلفة اليت تساىم يف اإلحساس باإلهناؾ النفسي للمدرس كىي 
. العوامل الضاغطة اليت تتمثل يف ادلمارسات اإلدارية العقيمة داخل ادلؤسسة كعدـ ادلشاركة يف ازباذ القرارات .

.  الزمبلء كاألسرة كأكلياء التبلميذ.كنقص ادلساندة االجتماعية من قبل ادلدير
كنقص الدعم الذايت كنقص اخلربة يف رلاؿ .  العوامل الشخصية ادلتمثلة يف نقص الكفاءة الذاتية للمعلم .

.  التدريس 
 ":رافع المنور " "نصر الدين " " بالل رابح " دراسة الطلبة *

تناكلت ىذه الدراسة موضوع يهدؼ إذل إحياء اثر النشاط الرياضي على التحصيل الدراسي لتبلميذ مرحلة 
أستاذ موزعُت على ثبلثة  (40)الثانوية ، ككاف ادلنهج ىو الوصفي ، إما عينة البحث فكانت عشوائية كىي 

كالنتيجة ادلتوصلة ذلا ىي إثبات اثر النشاط الرياضي على . من كل ثانوية  (80) تلميذ 240ثانويات ك 
.  إمكانيات التلميذ ادلدرسية كربصيلو الدراسي كوف ادلوضوع كاسع 

الؽلكن حصره يف صفات معدكدة كحبث عن معلومات جديدة تطرقنا إذل اثر ادلمارسة الرياضية خارج ادلدرسة 
 .  (تبلميذ الطور ادلتوسط )على التحصيل الدراسي للمراىق 

 :التعليق على الدراسات السابقة * 

    اتفقت الدراسات السابقة ادلشاهبة يف استخداـ ادلنهج الوصفي دلبلئمتو لطبيعة ىذه الدراسة كم 

. اتفقت على تناكؿ جانب من اجلوانب النفسية اك االجتماعية ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية  

    ك بالرغم من تعدد ىذه اجملاالت إال أف صبيع نتائج الدراسات أشارت إذل تأثَت كأعلية اجلانب النفسي 

كاالجتماعي على ادلردكد ادلهٍت ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية ك قد تناكلنا اجلانب النفسي كاإلجنماعي  

كنفس . رافع المنور, نصر الدين, لبالل رابحدلرحلة التعليم الثانوم نظرا التفاؽ الدراسة السابقة 

 حيث أشارت إذل أعلية اجلانب النفسي ألستاذ الًتبية البدنية  شوقية إبراىيمالشيء فيما يتعلق يف دراسة

.  كالرياضية خبلؿ أدائو ادلهٍت
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 :الفائدة من الدراسات السابقة * 

: حيث مت االستفادة منها كفق النقاط التالية .     تعترب الدراسات السابقة دبثابة خربات علمية كعملية 

 .ربديد متغَتات الدراسة*

 .صياغة اىداؼ ك فركض البحث بدقة *

 .طريقة اختيار العينة بدقة ك عناية *

 1 .ربديد ادلنهاج ادلستخدـ لطبيعة الدراسة *

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أطركحة لنيل شهادة دكتوراه . ادلتوسط كالثانوم . مدرسي التعليم االبتدائي لدل الضغوط ك االضطرابات السايكوسوماتية   مصادر:باىي سبلمي 1-
 . 101 ص .2007. جامعة اجلزائر . يف علم النفس االجتماعي 
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 :والمصطلحات المفاىيم تحديد -7
  :طرح العلماء العديد من التعريفات البدنية كالرياضية ،فيعرفها بيوتشوشار لغَتم أهنا :التربية البدنية والرياضية*

ذلك اجلزء ادلتكامل من الًتبية العامة كميداف ذبريب ىدفو تكوين ادلواطن البلئق من الناحية البدنية ك العقلية كاالنفعالية »
أف الًتبية البدنية كالرياضية »: اماكونز فيقوؿ . «كاالجتماعية كذلك عن طريق ألواف النشاط البدشل اختَتت بغرض ربقيق ادلهاـ

ىي تلك اجلزء من الًتبية العامة الذم اختص باالنشطةالقوية ك اليت تتضمن عمل اجلهاز العقلي ما ينتج عن االشًتاؾ يف ىذه 
رجعنا ك نظرنا يف إبعاد احلديثة نرل أهنا عناية عاملة بصحة اجلسم مقدار عنايتها بتثقيف  األكجو من النشاط التعليمي،حيث لو

  1.«العمل كظلوه

يرم أيزنك إف الشخصية ىي ذلك التنظيم الثابت كالدائم إرل خدما لطباع الفرد كمزاجو كتكوينو العقلي ، اجلسمي :الشخصية*
                                                                                       2.كالذم ػلدد أساليب توافقو مع بيئة بشكل شليز

 يتبلءـالطالب أك ادلعلم كالتدريب على ادلهارات الرياضية ادلختلفة ك ربسُت مهارتو كادائو الًتبوم دبا إعداد ىو عملية :التكوين *
                           . ك التطور احلديث احلادث يف اجملتمع كيبدأ ىذا التكوين من كليات الًتبية البدنية كالرياضية قبل اخلدمة

االعماؿ متشاهبة يف ادلهاـ ادلبدئية كاليت توجد يف عدة مؤسسات كمصطلح ادلهنة يستعمل  رلموعة من العوامل اك: المهنة *
                                                                                    3لتحديد بعض اإلعماؿ تشًتؾ يف نفس العمل القاعدم ، 

 إف كلمة ادلراىقة يف اللغة تعٍت االقًتاب للحلم ، يقاؿ رىق إذا حلق أك دنا ك ادلراىق ىو الفيت الذم يدنو من : مرحلة المراىقة*
 مشتقة من  » « ODOLEXENCE" احللم ، كاكتماؿ العقل أك الرشد ، إما اللغتُت الفرنسية كاالصلليزية ىي كلمة 

       4.اجلسمي ك االنفعارل العقلي  الذم يعٍت تدرج ضلو النضج »  « addexereالفعل البلتيٍت

إف ادلخاكؼ ك : للقلق الذم يشار على النحو التارلاستجابة كثَتا ما ػلدث باالنفعاؿالسلوؾ السبوؽ : المشاكل النفسية  * 
 أك ادلتوقع للجهود ادلبذكلة من اجل إرضاء احلاجات كما يتصل هبا من العقليالصرعات كاذلمـو ادلصاحبة ذلا تنجم عن اإلحباط 

. دكافع

من مسائل مادية كإجتماعية تساعد اإلنساف يف   كنقصد هبا كل ما يتصل بشكل مباشر أك غَت مباشر:المشاكل االجتماعية*
التغلب على مشكبلت احلياة كتتمثل يف السكن كغَتىا ك اخللفات األسرية ك اإلجتماعية ك إطلفاض الراتب الشهرم ك بعد 

 .ادلسافة

 

 

 

 11.13.:ص.1992  ،اجلزائر .2 ، طاجلامعية زلمودعرض بسيوشل ،فيصل الثناطي ،كطرؽ الًتبية البدنية كالرياضية ،ديواف ادلطبوعات-1
 15:ص  . 1993. مطبعة االختصار – منشورات اجلامعية ادلفتوحة – اختيار اهتا قياسها .الشخصية ، نظرياهتا. رمضاف زلمد القدايف -2

 .64كطالب، ص  الفصل معلم دليل"ادلدرسية الرياضية الًتبية"عدناف الفتاح عبد زلمود احلورل أنور أمَت دركيش عدناف3-
 .98، ص (العربية الفكر دار"( علميةمصر . 3ط : ؾ . دارا لكتاب " . علم النفس النمو للطفولة كادلراىقة"  حامد عبد السبلـ 4-
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: الفصل االول

 التربية البدنية والرياضية

  لجوم و يتل المر لم اليماللم والر اضلم- 1

اير ف المر لم اليماللم والر اضلم دمجتم  -2

األأس اليعملم  لعمر لم اليماللم والر اضلم  - 3

 غراا المر لم اليماللم والر اضلم  - 4

المر لم اليماللم  والر اضلم لعبملي  - 5

المر لم اليماللم والر اضلم فف اليالل  - 6

عطوم المر لم اليماللم والر اضلم  المر لم اليا م  - 7

المر لم اليماللم والر اضلم فف البيائر  - 8

 جام المر لم اليماللم والر اضلم  - 9

 أاللل امو س المر لم اليماللم والر اضلم  - 10

  يليم  وس المر لم اليماللم والر اضلم- 11
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 :تمهيد 

 من ىامُت أصبحا ميدانُت السليمة كقواعدىا كبنظمها الًتبوية صورهتا يف الرياضية كاحلركات البدشل النشاط إف     
 .الصاحل ادلواطن إعداد يف فعالُت كعنصرين الًتبية، ميادين

 كبذؿ كاألخوة ادلعرفة ادلسؤكلية كركح كاحلرية األمة تفيد اليت األساسية القيم تطوير على البدنية الًتبية تعمل  كما
 الًتبية على تعمل ال كالرياضية البدنية الًتبية فإف الرياضي االجتماع علم علماء أراء كحسب كذلك، اجلهد

 ىو كما كالرياضية البدنية للًتبية األعلية نفس نعطي أف فيجب العامة، الًتبية عملية يف تساىم بل فقط اجلسمية
 .األخرل للمواد بالنسبة احلاؿ
 تكوين على تأثَت من ذلا دلا ذلا الكبَتة األعلية ندرؾ أف نستطيع كالرياضية البدنية الًتبية تعاريف تنوع فحسب     
 العاـ النظاـ يف يندمج الذم الًتبوم النظاـ دبثابة كذلك كتعترب كالعقلية، االجتماعية النفسية، الناحية من الفرد

 .اليومية احلياة كعراقيل صعوبات دلواجهة النواحي صبيع من الفرد تكوين إذل مباشرة بطريقة يهدؼ الذم للًتبية
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 : والرياضية البدنية التربية ومعنى مفهوم1-
 :أهنا  بيوتشوثسارلفَتم فيعرفها كالرياضية، البدنية للًتبية التعريفات من العديد العلماء طرح    

 كالعقلية البدنية  الناحية من البلئق ادلواطن تكوين ىدفو ذبرييب كميداف العامة الًتبية من ادلتكامل اجلزء ذلك«
 ».ادلهاـ  ربقيق بفرض اختَتت البدشل النشاط ألواف طريق عن كذلك كاالجتماعية كاالنفعالية

 باألنشطة اختص الذم العامة الًتبية من اجلزء ذلك أك تلك ىي كالرياضية البدنية الًتبية أف« :فيقوؿ كونز أما    
 لو حيث التعليمي، النشاط من األكجو ىذه يف االشًتاؾ عن ينتج ما العقلي اجلهاز عمل تتضمن كاليت القوية
 العمل بتثقيف عنايتها مقدار اجلسم بصحة عاملة عناية ىي أهنا نرل احلديثة الًتبية أبعاد يف كنظرنا رجعنا
 .».1كظلوه

 صاحلا تكوينا الفرد تكوف فهي كاخللقية العقلية الناحية من الفرد مرآة ىي البدنية الًتبية أف القوؿ سبق شلا كؽلكن
 الفرد تكوين إذل اىتماماتنا فنوجو ضيقة زاكية من إليها النظر ينبغي ال لذا متماسك قوم رلتمع بناء يف يساعده

 كحىت كاالجتماعية الفكرية النواحي صبيع من كامبل تكوينا بتكوينو هنتم أف غلب بل فقط، البدنية الناحية من
 .ادلعيشي زليطو مع التكيف عملية على فتساعده صورة أحسن على منو ادلنتظر الدكر يؤدم حىت السياسية،

 كاالجتماعية كالفيزيولوجية النفسية الناحية من الفرد صحة على احلفاظ إذل ىدؼ البدنية الًتبية أف كما   
 .السليم اجلسم يف السليم العقل ادلشهورة ادلقولة بذلك فنصدؽ

 ك السليم احلكم على كالقدرة البدنية قواه تنمية إذل اإلنساف ػلتاج« :تشيسر اكستايس يقوؿ الصدد ىذا كيف   
  .... »آلخر كقت أزمات من لو يقع ما يواجو كلكن فحسب كعملو بيتو يف اليومية كاجباتو لتأدية اخللقي التوازف
 : كمهنة البدنية التربية تعريف 2-
 شلارسة إذل كؽليل كالكبار األطفاؿ مع العمل غلب الذم للفرد الفرص من كثَتا توفر كمهنة البدنية الًتبية   

 ضبامات أك ادلغلقة، التدريب حاالت يف أك الطلق، اذلواء يف عمل إذا كيتمتع كالرياضيات، األلعاب سلتلف
 يود أك البدنية، الًتبية يف عامل عضو ككل مسلية، نشيطة حياة كػليا اإلنسانية، خدمة يف كيرغب السباحة،
 الذم النشاط كأكجو التجرييب ادليداف ىذا على أطلق الذم االسم معٌت كضوح يفهم إف غلب ادلهنة هبذه االلتحاؽ
 ادلطلوبة كاألعداد ادلتاحة كالفرص العمل من النوع هبذا يقـو الذم للشخص األزمة كادلؤىبلت تشكلو،

 ىذه يف بو ؽلكنو الذم للدكر عامبل فهما يفهم أف على الفرد تساعد ادلعلومات ىذه فمثل ادلتضمنة، كادلسؤكليات
 2 .ادلهمة

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .87 دار البشائر للنشر ك التوزيع ، تونس ، ص كالرياضية، البدنية الًتبية كطرؽ نظريات الثناطئ، فيصل بسيوشل، عوض زلمود -1
 13  .11 ص،1992   ،2ط) اجلزائر )اجلامعية، ادلطبوعات ديوافالًتبية البدنية طرؽ كمناىج ، : عادؿ ىادم  – 2
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 : والرياضية البدنية للتربية العلمية األسس3-
 الًتبية علـو يف ادلعلومات من اذلائل الكم ذلذا األكادؽلية كالقيمة األعلية حوؿ يتساءلوف الطلبة من الكثَت   

 .يكوف ال كقد ذلك يف العذر لديهم يكوف قد ىؤالء كالرياضية البدنية
 بل فحسب كالرياضية البدنية الًتبية كأىدافو دلفهومو كالواضح الدقيق الفهم عدـ لديهم تعكس ال التساؤالت ىذه

 العلمية ادلنطلقات كزلدد التساؤالت ىذه على صليب أف ضلاكؿ ادلنطلق ىذا كمن العلمية، بأسسها اجلهل كذلك
 العمل هبذا يقـو فإنو ما رياضة يف مهارة أك حركة بأداء يقـو عندما الرياضي فالفرد ,كالرياضية البدنية الًتبية كدلهنة

 األداء، ىذا يف تشًتؾ كاخلبليا الدموية كالدكرة التنفسي كاجلهاز كاألعصاب العضبلت من فكل تتجزأ، ال كوحدة
 ثابتة علمية قواعد إذل كادلستندة ادلنسقة ادلعلومات ضوء يف لو تفسَتا غلد أف البد حركة كنشاط كل فإف ىنا كمن

 كصفها اليت العريضة باخلطوط ذلك يف مستعُت األسس ىذه نتناكؿ كسوؼ كاجتماعيا حركيا نفسيا، بيولوجيا،
 .البدنية للًتبية القيم مؤلفة يف بيوتشر تشارلز

 نفسيا، بيولوجيا، ثابتة علمية قواعد إذل كادلستندة ادلنسقة ادلعلومات ضوء يف لو تفسَتا غلد أف البد كنشاط   
 يف بيوتشر تشارلز كصفها اليت العريضة باخلطوط ذلك يف مستعُت األسس ىذه نتناكؿ كسوؼ كاجتماعيا حركيا
 .البدنية للًتبية القيم مؤلفة

 : البيولوجية األسس 1-3-
 خبلؿ بالتفاصيل اإلنساف جسم البدنية الًتبية طالب يدرس كذلذا جدا، معقدة ميكانيكية ذك اإلنساف جسم    
 من هبا يتصل ما ككذا التمرين فًتة خبلؿ العضبلت عمل لطبيعة تقسيم إعطاء على قادرا ليكوف األعداد فًتة

 العضلة، العمل كدكافع أجزاؤه تعمل الذم العظمي كاجلهاز التنفسي الدكرم كاجلهاز بالوقود سبدىا أجهزة
 إعطاء على أيضا قادرا كلكنو التمرين، كتركيب اذلدؼ شرح على فقط ليس قادرا يكوف الطالب فإف كبالتارل
 كالرياضية البدنية الًتبية منهج فإف كلذلك التكرارات، من العدد ىذا كدلاذا االذباه، ىذا يف احلركة أديت دباذا تفسَت

  (....البيوكيمياء علم األعضاء، كظائف علم التشريح، علم البيولوجية، ادلواد( على باحتوائو
 مع لتعامل قوية علمية الطالب تعطي البيولوجية العلـو ىذه الرياضي الطب كعلم أخرل مواد إذل إضافة   

 1.الرياضي الشخص أك اإلنساف

 
 
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .88مرجع سابق، ص  الثناطئ، فيصل بسيوشل، عوض زلمود- 1
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 : السيكولوجية األسس2-3-
 كاإلعداد النمو إذل التأثَت ىذا أدل احلديثة، اجملتمعات يف كالرياضية البدنية الًتبية ربتلها اليت للمنزلة نظرا   

 ككذا ادلباريات، يف االشًتاؾ تتطلب اليت الرياضة كأنواع كالرياضية اخللقية الصفات يشمل ؽلتد ذلك كلكن البدشل،
 ال عالية فعالية ذات األنشطة ىذه التدريب طرؽ كإعداد ادلمارس النشاط نوع التدريب عمليات يف االنتظاـ
 الرياضية الشخصية خصائص كدراسة ناحية، من الرياضي النشاط كطبيعة خصائص دراسة بدكف يتحقق

 .أخرل ناحية من النشاط ىذا كموضوع
 الًتبية مدرس كعلى احلركي، النشاط نواحي ألىم ربليبل تعطي أف ؽلكن النفسية األسس فإف ذلك كجبانب   

 ىذا يقتصد البدنية الًتبية رلاؿ يف ادلهارات تعليم طرؽ ألحسن ادلتعلم كإدلاـ أكجو بتعليم يقـو أف كالرياضية البدنية
 .أحسن نتائج كػلقق كالوقت اجلهد األخَت

 :االجتماعية األسس 3.3-
 كىي اليومية، احلياة تتخلل ألهنا كذلك احلياة، أسلوب ربسُت يف ىاما دكرا تلعب أف البدنية الًتبية تستطيع    
 طريقو كعن االجتماعي، للتآلف أحد إال اللعب فما اجلماعة مع التكيف على الفرد تساعد ككظيفية علمية مادة
 كاليـو كاإلثارة، االستقرار كحاالت كالضرب للعنف دبيلو البدائي اإلنساف سبيز فقد كالصداقة، األخوة تزداد أف ؽلكن
 ذلزؽلة جهده قصارل يبذؿ فالبلعب ادلوضوع، نسق مع ادلتفقة السليمة اإلنسانية العبلقات تعلم البدنية الًتبية صلد

 .مقبولة بطريقة كلكن منافسو
 للحياة الضركرية اخلصائص تأكد الوقت نفس كيف الشخصية ادلصاحل على االجتماعية ادلصاحل تنتمي شبة كمن    

 نعاكف تشمل كاليت الفرد احتياجات لتغطية الكثَت تقدـ أف أنشطتها خبلؿ من قادرة البدنية كالًتبية اجلماعية،
 إطار داخل بالطمأنينة اإلنساف كشعور الغَت يف التأثَت يف كالرغبة اآلخرين بآراء كاالىتماـ كاأللفة احلب كأقساـ
 1.فيو يعيش الذم اجملتمع

 
 
 
 

 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، الليسانس مذكرة ، مستغازل ر ب ت دقمع ، مستغازل مدينة بثانوية كالرياضية البدنية الًتبية كاقع ، أضبد ػلياكم ، الصوشل سادل ، أضبد أحسن-  1 
 19 ص ، 1991 جواف .دكرة
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 : والرياضية البدنية التربية أغراض -4
 ذلا خصص بل زائدين، كنشاط حركة أك زلدد، ىدؼ يؤدم النشاط ذلك كالرياضية البدنية الًتبية تعد دل   

 ذلك يف كرأت كاالجتماعية، كالعقلية كاحلركية البدنية الناحية من الفرد مدرؾ تنمية إذل الوصوؿ بغية أىداؼ
 من متكاملة تنمية الفرد تنمية إذل يهدد صرؼ فغرضها ككجدانا كجسما عقبل متكاملة كحدة عن عبارة اإلنساف

 .رلتمعو يف نافعا عضوا ليصبح اجلوانب صبيع
 :يلي ما العامة أغراضها كمن

 .البدنية الكفاية – أ
 .احلركية ادلقدرة تنمية – ب
 .العقلية الكفاءة – ت
 .اإلنسانية العبلقات – ث

 : البدنية الكفاءة تنمية1.4- 
 سبرينات من اجلسم تنمية مع كادلورفولوجي الفيزيولوجية الناحية من سليما اجلسم يكوف أف هبا كادلقصود    

 .....كادلفاصل العضبلت كتقوم تنمي كما النمو، مرحلة مع تتناسب كتدريبات
 : الحركية المقدرة تنمية2.4 -

 كبكفاءة حركاتو جبميع للقياـ اجلسم تؤىل ألهنا احلركية ادلقدرة تنمية أجل من خلفية قاعدة الكفاءة تنمية يعترب   
 صبيع يف كالسبلمة التحمل كقوة ادلفاصل يف كمركنة كرشاقة خفة يكتسب اجلسم أف إذل إضافة النظر، مقطعة

 حىت البدنية الناحية من علميا إعدادا اجلسم إلعداد خصصت اليت البدنية اللياقة عناصر من ذلك كغَت األجهزة
 .طبلقة كبكل األلعاب صبيع شلارسة من يتمكن ادلركب األعداد يف ينشط أف يستطيع
 : العقلية الكفاءة تنمية 3.4-

 كظيفتو تأدية من ؽلكنو شلا الفيزيولوجية ادلتواصل كذبديدىا العقلية اخلبليا على الواضح تأثَته لو البدف لسبلمة    
 بل ,مرضية بدكرة يتأثر ال العميق كالتفكَت العقلية القول كظلو ادلعلومات استيعاب عند فالقوة األكمل، الوجو على

 .كاإلرادة العقل عن للتعبَت الوسط ىو اجلسم ألف سباما، سليما اجلسم يكوف عندما
 : اإلنسانية العالقة تنمية-4-4

 طريق فعن بالفائدة، رلتمعو كعلى عليو كتعود ضبيدة، خصاؿ عدة للفرد كتنمي تريب كالرياضية البدنية الًتبية
 1.اذلزؽلة تقبل التحمل، الصرب، يكتسب األلعاب

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .20 ص  مرجع سابقأضبد، ػلياكم ، الصوشل سادل ، أضبد أحسن- 1
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 : للجميع والرياضية البدنية التربية 5-
 :العصر بمقتضى ضرورة والرياضية البدنية التربية 1.5-

 البدنية الناحية من البلئق ادلواطن تكوين إذل تسعى اليت العامة، الًتبية من متكامل جزء كالرياضية البدنية الًتبية إف
 .األىداؼ ىذه لتحقيق ادلختار .البدشل النشاط من ألواف طريق عن كذلك كاالجتماعية، كاالنفعالية كالعقلية

 السريع التغيَت نتيجة االذباه ىذا يف عظيما تطورا خاصة بصفة القرف ىذا من األخَت الربع يف اجملاؿ شهد كقد   
 اليـو أصبح حىت مستمر، تغَت يف كحياتو احلديثة التكنولوجيا اإلنساف عرؼ أف فمنذ العصرية، احلياة أسلوب يف

 بدكره أدل شلا حركتو من كقللت كجهده كقتو من الكثَت بذلك فوفرت أعمالو معظم أداء يف األدلة كثَتا يعتمد
 الصدد ىذا يف 1964 عاـ يرج أشار كقد سابقا، بو يقـو كاف الذم العضلي العمل حجم يف شديد الختصار

 % 94 من األخَتة سنة ( 100 ) ادلائة يف ىبط قد اإلنسانية للطاقة الرصيد من العضلي اجلهد نصيب أف
 % 01إذل
 على ككاف ادليكانيكية، للطاقة مصدر دكر لعب قدؽلا العضبلت عمل كاف لو أنو يعٍت إظلا اخلطَت الفارؽ ىذا

 اختصار مت قد حاليا فانو بدشل، جهد من اليومية احلياة دلتطلبات يكفي ما بأداء يقـو أف لئلنساف احلركي اجلهاز
 مصادر أصبل ذلا ادلتوفرة التكنولوجية االصلازات على ذلك يف يعتمد اإلنساف كأصبح كاضح بشكل اجلهد ىذا

 الرغم على أنو إال احلركي اجلهاز على الضغط زيادة مع ملحوظ بشكل حركتو قلت فقد كبالتارل اخلارجية الطاقة
 زادت مث كمن كتعقيدا، سرعة أكثر احلياة جعل فقد كالراحة الفراغ كقت من مزيدا حقق قد التكنولوجي التقدـ من

 تعرضو احتماالت من ضاعفت عالية نفسية كضغوط بدشل ضغط من يعانيو أصبح ما جراء من الصحية مشاكلو
 الطب بعلماء دفع ما كىذا كغَتىا، ادلختلفة النفسية كاألمراض الدموية كاألكعية القلب بأمراض اإلصابة ألخطار
 1.اإلبداع على للقدرة كتنميتها كادلرح السعادة من جو إضفاء بضركرة ادلواطنُت لنصح كالنفسي العقلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       

  .31 31ص ، طرابلس ، للنشر العامة ادلنشأة ، الرياضي الًتبوم ادلرشد ، ابھالو عبد فؤاد ، زايد كسةھ صلھإبرا ، الفاندم شريف علي -1
 



 الفصلاألولالتربيةالبذنيةوالرياضية
 

 16 

 :البشري العمر فئات لمختلف بالنسبة والرياضية البدنية التربية أىمية-5-2
 :للطفولة بالنسبة 1.2.5-

 :لؤلطفاؿ الرياضية ادلمارسة ضركرة-  
 :األساسية ادلتطلبات من لكثَت تستجيب فهي
 .كمتطورة صحية بدنية حلالة احلاجة -
 .عقلي تطور لكل القاعدة ىي اليت حركية ذبارب لعيش احلاجة -
 .الذاتية الصور معرفة ك الذات إبراز على التشجيع إذل احلاجة  -
 1 .العبلقات مشاكل يف كالتحكم اآلخرين مع اللعب إذل احلاجة  -
 .الطفل جوانب على آثارىا  -
 .احلركي النفسي اجلانب  -
 .جلسمو الطفل معرفة -
 .اإلحساس تنمية -
 .احلركي التوافق -
 .األشياء استعماؿ معرفة  -
 .اآلخرين مع كعبلقتو الطفل -
 .ادلخاكؼ يف التحكم -
 .األخطار ركوب معرفة -
 .األخطار توجيو على القدرة -
 .اإلحساسات على التعبَت معرفة -

 .اخللق معرفة-  
 :االجتماعية التنمية -

 .حر يكوف أف على القدرة-  
 .الصعوبات أماـ الشخصي كالتأقلم للنفس كالتصحيح ادلسؤكليات كازباذ الفردم العمل على التعود-  
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1 -NICOLA Dechavanene , L'éducateur d'activités physique pour tous éditions vigot , Paris , 
1999 , P 133 . 
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 .اآلخرين مع التعاكف  معرفة -
 .ادلناىج ازباذ على القدرة -
 .كالتأقلم كادلبلحظة كاجلمع الًتتيب معرفة -
 .التحليل على القدرة -

 .التوجيو على القدرة-  
 :للمراىقة بالنسبة 2.2.5-

 ىذه يف الرياضية كادلمارسة النهائية ىيئة سرعة يأخذ فيها كاجلسم الرياضية للممارسة الذىيب العمر ىي ادلراىقة    
 ادلثالية النهائية ىيئة اجلسم ذبعل مهمة كضركرة تعبَت كىي ,للجسم كادلنسجم الكامل التطور على تساعد ادلرحلة
 .سنة 30 إذل إذل سنة 25 بُت ما النهائية ىيئة يأخذ الذم العضلي التطور ماعدا
 كىاتو بالسكاف ادلدف ازدىار إذل باإلضافة اجملاالت شىت يف رلتمعنا يشهده الذم العظيم التحوؿ إف    

 حاجة يف فالشباب تبعا اضلرافات من عليو يًتكب كما الوقت قضاء كيفية منها لشباب بالنسبة عديدة مشكبلت
 للنشاط كحبهم اجلماعة إذل االنتماء القائل للمثل « يولدكف كال يضعوف اجملرموف » كحاجة كاإلثارة مغامرات إذل

 تتح دل إذا الصحيح كاخللقي كالنفسي االجتماعي ادلوجو إليو بالنسبة الرياضة تكوف شلارسة من سبكن فإذا الرياضي،
 كالسلوكات اجلنح طرؽ يسلك قد كبالتارل حاجاتو كربقيق متطلباتو لتلبية أخرل أشياء عن يبحث فقد الفرصة
 .السيئة

 :للشيخوخة بالنسبة 3.2.5-
 خركجو منذ: الوالدة من تبدأ شباب، أك عجزة تكوف لكي معُت سن يوجد ال كالشيخوخة، الرياضي النشاط    
 HUGAR :األستاذ كقاؿ أشهر بتسعة شيخ ىو اجلديد فادلولود الطلق، اذلواء إذل
 اإلنسانية  الظاىرة ىذه لتأخَت التدخل كنستطيع العمر طواؿ تتوقف ال ىي السن يف التقدـ ىي الشيخوخة«

 ىذا بالشيخوخة، جدم كاعتناء منظم، بدشل نشاط ىو ىذا من ؽلكن كما كالصحية، ادلعيشية، الشركط بتحسُت
. » .احلياة يف كاالجتماعية العقلية الصفات كبأحسن شلكن كقت بأصوؿ االحتفاظ من ؽلكن ما

 : الشيخوخة على الرياضي النشاط وآثار أىداف
 كمردكد الوظيفي اجلهاز على بتأثَتىا الشيخوخة ظواىر بتأخَت تسمح ادلكيفة البدنية لؤلنشطة ادلنظمة ادلمارسة   

 1.النفسية كحرية العجوز الفرد
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1. - NICOLA Chavanene , Op. cit , P 172 
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 :العضلي العصبي التحسين
 .العضلي التطوير -
 .ادلفصلي التحسس -
 .احلسية ادلستقببلت ربديد -
 .كاحلركية كالدقة الفعاليات تطوير  -
 :الدكرم اجلهاز تطوير -
 .الراحة أثناء القلب دقات زبفيف -
 .الدـ ضغط مراقبة -
 .التنفسي اجلهاز ربسُت  -
 .جيدة هتوية -
 :االجتماعي المستوى على
 .كادلفيد النشيط الفرد خلق -
 .االجتماعي اإلدماج -
 .االجتماعية احلياة مع التكيف كإعادة التكيف -
 :احلركي ادلستوم -
 .العضبلت تطور الرياضة -
 .القوة بظهور تسمح -
 .احلركي كالتوافق السعة ربسُت -
 .السلبية العادات بتوجيو تسمح -
 .النفسي اإلحباط كسبنح كالتكيف الوطنية إلعادة كسيلة -

 : النفسي المستوى على
 .عقلي توازف أحسن بوجود تسمح -
 .اجملتمع يف السعادة بتوفَت تسمح  -
 .كالذات اجلسم على جيدة نظرة خبلق تسمح  -
 1.النفسية التأثَتات -
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1- NICOLA Chavanene , Op.cit , P 172 
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 للفرد العقلية الصحة توجيو نستطيع نفسية، كربديد الشيخوخة خطورة يف كتسعى ذبعل كاالنعزاؿ الوحدة إف
 سبؤل كبالتارل سنو، غَت كمن سنو يف اآلخرين مع اتصاؿ يف الفرد ذبعل أف تستطيع الرياضية فادلمارسة بالعجوز،

 .النفسي الفراغ
 األحاسيس األصل ىو اجلسم ألف الشخصية يف التحوؿ غلعل ما كىذا اجلسم ربوؿ مرحلة ىي الشيخوخة

  .اآلثار ىذه ظهور يف تؤخر فالرياضة كبالتارل بالنفس، كالثقة كالشخصية كالذات
 بُت االتصاؿ كتسهل االجتماعية العبلقة ربسن للجماعة الرياضية ادلمارسة االجتماعي النفسي ادلستول على

 .األفراد
 :للمعوقين بالنسبة  4.2.5-

 ؟ ادلعوقُت عند الرياضية ادلمارسة ربدد اليت العوامل ماىي
 عند ادلوجودة نفسها ىي االجتماعية كالطبقات الرياضية ادلمارسة بُت العبلقة أظهرت "تنورس " يف أجريت دراسة

 الرياضية للممارسة التحفيز ضركرة.مهمة ادلمارسة كانت كلما مرتفع االجتماعي ادلستول كاف فكلما ادلعوقُت،
 .للمعوقُت

 .بادلعوقُت اخلاصة األنشطة ربديد ضد بالكفاح كذلك حركة إذل احلاجة 
 لدل إحساس توجد اجلسم كحركة ربكم اليت الذىنية األبعاد بُت بالذات جيدة معرفة 

 .يلزمو ما كمعرفة دائما عنو غلنوف فهم عنهم غريب جسمهم بأف ادلعوقُت
 .كالدقة السرعة القوة يف حدكده عن البحث إذل احلاجة أم العالية النتائج ربقيق إذل احلاجة 
 .المعوقين عند الرياضية الممارسة آثار 
 .اجلسمي ادلستول على  
 .العاـ البدشل التحضَت 

 .عضوية تربية -
 .ادلهارات تطوير -
 .الًتبوم ادلستول على -
 .النفسية الًتبية  -
 .اإلرادة تنمية -
 1 .اليومية احلياة يف اذلامة كالقدرات ادلعارؼ كإتقاف تكوين -
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1 -Edgardthill Romondjose Coma , Manuel de L'éducation Sportif , édition vigot , PARIS ، 
1989 ،P 456. 
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 :العالم في الرياضية و البدنية  التربية6-
 ربتاج كال مهمة كتربوية ثقافية اجتماعية، ككظائف أدكار التارؼلية العصور مر على أيد قد كالرياضة اللعب إف    
 مثل اإلنساف أبدعها اليت كاالصلازات ادلؤسسات لوجود إشارة إذل القوؿ ىذا

 بعدما الظهور إذل كعادت 339  376 قرف عشرة أحد دلدة القدؽلة اليوناف يف نظمت اليت األكدلبية األلعاب
 تطور ادلعاصرة الثقافة عناصر من عنصر أصبحت احلديثة فالًتبية بأثينا 1396 عاـ كىذا قرف 15 دلدة انقطعت
 الًتبوم النشاط إذل احلاجة تطور كبفعل كاإلنسانية، احليوية العلـو إليها توصلت اليت النتائج إطار يف هبا االىتماـ

 أعلية يأخذ البدشل الًتبوم النشاط جعل الذم األمر كالفٍت، العلمي التقدـ أحدثها اليت اإلصلازات نتيجة البدشل
 .عموما اجملتمع يف فشيئا شيئا كربل
 ادليثاؽ يؤكد حيث اليونسكو منظمة طرؼ من اىتماما البدنية الًتبية كجدت خصوصا، لؤلشخاص كبالنسبة     

 :على كالرياضية البدنية للًتبية الدكرل
 . للجميع أساسي حق البدنية الًتبية شلارسة :األكذل ادلادة 
 .كالثقافة للًتبية رئيساف يعداف كالرياضية البدنية الًتبية :( الثانية الفقرة) الثانية ادلادة 
 .األفراد حلاجات يستجيب أف غلب كالرياضية البدنية الًتبية برنامج :الثالثة ادلادة 

 كالثقافية أخرل، دبيادين مرتبطة العشرين القرف كظاىرة امتدادىا كالرياضية البدنية الًتبية أخذت كىكذا     
 البدنية الًتبية فأصبحت كاضح بشكل االىتماـ ىذا ادلتقدمة الدكؿ أدركت كذلذا السياسية، كاالقتصادية،

 .ادلدارس يف إجبارية مادة كالرياضية
 كرفيعة متطورة كإبداعية فكرية مهارات ذكم أفراد على اجملتمع يتحصل كهبذا اإلنساف كتطوير تنمية أجل من      

 .ادلستول
 :العامة بالتربية والرياضية البدنية التربية عالقة7-

 تشَت بدنية فكلمة إليو الًتبية، كلمة إضافة بعد جديد، آخر معٌت كالرياضية معٌت البدنية الًتبية تعبَت اكتسب     
 تضاؼ فحيثما ذلك كعلى البدنية، كالقوة سلتلفة بدنية صفات إرل لئلشارة يستخدـ ما كثَت كىي البدف إذل

 يتعرض اليت الًتبوية، العملية كل هبا فادلقصود "البدنية الًتبية"تعبَت على ضلصل بدنية كلمة أم "الًتبية" كلمة
 1 .النشاط شلارسة خبلذلا

 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 86 ص ، اجلزائر اجلامعية، ادلطبوعات ديواف ، البدنية الًتبية كطرؽ نظريات ، بسيوشل عوض زلمد ، الشاطئ ياسُت  فيصل-1
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 :إذن البدنية فالتربية
 البدنية الًتبية تعريف كاف كىكذا البدشل كالنشاط للحركة األفراد ميل من اإلفادة طريق عن كلكن الًتبية ىي    

.  ظلوه كخصائص يناسب دبا كنتائجها لقيمها كفقا كتنظم زبتار اليت للفرد، البدشل النشاط رلموع :بأهنا كالرياضية
 :الجزائر في والرياضية البدنية التربية -8

 مع ادلتقدمة الدكؿ مع بالقياس ناجحة تكاد ال أصبحت اليـو اجلزائر يف كالرياضية البدنية الًتبية كضعية إف     
 بفضل إال تتطور أف ؽلكن كال للجميع موجهة أهنا حيث من الًتبية، ىذه أطر بكثَت تتعدل الرياضة سياسة أف

 1.كاسعة رياضية كطنية حركة
 .الشامل الًتبوم بالنظاـ لبلندماج عميق تربوم نظامك أهنا أساس على بوطننا البدنية الًتبية تعرؼ    
 سَت على سلبا انعكست كاليت بببلدنا، احمليطية لظركؼ راجع كذلك ادلنشور، ؼ اذلد إذل تصل فلم ىذا كمع

 كلعدـ النفسية كاألسس الًتبوية، العلمية ادلناىج على اعتمادىا لعدـ الركود إذل هبا أدل شلا الًتبوية، العملية كتطوير
   ما كطننا يف ادلناىج االجتماعية، مث خاصة االقتصادية التخطيطات مع يتناسب دبا الًتبوم بالتخطيط ارتباطها

                الًتبوية، سياستنا تتحقق ما قل جامدة صلدىا ككذلك الًتبية، من الذىنية الناحية على تقتصر تكاد تقليدية تزاؿ
 من انطبلقا كذلك كاحلرية العصرية الدؽلقراطية دلطالب تستجيب أف ببلدنا يف البدنية الًتبية على غلب إذف

 العملية كعلى علمية، ذبريبية أسس على الًتبية نبُت أف األحسن كمن ادلختلفة، ككسائلها كأنشطتها مناىجها
 .لو نأسف كالذم كأصالتنا رلتمعنا كدلبادئ احلديث العصر دلتطلبات احلقيقية الصورة تعكس أف الًتبوية

 ناجحة برياضة للخركج كايف غَت ذلا خطط الذم اذلدؼ ألف شبارىا تأيت دل البدنية الًتبية يف الرياضية إف
 .كادلد اشر القرل منها كحرمت الكربل كادلدف العواصم على كلكن اجملتمع، شرائح طرؼ من للممارسة كمسموحة

 : والرياضية البدنية التربية مهام-9
 كؼلضع الشامل، الًتبوم بالنظاـ االندماج عميق تربوم نظاـ أهنا أساس على كالرياضية البدنية الًتبية تعرؼ    

 كالعامل كادلواطن، اإلنساف تكوين شأف من الرفع إذل كالرامية بلوغها إذل الًتبية تسعى اليت الغايات لنفس
 .مهاـ ثبلث تؤدم أف اإلطار ىذا يف كالرياضية البدنية الًتبية من كينتظر مزايا، من لديها دلا االشًتاكي

 :البدنية الناحية من  1.9- 
 مع السَتة كالتكيف البدف يف أكرب ربكم خبلؿ من لتسَتىا احملركة كالنفسية الفيزيولوجية الفرد قدرات ربسُت     
 .عقبلشل تنظيم كمنظم ناجح تدخل بواسطة ربويلها بتسهيل كدلك البيئة،
 : االقتصادية الناحية من- 2.9
 القوة استعماؿ من ؽلكنو التعب مقاكمة على قدراتو من يزيد النفسية الناحية من يكتسبو كما الفرد ربسُت إف     

 .كاليدكم الفكرم الشغل عادل يف كاجلماعية الفردية ادلزدكجة زيادة إذل بدالك يؤدم فإنو العمل، يف ادلستخدمة 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 87 ص ،  مرجع سابق، الشاطئ ياسُت فيصل -1
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  : والثقافية االجتماعية الناحية من 3.9-
 الوئاـ تعزيز يف كتساىم مواطن كل أعماؿ تواجو اليت كاخللقية الثقافية القيم ذبعل كالرياضية البدنية الًتبية    

 كادلسؤكلية، كالتعاكف، االنضباط ركح كتنمية العمل، يف ذاتو يتعد لكي للفرد ادلبلئمة الظركؼ مدخرة الوطٍت
 بُت خبلفات مصدر تشكل اليت التوترات زبفيف إذل ترمي البدنية الًتبية أف كما ادلدنية، بالوجبات كالشعور
 .انفراجا أكثر إنسانية عبلقات إقرار بذلك مسَتة كاحدة اجتماعية ىيئة إذل تنتمي اليت اجملموعات كبُت األفراد

 للدرس تعليمية أىداؼ فهناؾ لتحقيقو يعمل ىدؼ كالرياضية البدنية الًتبية دركس من درس لكل أف حيث    
 سواء اخلاصة أىدافو لو درس فكل للتبلميذ كالسلوكية كاالنفعالية كاخللقية االجتماعية النواحي بتعليم تتعلق كىي

 الًتبية منهج أىداؼ ربقيق يف ادلساعلة يعٍت ربقيقها يف النجاح أف حيث معا، كبلعلا أك تربوية أك تعليمية كانت
 .كالرياضية البدنية

 :والرياضية البدنية التربية تدريس أساليب-  3.10
 :التدريس مفهوم-   1.3.10

 كاحد معٌت يف تصب أهنا إال اجلوانب بعض يف كاختبلفها التدريس دبفهـو اخلاصة التعاريف تعدد من بالرغم    
 يف ادلتبعة كاخلطط ادلناىج ؼلص فيما كالتلميذ األستاذ بُت تربط اليت العبلقة تلك ىو التدريس كوف يف ككحيد
 أك ادلنهج كخاصية نوع حسب متغَتة سلوكية كمواقف زلددة أىداؼ كفق الطرفُت بُت كادلعلومات ادلعارؼ توصيل

 على تساعدىم كتبلميذه (األستاذ) ادلدرس بُت تربط دائمة عبلقة كل ىو التدريس أف القوؿ كخبلصة األسلوب
 .تعليمية عملية كل يف األساس بالتارل فهو كالرياضية، البدنية ادلهارات كاكتساب التطور

 . :التدريس أساليب مفهوم-10-3-2-
 أستاذ من ؼلتلف التدريس بطرؽ خاص أسلوب بأنو السابق يف يعرؼ كاف احلديثة الًتبوية ادلفاىيم من يعد     

 فرضو كما التعليم رلاالت يف اخلاصة التطورات كبعد أنو إال أستاذ كل طرؼ من ادلتبعة ادلنهجية كفق كىذا ألخر،
 العاـ ادلبدأ يكرس التدريس ألساليب أخر مفهـو ظهر األخرل احلياتية اجملاالت مواكبة اجل من التعبَت حتمية من

 من ادلنتظمة البنية أك النسق ذات بكوهنا تعرؼ التدريسية األساليب كأصبحت التعليمي، لؤلداء ادلثلى كالطريقة
 أم الوقتية القرارات كتليها القرارات تلك بتخطيط هتتم قبلية قرارات أكذلا رلموعات شكل يف القرارات ازباذ

 تقيم أم بالتقوصل، زبتص قرارات األخَتة ادلرحلة يف كصلد التدريبية، العملية أثناء ادلتخذة القرارات كىي التنفيذية
 يف سلتلفة أساليب ثبلث ظليز أف ؽلكن خبلذلا كمن كالتلميذ األستاذ بُت تتم رلتمعة القرارات كىذه التدرييب، األداء

 1.التدريس أساليب أنواع يف شرحو سنحاكؿ ما كىذا التدريس
 
 
 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 :والرياضية البدنية التربية في التدريس أساليب أنواع- - 03.03.10
 تعتمد قدؽلا كانت بعدما التدريس يف عديدة أساليب ظهور إذل العلـو سلتلف يف احلاصلة التطورات أدت     
 ككاف تغيَت، أك مناقشة دكف الربنامج يف ما كتطبيق إلقاء على األستاذ فيو يعتمد التدريس، يف ثابت أسلوب على
 الطبلب لدل التحصيل يف كنقص صبود إذل أدل ما كىو مناقشتها يف ادلشاركة دكف ادلعلومات تلقي الطالب على
 كأسلوب أألمرم، األسلوب بعد فيما فظهر السابقة النقائص تغطي جديدة أساليب ظهور ذلك بعد لزاما ككاف

 .احلاضر الوقت يف التدريسية العملية متطلبات مع يتماشي دبا التطبيق أسلوب ككذا األقراف، بتوجيو التطبيق
 :أألمري األسلوب- – 01.03.03.10

، ادلنفذ ادلخطط كىو الناىي اآلمر ىو ادلدرس بكوف كيتميز      كاإلصغاء اإلتباع سول الطالب على كما كادلقـو
 بكونو األسلوب ىذا كيتميز فقط األستاذ شأف من يكوف فيو كاإلبداع ادلناقشة، أك الرأم إبداء دكف كالتطبيق
 ركح يكبب كونو فهي عيوبو أما التكرار، على ادلعتمدة الصعبة الفعاليات كيف الصغار ادلتعلمُت عادة يستخدـ
 .لؤلفراد الفردية الفركؽ يراعي كال (التلميذ ) ادلتعلم لدل اإلبداع

 :المدرس بتوجيو التطبيق أسلوب- - 02.03.03.10
 (التلميذ)بادلتعلم خاصة فهي التنفيذ عملية حُت يف كالتقوصل، التخطيط قرارات يتخذ األستاذ بكوف كيتسم     

 يف(التلميذ( للمتعلم كاالستقبللية احلرية من نوع منح إذل األسلوب ىذا كيهدؼ لو، ادلقدـ للعمل أدائو خبلؿ
 للمتعلم يسمح ىذا كل إذل كإضافة األسلوب ذلذا الرئيسية ادليزة كىي اإلبداعية، قدراتو بتنمية لو يسمح شلا األداء

 فئات جلميع تعليمو ؽلكن ال األسلوب ىذا أف إال األكؿ، األسلوب عكس أستاذه مع كمناقشتها أرائو عن بالدفاع
 .أطوؿ ككقت كثَتة كسائل يتطلب بكونو ادلتعلمُت

 . (:التالميذ( األقران بتوجيو التطبيق أسلوب-10-3-3-3-
 دبعٌت التدريس يف العكسية التغذية كىي أال السابقُت األسلوبُت يف الناقصة احللقة لتكملة األسلوب ىذا جاء     

 كيهدؼ الصحيح، األداء على قادرا يصبح فإنو األداء كيفية التلميذ يعرؼ كعندما التلميذ، أداء يقيم األستاذ أف
 كيتميز الناجعة، األساليب تعليمو خبلؿ من للتلميذ ادلهارم لؤلداء الصحيحة الطرؽ إعطاء إذل األسلوب ىذا

 يف يأيت كاليت العيوب بعض من ؼللو ال انو إال (التبلميذ ( ادلتمدرسُت أداء لتطور جيدة متابعة يعطي بكونو
 التقدـ، على (التلميذ( الطالب يعيق ما كىو األدائية العملية يف الدائم بالتدخل يتصف أسلوب كونو مقدمتها

 الوقت نفس يف (تبلميذ ( متعلمُت لعدة ادلهارات كل تقوصل ؽلكننا ال انو كما زلدكدة، ادلبادرة تكوف حيث
 1.الوتَتة كبنفس
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  .114مرجع سابق ، ص  : الفاندم شريف علي -1
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 منها كيستفيد أسلوب كل كأىداؼ باغلابيات يأخذ الذم ىو الفائز األستاذ أف األخَت يف نقوؿ أف كيبقى     
 التخطيط تستوجب التدريب فعملية كاالستفادة، االستجابة من قدر اكرب يضمن حىت التدريبية لعمليتو أدائو يف

 .الطرفُت زبدـ ال كعكسية سلبية نتائج إذل يؤدم قد العناصر ىذه إحدل يف خلل أم أك كالتقوصل التقييم كالتنفيذ،
 :الرياضية البدنية التربية تدريس في المستخدمة الطرق -04.10

 النحو على كىي كشليزاهتا كخصائصها طريقتها كلكل كالرياضية البدنية الًتبية حصص يف شائعة طرؽ ثبلث ىناؾ
 :التارل

 :الديكتاتورية الطريقة-  01.04.10
 :التالية ادلبادئ على الطريقة ىذه كتقـو     

 كأنو بأمره كاحلكم السيادة صاحب فيها كيعترب كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ أك شخص يد على السلطة تركيز 
 (التبلميذ( احملكومُت فوؽ
 .أخر لرأم االستماع دكف صحيح أنو كيعتقد التبلميذ يريده ما كليس يريد ما األستاذ يعمل     

 ذكاء يف الثقة عدـ .احلرية انعدمت إذا إال يكوف ال النظاـ أف األستاذ فيعتقد احلريات ؼلنق جادا نظاما يفرض 
 .كالثواب ادلدح من كالتقليل العقاب من اإلكثار احلصة تدبَت يف اإلسهاـ على قدراهتم ككذا كاستعدادىم التبلميذ

 أك اللفظي كالعقاب الضغط يسودىا لتبلميذ بالنسبة سجن البدنية الًتبية حصة يف الطريقة ىذه استخداـ يعد    
 فيها فتنعدـ بينهم اذلوة كتتسع التجاكب كيقل كذلك كاألستاذ عنها كاالبتعاد النفور إذل بالتبلميذ يؤدم شلا البدشل
 كتنعدـ أنفسهم يف ثقتهم تضعف لذلك كنتيجة التبلميذ عن اخلناؽ يزيد شلا كاالجتماعي الرياضي كالنشاط احليوية

 1.االجتماعي كالعمل التعاكف ركح
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. 115 ص ،  ، اجلزائر2ط ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، البدنية الًتبية كطرؽ نظريات ، الشاطئ فيصل ، البسيوشل عوض زلمود -1
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 :المطلقة الحرية طريقة-02.04.10
 ترؾ يف ذلك كيتجلى سباما ذلا معاكس كاضحا اختبلفا الذكر السابقة الطريقة عن زبتلف الطريقة ىذه إف     

 دكف رغباهتم لتحقيق دبيوذلم كأىوائهم يتصرفوف يًتكهم أم يشاءكف ما يفعلوف للتبلميذ ادلطلقة احلرية األستاذ
 :يلي فيما كادلتمثلة الطريقة ذلذه سلبيات عدة ىناؾ كلكن كتنظيمها أمورىم تسيَت يف التدخل

 .كاجلدية الصرامة بدؿ كالعبث اللهو -
 .خطة أك ىدؼ دكف كنزكاهتا النفس ىول إذل اخلضوع -
 1 اجلماعة دلصلحة اعتبار دكف األنانية  طفياف -

 :الديمقراطية الطريقة-  03.04.10
 فانو الصحيحة العادات لو توفرت إذا ذاتو يف عليا قيمة للتلميذ أف على الطريقة تقـو      

 كتنفيذىا لتحقيقها اخلطة كرسم اجلماعة أىداؼ يف معُت دبقدار كاالشًتاؾ بنفسو نفسو شؤكف تعريف يستطيع
 ادلطلقة ادلساكاة التكافؤ ادلقصود كليس األفراد جلميع كاحلريات الفرص يف التكافؤ مبدأ على الطريقة ىذه تقـو كما
 الفرص إتاحة ىو بالتكافؤ ىنا ادلقصود كإظلا متفاكتة كجهودىم األفراد قدرات مادامت عمليا شلكنة غَت ألهنا

 تعاكف كالتبلميذ، األستاذ بُت التعاكف يف يتجلى كذلك شلكن حد أقصى إذل كقدراهتم مواىبهم لتنمية للتبلميذ
 كطبعو األستاذ نفسية على كثَتا يعتمد كىذا دبصاحلو أحدعلا انفراد أك أنانية دكف العامة ادلصاحل يستهدؼ

 الف كالرياضية البدنية الًتبية حصة لتسيَت األصلع ىي األخَتة الطريقة أف نستنتج الثبلثة الطرؽ بُت كمن .كمزاجو
 أك صعوبات دكف كسليمة صحيحة بطريقة التبلميذ إذل األستاذ من كادلعلومات ادلهارات انتقاؿ يتم خبلذلا من

 .عراقيل
 :والرياضية البدنية التربية درس طبيعة -  11
 عن عبارة ادلفهـو ذلك حسب كىي التكييف أك التوافق عملية ذلا معٌت ابسط يف الًتبية كأف سبق كما      
 تفرضها اليت للقيم كاالذباىات الفرد باكتساب ادلرجوة لؤلىداؼ للوصوؿ االجتماعية كبيئتو الفرد بُت تفاعل عملية
 كدرس ادللعب أك ادلكتبة أك الفصل يف سواء طريقها عن اإلنساف يتعلم حيث شلارسة ظاىرة ادلعٌت هبذا كالًتبية البيئة
 التفاعل عملية فاف صباعة يف بوجودىم فالتبلميذ ادلهمة ىذه أيضا يؤدم الًتبوم الواجب حيث من البدنية الًتبية

 تنمية على تعمل فهي الًتبوية الصفات من الكثَت تكسبهم اليت الرياضية كالركح كادلبادئ القيم إطار يف بينهم تتم
 كتدخل الزمبلء مع الصعوبات كاقتساـ بادلثابرة كالتزامو بالصداقة كالشعور العامة ادللكية كصيانة كالطاعة أخبلقية

 .صفة
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 218 ص ، 1978 ، ط.د ، القاىرة ، ألصللو مصرية ادلكتبة ، كاجملتمع ادلدرسة يف ادلدرس ، عوؼ  زلمد 1
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 ادلصارعة ادلاء يف القفز مثل كالواجبات احلركات تأدية يف كمعاكنيو ادلعلم دبساعلة القرار ازباذ على كالقدرة الشجاعة
 بناء يف كبَتا دكرا تلعب الصفات كىذه األخرل الصفات من الكثَت كلتحقيق كالزمن الثقل ضد التنافس الزميل مع

 .متميزا طابعا كتكسبها اإلنسانية الشخصية
 1  :والرياضية البدنية التربية درس مقتضيات-  01.11

 .التبلميذ لقواـ السليم البدشل كللبناء بالصحة االحتفاظ على ادلساعدة-  
 .األنشطة خبلؿ من الرياضي النشاط شلارسة ضلو اإلغلابية االذباىات تنمية-  
 .البلئق السوم كالسلوؾ اإلدارية كالسمات ادلعنوية الصفات تدعيم-  

 .كالراحة السكوف حاليت يف القواـ يف التحكم - 
 البيولوجية الفيزيولوجية كأصوذلا البدنية احلركة أسس على كاحلقائق كادلعلومات ادلعارؼ اكتساب-  

 .كالبيوميكانيكية
 .اخل..الرشاقة ادلركنة، التحمل، السرعة، القدرة، مثل البدنية الصفات تطوير على ادلساعدة -
 كخارج داخل لكيفية شلارستها الصحيحة القواعد ككضع احلركية كاخلربات ادلهارات تكامل على ادلساعدة -

 .اخل...اجلرم ادلشي، الوثب، التعلق، الرمي، القفز، مثل ادلدرسة
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 95-96 ص ، سابق مرجع ، ياسُت فيصل ، بسيوشل عوض زلمد- 1
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 :خالصة
 كالًتكيح الذات بناء على تعمل اليت اذلامة النفسية احلركية األنشطة من رلموعة كالرياضية البدنية الًتبية تعترب      

 التطرؽ دكف احلركية كاجلسمية العلمية أعليتها حيث من كالرياضية البدنية الًتبية مواضيع على الًتكيز ؽلكننا كال عنو
 كتوجيو الدرس إصلاح يف األساسية الركيزة يعد كالذم كالرياضية ادلدنية الًتبية أستاذ كىو الدكر ىذا على القائم إذل

 .الكامل األداء ضلو التبلميذ لدل كالقدرات الطاقات
 يف يساعدانو جيدين كنفسيا بيداغوجيا تكوينا مكونا كاف أذا إال ذلك يف النجاح ادلريب لؤلستاذ يتسٌت كال     

 يف يضعو ما كىو النفسية احلركية كاألنشطة ادلهارات على تعتمد باعتبارىا ادلهنة متطلبات مع اليومي التعامل
 .التقوصل ككذا التقييم التعامل، صعوبة أماـ صعوبة
 اجلامعية ادلرحلة يف كالنفسي الرياضي كتكوينها األستاذ شخصية على الًتكيز ادلوارل الفصل يف ارتأينا لذا     

 .النفسي اجلانب على يركز الذم كالتطبيقي النظرم بشرطيو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











شبللم  أماا المر لم   : ثاالفالللم ال
 اليماللم والر اضلم واكو تجا التلنف

اللبللم لجوم  - 1  

  كوالات اللبللم-2

 إللائص اللبللم-3

 شبللم  أماا المر لم اليماللم والر اضلم-4

 اطوو اللبللم-5

 اللل ات الوارل اوفر ا فف  أماا المر لم اليماللم والر اضلم-6

 المنسوللات الميعلملم ألأماا المر لم اليماللم والر اضلم-  7

المر لم اليماللم والر اضلم  واريات  أماا  - 8

 المواا األأماا المكون فف البيائر-9

  المر لم اليماللم والر اضلمدلللم  عما  واكو ظ  أماا-   10

  رالا ج المكو ظ فف  يجم المر لم اليماللم والر اضلم-11
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 :تمهيد
 
 شخص كل ظليز أف نستطيع ذلك رغم بينهم الشبو من كثَتا لوجدنا أشخاص عدة يف النظر أمعنا لو    

 .كاجتماعية كاالنفعالية كالعقلية اجلسدية منها األساسية ادلكونات من دبجموعة
 خصائصها، مكوناهتا حيث من كذلك جوانب عدة من الشخصية بدراسة الفصل ىذا يف اىتمامنا كينصب   

 كمفاده العلمي للتحليل كأسلوب النظم ربليل منهج سيادة أعلها أسباب عدة إذل االىتماـ ىذا كيعود كتطورىا،
 الظواىر، من غَتىا مع عبلقتها ضوء كيف غلمعها، الذم الكل إطار يف إال فهمها الؽلكن إنسانية ظاىرة أية أف

 من بالشخصية ربطو خبلؿ من إال الشاذ أك السوم اإلنساشل السلوؾ فهم ؽلكن ال أنو النفس علماء كجد لذلك
 .ادلختلفة العناصر من رلموعة من تتكوف كحدة أك كل ىي حيث
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 :الشخصية مفهوم1-
 العقلي، كتكوينو كمزاجو الفرد لطباع ما حد إذل كالدائم الثابت التنظيم ذلك ىي الشخصية أف إيزنك يرل     

 .شليز بشكل بيئتو مع توافقو أساليب ػلدد كالذم اجلسمي
 مع توافقو يف عمليات كيسلكها اإلنساف هبا يفكر اليت ادلميزة الطريقة ىي الشخصية أف يقرر ماكونيل أما    

 البيئة مع التوافق عملية عن الفرد كالناذبة هبا يتصف اليت الصفات رلموعة بأهنا يعرفها جريفيت أف كما البيئة،
  1 .البيئة لتلك ادلكونة العوامل مع للتعامل معينة تسلوكيا شكل على تظهر كىي االجتماعية

 لدل كالغريزية العاطفية ادلعرفية، اجلسمية، للتكوينات الديناميكي التنظيم ىي الشخصية أف شلدرون كيرل   
 تنظيم كىو الفرد، لدل كاحلركية كالعقلية ادلزاجية السمات تنظيم ظلط ىي الشخصية أف يقرر كاتل ككذلك .الفرد
  .الزمن عرب االستقرار من عالية درجة على
 ادلرحلة يف النفسية الناحية من كتكوينها كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ شخصية دراسة ػلاكؿ ىذا حبثنا أف كدبا    

 الشخصية أف يعترب فهو إليو نصبوا ما إذل أقرب جريفيت تعريف أف التعاريف ىذه خبلؿ من صلد فإننا اجلامعية
 معينة تسلوكيا شكل على تظهر كاليت االجتماعية البيئة مع توافقو عن كالناذبة الفرد هبا يتصف اليت الصفات من رلموعة ىي
 .آلخر شخص من زبتلف كىذا البيئة، لتلك ادلكونة العوامل مع التعامل يف

 :الشخصية مكونات 2-
 ىي الشخصية يرل من فمنهم مكوناهتا، كربديد الشخصية ظهور كيفية يف العلماء من العديد اختلف لقد     
 اآلخر كالبعض اجملتمع، مع التفاعل ك االحتكاؾ طريق عن شخصيتو يكتسب الفرد أف دبعٌت التعلم لعملية نتيجة
 .بعد فيما الشخصية بناء عليو يقـو الذم األساس يشكل ما كىو شخصيتو مكونات بعض يرث الطفل أف يرل

 :كىي الشخصية تكوين يف تشارؾ أساسية عوامل ثبلث ىناؾ أنو يرل من كىناؾ
 :األساسية الفطرية الصفات 1-2-

 صبيع يتشابو كاليت هبا الفرد يولد اليت كاجلسمية العقلية الصفات ك كاالستعدادات القدرات رلموع سبثل كىي     
 الداخلية للمثَتات لبلستجابة الطبيعي الفرد استعداد يف كادلكونات الصفات تلك بعض كسبثل فيها األفراد

 ادلزاجية مساتو كعلى ذكاءه، مستول على لديو احلس كأجهزة العصيب اجلهاز سبلمة على تعتمد بدكرىا كاليت كاخلارجية،
 2 .البيئة مع التوافق على قدراتو كعلى كدكافعو
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 :العادات أو االتجاىات 2-2-
 عن كينتج األخرل البيئة العوامل من معينة دبجموعة ترتبط كما بآخرين، عبلقتو على الفرد اذباىات تؤثر     
 كيعٍت لديو الذات مفهـو كضوح مع كاالنتماء كاحلب باالطمئناف الفرد شعور اإلغلابية صورهتا يف االذباىات ىذه
 على اعتمادا كذلك عليو يقدر ماال أك عملو كما يستطيع عليها نفسو يرل اليت الصورة ربديد على الفرد قدرة ذلك

 يف كاذباىها الشخصية اضلراؼ إذل اضلرافها حالة يف باآلخرين الفرد عبلقة كقد تؤدم عنو اآلخرين انطباعات رلموعة من يصلو ما
 .سوم غَت غَت اجتماعي مسار

 :األخرى العوامل 3-2-
 كاخلربات الًتبية طرؽ تشمل أخرل كاذباىات األساسية الصفات ربت تندرج اليت الباقية العوامل رلموعة كىي     

 .كغَتىا التطور كعوامل ادلكتسبة
 تساىم تعليمية بيئية كأخرل هبا مزكدا الفرد يولد فطرية كمكونات عوامل ىناؾ أنو العرض ىذا خبلؿ من كنستنتج
 .النواحي صبيع من كتطويرىا شخصيتو تطوير يف حد ألبعد رئيسي بشكل
 :الشخصية خصائص 3-
 كالتغيَت التغَت يف كالثانية الشخصية يف ثبات شكل يف األكذل تظهر أساسيتاف خاصيتاف الشخصية يف ذبتمع     

 .حياهتا تاريخ خبلؿ يناالهنا اللذين
 :الشخصية في الثبات 1-3-

 :كىي نواحي عدة يتضمن الشخصية يف الثبات أف يرل ادلنظور ىذا كمن     
 :األعمال في الثبات 1-1-3-

 سلوكو يبقى ادلثاؿ سبيل على الشريف فاإلنساف ادلختلفة، السلوؾ أشكاؿ يف الثبات من النوع ىذا كيظهر     
 .كادلواقف ادلناسبات سلتلف يف شريفا

 :األسلوب في الثبات 2-1-3-
 الثبات إذل ؽليل احلركات ىذه من عددا أف التعبَتية احلركات عن وفرنون البورت من كل دراسة خبلؿ من     

 .سلتلفة دبناسبات ؽلر حُت الفرد لدل كالبقاء
 :الداخلي البناء في الثبات 3-1-3-

 كالقيم للميوؿ األكلية الدكافع من رلموعة كىو الشخصية عليها تقـو اليت الثابتة العميقة األسس بو كيعٍت     
 1.الفرد حياة من معينة مرحلة يف الثابتة

 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  152 ص ، سابق مرجع ، سويف  مصطفى -1



 الفصلالثانيشخصيةأستارالتربيةالبذنيةوالرياضية
 

 32 

 :الداخلي الشعور في  الثبات4-1-3-
                                                       1.هبا ؽلر اليت الظركؼ ضمن كثباهتا شخصية كحدة باستمرار حياتو مراحل كعرب داخليا الفرد شعور بو كنقصد    

 :الشخصية في والتغير التغيير 2-3-
 كمفهـو ثابت نسيب احلقيقة يف ىو كإظلا أزليا، ثباتا ليس الشخصية ثبات أف البعض يرل أخرل ناحية كمن      

 2 .كالتغيَت النمو صفات عن يعترب الشخصية ديناميكية

 بالنمو الشخصية تغَت كػلدث التغيَت كىو قصد عن كأما التغَت، ىو كىذا قصد غَت عن أما الشخصية كتتغَت
 التعليم النضج، العقلية، اجلسدية، كالعوامل تكوينها، يف ادلؤثرة بالعوامل تغيَتىا كيتأثر ادلتتابعة النمو مراحل خبلؿ

 .االجتماعية التنشئة كمؤسسات
 تكوف قد كمتعلمة مكتسبة كمساهتا مكوناهتا من الكثَت أف أساس على فيقـو قصد عن الشخصية تغيَت عن أما

 للتغيَت رلهودا الفرد يبذؿ قد كىنا كادلرض، التفكك إذل تؤدم سوية غَت تكوف أك النفسية الصحة إذل تؤدم سوية
 ليست الشخصية أف القوؿ كخبلصة .النفسي العبلج طرؼ من ذلك كغَت التعلم زلور أك التعلم إعادة بقصد
 يتميز شيء كلكنو اآلخر البعض ؽللكو كال البعض ؽللكو شيئا

 :التالية بادلميزات
 .آلخر فرد من زبتلف أهنا دبعٌت أم الفردية- 
 .نسبيا الثابتة للفرد الصفات عن تعرب- 
 .كبيئتو الفرد بُت الديناميكية العبلقة سبثل- 

 :والرياضية البدنية التربية أستاذ  شخصية 4-
 :الرياضية بالممارسة وعالقتها الشخصية 1-4-

 العناصر من العديد تتدخل لكن العالية، النتائج ربقق اليت ىي كحدىا ليس ادلتقنة احلركية القدرات أف يرل     
 على تدريباهتم يؤسسوف ال ادلدربُت أف القدـ منذ صلد ذلذا شخصيتو، كمعطيات الفرد حركية بُت تربط اليت النفسية

 الغَت الظواىر تفادم أجل من الرياضي طبع ىو اىتمامهم مركز أصبح كلكن البيوميكانيكية التقنية ادلعطيات
 اخلصائص على فاالعتماد االذباه، ىذا على االختيارات تعتمد إدارة أف كيعتقدكف ادلمارسة، أثناء فيها مرغوب

 كاف سواء الرياضية الشخصية على اجليد للحكم كاألصلع الصحيحة الطريقة ىو الشخصية لتحديد البسيكولوجية
 3 .كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ أك مدرب
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 صفات تدخل أما كالتبلميذ، العمل على التأثَت يف اجلسدية صفاتو تتدخل الذم ىو األستاذ يعٍت األخَت ىذا
 كالعقلي النفسية استعداداتو مزاجو، للتبلميذ، معاملتو :مثل مهمة أخرل شخصية

 :والرياضية البدنية التربية ألستاذ القيادية الشخصية 2-4- .
 للسلطة بالنسبة ككضعيتو سنو حبكم كذلك بعيد مدل إذل تقوده قيادية شخصية أستاذ أك للمدرس أنو يرل     

 الذم التدريس ىيئة بُت من الوحيد كىو يريد، دل أك أراد سواء عليو يفرض القيادم اإلطار كىذا ادلدرسة، يف
 .منو ادلأموؿ فالدكر اللعب،كذلذا ىو أكال الطفل يف غريزم بعد مع يتعامل
 قدرة ذك يكوف أف أعلها معينة مبلمح ىو الدكر كذلذا كاالحًتاـ، كالتقدير باحلب احملتاطُت كقدراتو دبكانتو يتحدد

   1 .كجلستو كمشيو ككقفتو البدشل مظهره يف طيبة قدكة ذك يكوف طيبة،أف
 :والرياضية البدنية التربية ألستاذ التربوية الشخصية 3-4-

 القيم تشكيل يف كيؤثر ادلدرسي باجملتمع التدريس ىيئة أعضاء أبرز من كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ يعترب     
 بُت ادلبلئمة إذل يعمد بل فقط، كالرياضي البدشل النشاط على يتوقف ال فدكره التبلميذ، لدل كاألخبلؽ الرفيعة
 النمو يستهدؼ رياضي بدشل إطار يف تربوية كاجبات تقدصل يف الشخصية كقدراتو ادلدرسة كإمكانية التبلميذ ميوؿ

 القادرة احلصائل التلميذ باكتساب يتصف كما كالتكيف،
 2.االجتماعية كالعبلقات كاحلركية ادلهارية القدرات خبلؿ من متكيفا جعلو على

 :والرياضية البدنية التربية لألستاذ السامية الشخصية 4-4-
 سباسك إذل يؤدم ما كىذا تنظيمها يف تدخل اليت ادلكونات كترابط العناصر اندماج ىو الشخصية مسو إف    

 الشخصية أجزاء بُت كاالندماج الًتابط التوافق، ككذلك كالنضج النمو يتضمن فالسمو كظائفها، كاتساؽ كحدهتا
 كالعقلية، اجلسمية ادلكونات بُت االنسجاـ كيتضمن شخصيتو، كتكامل للفرد ادلميزة الوحدة فيها لتكوف كعواملها
 :الشخصية مسو مظاىر أىم كمن كبيئتو، الفرد بُت التاـ كالتوافق

 .ادلكتسبة الفطرية كالنزاعات كاالستعدادات القدرات جلميع الكامل النمو -
 .نفسها عن التغيَت من كاالستعدادات كالقدرات النزاعات ىذه سبكن -
 .النزاعات ىذه بُت تصادـ كجود كعدـ كاالنسجاـ التوافق -
 .كاالجتماعية ادلادية البيئة مقتضيات مع النزاعات ىذه تعارض عدـ -
 .النفسية كاألمراض االضطرابات من اخللو -
 .كالسعادة بالكفاءة اإلحساس مث كاإلنتاج العمل على بالقدرة الشعور -
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 الصفات يف التفصيل من بشيء كتتناكؿ كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ دراسة طلصص أف ضلاكؿ ىنا كمن    
 البدنية الًتبية درس على اإلشراؼ يتطلبها اليت الصفات خاصة كبصفة عامة بصفة كأستاذ فيو توفَتىا الواجب

 .النجاح إذل الوحيد السبيل كىي كالرياضية
 :تطورىا 5-
 كال كالركود، اجلمود عن أبعادىا على يعمبلف ألهنما الشخصية لواـز أىم من يعترباف كاحلركة التطور أف يقاؿ    

 .كبيئتو نفسيو مع متوافقا الفرد يكوف عندما إذل التطور يكوف
 تنمية على قادرا يصبح حبيث شخصيتو، مركبات كافة بُت التنسيق إذل الفرد كصوؿ إذل عامة التطور كيهدؼ

 مركز ىي النفس تصبح ذلك يتم كعندما طبيعتو بو تسمح الذم األقصى حد إذل كاستعداداتو كإمكانياتو قدراتو
 فيما الدكر ىذا تتوذل كانت اليت الذات من بدال كذلك األخرل، الفرعية النظم صبيع حولو غلمع الذم الشخصية

 1. سبق
 كىي اإلنساف لدل عمليات يف االستمرار التطور ضماف أجل من كالنفسية احليوية الطاقة استخداـ كيتم     

 :علا ىدفُت خلدمة تتجو كمتنوعة متعددة عمليات
 .كاحلركية العضلية النشاطات :مثل العضوية األغراض ربقيق- 
 .كغَتىا ألتحصيلي االجتماعي، الثقايف، الطابع ذات العليا احلاجات ربقيق- 

 من توجيهها ؽلكن اليت الطاقة من ادلزيد توفَت إشباع حالة يف الدنيا العضوية األغراض كانت كلما أنو يعٍت كىذا
 ىذا كأعلية قيمة حسب يسَت كاحلاجات األغراض ربقيق أف يعٍت كىذا العليا، النفسية األىداؼ ربقيق أجل

 2 .الغرض
 :والرياضية البدنية التربية أستاذ في توفيرىا الواجب الصفات 6-

 :الجسمية الصفات 1-6-
 :كىي اجلسمية الصفات فيو توفرت إذا إال ينبغي كما دبهمتو القياـ األستاذ يستطيع ال      

 النموذجية بادلهارات عملو أثناء الرياضية احلركات أداء يف عجزه إظهار من دلنعو الكافية البدنية باللياقة سبتعو -
  .ذلك خارج أك كالرياضية البدنية الًتبية درس يف للتبلميذ

  .كغَتىا العاـ كاذلزاؿ ادلزمنة األمراض من كخارل كاضح كنشاطو جيدة صحتو-
 يكوف كقد بواجبو للقياـ ػلركو ما احليوية من غلد كال عملو يهمل الكسوؿ فاألستاذ النشاط فياض يكوف أف -

 3 .يقبلو الكسل،كقدال ىذا نتيجة يعاشل الذم ىو فالتبلميذ حاؿ أية كعلى نفسيا، شيئا الكسل
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 األستاذ كعلى العمل على سلبا يؤثر كىذا األستاذ، كمن احلصة من النفور إذل يلجأ فقد بيده الحيلة أف كدبا     
 .معا
 األستاذ مباالة بعدـ إليهم يوحي لزيو إعلالو فمثبل لتلميذه، ظلوذج فاألستاذ كادلظهر، الرأم حسن يكوف أف -

 اختيار ادلظهر حسن يدخل ادلراىقة، مرحلة تبلميذ خاصة لو احًتامهم كعدـ سخريتهم موضوع غلعلو كقد حبصتو
 .كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ بالنسبة دكره يلعب فاللباس الثياب، كلوف نوع
 1 .األعضاء بعض يف نقص أك العمى أك الصم :مثل احلواس يف كخاصة اخللقية العاىات من خاليا يكوف -

 :النفسية الصفات 2-6-
 كينمي كيهذهبم، يعلمهم لتبلميذه، الركحي األب كىو كمعرفة علم ناقل يكوف أف قبل مريب ىو األستاذ    

 العامة، احلياة ميادين إذل ذلك يتعدل بل الثانوية، داخل األستاذ دكرا يقتصر كال عليهم كيعطف قدراهتم،
 :دبايلي يتضمن أف األستاذ على كجب مث من الكماؿ معيار أنو على الطالب أك التبلميذ إليو ينظر قدكة كاألستاذ

 :النفس وضبط ولتحمل الصبر 1-2-6-
 سلتلفوف التبلميذ أف ذلك النفس، ضبط إذل ربتاج التدريس كعملية كالرسل األنبياء مهنة ىي ادلهنة ىذه ألف    
 ىناؾ بينما كاحدة، مرة من األستاذ شرح يستوعب من فهناؾ طبعهم يف ككذلك االستيعاب على قدراهتم يف

 .مضنية كمتعبة فهي سهلة ليست ادلعلم أك األستاذ مهنة تكوف فهنا التكرار أم الشرح إعادة من ذلم بد ال آخركف
 :التالميذ على والعطف المحبة 2-2-6-

 من ينتفع ال فالطالب احملبة، من إذل يأيت ال احلقيقي كالتغيَت األفضل ضلو األداء يف تغيَت ىو التعليم إف     
 2 .ألستاذه زلبا يكن دل إذا عامة، بصفة ادلدرس أك األستاذ

 ذلك كراء من ادلسطرة كاألىداؼ الدرس من استفادهتم إليو جلوئهم كيفقد منو ينفرىم حىت عليهم قاسيا يكوف فبل
 فيطمعهم ىذه عن الزائد العطف لدرجة عطوفا يكوف أف يعٍت ال كىذا شيء كل قبل النفسي الًتكيح سبكن كاليت
 .بتاتا كالرياضية البدنية الًتبية حلصة يهتموف ال فيصبحوف النظاـ على كزلافظتهم لو احًتامهم كيفقد فيو
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  :التالميذ مع واإلبداع العدل 3-2-6-
 دكف تلميذ ألم ميل أم يبدم ال التبلميذ فيو ؼلتلف فيما باإلنصاؼ ػلكم أف األستاذ أك ادلعلم على غلب - 

 .احلصة من ينفر كغلعلو التلميذ على يؤثر فهذا اجلماعة
 كالدرس احلصة يف التلميذ يرغب كىذا درسو يف الفن إدخاؿ ؽلكنو أف بدرجة عملو يف مبدعا يكوف أف غلب-   
 .معا
 .جدية كبكل الصحيحة القواعد شلارسة يف شديدة رغبة ذلا اجلماعة غلعل أف يف ماىرا يكوف أف غلب- 

 :والعلمية العقلية الصفات 3-6-
 كادلعرفة العلم من نصيب على يكونوا أف غلب العليا ادلعاىد أك األكلية ادلدارس يف من منهم سواء ادلعلموف     
 :ىي ادلطلوبة كالعلمية العقلية فاخلصائص ىذا كعلى

 :الذكاء 1-3-6-
 التعليم عملية إف اآلخرين، عقوؿ مع تتعامل حيث التعليم مهنة يف بالك فما مهمة، أية يف للنجاح ضركرم الذكاء      
 التصرؼ؟ حسن ىو ىل للذكاء، زلددا تعريفا نضع أف علينا السهل من ليس أنو على جوىرىا يف عقلية عملية

 بل ذلك كل من مزيج إنو معهم؟ الناجح التعامل كيفية يف ىو ىل كسلوكهم؟ التبلميذ بتصرؼ التنبؤ ىو ىل
 1.ذلك من أكثر ردىا

 :العلمية الكفاءة 2-3-6-
 أف كعليو كالرياضة، البدنية الًتبية أستاذ كخاصة عامة بصفة األستاذ لنجاح أساسي شرط ىي العليمة القدرة    
 ذلك غلد دل إذا كبالتارل جديدة حركية كمهارات معارؼ ليتعلموا ثانوية إذل حضركا التبلميذ أف ذىنو يف يضع

 كذلذا منها كينفركف احلصة يف سيزىدكف شك بدكف كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ من يستفيدكا دل أهنم كشعورا
 كقيمتو األستاذ سلطة تستند ىذا كعلى كلتجديد للعطاء كمصدرا السريع التحصيل على قادرا يكوف أف ينبغي
 .التبلميذ مع خاصة بصفة كأداءه

 :واسعة ثقافة 3-3-6-
 أنواع شىت يف ادلعلومات من عريضة قاعدة إذل كيضمها يسندىا أف غلب بل تكفي ال فيها ادلتخصص ادلادة
، سلتلف يف كالقراءة ادلستمرة ادلطالعة نتيجة يأيت كىذا ادلعرفة  مادتو داخل نفسو األستاذ يسجن ال حيث العلـو
 .سعة أكثر عادل إذل ينتقل مث زبصصو من القريب ادلعرفة عادل يف بفكرة ينطلق بل فقط،
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 بعض يف اآلف حد إذل الزالت كالرياضية البدنية الًتبية إف :والرياضية البدنية التربية بمادة اإللمام 4-3-6-
 دل الذين األساتذة بعض حىت اإلداريُت، طرؼ من أك التبلميذ طرؼ من سواء ثانوية دلادة إليها ينظر ادلؤسسات

 أف االعتقاد إذل خطورتو تعدت الوضع أف حىت ادلادة، زبص اليت اجلوانب صبيع يف كالوحيد الكامل التكوين يتلقوا
 الًتبية أستاذ إف .اجملاؿ ىذا يف مازاؿ الذم النقص إذل راجع ىذا بل الًتبوية، بادلادة ليست كالرياضية البدنية الًتبية
 يف مسلحا يكوف أف عليو لذا اخلاطر ادلفهـو ىذا لقلب الوحيد الطريق بل أساسية قاعدة تعترب كالرياضية البدنية
 :يلي فيما كنوجزىا ادلادة زبص اليت اجلوانب جبميع اإلدلاـ ىو الوحيد كسبلحو رلالو

 األنشطة ىذه كقوانُت تاريخ معرفة بو يعٍت ىذا كاإلدلاـ احلديثة أك الشعبية سواءا الرياضية األنشطة دبختلف اإلدلاـ-
 .إليها ترمي اليت كاألىداؼ شلارستها العلمية كالطرؽ

 مث االتفاؽ إذل التعلم من إبتداءا مراحلها عرب كالعادات ادلهارات اكتساب يف ادلتبعة الصحيحة كادلناىج العلمية بالطرؽ اإلدلاـ -
                                        .الًتسيخ

 عند االستعجالية التدخبلت طرؽ على كالتمرف كالرياضية البدنية الًتبية درس نشاط يف الشخصية بقواعد اإلدلاـ -
 .األداء يف السليمة كالطرؽ ادلبلئمة كاأللبسة كالنظاـ عليها التبلميذ كتعويد الوقائية القواعد معرفة مث التبلميذ إصابة
 :والرياضية البدنية التربية ألستاذ التعليمية المسؤوليات 7-

 :اآليت النحو على إغلازىا ؽلكن تعليمية مسؤكليات عدة كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ
 طويل ادلستول إذل ككصوال ادلدل قصَت دبستول مركرا اليومي ادلستول من بدء للتدريس الواعي التخطيط- 

 .ادلدل
 .ادلنهج أىداؼ ربقق اليت السلوكية اإلجرائية التعليمية األغراض صياغة -
 اكتساب كتتيح التعليمية األغراض ربقق كاليت ادلختلفة كالرياضية كاحلركية البدنية األنشطة أنواع من احملتول انتقاء -

 .السلوكية خلصاذلا التبلميذ
 األغراض لتحقيق ادلبلئمة التعليمية الوسائل للتدريس،ككذلك مناسبة كإسًتاتيجيات طرؽ كتنفيذ اختيار -

 .عالية بكفاءة التعليمية
 ضوء يف التدريس كطرؽ الربنامج جوانب تقوصل ككذلك السلوكية، اجلوانب سلتلف من للتبلميذ ادلستمر التقوصل -

 1 .للربنامج ادلوضوعة األىداؼ
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 :والرياضية البدنية التربية أستاذ واجبات 8-
 التنظيم، يف خبلذلا من يساىم كمتعددة سلتلفة كاجبات عدة كرلتمعو بيئتو يف كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ يؤدم

 :يلي فيما كنذكرىا كالتفعيل التدريس
 :والرياضية البدنية التربية ألستاذ العامة الواجبات 1-8-

 اليت ادلؤسسة يف ادلهنية كاجباتو رلموع من يتجزأ ال جزءا كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ العامة الواجبات تشكل
 اذباه يبديها كفعاليات نشاطات من رؤسائو توقعات عن تعرب الوقت نفس يف كىي الثانوية، كباألخص فيها يعمل
 .كمدرسية تعليمية علمية، سياقات يف الثانوية إدارة
 فيما كتتمثل اجلدد كالرياضية البدنية الًتبية أساتذة من يتوقعوف ادلدارس مديرم أف أمريكية، دراسة أبرزت كلقد
  :يلي
 .االنفعارل كاالتزاف كاألخبلؽ باحلسم تتسم قوية شخصية لديو -
 .كالرياضية البدنية الًتبية مادة لتدريس جيدا مهنيا إعداد معد -
 .العامة الثقافة من عريضة خبلفية يتميز -
 .التعلم خلربات كأساس كتطويرىا األطفاؿ بنمو ادلتصلة للمعلومات مستوعب -
 .ادلهٍت مستول لتحسُت ادلستمر اجلاد كالعمل الفعاؿ ادلهٍت للنمو القابلية لديو -
 .لآلخرين توضيحها على كقادرا كمربراهتا كالرياضية البدنية الًتبية فلسفة يتفهم -
 .فقط منهم ادلوىوبُت الرياضيُت كليس التبلميذ، مع العمل يف الرغبة لديو -
 .األنشطة دلختلف كاسع بتنوع األساسية ادلهارات إظهار على القدرة لديو -

 :والرياضية البدنية التربية ألستاذ الخاصة الواجبات 2-8-
 ربملو خبلؿ من يؤديها أف يتوقع بو خاصة كاجبات توجد كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ العامة الواجبات جبانب
 ادلتكاملة اجلوانب أحد تعترب قد الوقت نفس يف كىي فيها، يعمل اليت ادلؤسسة يف اخلاصة ادلسؤكليات بعض
 1 :كمنها بالثانوية ألستاذ عمل لتقدير

 .كلقاءاتو القسم كاجتماعات التدريس ىيئات اجتماعات حضور -
 .للتبلميذ الرياضي الزل مراجعة-
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 .ادلوضوعة للخطة كفقا التبلميذ تقييم -
 .عليها ػلافظ بشكل الرياضي النشاط سجبلت حفظ -
 .عنها تقارير كتقدصل كاإلمكانيات التسهيبلت حالة مراجعة -
                                                         .كالرياضية البدنية الًتبية قسم يف زمبلءه مع التاـ كالتنسق التعاكف -
             ذلا                                    التبلميذ استخداـ أثناء ادلبلبس تبديل غرفة على اإلشراؼ-

                  األجهزة                                                   كصبلحية التبلميذ سبلمة عن مسؤكؿ
                                                        .ما مسؤكلية بأم تكليفهم عند التبلميذ على اإلشراؼ - 
                                                                      التدريس كقت طواؿ الفوج مبلزمة  - 

 بكشف كىذا الرياضة شلارسة على التشجيع طريق عن كىذا احمللي، كاجملتمع الثانوية يف البدنية باللياقة االرتقاء
 .مزاياىا

 للتدريس موجهُت كالرياضية البدنية الًتبية يف الليسانس شهادة على احلاصلُت الدفعات من الكثَت زبرج مت لقد
 ادلتمدرسُت التبلميذ كتقييم كالتنشيط الًتبية كىي اجلامعة دليل يف زلددة األستاذ ىذا كمهاـ الثانويات يف ادلادة

 :التكوين من النوع ىذا يف الدخوؿ كيشًتط الشابة، ادلواىب عن كالكشف
 التكوين يف كتكامل جيدة بدنية بنية امتبلؾ -
 .للنشاطات كادليل علل من السبلمة -
 .اجلماعية العبلقات ركح ىادئ، مزاج منهجية، ركح امتبلؾ -

 مطالب األخَت كىذا كتطبيقي نظرم تكويٍت برنامج كتثرم تستعمل كاليت أساسية كنفسية بدنية استعدادات ككذا
 الشبايب الوسط يف كمنشط البدنية الًتبية يف كتقٍت مناضل كالرياضية، البدنية الًتبية إلطار خصائص ثبلث بتحقيق

، الرياضة ظاىرة تعرفو الذم الكثَت التطور كىو  العلمي ادليداف يف نفسها الرياضية العلـو فرضت حيث اليـو
 .كالرياضية البدنية الًتبية لؤلستاذ كفاءات إذل اخلصائص ىذه كربولت

 :الجزائر في كونمال األستاذ نموذج 9-
 :بيداغوجية كفاءة 1-9-

 .الواقع مع بعبلقة البدنية الًتبية يف كتوجيهها الفعلية اإلمكانيات تصور فيها األستاذ على
 :علمية كفاءة 2-9-

 1.بيداغوجية شلارسة كأساس أك كاحد كموضوع كالتطبيقي النظرم اجلانب بُت ادلبلئمة الربط بعملية القياـ كىي
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 :سياسية كفاءة 3-9-
 .الوطنية كالسياسية االجتماعية احلقائق عن بعيدا يعيش أف غلب ال

 :بدنية كفاءة 4-9-
 .شلارستو يف كتنوع الرياضي البدشل النشاط ؼلفيو ما كل باستعماؿ كذلك
 لصعوبة كىذا ادليداف يف مهامو ألداء لوحدىا كافية ليست األستاذ يبلغها اليت التكوين على القدرات ىذه كلكن
 كىي أال ذكرىا سبق اليت من أىم كفاءة ىناؾ بل كالرياضية، البدنية الًتبية التدريس عملية يف كادلتمثلة ادلهمة

 غَت بطريقة كتأيت حبلم متعلقة أهنا يعٍت الذكر، السابقة الكفاءات على احلصوؿ عند تأيت كاليت النفسية الكفاءة
 ناقل يعترب ال كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ إف .الكافية األمية ذلا يكوف ال األحياف من الكثَت كيف مباشرة،

 أىم أف إذ ادلراىقة، مرحلة يف كخاصة للتبلميذ بالنسبة احلسنة كالقدكة النموذج يعترب بل فقط كادلعلومات للمعارؼ
 القاعدية ادليزات تعترب كاليت كذلك، كتلقائيتو تفرغو األستاذ، ضباس على تعتمد للتلميذ بالنسبة للتعليم فرصة

 النشيط ادلؤدب، الشاب، الودم، ادلنصف، :مثل كشلتازة عالية مؤىبلت سبنحو حيث كادلتمكن، اجليد لؤلستاذ
 .كالرياضية البدنية الصحية التقنيات من كللتمكن

 التبلميذ ربضَت يف تزيد اليت كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ االجتماعية الكفاءة أعلية صلد ذلك جانب كإذل
 أنو يعٍت فهذا لو التبلميذ كاحًتاـ حب ىو الذم ىدفو حقق كإذا لو، حبهم نقوؿ أف نستطيع بل منو، كتقرهبم
 كبغية الكفاءات ىذه ربقيق أجل كمن .كسهلة جيدة كبطريقة صورة أحسن يف كمهامو دكره أدل قد احلاؿ بطبيعة
 فسنحاكؿ لديو، تطور أف غلب اليت الصفات كمعرفة ادلستقبل يف ادلكوف اإلطار معارؼ تكوف أف غلب ماذا معرفة
 .كالرياضية البدنية الًتبية معهد يف التكويٍت الربنامج ماىو معرفة يلي فيما

 :والرياضية البدينة التربية أستاذ وتكوين إعداد كيفية 10-
 تنادم (ادلستقلة)البيئة ادلدرسة أف صلد الرياضية البدنية الًتبية برامج تعديل يف كاالقًتاحات العصرية االذباىات يف
 الًتبية تدريس يف التقليدم النظاـ من اخلركج يتطلب كالصحية الرياضية البدنية للًتبية اجلديدة ادلهاـ ربقيق أف

 كيكوف كادلستقلة العصرم النظاـ مع متماشية تكوف حبيث برامج بناء بعملية القائموف يبحث حبيث الرياضية
 تكوف أف غلب كإظلا ادلؤسسة داخل فقط ميدانية حلصة أستاذ ليس كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ لدل التكوين
 .كالكبار الناشئُت التبلميذ على مباشرة تؤثر اليت الرياضية الثقافة لنشر معهدا
 اجلهود تتضافر أف غلب كادلستقبلي احلارل العصر مسايرة على القادر ادلعلم أك األستاذ كتكوين بإعداد نقـو كلكي

 1:التالية اجلوانب خبلؿ من إعداده أجل من
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 :األكاديمي اإلعداد 1-10-
 سوؼ ما ضلو فهمهم تعمق دراسية دبواد الرياضية الًتبية كليات طالب تزكيد إذل األكادؽلي اإلعداد يهدؼ
 على كالقدرة مهارتو على الطالب سيطرة إذل اإلعداد ىذا يهدؼ كما مهنتهم ضلو ككاجباهتم بعملو يقوموف
 :التالية النقاط ربقيق على تعمل أف الكليات على غلب كاإلدارية التدريسية ادلواقف يف توظيفها

 الًتبية كأستاذ مستقببل عملو مفهـو الطاؿ داخل تعميق حبيث كالواضحة الشاملة كادلقررات ادلناىج تقدصل -
 .ألجياؿ كمريب كالرياضية البدنية

 األىداؼ ربقيق على تساعد اليت الًتبوية كالتقنيات الوسائل توفَت -
 .ادلدرسة احمللي اجملتمع ػلتاجو دبا البدنية الًتبية كليات مناىج زلتويات ترتبط أف غلب -
 الكفاءة ترتبط حبيث متعددة أنشطة على كالرياضية البدنية الًتبية كليات كمقررات منهاج ػلتوم أف غلب -

 .اليومي الصحي كسلوكو الفرد حياة أسلوب مع البدنية
 :األكاديمي اإلعداد أىمية 1-1-10-

 .زبصصو من كمتمكنا كاثقا األستاذ غلعل -
 .ادلستمر كالتكوين التعليم ضلو متميزا األستاذ غلعل -
 .احلديثة ادلستجدات بكل كعي على األستاذ غلعل -
 1 .اجملتمع كقضيا ادلشكبلت بكل ادلعلم أك األستاذ غلعل -

 :المهني اإلعداد 2-10-
 عملية مع الفعاؿ التعامل من يتمكن حىت كذلك كأكضاعها مهنتو بأصوؿ صحيحة معرفة إذل األستاذ ػلتاج

 أساتذة إعداد يف األساسياف اجلانباف كعلا كالتطبيق النظرية بُت الناحية ىذه من عاما اتفاقا ىناؾ أف يبدك التعليم،
 يف يلعبو الذم الدكر ينكر أحد من كما كالتعليمة الًتبوية العملية يف الزاكية حجر يعترب فاألستاذ الكامل، كمعلمُت

 لؤلىداؼ السليم االذباه يف كتطوره ظلوه على تساعد اليت كتصرفاتو سلوكو خبلؿ من ادلدرسة يف التلميذ حياة
 الفقرم العمود يصبح فيها كاألستاذ التعليمة العملية عناصر أىم من التدريس مهنة أف كدبا .ادلرسومة كاألغراض

 النشيط حيوم عنصر يعترب فاألستاذ كالتقنية العلم كسائل تطورت مهما عنو غٌت ال الذم التعليمي الًتبوم للعمل
 .التعليم عملية على باستمرار القائم
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 :المهني اإلعداد أىمية 1-2-10-
 يساعد كما ػلققها، أف ينبغي اليت تربوية أىداؼ إذل ادلعلم كإرشاد توجيو كىو ادلهٍت اإلعداد أىداؼ من إف

 دبهنة القياـ من سبكنو اليت كادلهارات كادلعلومات بادلعارؼ كتزكيد ادلعلم اذباىات كتطوير تنمية إذل ادلهٍت اإلعداد
 :ىي ادلعلم أك لؤلستاذ ادلهٍت اإلعداد عليها يشمل اليت االغلابيات كمن كجو أكمل على التدريس

 .ميوذلم باختبلؼ التبلميذ مع التعامل كيفية على أستاذ استخداـ -
 .كخارجها ادلدرسة داخل للتبلميذ القياـ يف اخلربة زيادة - .

 .ادلهٍت اجلانب من التبلميذ مع عبلقاهتا كتطوير تنمية -
 .ذلك تتطلب اليت ألكقات صبيع يف ادلهنية أخبلقيات إظهار -
 .ادلهنة تلك أسهم رفع يف زمبلءه مع بالتعاكف يعمل -
 .التعليمية ادلؤسسة داخل معا العاملُت رلموعة القرارات على ػلًـت -
 برحب بتنفيذىا كيقـو ادلهنة كتوجيهات كإرشادات تعليمات كل بشدة ػلًـت -
 .احمللي اجملتمع كأفراد كاآلباء التدريس كىيئة كادلعلمُت التبلميذ كبُت بينو االحًتاـ يكوف -

 :والرياضية البدنية التربية معهد في التكوين برنامج 11-
 كموضوع تعترب كلكنها العشوائية الرياضة شلارسة عدـ معرفة ىو اجلامعة الطالب دخوؿ عند كىلة ألكؿ      
 غلب كما .النواحي صبيع من الشخصية لتكوين ادلستمر التطور من كعنصر تعترب كذلك كأهنا بذاتو، قائم دراسة
 كالتقنيات ادلعلومات اكتساب علينا غلب كذلذا تكيفية أك عبلجية كوسيلة تعترب الرياضة أف ىو نفهمو أف علينا

 مؤىلُت أساتذة تكوين ىو فاذلدؼ إذف .مبلئمة منهجية بطريقة كالرياضية البدنية الًتبية درس لتحقيق الضركرية
 :كىي أقساـ بثبلث برنامج على ادلعهد ػلتوم اذلدؼ ىذا كلتحقيق النواحي، صبيع من

 :النظري الجانب 1-11-
 التارؼلي، البيولوجي، ادلختلفة ىياكلها يف (البدنية كالًتبية الرياضة)مصطلح بتحليل يهتم الذم كىو      

 1 :اذباىُت احملتول ىذا فيأخذ النفسي االجتماعي، احلركي احلسي، البيوميكانيكُت
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1 - Claul bayer; enseignements des jeuse sportif édition vigot, par 1  . P70 
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 :الرياضية التخصصات منظر 1-1-11-
 .الرياضية التخصصات حوؿ مفاىيم يعطي الذم ىو      

 :العامة الرياضة نظري 2-1-11-
 .الرياضية التخصصات من انطبلقا كىذا عامة بصفة للرياضة مفاىيم يعطي الذم ىو     

 :البيداغوجي التطبيق 2-11-
 كيتمكنوف الواقع، إذل بالطلبة يؤدم أك يؤكد الذم ىو القسم كىذا البدشل التطبيق النظرم بُت غلمع الذم ىو     
 اليت ادلختلفة احلركات التبلميذ لتعليم كإظلا عشوائيا عرضا ليس كالتبلميذ، اجلمهور أماـ استعراضو من أيضا

 .جسمو هبا القياـ يستطيع
 :الرياضي البدني التطبيق 3-11-

 ربسُت يعٍت كىذا رياضية زبصصات عدة يف كىذا الرياضية الطالب قدرات رفع يف القسم ىذا سيفيد    
 احلركية ادلفكر كتوسيع أخرل جهة من كادلركنة التنسيق السرعة، التحمل، كالقوة، كالبدنية احلركية الصفات
 كىي إليو ادلوكلة مهامو ألداء كاجتماعيا بدنيا علميا، نفسيا، مهيئا ذلا يصبح كالذم النفس يف ثقة كذلك كتكسبو
 .الثانوية يف التعليم

 مدة طيلة اكتسبو ما كفق ادلنهجية الطالب القدرات عن يعرب حبث عن عبارة كىي دبذكرة الربنامج ىذا كينتهي    
 .ادلدة ىذه طيلة معارؼ من اكتسبو ما عن كالتعبَت التكوين

 :النفسي الجانب تخدم التي المبرمجة الوحدات 4-11-
 التخرج على ادلقبل كالطالب بادلعهد التحق الذم اجلديد الطالب سبيز اليت النفسية احلالة أك الوضعية إف    

 كادلقًتحة ادلربرلة الوحدات من استفاد أك تلقي قد كونو إذل احلاؿ بطبيعة يعود كىذا البعض، بعضهما عن زبتلفاف
 على تؤثر كحدات ىناؾ الوحدات ىذه بُت كمن اجلامعية، دراستو خبلؿ تطبيقية أك نظرية كانت سواءا ادلعهد يف

 فالطالب فردية، أك صباعية كانت سواءا التطبيقية الوحدات يف تتمثل كاليت مباشرة غَت بطريقة النفسي تكوينو
 مباشرة بطريقة تؤثر اليت الوحدات أما بالنفس، الثقة من نوع يكتسب الرياضيات من معُت نوع يف يتمكن الذم
 من حيث جامعي، األكذل السنة يف ادلربرلة البيداغوجيا ككحدة دركس من فيها دلا النفس علم كحدة يف تتمثل
 يف التعامل ككيفية (ادلراىقُت( التبلميذ مع ادليداف يف األداء عملية زبص كمعارؼ معلومات يكتسب خبلذلا
 مع ادليداف يف احلصة يؤدم أف طالب لكل الفرصة تتاح اليت العلمية الًتبية كحدة ككذلك .كاحلرجة الصعبة ادلواقف
 الوحدة تلك على ادلشرؼ األستاذ دبراقبة كىذا كالشخصية، كادلعرفية البدنية إمكانياتو على باعتماده كىذا زمبلءه،

 1.ادليداف يف اخلربة من نوعا كتعطيو النواحي صبيع من إمكانياتو كزبدـ كبَتة بدرجة تفيد اليت بالذات كىي
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  - Claul bayer; enseignements des jeuse sportif édition vigot, par1 . P72 
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 :خالصة
 يف يركز الذم االجتماعي النفس لعلم اجلوىرم ادلوضوع دبثابة غموض من ربملو ما بكل الشخصية تعترب     

 اخلصائص اختبلؼ حسب ادلختلفة السلوكية األظلاط ككل البيئة يف كتأكيدىا تأثَتىا ك تأثرىا مدل على دراستو
 اجلوانب كل مراعاة ادليداف يف كمختصُت علينا كجب لذا اجملتمع، يف الفرد كمواقف أظلاط ربدد كألهنا الشخصية

 على تفرض كاليت التعليمية، دبهمتنا قيامنا أجل من كىذا الثانوية، ادلرحلة يف كىذا ادلراىق يف تؤثر اليت اخلاصة
 على يساعده شلا ادلراىق التلميذ شخصية كخصائص شليزات دبختلف اإلدلاـ بالذات كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ
 اضلرافات إذل بذلك بو يؤدم ال كحىت لو، فائقة عناية من يتطلب ما مع درسو كتكييف معو التعامل كيفية

 .فيها كالتحكم تقوؽلها يصعب شاذة كسلوكات
 النظرم كالتكوين كالرياضية البدينة الًتبية أستاذ شخصية ككذا عامة بصفة الشخصية دلوضوع تناكلنا كبعد     

 من اكتسبو دلا كىذا عالية، بدرجة النفسي تكوينو على مباشرة غَت أك مباشرة بطريقة يؤثر كالذم كالتطبيقي
 انعكاسات كىو أال جدا ككاسع شيق موضوع ادلوارل الفصل يف سنتناكؿ كذلذا كشاملة، عامة كمعلومات معارؼ
 .معها التعامل كطرؽ سبل معرفة أجل من كىذا كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ كاالجتماعية النفسية
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البواالل المسثرة ععل األ اء المجتف  - 1
 لألأماا

  :اليوا م المسثرة ععل األأماا-2

 اأثلر الباالل التلنف لألأماا-3

 الليو ات المف اوارت  موس المر لم اليماللم-4

اليوا م المناعمة فف الموو المر وي  -5
 لألأماا

 

 

 

 

البواالل التلنلم واارمماعلم   : ثالثالللم ال
 و األ اء المجتف ألأماا المر لم اليماللم
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 : تمهيد
 فاف كلذلك الًتبوية كاألغراض اذلدؼ لتحقيق الرئيسية األسس احد كالرياضية البدنية الًتبية مدرس يعد     

 االحتياجات مع تتناسب أف غلب اليت الًتبوية الربامج نطاؽ يف حيويا أمرا يصبح بكفاءة كتدريبو كإعداده اختباره
 الًتبوية ادلواد مثل ذلك يف مثلها األساسية الًتبوية ادلواد احد كالرياضية البدنية الًتبية مادة ،سبثل الًتبوية ادلؤسسة
 تربوية قيم ربقيق طريقها عن ؽلكن هبا مرتبطة كتركػلية رياضية أنشطة طبيعتها يف تستلـز أهنا إذل باإلضافة األخرل
 تتضمن ال كاليت كالرياضية البدنية الًتبية مدرس عاتق على ملقاة كادلتنوعة الكثَتة الواجبات حبلؿ من مرغوبة

 الربامج كتقوصل ،القياس الرياضية اإلسعافات الرياضي، التدريب مثل أخرل نواحي لتشمل سبتد بل فقط التدريس
 أف كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ كاجب من كاف لذا اإلدارية، بالناحية ادلتعلقة كالشؤكف اإلجراءات إذل باإلضافة

 نفسية ظركؼ ادلهٍت أدائو كعلى عليو تؤثر كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ أف إال ادلادة، ذلذه الرئيسية القاعدة يكوف
 أف عليو ادلواقف ىذه مع التأقلم األستاذ يستطع دل كإذا منو اخلركج يصعب صعب موقف أماـ ذبعلو كاجتماعية

 .ادلهٍت كعلى عليو تنعكس اليت الظركؼ ىذه حدة من للتخفيف عبلجية طرؽ إذل يلجا
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 :لألستاذ مهنيال األداء على المؤثرة جوانبال-1
 :النفسي جانبال-1-1

 ادلعلمُت، باختيار االىتماـ األكذل بالدرجة يتطلب للتبلميذ السليمة النفسية الصحة ربقيق كراء السعي إف    
 كاالتزاف كادلادم النفسي االستقرار ذلم ػلقق دبا كمهنيا نفسيا بإعدادىم كالكفيلة ادلناسبة كالعوامل الظركؼ كهتيئة

 اجلو خلق ذلم يتسٌت حىت كبذلك بالعمل كاإلؽلاف كالشخصية االجتماعية كالقيمة بالثقة كالشعور االنفعارل،
 .متكاملة سوية شخصيات لنمو ادلدرسة يف ادلناسب ادلدرسي
 كادلتمتع كمهنيا كاجتماعيا نفسيا ادلتوافق عملو على الراضي الناضجة الشخصية ذك الكفء فادلدرس      )
 االضلرافات عن االبتعاد على كيساعدىم لتبلميذه، معاملتو يف اخلصائص ىذه تظهر السليمة النفسية بالصحة

 تعذيب، أك قسوة غَت يف يضبط فهو النفسية االضطرابات من كاخللو كاالستقرار، باألمن كالشعور السلوكية،
 لو تفريط، أك تسبب دكف الصدر كاسع كتسامح، تذبذب دكف معاملتو يف ثابت كىو تفرقة أك سبيز دكف كيعدؿ
 مشاعر يسوده جو يف اجتماعيا، معهم كاالندماج الوجدانية كادلشاركة تبلميذه مع اللفظي التفاعل على القدرة

 كالقلق اخلوؼ عوامل من كيقلل مشكبلهتم، مواجهة على كيساعدىم ادلتبادؿ، كاالحًتاـ كاحلب كالثقة التفهم،
          فيما للتنافس مناسبا جوا كؼللق بالنفس، كالثقة بادلسؤكلية الشعور لديهم كينمي االمتحانات، يف يعثرىم الذم
  .(شخصياهتم( كتكامل توازهنم ػلقق شلا...بينهم

 كالصراع الفشل كمشاعر كاإلحباط كالقلق كالتوتر اخلوؼ من يعاشل الذم الشخصية ادلضطرب األستاذ أما
 كل ينقل ألنو لتبلميذه، النفسية الصحة على تأثَتا يؤثر فانو السليمة، النفسية الصحة مع يتفق ال شلا النفسي،

 الثبات بعدـ كيتسم كقاسية، كمتناقصة متذبذبة لتبلميذه معاملتو ،فتصبح الدراسي الفصل جو إذل ذلك
 (كاالستقرار

 أك باجلدرم، مصابا كاف لو كما طبلبو بُت النفسية االضطرابات ينشر العصيب ادلعلم "  (عزت اضبد" كيذكر     
 قلقو عن كزبفيف نقص من بو يشعر عما تعويضا النفسي، كالتعذيب كالكبح التشدد إذل يلجا فهو التيفوئيد ضبى

 .1 (حاجتهم إشباع كليس حاجتو إلشباع كسيلة بتبلميذه، عبلقتو من يتخذ بالذنب، كشعوره
 
 
 

 
 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .123، ص 1،1998 ط العريب، الفكر دار "النفسية الصحة يف" القريطي أمُت دلطلب عبد- 1
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 كعدـ االستقرار النفسي، بعدـ كالشعور االضطرابات ىذه مثل إذل باألستاذ تؤدم اليت العوامل أىم من كلعل     
 ضعف البصر، كضعف القلب، كأمراض باإلمراض إصابتو كمدل الصحية احلالة) مقدمتها يف ىي ادلهٍت، التوافق

 التكوين عدـ يكوف كقد اجلسمية، الكفاءة كعدـ كالنقص، كاإلجهاد بالتعب الشعور إذل يؤدم شلا السمع،
 كقلق كصراعات، سلاكؼ من عليو تنطوم كما كالنفسية، االنفعالية االضطرابات من خلوه كعدـ لؤلستاذ النفسي

 مستول على كيؤثر كتبلميذه بزمبلئو، عبلقاتو على يؤثر شلا كتقلب الذات، حوؿ كسبركز كشك، ككساكس
 .1(إنتاجيتو
 ( التدريس يف األستاذ كفاءة مستول كاطلفاض التدريس يف للعمل ادلهنية االستعدادات عدـ( نضيف كذلك
 كتربير كالتذمر، الكفاءة، بعدـ للشعور( عرضة غلعلو ذلك كل ادلهنة ذلذه الدافعية كاطلفاض ادلهنة يف الرغبة كعدـ
 2 .(اآلخرين على كادلهٍت العلمي سبكنو كعدـ ضعفو كإسقاط موضوعية، غَت بأسباب فشلو

 الصحة على تؤثر أف شاهنا من كاليت ادلؤسسة داخل كالعبلقات التفاعل طبيعة إذل الصدد ىذا يف نشَت أف كؽلكن
 تسودىا دبؤسسة يعمل الذم فاألستاذ( كادلثابرة العمل على تشجيعو أك ادلهٍت أدائو كتعيق لؤلستاذ النفسية
 كاإليثار التعاكف على كمبنية كتبلميذه، كزمبلئو رؤسائو، من كل مع كاالحًتاـ كالثقة احملبة، على قائمة عبلقات

 مدرسية، بيئة يف يعمل آخر أستاذ من مهنتو، مع توافقا أكثر يكوف ما غالبا األداء يف اجلماعية كالركح كالتسامح
 . (االكًتاث كعدـ االهتامات،االجتماعية كتبادؿ كاحلساسيات، كالتناقض كاإلعلاؿ، التسيب، يسودىا
 الدراسية الفصوؿ اكتظاظ كىو أال األىم يعترب لؤلستاذ، النفسية الصحة يف يؤثر آخر عامل ىناؾ كذلك

 يف عائقا كيصبح ادلدرس أماـ يقف سلبيا عامبل يعد الدراسية احلجرات داخل الفصوؿ كثافة أف حيث بالتبلميذ،
 يف األىداؼ ربقيق سبيل يف ادلتعلمُت بُت الفردية، الفركؽ كمراعاة التدريس، أثناء الًتبوية األساليب شلارسة

 الًتبوية ادلنظومة
 يستطيع حىت قوية شخصية إذل كػلتاج الواضح، كالشرح الصوت، رفع إذل ػلتاج االكتظاظ ىذا أماـ فاألستاذ     

 .اخللف يف غللسوف الذين خاصة التبلميذ تسلوكيا يف التحكم
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 .499  ص مرجع سابق ،":القريطي أمُت ادلطلب عبد- 1
 .96، ص 1999  ، 3العدد  التعليمية، الوسائل :الًتبية قضايا  رللة.-2
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  :واالقتصادية االجتماعية جوانبال -1-2
 افاإلنس تساعد كاجتماعية مادية مسائل من مباشر غَت كبشكل مباشر، بشكل يتصل ما كل هبا كنقصد     

  :يف  تتمثل االجتماعية فالعوامل احلياة مشكبلت على التغلب يف
 فنجد) ادلشكبلت، من العديد األستاذ على يفرض اجملتمعات تشهده الذم السكاشل تزايد كإف كغَتىا،...السكن

 بعض يف يسكنها شاىقة عمارات ترتفع حيث بالسكاف، ادلكتظة ادلدف أحياء يف يسكنوف الذين األساتذة
  .(نسمة 3000 ( متوسطة قرية يفوؽ األسر من عدد األحياف
 كاختبلؼ اخلضراء، ادلساحة انعداـ مع غرؼ ثبلث أك غرفتُت من تتألف شقة يف أشخاص 10 متوسط مع      

 يفصل ال حبيث العمارات كتقارب العمارة، تلك يف اجملتمعُت للسكاف كاالقتصادية كالثقافية، االجتماعية الظركؼ
 1.(قليلة أمتار سول األحياف من كثَت يف بينهما

 غلد ال ادلساكن ىذه مثل يف فإنو ادلؤسسة يف اليومي كتعبو إرىاقو فرغم األستاذ أداء يف تؤثر عوامل كلها     
 .الدراسي العمل يف أدائو مواصلة دكف ػلوؿ أمر كىو الشديد، اإلرىاؽ لو يسبب شلا كاذلدكء، التامة الراحة

 عن كتغيبو كانشغالو، األستاذ طاقة تبديد إذل تؤدم كاالجتماعية األسرية كاخلبلفات ادلشكبلت( كثرة كذلك 
 حرماف من ما يعانيو عن للتعويض رلاال تبلميذه من غلد أف إذل األمر يظل كقد ادلهٍت، توافقو يعوؽ شلا العمل
 2.(فيهم كإفراغها األصلية موضوعاهتا من كإزاحتها كالغضبية العدائية كمشاعره متاعبو، كلتحويل كنقص
 أف حيث( الشهرم الراتب اطلفاض التدريس لعملية شلارستو أثناء األستاذ يواجهها اليت ادلعوقات بُت من كذلك
 من كثَت زلاكلة من ذلك كيتضح عليو مؤخرا طرأت اليت التحسينات رغم سيئا، زاؿ ما لؤلستاذ ادلادم الوضع

  3. ( أخرل عمل ميادين إذل التدريس يف العمل كميادين مكاف من االنتقاؿ األساتذة
 .البلزمة الوسائل كقلة ادلناسب كادلكاف ادلناسب الكتاب توفر عدـ ككذلك      
 اإلضاءة كأجهزة تعليمية كأجهزة كأثاث، كذبهيزات مباشل من عليو كتشتمل ادلدرسية، ادلادية البيئة ىناؾ أيضا

 كقت قضاء على األستاذ كتشجيع بالتدريس العمل ضلو اغلابية، اذباىات تكوين على يعُت شلا كغَتىا كالتدفئة
 4 .(بادلؤسسة كشلتع مستمر،
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 48 ص اجلزائر 1989 -اجلامعية ادلطبوعات ديواف ، اجلزائرية كاجلامعة للمدرسة احلضرية اـھادل :خليفة كلد العريب زلمد- 1
 497ص1998 ،1 ط العريب، الفكر ،دار النفسية الصحة يف :القريطي أمُت ادلطلب عبد- 2
 .65 ، صاإلسكندرية،  احلديث اجلامعي ادلكتب ، 3 ط ، ادلعاصرة هتا كتطبيقا ذلا أصو التعليمية اإلدارة: الطيب زلمد ضبدأ- 3
 496   ص سابق رجع ـ :القريطي أمُت ادلطلب عبد-4



 الفصلالثالثالجىانبالنفسيةواالجتماعيةواألداءالمهنيلألستار
 

 50 

 .ادلهٍت أدائو على سلبا يؤثر شلا التدريس لعملية كالرفض كالكراىية ادللل إذل بو يؤدم الوسائل ىذه توفر كعدـ      
 ؽلثل حيث التعلم( ىو ادلؤسسة يف ادلعلم أك األستاذ يواجهها اليت ادلعوقات أبرز من يعترب آخرا عامبل ىناؾ أف غَت

 يتأثر دلهنتو أدائو أثناء فاألستاذ ادلهنة، يف األستاذ أداء على تؤثر اليت الكثَتة األبعاد ضمن من ىاما بعدا ادلتعلم
 االذباىات من إطارا معو ػلمل فانو التعليمية، ادلؤسسات إذل يأيت عندما ادلتعلم أف ذلك كخصائصو ادلتعلم بطبيعة
 ادلشكبلت من العديد جانب إذل االجتماعي سلوكو مكونات من ذلك غَت كادلهارات، كالعادات كالقيم،

 من لعدد بالنسبة ادلوقف ىو فما كاحد، تلميذ يف يتمثل ذلك كل أف تصورنا ما كإذا كاالقتصادية، االجتماعية
 1. (الفصل يف كاخلمسُت األربعُت عددىم يبلغ قد التبلميذ

 يدرس مطالب بأف فهو لؤلستاذ بالنسبة كاخلطورة التعقيد من كبَتة درجة على يكوف ادلوقف أف شك ال      
 كل يفعل ماذا يبلحظ كأف النواحي، تلك من أكثر أك ناحية يف تفيد اليت التعليمية للمواقف ؼلطط كأف كلو ىذا

 .ادلختلفة ـسلوكياتو أماـ يتصرؼ ككيف تلميذ،
 كاجلوانب كالثقايف كاجلانب االجتماعي جوانب عدة من تربيتو أم الفرد، إعداد مسؤكلية ػلمل كاألستاذ    )
 األمر، حقيقة يف أنو إال كاجلوانب العوامل ىذه انفصاؿ من الرغم كعلى كالنفسية، كاجلسمية كالصحية ادلهنية

  2 (.ادلوقف صعوبة تبدك ىنا كمن كمتكامل شامل ضلو كعلى فرد كل يف كلو، ذلك بتحقيق مطالب األستاذ
 .الدكر هبذا أداءه يتأثر كبالتارل ينجح أك فيها يفشل قد ذلك، لتحقيق كبَتة صعوبة يواجو بذلك فهو

 العمل مكاف إذل التنقل كصعوبة ادلسافة كبعد االقًتاب يف يتمثل آخر مشكل ىناؾ ادلشاكل ىذه إذل إضافة     
 اإلقامة سبل انعدمت إذا كخاصة ادلعلمُت لدل العجز تسبب نائية أماكن يف األساتذة بعض تعيُت نتيجة
 .3اجليدة
 كاالجتماعية النفسية أنواعها بكل كالضغوطات ادلشاكل ىذه من يعاشل الذم فاألستاذ     

 كبالتارل العوامل، تلك بسبب شخصيتو نظر االضطراب ؽلكن ما أحسن على دكره يؤدم أف ؽلكنو كاالقتصادية،ال
 .الدراسي ربصيلهم كعلى شخصيتهم على سلبا يؤثر فهو لتبلميذه، كادلعلومات ادلعارؼ إيصاؿ على يعجز
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 303ص. 1995 ، القاىرة  ، الكتب عادل ،2 طكالتطبيق، النظرية بُت جھادلنا: اللقاشل حسُت اضبد- 1
 29 ص ، 1999 ،  إلسكندرية، كالتوزيع النشر للكمبيوتر العلمي ادلكتب التعلم، كصعوبات الًتبوم النفس علم :عوض اضبد ضبد ا -2
  .52ص.  1985 ، القاىرة ، الشركؽ دار  ،2 ط، الًتبوم النفس علم :زيداف زلمود -3
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 : األستاذ على المؤثرة العوامل -2
    يلي ذلك كما كرد ما حسب التعليم مهنة يف األستاذ سلوؾ على ادلؤثرة العوامل أىم تلخيص ؽلكن     

 :تشمل كاليت :االجتماعية الخلقية-2-1
 كإدارية كسياسية ثقافية كنظم خصائص من بو تصنف كما لؤلستاذ كاحمللية :االجتماعية الحياة-2-1-1

 ذلك يف دبا اآلخرين مع التفاعل كأساليب كشلارسات قيم من األستاذ على سبليو ما كتعامل كاقتصادية كعسكرية
 .عموما ادلدرسي اجملتمع كأفراد التبلميذ

      كآماذلا اخلاصة االجتماعية كطبقتها االقتصادم مستواه حيث من باألستاذ الخاصة األسرية الحياة-2-1-2
 .اليومية حياتو استقرار مدل مث كادلتعلمُت لؤلستاذ كتقييمهم فيها األفراد ثقافة كدرجة فيها أبنائها كعدد
  :يلي ما على كتشمل : الوصفية / الشخصية الخلقية 22-
 .العامة كالصحة اخلاصة األخبلقية كالقيم كالعمر اجلنس     

 االعتماد مثل النفسية كالصفات كاخلاص، العاـ كإذكاء الوظيفي التأىيل كنوع السابقة، الشخصية اخلربات نوع -
 .الذات على
 للتبلميذ االنتماء بأدائو، الفطرم كااللتزاـ التدريس يف الفطرية الرغبة يف ادلمثلة الوطنية الشخصية خصائص -

 ادلثابرة مسؤكلية كربمل الذات حدكد كمعرفة اآلخرين كرعاية ادلساعدة كحب اإلنسانية العبلقات كتشجيع كاألسرة
 الصوت كزباطب باالتصاؿ اخلاصة اللغوية كالكفاية ادلواعيد على كاحملافظة كالتجديد ادلبادرة كحب العمل يف

 .ادلناسب العاـ كادلظهر
 :يلي ما على تشتمل كىي : الوظيفية الكفايات2-3
 كمعرفة الذات كمعرفة التدريس، ككسائل طرؽ كمعرفة التخصص، موضوع كمعرفة كالوظيفية األكادؽلية ادلعرفة -

 .احمللي اجملتمع كمعرفة التبلميذ
 .للتعليم الدراسية ادلادة ربصيل -
 .كالتعلم للتعليم الصفية البيئة كتنظيم ربضَت -
 . الصفية الًتبية خبلؿ انتظامهم على كاحملافظة كربضَتىم التبلميذ توجيو -
 .الصفية األسئلة كاستعماؿ صياغة -
 .التدريس طرؽ تنوع -
 .التدريس تقييم يف نتائجو من كاالستفادة التعلم تقييم -
 . ادلدرسية كالنظم ادلواعيد على احملافظة -
 1.ادلهتمي كرلموع األمور كأكلياء إداريُت كعاملُت تبلميذ من كاحمللي ادلدرسي اجملتمع ألفراد اإلنسانية ادلعاملة -

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 :الشكلية الخصائص 2-4
 التدريس كقاعات ادلدرسية ادلكتبة :مثل تعليمية تسهيبلت للًتبية، كصبلحيتها صبلحها مدل :ادلدرسة بناء -

 .كاالجتماعية كالنفسية الصحية كالعيادة كالرياضية البدنية الًتبية كقاعات األلعاب كصاالت
 البشرية الخصائص 2-5
 .كاالجتماعية الصحية اخلدمات يف سلتص توفَت -
 .التعليمية كادلواد بالوسائل اخلاصة الًتبوية اخلدمات يف سلتص توفَت -
 .ككما نوعا ككفايتهم كادلدرسُت كالعاملُت اإلداريُت توفَت -
 .كالوظيفي اإلنساشل سلوكهم يف كاألكفاء نفسيا ادلستقرين ادلتفتحُت ادلتعاكنُت ادلتعلموف توفَت -
 .الدراسة قاعات كيف ادلؤسسة يف التبلميذ من ادلطلوب العدد توفَت -
 .كاجتماعيا كإنسانيا كإداريا تربويا كمعلمُت أساتذة من كإدارتو ادلؤسسة مدير توقعات مراعاة -
 كتفاعل أنشطة من عادة العمليات ىذه يلـز كما كالتعليم التعلم بعملية اخلاص ادلقرر ادلنهج متطلبات مراعاة -

 .كتنظيم كإدارة
 أدكار من للمؤسسة يقًتحونو كما األساتذة يف كالشعيب الرمسي الصعيد على احمللي اجملتمع توقعات مراعاة -

 .تربوية أىداؼ من عليها ؽللوف كما ككظائف
 النفسية كمساعدهتم كعامليها الًتبية ربفيز يف ككفايتها احمللي كاجملتمع ادلؤسسة بُت السائدة العبلقات ترقية -

 .1 ادلوجودة األىداؼ لتحقيق كادلادية
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 نوع الًتكيز من بشيء كندرس نبحث أف كجب فإنو التعليم مهنة يف األستاذ على تؤثر اليت العوامل أىم كمن -
 لؤلستاذ، التكوينية القول كأىم بالعادل احمليطة كاالجتماعية الثقافية البيئة من انطبلقا مهنتهم ضلو األساتذة اذباىات

 ىذه أف صلد اإلنساشل السلوؾ ربدد اليت العوامل من جملموعة ناتج ىو تصرفات من الفرد عن يصدر ما فكل
 الظركؼ األخرل ىي تشق كالقول كالنفسية البيولوجية الفرد طبيعة من أساسا تشق تكوينية لقول زلصلة العوامل
 1 االقتصادية ادلادية

 :لألستاذ النفسي جانبال تأثير -3
 :إزاءه واستجابتنا بزوغو القلق 3-1

 :التارل النحو على يشار الذم للقلق استجابة ػلدث ما كثَتا باالنفعاؿ ادلسبوؽ السلوؾ      
 اجل من ادلبذكلة للجهود ادلتوقع أك الفعلي اإلحباط عن تنجم ذلا ادلصاحبة كاذلمـو كالصراعات ادلخاكؼ إف

 نفسية حالة كىو سيتحكم القلق فاف احلاؿ يتحسن دل فإذا كحوا، دكافع من هبا يتصل كما احلاجات إرضاء
 كغاضة، معممة بصورة أخرل كأحيانا أحيانا احملددة األمور لبعض بالنسبة كذلك كاذلم، اخلوؼ ك بالتوتر تتصف
 ال احملدد الفشل أك ادلعُت اإلحباط عن ينجم كقولنا الرضا، كعدـ خشية فيو معمما تصورا القلق يكوف كىكذا

 عن كبعيدا متوقعة غَت كمناسبات أمكنة يف تنجم ربتية خفية تيارات كذلك أبدا، كظاىر دكما معلـو سببو أف يعٍت
 .كمعقد بعيد سببو أف كالواقع سبب، غَت من كأنو ك أحيانا القلق يبدك كىكذا األصلي ادلنبع
 بتوقعات ػلتمي الناس من كاحد فاف كىكذا منو، يعانوف الذين األشخاص بتعدد القلق أفعاؿ ردكد كتتعد     
األفعاؿ  ردكد تعدد من كبالرغم كىكذا ىجوميا يصبح شخصا أف حُت يف نفسو حوؿ يبنيها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 56 ص مرجع سابق ، :زيداف زلمود -1



 الفصلالثالثالجىانبالنفسيةواالجتماعيةواألداءالمهنيلألستار
 

 54 

 مرحلة يف مسيا كال الواسعة األظلاط ىذه مناقشة على كسنحرص للقلق االستجابات من كاسعة أظلاط شبة ىذه     
 لقلقهم بالنسبة البداية نقاط اعتبارىا على كدلك لؤلحداث، السوية اذلمـو بذكر سنبدأ كلكننا كادلراىقة الطفولة

 كخربات سلتلفة نظرات ذلم ادلختلفة األعمار أصحاب من التبلميذ اعتباراف على بأنو القوؿ نستطيع كببساطة
 يهمهم اجلامعة طبلب أف ذلك كمثاؿ زبتلف علومهم فاف احلياة، يف سلتلفة

 .1 ادلدرسة تبلميذ يهم شلا أكثر كالعمل ادلهنة أمر
 :القلق المدرس 3-2

 ىناؾ أف ادلعلـو من انو غَت سيئة، الثار من كاذلم القلق على يًتتب ما مدل على ضلكم أف الصعب من     
 .إليو الركوف ؽلكن كال الكفاية فاقد يكوف ادلهمـو فادلدرس ادللحوظ، العمل ذلك جراء من اإلنتاج يف نقص
 يف كحىت منهما، كثَتا ػلد القوصل الفٍت اإلشراؼ كلكن سباما، القلق أك اذلم يزكؿ أف ؽلكن ال العمـو كعلى

 حبالتو يعلم ادلشرؼ باف ادلدرس شعور رلرد فاف ادلساعدة، تقدصل عن عاجزا الفٍت ادلشرؼ فيها يبدك اليت احلاالت
 القلق يبدأ أف قبل تبدأ أف غلب ادلدرس بيد األخذ يف األكذل اخلطوة كلعل حدهتا، من كثَتا ؼلفف عليو، كيعطف

 عن شيء معرفة من األخَت فيتمكن الفٍت، كادلشرؼ ادلدرس بُت مودة عبلقات إقامة اخلطوة هبذه كيقصد فعبل
 ادلعرفة ىذه تتم أف على اخل...كسكنو معيشتو كعن ىوايتو، كعن أطفالو عن العمل، نطاؽ خارج ادلدرس حياة

 إذا الفٍت ادلشرؼ يقدمها اليت للمعونة السبيل ؽلهد كلو كىذا التساؤؿ، آك للتحسس حاجة دكف طبيعي بشكل
 .كاذلم القلق مثَت حدث
 من كثَت يف كصلد ادلناسب الوقت يف ادلعونة تقدـ حىت القلق، أعراض على التعرؼ ىي الثانية كاخلطوة      

 كادلساعدة، النصح منو طالبا الفٍت ادلشرؼ إذل يتقدـ ادلدرس أك ادلودة على قائمة فيها العبلقة تكوف اليت احلاالت
 يكتشف اليقظ الفٍت كادلشرؼ اخلاصة، دبتاعبو ادلشرؼ إزعاج عن فيها ادلدرس ػلجم أخرل حاالت ىناؾ أف غَت

 ال شاردا ساعلا يبدك باحليوية يتميز الذم ادلدرس فمثبل القلق، ينتاهبم الذين ادلدرسُت سلوؾ يف ملحوظا تغَتا عادة
 دائم أك اللفظ الصدر عنيف ضيق يبدك معو بالعمل اجلميع يسعد الذم كادلدرس مرة أكؿ من لو يقاؿ ما يسمع

 مايراـ، على ليست األمور على تدلو اليقظ الفٍت ادلشرؼ يكتشفها كاليت منها ضلوأك  األغراض ىذه اخل...التفكَت
 .ادلعونة لتقدصل الودم باالستفسار ذلك يتم كقد الداء، طبيعة معرفة ىي التالية خطواتو فتكوف

 
 

 
 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. 48 ص،  1992   للنشر ، للمبليُت العلم دار ، 9م ، ط الًتبو النفس علم:عاقل فاخر-1
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 : البدنية التربية مدرس تواجو التي الصعوبات -4
 ىذه كأبناء لزاما علينا كاف دبشاكلو العمل مواجهة كلنستطيع كجو أكمل على الرياضية الًتبية برنامج لتنفيذ     
 كالعمل بادلهنة النهوض سبل من تعترب اليت ادللحة كادلشاكل الصعوبات تلك من احلد على نعمل أف النبيلة ادلهنة
 1: الرياضية الًتبية مدرس تواجو اليت الصعوبات أىم صلد يلي كفيما الفعالة، كالعملية ادلنهجية بالطرؽ حلها على

 :للمدرس المادية باإلمكانات تتعلق صعوبات 4-1
 :المؤسسة في واألدوات األجهزة كفاية عدم 4-1-1

 ألف الرياضية الًتبية قدر كىذا ادلدرسية الرياضية الًتبية مشكبلت أىم احد اإلمكانات أك التسهيبلت تعد      
 ككجود التسهيبلت، ىذه من ككيف كم من الرياضية الًتبية إليو ربتاج ما إذل ربتاج ال الًتبوية ادلواد من غَتىا

 ؽلكن األجهزة ىذه بواسطة إذ الدرس صلاح يف مساعد عامل كىو كبَتة، قيمة لو أمر بوفرة كاألجهزة األدكات
 يتطلب الوقت نفس يف كلكنو تشويقا أكثر العمل يصبح كما تنويعا أكثر النشاط بأكجو يقـو أف للمدرس
 مؤسستو، إدارة يف ادلدرس مسؤكلية من يزيد دقيقا زبطيطا

 األمر فيصبح يده من النظاـ زماـ يفلت أف ػلاكؿ الوقت نفس يف ك تلقائيا حرا النشاط غلعل أف ػلاكؿ فهو     
 خاصة قدرة ذا ادلدرس يكوف أف الواجب من كاف لذا كاحلوادث اإلصابات إذل ذلك يؤدم كقد الفوضى إذل اقرب
 غَت قدر مع بنجاح تدار ادلعاصرة الرياضية للًتبية ادلمتازة الربامج من كثر أف كما اإلدارة كحسن التنظيم على
 ىذه تكوف أف ادلهم بل األفضل، التسهيبلت ىي األنيقة التسهيبلت فليست كالتسهيبلت، األدكات من كايف

 توظيفا التسهيبلت ىذه توظيف على ادلدرس قدرة ىو ذلك من كاألىم للتبلميذ كجذابة كآمنة فعالة التسهيبلت
 .ادلختلفة بأكجهها ادلدرسة يف جيدا

 :واألجهزة لألدوات الالزمة الصيانة توافر عدم 4-1-2
 قدرا يوفر كقد اإلمكانات ىذه كتوظيف بتشغيل يتصل ما باإلمكانات ادلتعلقة ادلشاكل ضمن من كما      
 قضية كىي صيانتها أك استخدامها ادلدرس يستطيع ال قد كلكن ادلدرسة يف التسهيبلت من كبَتا كردبا مبلئما
 اإلمكانات ىذه طبيعة على للتعرؼ التدريب دكرات يف االشًتاؾ يف يكمن كحلها للمدرس التأىيل بكفاءة تتعلق
 تعليم يف ادلستخدمة البصرية السمعية كاألجهزة (األغراض ادلتعددة( التدريب كأجهزة مستحدثة كانت إف خاصة

 .الرياضية الًتبية يف كادلعرفية احلركية اجلوانب
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .170 ص  ، دار البصائر للنشر ك التوزيع ، 3طالرياضية، الًتبية يف التدريس طرؽ :كامل صلھإبرا زكي- 1



 الفصلالثالثالجىانبالنفسيةواالجتماعيةواألداءالمهنيلألستار
 

 56 

 :الرياضية للتربية المخصصة الميزانية بنود صرف في المؤسسة إدارة تدخل4-1-3
 :أساسياف مصدراف ذلا الرياضية الًتبية فميزانية

 أك الربنامج يلـز ما على شراء للخطة طبقا ادليزانية توزع أف كغلب كالتربعات ادلنح أك احلكومي باالعتماد أما *
 .اإلمكانيات من ادلتاح كصيانة إصبلح

 .الرياضية ادلبلبس *
 .ادلدرسية الرحبلت *
 . ادلدرسة دلكتبة الرياضية كادلراجع الكتب *
 . األبيض كاجلَت ادلستخدمة اخلامات *
 .كاذلدايا اجلوائز *
 .كاخلارجية الداخلية األنشطة *

 : يلي ما الرياضية الًتبية بإدارة ادلهتم ادلدرس على ينبغي أنو "زيجلر"كيرل
 .التسهيبلت تصنيف *
 .التسهيبلت بناء أك شراء *
 .التسهيبلت صيانة *
 .للتسهيبلت الصحيح االستخداـ *
 .الرياضية الًتبية ميزانية ضمن يدخل أال غلب ذلك عدا كما
  :الكافية غير الممارسة وأماكن للمالعب المخصصة المساحة-4-1-4

 :ادلبلبس خللع أماكن توفَت عدـ     
 ذلذا ادلخصص الوقت من أطوؿ فًتة ضياع إذل يؤدم كىذا الفصل، يف مبلبسهم التبلميذ خلع إذل ذلك يؤدم

 منتظمة غَت بصورة الفصل يف التبلميذ كأدكات مبلبس ترؾ أف كما احلصة من كبَت كقت ضياع كبالتارل الغرض
 من نقلل حىت ادللعب من قريبة مؤسسة كل يف للمبلبس اخللع مكاف توفَت غلب لذلك فقدىا إذل يؤدم أف شلكن

 .الدرس من الضائع الوقت
 :الرياضية التربية لمدرسي المادي العائد كفاية عدم  -4-1-5

 بل عملو رلاؿ عن بعيد آخر عمل يف ادلؤسسة كقت بعد للعمل اضطراره إذل يؤدم ادلدرس دخل ضعف أم      
 على غلب كلذلك التدريس مهنة يف عملو من أكثر بالربح عليو يعود ألنو األساسي عملو على تفضيلو ؽلكن

 1.البدنية الًتبية ألستاذ ادلادم الوضع ربسُت ادلسؤكلة اجلهات
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .125ص،  1995،  القاىرة ، العريب الفكر دار ، ادلدرسي الصف إدارة :الرزاؽ عبد زلمود -1
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 :الدراسية بالمناىج تتعلق صعوبات 4-2
 : الدراسية المنهجية ووضع التخطيط في المركزية 4-2-1

 العناصر من رلموعة يشكل أنو على القوؿ ؽلكن للمنهج الكلية الصورة الدقة كجو على ضلدد أف أردنا إذا     
 ؽلكن اليت كاألنشطة كالوسائل كالطرؽ العلمية ادلادة من كزلتواه للمنهج العامة األىداؼ تشكل كادلكونات
 زبطيط يف يشًتؾ أف غلب لذلك التبلميذ لتقوصل استخدامها ؽلكن اليت التقوصل أساليب ككذلك لتنفيذه استخدامها

 توضيح كبعد التبلميذ بعض الرياضية، الًتبية أستاذ ادلدرسة، ناضر الرياضية، الًتبية مدير الرياضية الًتبية منهج
 .منهم كل كاجب
 كليست متعاكنة مستويات تكوف أف كغلب إال ادلنهج زبطيط مستويات تعددت مهما القوؿ كخبلصة     

 يف الدراسي الفصل إذل تصل أف إذل العليا السلطة من ادلستويات ىذه تسلسل ألف كذلك متصلة مستويات
 أف يستطيع الذم النموذجي اجليد ادلنهج كزبطيط كضع ؽلكن كحىت متعاكنا تسلسبل يكوف أف غلب زللية مؤسسة

 .دقيق علمي زبطيط كفق بينهما التكامل إذل يؤدم
 :المؤسسة بابتكار وتقييده المنهج إلزامية4-2-2

 كالنمو االبتكار عملية من األستاذ حرماف إذل زلددة زمنية فًتة يف معُت منهج بإهناء األستاذ إلزامية أدت     
 كألف الوزارة قبل من احملدد ادلنهج خارج اخلركج على قدرتو لعدـ كذلك مهنتو يف هبا يشعر بأف غلب كاليت ادلهٍت
 حيز عن اخلركج أك األستاذ البتكارات فرصة ىناؾ كليس فيها ينتج أف ادلفركض زلددة حصص لو سلصص ادلنهج

 الوقت يف كإهنائو بادلنهج كتلزمو تتابعو (البدنية الًتبية توجيو( الوزارة قبل من األستاذ على رقابة ىناؾ ألف ادلنهج،
 كما التطبيق، يف كبَتة أعلية للمنهاج يعطي ال ادلدارس يف أساسية غَت البدنية الًتبية مادة كوف أف كما احملدد
 درجات كجود لعدـ هبا االىتماـ عدـ إذل ادلؤسسات يف األساسية ادلواد ضمن الرياضية الًتبية دخوؿ عدـ أدل

 ادلواد مثل التبلميذ هبا يهتم فبل اجملموع ضمن تدخل كال صلاح أك رسوب مادة ليست فهي لذلك ذلا زلددة
 ادلواد مدرسي أم الرياضية الًتبية حصص تعطي أف الدراسي العاـ هناية قرب ادلؤسسة إدارة سبثل كذلك األخرل
 مادة تكوف كأف الرياضية الًتبية موقف لضعف أيضا ىذا اخل....العربية كاللغة كالعلـو الرياضيات مثل األخرل
 . هبا هتتم ادلؤسسة كإدارة التلميذ من كل ذبعل حىت صلاح أك رسوب

 : الرياضية التربية بدروس تتعلق صعوبات 4-3
 : لها المحدد بالزمن الدراسية المادة حجم مناسبة عدم 4-3-1

 حجمها يف مناسبة ادلناىج يف التعليمية ادلواد تكوف أف غلب بادلؤسسة الًتبية من عاؿ مستول يتحقق لكي      
 أكرب حجما كضع ضلو ادليل دائما ىناؾ حيث للمادة، الصحيح احلجم ربديد السهل من كليس التبلميذ لقدرات
 1.اللحظة يف حدكدىا مع يتناسب الذم بالقدر ادلادة حجم اختيار الضركرم من كاف لذلك ادلناىج يف للمادة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .126ص,  مرجع سابق :الرزاؽ عبد زلمود-1
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 إذل بادلناىج التعليمية ادلادة حجم زيادة فيؤدم األستاذ، كخربات للمؤسسة ادلتاحة اإلمكانات مع ككذلك الزمنية 
 الوقت توفر عدـ نتيجة كذلك كاحلركية البدنية القدرات تنمية كإعلاؿ النشاط تعلم يف السطحية :مثل سلبية مظاىر
 يتقن دل فإذا أفضل، التدريس يكوف حىت البدنية األنشطة إتقاف يف معينة درجة ىناؾ يكوف أف فيجب الكايف

 كبالتارل ادللعب يف ادلطلوبة اإلنسانية ػلققوا أف ؽلكن فبل كخططها األلعاب مهارات من أساسيا قدرا مثبل التبلميذ
 يسبب كقد البدنية القدرات إلظلاء ادلطلوب ادلستول ربقيق على سلبا يؤثر شلا ذلم األمثل البدشل التحمل يتوفر ال

 دكف بعضها كترؾ احملدد الوقت يف أقسامها بعض تعليم على األستاذ قدرة عدـ التعليمية للمادة الكبَت احلجم
 للتبلميذ الكاملة الفرصة تعطى ال حبيث بادلناىج التعليمية ادلادة حجم يقل ال أف غلب أخرل ناحية كمن تعليم

 مستول يف اطلفاضا ادلنهج مشولية يف القصور نتيجة كتكوف كالرياضية البدنية األنشطة يف كافية خربات الكتساب
 كاحلركات فاألشكاؿ صعوباهتا جانب من أيضا ذلا ننظر أال غلب سبق شلا كانطبلقا العضوية األجهزة تكييف
 العبلقة على سلبا ذلك فيؤثر عليها للتدريب أكرب زمن إذل ربتاج كاجلمباز القول ألعاب تكتيك يف الصعبة

         للتبلميذ كاؼ بدشل ربميل إذل الصعبة البدنية األنشطة تؤدم ال الوقت نفس كيف (كالزمن ادلادة( الديناميكية
 الذم الفعاؿ، التدريس نتيجة ىو ادلستول فتحقيق ادلادة، صعوبة تتصور أف ادلناىج كضع عند اخلطأ فمن كلذلك
 .ذلك لتحقيق مناسبُت ادلادة كصعوبة حجم يكوف أف غلب كلذلك ادلناسب البدشل احلمل تشكيل يوطد

 :الدراسي الجدول من الرياضية التربية درس موقع4-3-2
 تواجد فإذا الدرس، لتنفيذ احملددة العوامل من يعترب الدراسي اجلدكؿ يف الرياضية الًتبية درس مكاف إف     

 كلذلك كافية غَت كمركنتهم التلبية سرعة أف كما ىادئة حالة يف التبلميذ بيولوجية تكوف األكذل، احلصة يف الدرس
 من ذلك يلي ما يراعي ككذلك الدركس ىذه مثل تنفيذ عند االعتبار يف ادلعلومة ىذه ادلدرس يأخذ أف غلب

 قدرات نراعي أف فيجب الدراسي، اليـو منتصف يف تؤدم اليت البدنية الًتبية دكرم أما الدراسي، اليـو يف دركس
 .الذىٍت اإلجهاد ك الذىنية ك اجلسمية التبلميذ أداء
 اجلهد من قليلة حركات يف باحليوية يتسم يكوف أف البدنية الًتبية دلدرس الفرصة يتيح سابقة دركس نتيجة    

 دركس أما كالذىٍت، البدشل اجلهد من كبَتة قدرة إذل ربتاج بدنية أنشطة األستاذ يقدـ أف ؽلكن الركتُت ىذا البدشل
 دركس عدة بعد أك األخرل ادلواد يف كاالختبارات عاؿ ذىٍت ضبل بعد الدراسي اجلدكؿ يف تأيت اليت البدنية الًتبية
 كتكوف الطويل الشرح يف يكوف ك ادلتوسط احلمل باستخداـ كذلك الذىٍت للتعب معوضة تكوف أف فيجب رلمدة

 كوف يف ادلناسبة بالتهدئة الدرس ينتهي أف غلب احلالتُت كلتا كيف كمسابقات العاب شكل على تركػلية األنشطة
 ادلؤثرات أفضل باستخداـ تسمح ىي إذ الدراسي اليـو منتصف يف يتفق دبا دركسو تعديل على قادرا ادلدرس
 1.أخرل مرة عاؿ حبمل الدرس إهناء فيمكن الدراسي اليـو آخر يف البدنية الًتبية درس كاف فإذا للدرس، االغلابية
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 :الخاصة الظروف في للدروس خاص منهج وجود عدم 3-3-4-
 فاف األمطار، كاهنمرت الرياح كاشتدت الربكدة شديد أك احلرارة شديد اجلو كأصبح اجلوية األحواؿ ربسنت إذا     
 كيغَت يعدؿ أف الرياضية كاألجهزة باألدكات كرلهزة الرياضي التدريب صالة بادلؤسسة تكن دل إف عليو غلب ادلعلم

 أف اجلوية الظركؼ ىذه دلقابلة الوسائل اصلح كمن حدثت، اليت اجلوية الظركؼ دلقابلة الدرس أنشطة بعض من
 الظركؼ يف لتدريسها مستعدا يكوف كأف البارد للجو كأخرل احلار للجو دركس بضعة بتحضَت ادلدرس يقـو

 1.الطارئة
 :والسالمة األمن عوامل كفاية عدم 4-3-4-

 ذلك يف دبا ادلؤسسة برنامج كتنفيذ الدرس صلاح على تساعد اليت العوامل كافة يراعي أف مدرس كل على    
 بعض يلي كفيما التبلميذ حلماية كقانونية أدبية مسؤكلية تقع مدرس كل عاتق كعلى كالسبلمة األمن مراعاة

 :العصر ىذا يف ادلفيدة االقًتاحات
 .األكقات كل يف النشطة لكل ادلبلئم اإلشراؼ توفَت *
 .ذلم تقدؽلها ادلزعم األلعاب رلموعة أك اللعبة تناسب التبلميذ ألجساـ مبلئمة إحصاء فًتة تقدصل من التأكد *
 .ادلمارسة قبل القدرات متجانسة رلموعات إذل التبلميذ تقسيم يفضل *
 .بالتحمل تتصف اليت تلك كخاصة اللعبة حبمل التدرج طريق عن التعب ذبنب *
 .ادلباشل األسوار كبُت ادللعب حدكد بُت مناسبة مسافة ىناؾ تكوف حبيث للعب، مساحة تنظيم *
 .اللعب مساحة من كالعوائق ضركرية الغَت األشياء إزالة غلب *
 .النظارات ارتداء تامُت مع اللعب، قبل ذلك شابو كما السبلسل ك كاخلوامت الساعات التبلميذ ؼللع أف غلب *

 
 :التالميذ قدرات على المدرس تعرف صعوبة 4-4-

 توفَت على التبلميذ يساعد أف ادلدرس كعلى معٌت، لو غرضا ربديد على التبلميذ يساعد أف ادلدرس على     
 كما الدافعية، فقداف كإذل األداء يف منخفض مستول إذل تؤدم قد كاقعية الغَت فاألغراض ككاقعية، مناسبة أغراض

أغراض  ربديد على ليساعدىم تبلميذه قدرات على األستاذ يتعرؼ أف يلـز
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 بسبب ذلك يكوف فقد الدرس يف ادلشاركة يف يرغب ال تلميذا ادلدرس كجد فإذا السابقة، خرباهتم مع تتماشى
 النجاح فرص فيو يدرؾ أف كؽلكن يؤديو أف ؽلكن سهولة أكثر عمل إذل التلميذ ػلتاج كقد الدافعية اطلفاض
 كػلدد التلميذ مع يتفاعل أف ؽلكن الذم ىو فادلدرس كادلساندة التشجيع إذل زلتاجا يكوف أكقد الكامل

 .للتلميذ فهمو األساليب مع لو مساعدة األكثر اإلجراءات
 :الرياضية و البدنية التربية لمدرس المهني باإلعداد متعلقة صعوبة 5-4-

 :المدرس صقل دورات وجود عدم 1-5-4-
 ادلادة يف جديد ىو ما كل على االطبلع أكعدـ ادلادة نسيانو إذل ادلدرس صقل دكرات كجود عدـ تؤدم      

 لذلك منها سبكنو كعدـ مادتو يف ادلدرس ضعف إذل يؤدم بدكره كىذا كالتدريب التدريس يف احلديثة كاألساليب
 دكرات دبثابة تعترب كاليت مدرس لكل زلددة زمنية فًتة لكل الوزارة قبل من صقل دكرات ىناؾ يكوف أف غلب

 .ادلادة يف جديد ىو ما على تطلعو لو تنشيطية
 :التوجيو على القائمة اإلدارة قبل من للمدرس الكافي التوجيو وجود عدم2-5-4-

 بعيدة فًتات على ادلدرس إذل يأيت فادلوجو الرياضية الًتبية توجيو قبل من للمدرس دائمة متابعة كجود عدـ أم     
 عملية من ادلرجو ػلقق ال طبعا كىذا يريده ما كػلضر ادلوجو فيو يأيت الذم الوقت يعلم ادلدرس أف أم معو ػلددىا

 على عملو يتابع حىت ادلدرس على فجأة كيأيت ادلدرس على ادلشرؼ دبثابة يكوف أف غلب التوجيو لعمل التوجيو،
 أف كما عليو إشراؼ ىناؾ باف ادلدرس يشعر حىت كمتقاربة كثَتة اإلشراؼ ادكار عدد تكوف كاف السنة مدار

 األخطاء كعلى يفعلو أف غلب ما إذل يوجو أف غلب كلكنو ادلدرس، حققو ما على فقط، مشرؼ يعترب ال ادلوجو
 .كيصححها ليتلقاىا يرتكبها اليت

 :لألستاذ التربوي الدور في المساعدة العوامل 5-
 :يلي كما ىي لدكره األستاذ أداء على ادلؤثرة العوامل ابرز من

 :المعلمين وتدريب إعداد 1-5-
 كادلعٌت الًتبوية الكليات يف سليما تربويا إعدادا يعد كاف بد ال احلديثة الًتبوية بالعملية يقـو الذم ادلعلم إف     

 .الكافيُت
 اإلعداد ىناؾ يكوف أف دكف التعليمية ادلستويات كيف ادلختلفة التعليمية ادلعاىد من عليو يتحصل كاف بل -

 الًتبوية الكليات يف إعداده ػلسن دل إف كأساسها الًتبوية العملية عماد ىو ادلدرس إف الًتبوية، الناحية من كاؼ
 كادلعلمُت األساتذة لتدريب أيضا ملحة حاجة كىناؾ ادلطلوب، الوظيفة مستول إذل ترقى ال الًتبوية العملية فإف
 1:نوعاف كالتدريب عملهم أثناء ادلعلمُت صبيع إذل التدريب ؽلتد أف غلب ك اخلدمة أثناء
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 :الخدمة قبل التدريب-5-1-1
 كسائل لتحمل فكريا ك نفسيا يهيئ فهو التدريس دبهنة التحاقو قبل كمهنيا علميا الدارس الفرد إعداد كىو    

 1.فيو سيعمل الذم العادل مستول حسب قصَتة أك طويلة مدة اإلعداد يستغرؽ كقد العمل
 :الخدمة أثناء التدريب 2-1-5-

 ادلزيد على احلصوؿ يف التعليمية ادلهنة يف النمو من لؤلساتذة ؽلكن سلطط منظم برنامج كل عن عبارة كىو      
 .اإلنتاجية ادلعلمُت طاقات من كيزيد التعليم عملية من يرفع أف شانو من ما ككل اخلربات من
 كالوجهاف اخلدمة قبل إعداده لعملية آخر كجو أم األستاذ أك ادلعلم تدريب عملية إف

 من إسًتاتيجية أنو على النظر كؽلكن التعليم، دبهنة عملو استمرار مستمرة عملية ادلعلم فإعداد لبعضهما ادلتكامبلف
 .ادلستمرة الًتبية اسًتاذبيات

 : لألستاذ واالجتماعي االقتصادي الوضع 3-1-5-
 أجرا يتقاضوف ما غالبا الثانوية ادلؤسسات فمدرسو ادلدرسيُت تشغيل لظركؼ العناية من مزيد توجيو غلب      

 التجارة أك ادلهن بعض مزاكلة إذل معظمهم كيضطر العموميُت ادلوظفُت اغلب من اقل مراكز يف كيعينوف كايف غَت
 من كلديو فعبل زبرج الذم ادلعلم أك فاألستاذ .أسرتو حاجيات يوفر أف اجل من كذلك العطلة خبلؿ كىذا

 دخلو حيث من سيئ اقتصادم كضع يف نفسو غلد هبا القياـ على كقادر بأدكاره كاعيا غلعلو دبا الًتبوية الكفاية
 شعوره ىذا عن كينتج االجتماعية بااللتزامات الوفاء على قادر غَت نفسو فيجد منو كاقل مثلو بأعباء مقارنة

 ىدرا إعداده يف عليو صرفت اليت األمواؿ كتصبح كاالبتكار التجديد إذل بالعمل مباؿ غَت يصبح حبيث باإلحباط
  .منو يستفد دل ألنو كاجملتمع الدكلة على
 مهنتو ػلب الذم فاألستاذ أكال هبا الكامل اإلؽلاف لديو توفر إذا إال مهنتو يف األستاذ ينمو أف ؽلكن كال     

 ىذا كأماـ عملو أداء ربسُت على تعنيو اليت اخلربات من يستزيد أف على ػلرص الذم كىو العمل يف ذلا كؼللص
 :النمو ذلذا األقل على طريقاف برسالتو ادلقتنع ادلدرس أك األستاذ أك ادلعلم
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 :مثبل ادلهنية ادلواد يف سواء كاالطبلع القراءة على يداـك كأف لؤلستاذ الذايت اجملهود على يعتمد :األكؿ فالطريق
 كمبتكرا جيدا أداء دركسو أداء على تعينو مبتكرة كطرؽ حديثة اذباىات يلتمس ففيها النفس كعلم الًتبية كالعلـو

 ما اخلربات من ذلم فيقدـ فردية فركؽ من بينهم يكوف كما ظلوىم كخصائص تبلميذه طبيعة فهم على تعينو كما
 ىو كإظلا الذكر السالفة ادلهنة ادلواد يف كاالطبلع بالقراءة يكتفي ال أيضا ىو مث كقدراهتم، استعداداهتم يبلئم

 لغتو يف يتعمق أف البد كما بتدريسها، يقـو اليت كالفنوف العلـو دبسائل كإحاطة فهما يزيده ما ادلراجع من يلتمس
 ناحية من متاركو كتتسع ناحية من لسانو يستقيم حىت كفن كآداب كفكر علم من هبا تكتب ما يتابع كاف األـ

 .أخرل
 كإظلا أراد ما كحسب شاء ما حيث األستاذ بو يقـو فكريا ترفا أك زائدا عمبل ليست القراءة فاف حاؿ أية على     
 كيصبح الصدأ يعًتيو ما سرعاف القراءة عادة يكسب ال كاألستاذ عملو، أداء على تعينو اليت اللواـز ألـز من ىي

 1 .رزقا عليو يلتمس آخر عمل عن يبحث أف عليو فكاف أفلس الذم كالتاجر.أك يقطع ال الذم كالسكُت
 ذلا يستجيب أف إال األستاذ على ما أك التعليمية السلطات هبا فتتكفل مهنتو يف األستاذ لنمو :الثاشل الطريق أما

 العاـ أثناء تربوية أياـ ك تدريبية دكرات من السلطات ىذه تنظمو ما هبا كنعٍت لو هتيئ الذم الطريق كليسلك
 الدكرات ىذه كأكؿ مبلئمة السلطات ىذه تراىا اليت األكقات من ذلك كغَت الصيفية العطبلت كأثناء الدراسي
 كادلهارات العامة كادلبادئ األسس على األستاذ يتعرؼ كفيها "باخلدمة التحاقو قبيلة" األستاذ يتلقاىا ما التدريبية

 .مهنتو يف الدخوؿ قبل يكتسبها أف بد ال اليت األساسية
 كعدة برامج عدة اذلدؼ ىذا يستغرؽ كقد للمعلمُت كادلهٍت الثقايف التكوين بتوفَت هتتم (تاىيلية برامج( كىناؾ     

 كيف الًتبية ميداف يف كجد إذا مضى فيما تأىيلهم استكمل دلن أخرل برامج تعد إف ؽلكن كما تدريبية دكرات
 فنوف يف سواء جديد بكل علما فيها ػليطوف "ذبريدية برامج" احلالة ىذه كيف جديد أم يعلموهنا اليت ادلواد ميداف
 ركب عن يتخلفوف ال حىت للتبلميذ يعلموهنا اليت ادلواد أك زبصصهم دبواد يتعلق ما يف أك النفس كعلم الًتبية

 ينتمي اليت اذليئات طرؼ من األستاذ يسدىا اليت ادلساعدات كل إذل إضافة .ميادينهم يف الفٍت ك العلمي التقدـ،
 يزكده ما جانب إذل تربوية كتوجيهات فنية مساعدات كانت سواء ادلختلفة كاجلمعيات األساتذة ارباد إليها

 تكوف ادليداف من نافعة كتوجيهات خرب من ادلعلمُت كقدماء الًتبويوف ادلتشاكركف كادلدارسوف كادلدير ادلفتشوف
 .كصورة كجو خَت على كرسالتو عملو أداء على عونا للمعلم
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 :خالصة
 عملو، طبيعة حيث من األستاذ ،تناكلنا كمعايَتىا ،نشلتها كالرياضية البدنية الًتبية دلهنة كالتعرؼ التطرؽ بعد     
 أداءه كعلى كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ على ادلؤثرة العوامل معرفة إذل دراستنا يف كتطرقنا للمهنة اختياره دكافع

 اليت كادلشاكل الصعوبات إذل تطرقنا مث عليو ينعكس الذل كاالجتماعي النفسي اجلانب خصصنا حيث الوظيفي،
 كادلناىج ادلادية باإلمكانيات تتعلق كانت سواءا الًتبوية ادلؤسسة يف كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ منها يعاسل

 العوامل إذل تطرقنا مث ادلهٍت أداءه كعلى األستاذ على سلبا يؤثر ىذا كل ادلهٍت باإلعداد كادلتعلقة الدراسية
 .كالرياضية البدنية الًتبية الًتبوم ألستاذ الدكر يف ادلساعدة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباالل  
 المطيلفف

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملمااللم و المتجبلم  ا رراءات :األولالللم  
 لعمواأم  

 

 المواأم ااأمططعلم-1

 المتجج المنمبمم-2

   اة المواأم-3

  بممي اليلث-4

 علتم المواأم-5

 ضيط  مصلرات المواأم-6

 الوأائم ا اللائلم - 7
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  : تمهيد

    بعد زلاكلتنا لتغطية اجلوانب النظرية للبحث ، سنحاكؿ يف ىذا اجلزء أف ضليط بادلوضوع من اجلانب التطبيقي 
بالقياـ بدراسة ميدانية عن طريق توزيع االستبياف على األساتذة للتعليم الثانوم الذم سبحور أساسا حوؿ 

الفرضيات اليت قمنا بوضعها ، مث تقدصل مناقشة ك ربليل نتائج األسئلة اليت طرحناىا يف االستبياف حبيث نقـو 
بوضع جداكؿ ذلذه األسئلة تتضمن عدد اإلجابات ك النسب ادلئوية يف األخَت نقـو بعرض النتائج االستنتاج ك 

 .نوضع فيو مدل صدؽ الفرضيات اليت تضمنها البحث 
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  نظرة إلقاء على الباحث تساعد اليت األكلية اخلطوة االستطبلعية الدراسة تعد :الدراسة االستطالعية 
 إجراء من بد ال ميدانية دراسة إجراء بصدد أننا كدبا ادليدانية، دراستو جبوانب اإلدلاـ اجل من استشرافية

مث زيارة بعض الثانويات كاساتذة ، بسكرة لواليةمديرية الًتبية  زيارةب بدايتها كانت استطبلعية دراسة
 (1الملحق انظر)  :هبدؼ كىذاالًتبية البدنية كالرياضية 

 ربديد رلتمع البحث بصفة رمسية من طرؼ اذليئة ادلعنية. 

 الدراسة ىذه إجراء إمكانية كمدل عينة البحث على التعرؼ. 

 ربديد اجملتمع ادلتاح كمن مث عينة الدراسة. 

 بالدراسة ادلعنية الثانويات مدراء ك ادلديرية طرؼ من مهامنا تسهيل امكانية من التأكد .

 الدراسة عينة على أكثر التعرؼ. 

 ذباكزىا لغرض  تواجهنا اليت كادلشاكل الصعوبات على التعرؼ. 

 اخذ موعد لتوزيع كصبع استمارة االستبياف اخلاصة بالدراسة. 

 موزعة الثانوم التعليم يف كالرياضية البدنية للًتبية أستاذ 20 اختيارىا مت ادليدانية اخلرجة على كبناء 
  :إذل راجع كاف بل عشوائيا األخَت ىذا يكنكدل  بسكرة كالية يف متواجدة ثانويات 10على

 قرب ادلسافة بُت اغلب الثانويات. 

 للمهمة كتسهيلهم كمسؤكرل الثانويات كعينة الدراسة الباحث بُت اجليدة العبلقة. 

 اثر اجلانب النفسي كاالجتماعي على االداء   يفيتمثل الذم حبثنا موضوع مع تتماشى اليت عينةاؿ توفر
 .ادلهٍت استاذ الًتبية البدنية كالرياضية يف ادلرحلة الثانوية

 يف سلتلف الثانويات ادلعنية بالدراسة ادلطلوبة العينة توفر . 
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 المنهج المستخدم : 

     يعترب ادلنهج الذم يعتمده الباحث يف دراستو من أساسيات البحث العلمي فهو الذم يوجو ك يقرب الباحث 
يف سلتلف مراحل حبثو ك ادلنهج ادلستخدـ يتم اختياره انطبلقا من طبيعة ادلشكل الذم نريد دراستو ، فادلنهج ىو 
تلك القواعد ك اخلطوات اليت يستعُت هبا الباحث يف تنظيم اجلهد الذم يبذلو لتقصي احلقائق ك الفحص الدقيق 

الذم يقـو على كصف على ما ىو كائن ك ربليلو ك تفسَته ك  (ادلنهج الوصفي  )ذلا استخدمنا يف دراستنا ىذه 
ىذا الكشف عن اجلوانب اإلشكالية ادلطركحة ، ك بالتارل نستطيع ربقيق فيما بعد عن صحة ك خطأ الفرضيات 

 .ادلطركحة يف ىذا البحث 

  المجال المكاني : 

 :  ثانويات يف كالية بسكرة ىي 10    ربدد ىذه الدراسة يف 

 ثانوية أمسايت زلمد العابد أكالد جبلؿ -1

 ثانوية اركيٍت خلظر بن صاحل أكالد جبلؿ -2

 ثانوية أدىاف زلمد بن ػلي أكالد جبلؿ -3

 ثانوية شقرة بن صاحل سيدم خالد -4

 ثانوية عفيصة الصاحل سيدم خالد -5

 ثانوية الشهيد اضبد بن طالب الدكسن -6

 ثانوية شكرم زلمد طولقة -7

 ثانوية القرمي زلمد سيدم خالد -8

 ثانوية الغركس الغركس -9

 ثانوية احلاج زلمد ادلقراشل طولقة-10

  المجال الزمني : 

  ربدد ىذه الدراسة من شهر فيفرم ارل مارس بالنسبة للجانب النظرم أما من أفريل إذل مام كانت
 .خاصة باجلانب التطبيقي 
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 المجتمع البحث:  
 فحصو، نريد الذم البحث رلتمع تعريف من بد ال لئلصلاز كقابل مقبوؿ البحث يكوف لكي 

 كالية على مستول ثانويات فاساتذة الًتبية البدنية كالرياضية ادلتواجدك  ىودراستنا فمجتمع
 .ثانوية 47على مقسمُت استاذ 123 عددىم يبلغ كالذم بسكرة،

 
 اختيارىا وكيفية العينة : 
 سبثل أف على اجملتمع أفراد من رلموعة تؤخذ انو دبعٌت الكل، من جزء أهنا لعل العينة إذل ينظر 

 للعينة اختيارنا مت الدراسة جملتمع اختيارنا كبعد الدراسة، عليها لتجرل للمجتمع سبثيل أحسن
 موزعة الثانوم التعليم يف كالرياضية البدنية للًتبية أستاذ 20يف سبثلت كاليت قصديو، بطريقة

 .بسكرة كالية يف متواجدة ثانويات 10على
 كزعت عليهم استمارة االستبياف اخلاصة بالدراسة دؽك. 
 االستطبلعية الدراسة يف ذكرىا لنا سبق لنقاط راجعة العينة ذلذه اختيارنا سبب ككاف. 

 

 الدراسـة متغـيرات ضبـط :  
 كاآلخر مستقبل أحدعلا اثنُت متغَتين ىناؾ أف جليا لنا تبُت للبحث العامة الفرضية إذل استنادا 

 .تابع
 التغَت يؤدم الذم األداء كىو التابع ادلتغَت يف تأثَت لو يكوف أف غلب متغَت ىو : ادلستقل ادلتغَت 

 .بو صلة ذات تكوف أخرل متغَتات قيم يف التأثَت طريق عن كذلك التغَت إحداث إذل قيمتها يف
 اجلانب النفسي كاالجتماعي:  من كل يف ادلستقل ادلتغَت يتمثل: ربديده. 
 قيم تأثَت مفعوؿ على قيمتو تتوقف الذم كىو ادلستقل ادلتغَت فيو يؤثر متغَت ىو : التابع ادلتغَت 

 النتائج ستظهر ادلستقل ادلتغَت قيم على تعديبلت أحدثت كلما أنو ،حيث األخرل ادلتغَتات
 . التابع ادلتغَت قيم على

 اساتذة الًتبية البدنية كالرياضية يف ادلرحلة الثانوية: يف التابع ادلتغَت يتمثل: ربديده. 
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 : أدوات الدراسة -

 :    لقد استخدمنا استبياف يف حبثنا ىذا 

  ىي من أصلح الطرؽ للتحقيق حوؿ ىذا ادلشكل البحث فيو ، ك ىي كبديل : االستمارات االستبيانية
للمقابلة الشخصية كما تسهل عملية صبع ادلعلومات ادلراد الوصوؿ إليها ك ربقيقها ك إنطبلقا من فرضية 

 .حبثنا حضرنا االستمارات ك كجهناىا إذل األساتذة تعليم الثانوم على مستول كالية الوادم 

 . أنواع من األسئلة 04ك ىذه االستمارات االستبيانية احتوت على 
  ىي أسئلة غَت مفيدة ك زلدكدة ، العينة ذلا حرية يف اإلجابة على السؤاؿ يف إطار : األسئلة ادلفتوحة

 .مضمونو 

  تكوف اإلجابة على ىذه األسئلة بنعم أك ال دكف أم رأم : األسئلة ادلغلقة. 

  ذات طابع مغلق لكن فيها نوع من احلرية يف إبداء الرأم ك يكوف ملـز جبواب : األسئلة النصف مفتوحة
 .نعم أك ال معها 

  فيها حرية االختيار لؤلجوبة ادلناسبة من بُت إجابات ادلقًتحة من طرؼ الباحث : األسئلة احملددة بأجوبة 

 

  من أجل ربليل ك ترصبة النتائج ادلتحصل عليها إذل أرقاـ معتربة ك بعد اإلجابة عن :الوسائل اإلحصائية 
األسئلة من أفراد عينة البحث ك فوزىا ، اعتمدنا على اإلحصاء باستخداـ الطريقة الثبلثية للحصوؿ على 

 :  ادلختلفة (%)النسب ادلئوية 
                    ـ   x   ؾ = ؼ 

          ع 
 النسبة : ؼ 
 العينة : ع 
 التكرار : ؾ 
 ( .100)الثانية : ـ 
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المائج  و تاولم  عرا و العلم  :  الثاالفالللم  
 المواأم

 المواأمعرا و العلم المائج  -

الملوو  عرا و العلم المائج  -1
 ااول

الملوو  عرا و العلم المائج  -2
 الثاالف

 الملوو  عرا و العلم المائج-3

 ظ الثالث  

  تاولم التمائج-4
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: المحور األول- 

: الفرضية الجزئية األولى- 

 .يؤثر الجانب النفسي على األداء المهني ألستاذ التربية البدنية و الرياضية  

  (:01)السؤال رقم - 

؟ أنا دائما مزاجي معتدؿ  - 

(.  01)ؽلثل نتائج إجابات األساتذة على السؤاؿ رقم (: 01)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 50 10 نعم

% 50 10 ال

% 100 20المجموع 

 

. بالنسب ادلئوية(01)لنا نتائج السؤاؿ توضح (: 01)الدائرة النسبية رقم - 
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من رلموع افراد العينة كانت إجابتهم بنعم يركف أف %50 من خبلؿ النتائج ادلبينة يف اجلدكؿ، نبلحظ أف
. ال : من االساتذة الباقُت أجابوا ب %50مزاىم معتدؿ دائما أما النسبة ادلتبقية ك ىي 

عندما يكوف معتدؿ ىذا يعٍت أهنم ال يعانوف من مشاكل األساتذة أف كوف مزاج  إذل ىذا راجع يف رأيناك
 .نفسية  شلا يرجع على أدائهم الوظيفي  ك العكس ينطبق الباقي 
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(: 02)السؤال رقم  -
أفقد السيطرة على أعصايب بسرعة ك لكٌت استطيع التحكم فيها بسرعة أيضا ؟                 -

 :لنا نتائج السؤاؿ الثاشل يوضح (: 02)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 65 13نعم 

% 35 07ال 

% 100 20المجموع 

 

 .بالنسب ادلئوية (02)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 02)الدائرة النسبية رقم - 

 
رلموعة من أفراد العينة كانت إجابتهم بنعم يركف أهنم %( 65) اجلدكؿ، نبلحظ أف  نتائج من خبلؿ

من االساتذة %( 35)يفقدكف السيطرة عن أعصاهبم بسرعة ك لكنهم يستطعوف التحكم فيها بسرعة أما نسبة  
 يركف أهنم ال يفقدكف السيطرة عن أعصاهبم بسرعة ك لكنهم يستطعوف التحكم فيها بسرعة 

أف االساتذة يفقدكف السيطرة على االعصاب بسرعة ك لكنهم يستطعوف التحكم كيف كجهة نظرنا، ىذا راجع 
. فيها بسرعة ك ىذا من خبلؿ تعرضهم إذل ادلشاكل النفسية خارج ك داخل ادليداف التعليمي
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(: 03)السؤال رقم  -

   ؟ت الستخداـ القوة البدنية حلماية حقي فإنٍت أفعل ذلكرذا أضطرإ

(.  03)يبُت لنا نتائج إجابات األساتذة على السؤاؿ رقم (: 03)الجدول رقم 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 70 14 نعم

% 30 06 ال

% 100 20المجموع 

 

.  بالنسب ادلئوية(03)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 03)الدائرة النسبية رقم - 

 
من رلموعة أفراد العينة كانت إجابتهم بنعم يركف إظطرار ،)%(70 اجلدكؿ، نبلحظ أف  نتائجمن خبلؿ

من األساتذة يركف أهنم ال ، ) %(30 استخداـ القوة البدنية حلماية حقهم فإهنم يفعلوف ذلك أما نسبة  
. يضطركف الستخداـ القوة البدنية  حلماية حقهم فإهنم ال يفعلوف ذلك  

أما يف كجهة نظرم أراء أف االساتذة يضطركف إلستخداـ القوة البدنية حلماية حقهم فإهنم يفعلوف ذلك ك 
 .ىذا راجع للضغوطات النفسية 
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(: 04)السؤال رقم 

    ؟.ارتبك بسهولة احيانا 04 -

(.  04)يبُت نتائج إجابات األساتذة اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 04)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 40 08نعم 

% 60 12ال 

% 100 30المجموع 

 

.  بالنسب ادلئوية(04)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 04)الدائرة النسبية رقم - 

 
 من رلموعة االساتذة ادلستجوبُت كانت إجابتهم نعم يركف ،   %40 نبلحظ أف اجلدكؿ،  نتائجمن خبلؿ

.  عكس ذلكؤكدكف  يف)%60  (أهنم برتبكوف بسهولة احيانا يف العمل أما النسبة ادلتبقية ك ىي

ال يرتبكو ف بسهوؿ يف العمل أحيانا من خبلؿ ادلواقف احملرجة يف العمل  األساتذة إذل أف يف نظرنا ىذا راجع 
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(:  05)السؤال رقم  -
نفسي غَت لبق يف تعاملي مع االخرين ؟                 اعترب -

(.  05)يوضح لنا النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 05)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 20 04نعم 

% 80 16ال 

% 100 20المجموع 

.  بالنسب ادلئوية(05)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 05)الدائرة النسبية رقم - 

 
  على أهنم ال يتصفوف هبذه الصفةيؤكدكفمن االساتذة  ) %80 اجلدكؿ، نبلحظ أف  نتائجمن خبلؿ

. عكس ذلك  يؤكدكف على  من االستاتذة %20يف تعاملهم مع األخرين أما نسبة  (اللباقة)

إذل أف صفة اللباقة تنتج عن ظركؼ نفسية أك أهنا مكتسبة من األخرين أكناذبة من خبلؿ يف نظرنا ىذا راجع،
 .التفاعل مع األخرين 
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(: 06)السؤال رقم - 

ازبيل احيانا بعض الضرر الذم قد ػلدث نتيجة بعض االخطاء اليت ارتكبتها ؟ 

(.  06)يبُت لنا نتائج إجابات األساتذة على السؤاؿ رقم (: 06)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

%  70 15 نعم 

% 30 05 ال

% 100 20المجموع 

 

 بالنسب ادلؤكية (06)نتائج السؤاؿ توضح لنا تعرض (: 06)الدائرة النسبية رقم - 

 
يركف أهنم يتخيلوف %( 70 )هتم نسبكاليت تبلغ آراء األساتذة أغلبية خبلؿ اجلدكؿ، أف  نتائجنبلحظ من

 العكس يؤكدكف  (%30)احيانا بعض الضرر الذم قد ػلدث نتيجة بعض االخطاء اليت يرتكبوهنا  أما نسبة  

 أف االساتذة الذين يتخيلوف أنفسهم أهنم السبب يف إرتكاب بعض األخطاء نتيجة كيف نظرنا ىذا راجع 
.  مشاكل نفسية ك اليت منهاعدـ الثقة يف النفس ك اليت يتعرض ذلا يف حياتو اليومية
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(: 07)السؤال رقم - 

اخجل من الدخوؿ دبفردم يف غرفة غللس فيها بعض الناس كىم يتحدثوف ؟ 

 (. 07)يبُت لنا نتائج إجابات األساتذة على السؤاؿ رقم (: 07)الجدول رقم 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 60 16 نعم

% 40 04 ال

% 100 20المجموع 

 

. بالنسب ادلؤكية (07)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 07)الدائرة النسبية رقم - 

 
 تبلحظ أغلب إجابتهم كانت بنعم %(60 )متفاكتة فنسبة األساتذة أراء اجلدكؿ، نبلحظ أف  نتائجمن خبلؿ

 تنفي %(40)حيث أهنم ؼلجلوف من الدخوؿ دبفردىم يف غرفة غللس فيها بعض الناس ك ىم يتحدثوف امانسبة 
. كجود اخلجل 

 إذل كوف االساتذة الذين يتصفوف باخلجل ك ىذه حالة تنتج على ظركؼ نفسية مكتسبة أك    يف نظرنا ىذا راجع

.  غَت مكتسبة 
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 (:08)السؤال رقم - 

 ؟ عندما أصاب احيانا بالفشل فإف ذلك ال يثَتشل

(.  08)يبُت النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 08)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 75 15 نعم

% 25 05 ال

% 100 20المجموع 

 .بالنسب ادلئوية(08)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 08)الدائرة النسبية رقم  -
 

 
، يؤكدكف (%75) اجلدكؿ، أف آراء األساتذة متفاكتة، حبيث النصف األكرب منهم  نتائجنبلحظ من خبلؿ

.  صرحوا عكس ذلك  %(25 )على عدـ تأثرىم عند إصابتهم بالفشل أما بقية األساتذة فكانت نسبة

 إذل أف االساتذة الذين يستثاركف عند إصابتهم  بالفشل فإف ىذا نتيجة لضعف الشخصية يف نظرنا ىذا راجع
. لديهم شلا غلعلهم يتأثركف نفسيا فبتارل يرجع على التأثَت على أدائهم الوظيفي    

 

 



 الفصلالثانيعرضوتحليلومناقشةالنتائج
 

 80 

(: 09)السؤال رقم - 

 ؟ عندما يغضب احد أصدقائي من بعض الناس فإنٍت أدفعو إذل االنتقاـ منهم-   

(.  09)ؽلثل النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 09)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

%  00 00 نعم

% 100 20 ال

% 100 20المجموع 

.  بالنسب ادلئوية(09)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 09)الدائرة النسبية رقم - 

 
 على نفي دفعهم لؤلصدقائهم من األساتذة  يؤكدكف )%100 ( نسبة اجلدكؿ، نبلحظ أف نتائجمن خبلؿ

 .لئلنتقاـ ك ىذا يف حالة الغضب من بعض الناس

أراء أف صفة التحريض لئلنتقاـ من بعض الناس من أحد االصدقاء فإف ىذا راجع إذل ظركؼ نفسية يف نظرنا
.  سواء كانت داخلية أك خارجية 
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(: 10)السؤال رقم - 

؟ عندما ػلاكؿ البعض إىانيت فإنٍت أحاكؿ أف أذباىل ذلك - 

(.  10)يبُت لنا نتائج إجابات األساتذة على السؤاؿ رقم (: 10)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 70 14 نعم

% 30 06 ال

% 100 20المجموع 

 .النسب ادلئويةب(10)نتائج السؤاؿ تعرض لنا (: 10)الدائرة النسبية رقم - 

 
ـ عندما ػلاكؿ البعض  أنويركف )% 70 ( اجلدكؿ، نبلحظ أف النصف األكرب من األساتذة  نتائجمن خبلؿ

. فإهنم اليتجاىلوف ذلك )% 30 ( أما القيمة الباقية    ،إىانتهم فإهنم يتجاىلوف ذلك 

أف معظم األساتذة يتجاىلوف من ػلاكؿ إىانتهم ك ىذا راجع إذل مدل إمكانية التحكم األساتذة يف نظرنا 
 .يف ادلستول االنفعارل 
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   :انيالمحور الث
  :الفرضية الجزئية الثانية- 

  .ر .ب.يؤثر الجانب االجتماعي على األداء المهني ألستاذ ت
(: 11)السؤال رقم - 

  ؟أجد أف إىتمامايت بالناس سبيل إذل اف تتغَت بسرعة
(. 11)يوضح لنا نتائج إجابات األساتذة على السؤاؿ رقم (: 11)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 40 08 صحيح 

% 30 06 بين بين

% 30 06 خطأ

% 100 20المجموع 

 . بالنسب ادلئوية(11)نتائج السؤاؿ تعرض لنا (: 11)الدائرة النسبية رقم - 

 
 ، يؤكدكف بأف ) % 40 ( اجلدكؿ، أف آراء األساتذة متباعدة ، حبيث نسبتهم  نتائجنبلحظ من خبلؿ

 يؤكدكف عكس ذلك أما النسبة ادلماثلة ك اليت ىي ،) %30إىتمامايت بالناس تتغَت بسرعة كالنسبة الباقية منهم 
  .بُت بُت :  ا  فإهنم أجابوا ب%30 أيضا

ر يكوف ذلم إىتماـ كبَت من خبلؿ ميلهم ببعضهم .ب. البحتة فإشل أرل معظم االساتذة ت نظرنا كجهةيف
  .البعض تكوف بسرعة 
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 ؟إذا إعتقد الناس اف كفاءيت منخفضة فإنٍت مع ذلك استطيع أف أعملىل  - (:12)السؤال رقم - 

  (.12)تبُت النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 12)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 85 17 صحيح 

% 10 02 بين بين

% 05 01 خطأ

% 100 20المجموع 

.  بالنسبة ادلئوية(12)نتائج السؤاؿ لنا  توضح(:12)الدائرة النسبية رقم - 

 
د الناس اف كفاءيت اا إعتقعلى أف يؤكدكف  من االساتذة،)%85 ( نسبة اجلدكؿ، نبلحظ أف نتائجمن خبلؿ

  فإهنم يركف عكس ذلك أما النسبة ادلتبقية ك ىي %05ك أما نسبة منخفضة فإنٍت مع ذلك استطيع أف أعمل
. بُت بُت    :  فإهنم أجابوا ب 10%

 أف  معظم األساتذة أهنم اذا أعتقد الناس أف كفاءهتم منخفضة فاهنم مع ذلك يف نظرنا ىذا راجع، إذل 
. يستمركف يف العمل 
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(: 13)السؤال رقم - 

                                                .افضل أف أنتظر حىت أف أتأكد من صحة ما أقولو قبل أف أشًتؾ يف ادلناقشة 

  (.13)ؽلثل النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 13)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 95 19 نعم

% 00 00 بين بين

% 05 01 ال

% 100 20 المجموع 

. بالنسب ادلئوية(13)نتائج السؤاؿ لنا  تعرض(: 13)الدائرة النسبية رقم - 

 
 اف يفضلوف أف ينتضركف حىت ، يؤكدكف (%95)كنسبتهم  األساتذة أغلبيةمن خبلؿ اجلدكؿ، يظهر لنا أف 

.  العكس  فَتكف من األساتذة%(  5)، أما نسبة يتأكدكف من صحة مايقولوف قبل ادلشاركة يف الناقشة 

 االساتذة ال يتصرعوف يف ادلناقشة قبل تأكد من صحة القوؿ كىذا راجع ثقة يف كيف رأينا ىذا راجع، اذل أف
 . النفس كقدرة التحكم 
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(: 14)السؤال رقم - 

 أميل إذل أف أترؾ أفعارل تتأثر دبشاعر الغَت ؟

(.  14)يوضح النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم : (14)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 45 09 أحيانا

% 25 05 بين بين

% 30 06 اليحدث

% 100 20 المجموع

 .بالنسب ادلئوية( 14)نتائج السؤاؿ لنا تبُت  (:14)الدائرة النسبية رقم  -

 
 

أجابوا أحيانا بأهنم ؽليلوف ،  (%45 )ػ      من خبلؿ اجلدكؿ،  نبلحظ أف معظم األساتذة كاليت تقدر نسبتهم ب
 أما %(.30 )ػأما بقية  األساتذة فَتكف عكس ذلك كاليت تقدر نسبتهم بأف يًتكوا أفعاذلم تتأثر دبشاعر الغَت  

 .أجابوا بُت بُت%( 25)نسبة 

.   أف ميل االساتذة يتأثر دبشاعر الغَت كىذا راجع احلالة االجتماعية الظاىرةكيف نظرنا ىذا راجع اذل

  



 الفصلالثانيعرضوتحليلومناقشةالنتائج
 

 86 

(: 15)السؤال رقم 

                                           .يصعب علي أف تقبل رفض طليب حىت عندما ادرؾ أف ما أطلبو يبدك مستحيل 

(. 15)يبُت لنا نتائج إجابات األساتذة على السؤاؿ رقم ( : 15)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 35 07 صحيح 

% 25 05 بين بين

%  40 08 خطا

% 100 20 المجموع 

 .بالنسب ادلئوية(15)نتائج السؤاؿ تعرض لنا (: 15)الدائرة النسبية رقم - 

 
من أفراد العينة كانت إجابتهم بصحيح يركف أهنم يصعب تقبل %35نبلحظ أف نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ، 

من االساتذة يركف أهنم أجابتهم بُت %25رفض طلبهم حىت عندما أدرؾ أف ما أطلبو يبدك مستحيل أما نسبة 
 . من االساتذة يركف أهنم خطأ% 40بُت أما نسبة

 اذل أف االساتذة يسركف علي طلب مهما كاف مستحيل كىذا راجع سوء ضركؼ كيف نظرنا ىذا راجع
. االجتماعية 
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(: 16)السؤال رقم 

 ؼلربشل الناس أحيانا أنٍت اظهر هتيجي يف صويت ك سلوكي بصورة كاضحة جدا ؟ -

  (.16)يوضح لنا نتائج السؤاؿ رقم (: 16)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 40 08 نعم 

% 30 06 غير متاكد 

% 30 06 ال

% 100 20 المجنوع 

. بالنسبة ادلئوية(16)نتائج السؤاؿ لنا  توضح(: 16)الدائرة النسبية رقم - 

 
كانت اجابتهم ب نعم يركف اهنم يضهركف %( 40)كنسبتهم  األساتذة جلمن خبلؿ اجلدكؿ، نبلحظ أف 

 أجابوا %30 أجابا غَت متأكدين، أما النسبة ادلتبقية%30هتيج صوت ك سلوؾ بصورة كاضحة جدا امانسبة 
.  بنفي

أف االساتذة يظهركف هتيج يف الصوت كالسلوؾ بصورة كاضحة جدا كىذا بسبب كيف رأينا ىذا راجع إذل 
. ادلشاكل االجتماعية خارج  ميداف العمل
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(: 17)السؤال رقم  -
  ؟حصة الًتبية البدنية كالرياضيةىل التلميذ يساعد األستاذ أثناء  -

  (.17)يبُت النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 17)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 00 00 ال يحدث 

% 90 18 أحيانا

% 10 02 غالبا

% 100 20المجموع 

 .بالنسبة ادلئوية(17)نتائج السؤاؿ يوضح لنا (: 17)الدائرة النسبية رقم - 

 
 يركف النقد الشخصي الذم يواجو كثَت من الناس ا أجابوا بأحيانن%90نسبة من خبلؿ اجلدكؿ نبلحظ أف 

 .   أجابوا غالبا%10ليذيقهم أكثر من شلا يسعدىم، أما نسبة 
أراء أف النقد الشخصي الذم يواجو الناس كاليوذايقهم أكثر من مايسعدىم كىذا راجع إذل كمن كجهة نظرنا،  

.   قوة الثيق بنفسم من طرؼ االساتذة أثناء العمل
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(: 18)السؤال رقم - 

 ما ىو شعورؾ عندما تعًتضك مشاكل يف بيتك ؟- 

  (.18)يبُت لنا النتائج اخلاصة بإجابات األساتذة على السؤاؿ رقم (: 18)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 80 16 مضطرب

% 20 04 غير مضطرب

% 100 20 المجموع

 . بالنسب ادلئوية(18)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 18) الدائرة النسبية رقم

 
 من رلموع أفراد العينة كانت إجابتهم ب مظطرب يركف أف %80نبلحظ أف نسبة من خبلؿ اجلدكؿ، 

 يركف أهنم ليضطربوف عندما %20شعورىم يكوف مظطرب نوعا ما عندما تتعرضهم مشاكل يف بيتهم، أما نسبة 
 . تواجههم مشاكل يف بيوهتم

 أراء أف ادلشاكل اليت يتعرض ذلا االستاذ يف البيت غالبا متكوف ذلا أثر على االستاذ كالعمل كيف كجهة نظرنا،
. ك االداء الوظيفي
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( : 19)السؤال رقم 

 كيف تقيم أداءؾ ادلهٍت عندما تعًتضك مشاكل يف بيتك ؟-

  (.19)يبُت النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 19)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 10 02 جيد

% 50 10 متوسط

% 40 08 ضعيف

% 100 20 المجموع

.  بالنسبة ادلئوية(19)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 19)الدائرة النسبية رقم - 

 
 أهنم يركف أف أداءىم ادلهٍت يكوف متوسط، أما %50 نبلحظ أف نسبة نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ،

 . يركف أف أداءىم ادلهٍت جيد%10 يركف أف أداءىم ادلهٍت يكوف ضعيف، أما %40نسبة

أراء أف االساتذة ؼلتلفوف من خبلؿ مهامهم يف بيوهتم كلكل أستاذ كجهة خاصة بو يف كيف رأينا ىذا راجع، 
. أداءه ادلهٍت
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 (: 20)السؤال رقم - 

 كيف تقيم أداءؾ ادلهٍت عندما تعًتضك أمور تسرؾ يف بيئتك ؟- 

  (.20)يبُت النتائج اخلاصة بالسؤاؿ رقم (: 20)الجدول رقم - 

% النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

% 50 10 جيد 

% 50 10 ممتاز 

% 00 00 متوسط

% 100 20المجموع 

 ةبالنسب ادلئوم(20)نتائج السؤاؿ توضح لنا (: 20)الدائرة النسبية رقم - 

 
 أف %50 من االساتذة يركف أف أداءىم ادلهٍت يكوف جيد كبنسبة%50أف نسبةنبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ، 

 .   أداءىم ادلهٍت يكوف شلتاز

 .أراء أف عندما يكوف احلالة االجتماعية ألستاذ حسن يكوف أداءه ادلهٍت يف صورة مقبوؿكيف رأينا ىذا راجع، 
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 :مناقشة نتائج الدراسة 
 :التحقق من الفرضية الجزئية األولى/ 1

 اجلزيئية لفرضية ايف رأيهم حوؿ طرفهم من عنها ادلعرب كاإلجابات ألساتذة كجهناىا اليت األسئلة خبلؿ من     
 األداء على النفسية الظركؼ تأثَت على تنص اليت التمهيدم الفصل يف كبضبط حبثنا بداية يف افًتضناىا اليت األكذل

 .اخل. (....1/2/3/6/7/10)مثل كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ ىٍتادل

 ربليلنا أثناء إليها تطرقنا قد ككنا الذكر السالفة األسباب إذل يعود كىذا تحققت مسبقا افًتضناىا اليت الفرضية إف
 .للنتائج

 :الثانية التحقق من الفرضية الجزئية / 2

 الفرضية يف رأيهم حوؿ طرفهم من عنها ادلعرب األجوبة ككانت ألساتذة، كجهناىا اليت األسئلة سلتلف خبلؿ من
 كما ،"كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذىٍت ادل األداء على االجتماعية الظركؼ تؤثر" تنص كاليت اقًتحناىا اليت الثانية
 (.11/12/13/14/16/17/18/19 )مثل اآلتية اجلداكؿ يف ادلدكنة النتائج سلتلف يف ىذا لنا تتجلى

 الذكر السالفة األسباب إذل يعود كىذا صحيحة، أهنا يعٍت كىذا تحققت مسبقا اقًتحناىا اليت الثانية الفرضية إف
 .للنتائج ربليلنا أثناء إليها تطرقنا حيث
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: ة العامالخالصة- 

 يف كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ ىٍتادل األداء على تنعكس اليت كاالجتماعية النفسية ادلعطيات خبلؿ من      
 اليت كاالجتماعية النفسية الظركؼ من كالرياضية البدنية الًتبية أساتذة معانات أف القوؿ ؽلكن الثانوم التعليم
 البدنية الًتبية أستاذ حياة يف كفعالة كبَتة أعلية اإلنسانية للعبلقات أف لنا اتضح كما ادلهٍت، أداءه يف يتلقاىا

 .ادلهٍت مردكدة على سلبا تنعكس العبلقات ىذه اختبلؿ حالة كيف كالرياضية

 الثانوية يف ساتذةباال اخلاص االستبياف النتائج كربليل عرض طريق عن الدراسة ىذه لنتائج ربليلنا كعند     
 أستاذ مهنة يف ضغط كجود أثبتت حيث الذكر السابقة الفرضيات ربقق أثبتت عليها احملصل النتائج أف كجدنا
 ادلشاكل من الكثَت تعاشل إهنا كالرياضية البدنية الًتبية مهنة كضعية أف لنا بينت كما كالرياضية البدنية الًتبية

 من الكثَت لنا كشفت الدراسة ىذه الف ادلهنة ىذه مزاكلة على مقبلوف إننا دبا األخرل، بادلواد مقارنة كالصعوبات
 أف لذلك السامية الًتبوية ادلهنة ماؼلدـ كفق معها التعامل أك العمل أثناء ذبنبها بإمكاننا اليت كالصعوبات العراقيل
 لكل أف حيث كالتبلميذ، كاإلدارة األساتذة لزمبلء ادلدرس األستاذ من اجلهود تضافر يتطلب ادلهٍت األداء التطور

 .التدريس دلهنة األساسية الركيزة كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ يبقى بو خاص دكر

 كانت جهد من مابذلناه كل كاف كاسعا كاف شيقا ماكاف بقدر ادلوضوع ىذا أف القوؿ ؽلكننا األخَت يف     
 اثر ىي أبراز لذلك غايتنا ككانت اإلخبلص، كل فيو أخلصنا أف القوؿ من الؽلعنا كلكن ضئيلة فيو مساعلتنا

 .الثانوية يف الوظيفي أدائو على كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ كاالجتماعي النفسي االنعكاس
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 :اإلقتراحات -

 الًتبية ألستاذ ادلهٍت داءاأل على مكاالجتماع مالنفس انباجل اثر " بعنواف حبثنا موضوع لدراسة تناكلنا بعد     
 كجب ادلوضوع ىذا يف ادلطركحة األسئلة من استخبلصو ؽلكن دلا كاستخلصنا "الثانوية ادلرحلة يف كالرياضية البدنية
 البدنية للًتبية تعطي فإهنا االعتبار بعُت أخذت إف اليت االقًتاحات من دبجموعة ادلتواضع حبثنا موضوع إثراء علينا

 :يلي فيما تلخيصها كؽلكن لؤلماـ قوية دفعة كالرياضية

 داخل النفسية الضغوطات صبيع من كضبايتو كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ احلياة متطلبات توفَت غلب 
 .اجملتمع كيف الًتبوية ادلؤسسات

 األستاذ عمل كتسهيل القسم داخل النظاـ ضبط عملية لتسهيل كذلك الزائد االكتظاظ من احلد. 
 توفَت بضركرة كذلك كادلسؤكلُت اإلدارة قبل من كالرياضية البدنية الًتبية دلدرس الكامل االىتماـ إعطاء 

 .الظركؼ أحسن يف العمل ليتم لكي ادلبلئمة كالوسائل كاألدكات كاألجهزة ادلبلعب
 ىذا ألف األخرل ادلواد مدرسي مع حسنة العبلقات ربط كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ على غلب 

 .أخرل علمية رلاالت على التفتح على يساعده
 البدنية الًتبية ألستاذ العوف يد كتقدصل األخرل ادلواد كأساتذة اجملتمع طرؼ من ادلهنة طبيعة تفهم غلب 

 .للتبلميذ بالنسبة أبعادىا كتقدير مهنتو كاحًتاـ لو تشجيعهم خبلؿ من كالرياضية
 جديد ىو ما كل على كإلطبلعهم كالرياضية البدنية الًتبية ألساتذة قصَتة تكوينية زلاضرات تنظيم 

 .احللوؿ كإغلاد االنشغاالت كطرح اخلربات لتبادؿ بينهم فيما ملتقيات كتنظيم

 يف تواجهو اليت ادلشاكل صبيع من كضبايتو كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ احلياة متطلبات توفَت غلب 
 .الثانوية كداخل اجملتمع

 من بدلناه ما كل كاف شاسعا كاف شيقا كاف ما بقدر ادلوضوع ىذا أف نقوؿ أف عسانا ما األخَت كيف       
 ىي ذلك يف غايتنا ككانت اإلخبلص كل يف أخلصنا أننا القوؿ من ؽلنعنا ال كلكن ضئيلة فيو مساعلتنا كانت جهد

 .الثانوية ادلرحلة يف كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ كاالجتماعي على االداء ادلهٍت النفسي انباجل اثر إبراز

 كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ بالنسبة األداء لتسهيل هبا تقدمنا اليت كاالقًتاحات التوصيات تأخذ أف نأمل كما
.التبلميذ مع
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 (إلى األساتذة ) موجهة استمارة استبــــيان

علوم وتقنيات النشطات البدنية  الماستر فيفي إطار مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة 
 والرياضية تخصص تربية حركية تحت عنوان

 

 

 . والية بسكرة ثانوياتدراسة ميدانية على مستوى 
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                                                      بزيو سليم/ د -منيب محمد البشير 
عزائي األساتذة الرجاء منكم التكرم باإلجابة على أسئلة ىذا االستبيان علما أنو لن يستخدم إال في البحث العلمي وىو أ

. نرجو من سيادتكم اإلجابة بصدق وصراحة تامة ولنا منكم جزيل الشكر على مساعدتكم المخلصة  غاية في السرية و
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 .اجملتمعيف 

 . األستاذ عمل تسهيل ك القسم داخل النظاـ ضبط عملية لتسهيل ذلك ك الزائد االكتظاظ من احلد -

      ك األجهزة ك ادلبلعب توفَت بضركرة ذلك ك ادلسؤكلُت ك اإلدارة قبل من الرياضية ك البدنية الًتبية دبدرس الكامل اإلىتماـ إعطاء -
 .ادلبلئمة الوسائل ك األدكات

 على التفتح على يساعد ىذا ألف األخرل ادلواد مدرسي مع حسنة العبلقات ربط الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ على غلب -
 .األخرل اجملاالت

 .جديد ىو ما على إطبلعهم ك الرياضية ك البدنية الًتبية ألستاذ قصَتة تكوينية زلاضرات تنظيم -


